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MINĄŁ ROK OD WYBORÓW  
NOWYCH WŁADZ  

SAMORZĄDOWYCH  
– CZAS NA PODSUMOWANIE

Dobiegł końca rok 
2007. To dobry moment 
na refleksje i podsumo-
wania.

W minionym roku 
wspólnie z Radnymi i 
Sołtysami dążyliśmy do 
zaspokajania najpilniej-
szych  potrzeb miesz-
kańców  Gminy. Oprócz 
spraw administracyjnych 
realizowano głównie za-
dania związane z inwe-
stycjami oświatowymi, 

stabilizacją osuwisk, remontami dróg oraz zadania z za-
kresu ochrony środowiska. 

 Przyjęty budżet na 2007 rok w wysokości 20 mln 
122 tys. zł był budżetem proinwestycyjnym i zwiększył się 
w ciągu roku o 13% do kwoty 22 mln 649 tys. zł.

W wyniku działań 2007 roku zrealizowano m.in.:

I. ZADANIA OŚWIATOWE

Wykonano  kapitalny  remont  SP  w  Żbikowicach – wy-
mieniono: stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektrycz-
ną,   wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz z 
piecem gazowym, wykładziny, pomalowano pomieszczenia. 
Ocieplono ściany i wykonano nową elewację, a także nowe 
chodniki, parkingi i bramy wraz z ogrodzeniem.

Kontynuowany jest remont SP w Witowicach Dolnych 
obejmujący podobny zakres prac jak w SP w Żbikowicach.

Wykonano remont dachu w SP w Stańkowej obejmują-
cy wymianę rynien oraz pokrycia eternitowego na blachę 
trapezową  powlekaną.

Otrzymano z programu UE środki na wykonanie mo-
nitoringu w Gimnazjum w Tęgoborzy 

i Zespole Szkół w Łososinie Dolnej.
Dyrektorzy Szkół w czasie wakacji wykonali niezbędne 

remonty w swoich szkołach ( m.in.: SP w  Tęgoborzy, SP w 
Rąbkowej). Kilka szkół otrzymało z programu UE pracow-
nie internetowe.
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II.     ZADANIA  Z  ZAKRESU  REMONTÓW  
DRÓG

Łączna kwota wydatkowana na remonty, modernizacje 
dróg, odśnieżanie,  oznakowanie oraz stabilizację osuwisk 
i inne prace wyniosła w 2007 r. 3 mln 920 tys. zł.

Utwardzono łącznie 9,2 km dróg za kwotę 1 mln 750 
tys. zł  tj.:
• 6,6 km masą asfaltową – 15 dróg
• 1,1 km betonem – 3 drogi 
• 1,5 km płytami betonowymi (6300 sztuk)

Ponadto:
• zakończono stabilizację osuwiska wzdłuż drogi w Łoso-

sinie Dolnej – Jarostowej,
• rozpoczęto stabilizację osuwisk wzdłuż drogi Tabaszo-

wa-Witkówka  i Bilsko-Rąbkowa /Grzybowski/,
• wymalowano barierki na 8 mostach gminnych,
• koszono trawę na poboczach, obcinano gałęzie wzdłuż 

dróg gminnych,
• łatano dziury w drogach po zimie,
• uzupełniono znaki drogowe,
• uzyskano pozwolenie na budowę chodnika koło lotni-

ska wzdłuż drogi krajowej nr 75
• dofinansowano remont  drogi powiatowej w Łękach 

poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej na dł. 
1200 mb.

• zimowym utrzymaniem objętych jest 74 km dróg gmin-
nych.

W 2007 r. dofinansowanie mieszkańców do nawierzch-
ni asfaltowej, betonowej oraz zakupu płyt drogowych wy-
niosło 161 tys. zł.

III. ZADANIA KOMUNALNE
• Kontynuowano prace związane z opracowaniem doku-

mentacji projektowej na wodociągi – uzyskano pozwo-
lenie na budowę I i II etapu wodociągów w Witowicach 
Dolnych i Witowicach Górnych, Łękach i Michalczo-
wej. Gmina zakupiła działki w Witowicach, Tabaszo-
wej, Świdniku (na Jodłowcu) i Łękach (na Cisowcu) 
pod zbiorniki wyrównawcze.

• W Żbikowicach wykonano nowe ujęcie wody dla po-
trzeb wodociągu     Żbikowice - Ujanowice. 

• Wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej  w Łososi-
nie Dolnej  o dł. 331 mb.

• Wyremontowano 22 przystanki autobusowe.
• Rozpoczęto budowę budynku wielofunkcyjnego w Ło-

sosinie Dolnej,

• W remizie OSP Tabaszowa wymieniono stolarkę okienną.
• W remizie OSP Łososina Dolna wykonano nową po-

sadzkę, pomalowano dach, rynny i okna w poddaszu.
• Gminny Komunalny Zakład Budżetowy

a) zebrał:  5.750 m3 odpadów komunalnych, w tym:
 17 530 worków ze śmieciami       – 1 930 m3

 1 600 kontenerów o poj. 2,2 m3  – 3 520 m3

 1 410 worków ze szkłem             – 155 m3

 1 310 worków z plastikiem         – 144 m3

b) obsługuje 2 oczyszczalnie ścieków, tj.:
 Tęgoborze – podłączonych jest 195 gospodarstw, 

które zrzuciły 37 450 m3 ścieków,
 Łososina Dolna – podłączonych jest 121 gospo-

darstw, które zrzuciły 23 770 m3 ścieków.

IV. POZOSTAŁE  ZADANIA
• Rozpoczęto budowę szatni na stadionie ,,Harta” w Tę-

goborzy.
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• Wykonano nawierzchnie kortu tenisowego na stadio-
nie ,,Łosoś” w Łososinie Dolnej.

• Kończone jest opracowywanie Miejscowego Planu Za-
gospodarowania   Przestrzennego /MPZP/ Gminy.

• Zakupiono i przekazano dla Komisariatu Policji w Tę-
goborzy 6 okien PCW.

V.   ZADANIA ZREALIZOWANE NA TERE-
NIE GMINY PRZEZ  INNE INSTYTUCJE 
PRZY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁFINANSO-
WANIU GMINY.     

• Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
– Wykonało nową nawierzchnię asfaltową na  drodze 

powiatowej w Łękach /1,2 km

– Zakończyło budowę nowego mostu we Wronowi-
cach na rzece Łososina w ciągu drogi powiatowej 
Łososina –  Młynne

– Wykonało przebudowę części  w/w drogi powiato-
wej od Wronowic do przysiółka Nowiny oraz w Ło-
sosinie o łącznej długości  1,3 km.

– Dokonywało bieżącego utrzymania dróg poprzez 
łatanie dziur, koszenie poboczy, a także czyszczenie 
rowów.

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 
Krakowie

 Rozpoczęła prace projektowe na wykonanie trzeciego 
pasa ruchu na Just od strony Łososiny wraz z drogami 
dojazdowymi.

Ważniejsze wydarzenia w 2007 roku:
 
1. Wybory Sołtysów na nową 4-letnią kadencję – luty 

2007
2. Wybory do Izb Rolniczych – luty 2007
3. Forum samorządowe gmin Łubianka i Łososiny 

– czerwiec 2007
4. Wizyta Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra 

Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – spotkanie z rolnikami, 
otwarcie przetwórni owoców i warzyw Agrotex –  
7 lipiec 2007.

5. Przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu – paź-
dziernik 2007
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VI.  ZADANIA  ADMINISTRACYJNE

• Rolnicy w ARiMR złożyli 1085 wniosków o dopłaty 
bezpośrednie /na kwotę ok. 1 mln  500 tys. zł/ oraz 263 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo /na 
kwotę 48 tys. 630 zł /,

• Realizacja podatków:   
96 % - gospodarstwa rolne

 86 % - właściciele nieruchomości
 97 % - podatek od środków transportowych
• Wydano 270 wypisów i wyrysów z MPZP oraz 3 de-

cyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia,

• Wydano 93 decyzje zatwierdzające podział działek,
• Nadano  numery porządkowe 58 nowym budynkom,
• Na podstawie aktów notarialnych i decyzji administra-

cyjnych Gmina nabyła 1,08 ha gruntów pod drogi, 
• Złożono w Sądzie 17 wniosków o założenie ksiąg wie-

czystych,
• Zasiłki  z OPS otrzymało: 
 celowe    230 osób
 rodzinne /śr./mies./  1000 osób
 pielęgnacyjne  /śr./mies./ 190 osób
• Wyprawki szkolne od 66 - 156 zł  otrzymało 296 uczniów 

klas 0 - III,
• Dofinansowanie mundurków - po 50 zł otrzymało 590 

uczniów, 
• Stypendia szkolne  w roku szk. 2007/2008 otrzymało w 

czerwcu 347, a w grudniu 254 uczniów. Pozostało do 
przyznania stypendium dla 244 uczniów. Wnioski będą 
rozpatrzone po otrzymaniu środków z budżetu państwa 
w 2008 roku.

• Dożywianiem objętych było średnio w miesiącach:
 I  –   VI po 306 uczniów
 IX – XII po 430 uczniów 
• Zarejestrowano 62 śluby konkordatowe, udzielono 6 

ślubów cywilnych,
• Wydano 2550 nowych dowodów osobistych. Obecnie 97% 

tj. 7060 mieszkańców posiada nowe dowody osobiste.

DANE STATYSTYCZNE GMINY
• 10 180 osób było zameldowanych na stałe w Gminie,
• Urodziło się 140 dzieci,  a zmarło 81 osób,
• 1 581 uczniów uczęszcza do 9 SP oraz 2 Gimnazjów  tj.:
 – 159 uczniów kl. ,,O”
 – 927 uczniów kl. I – VI
 – 495 uczniów Gimnazjum
• 375 podmioty gospodarcze prowadziły działalność go-

spodarczą, w tym:
 – 98 podmiotów zajmujących się handlem   
 – 80 podmioty zajmujące się usługami budowlanymi
 – 66 podmiotów zajmujących się usługami transport.
• Wykreślono w ciągu roku 44, a wpisano do ewidencji 

67 nowych podmiotów, 
• Ilość gospodarstw rolnych                       -  1 698 
• Ilość nieruchomości /działkowiczów/    -  2 890

Podsumowując 2007 rok należy podkreślić, że wszyst-
kie zadania zaplanowane w budżecie zostały zrealizowane.  
Co więcej – w ciągu roku pozyskano 3 mln  zł  z różnych 
źródeł / tj. z UE,  EBI, MEN, MSWiA/, które pozwoliły na 
przyjęcie i realizację dodatkowych zadań, jak np.  stabili-
zacja 2 osuwisk, odbudowa dróg, remont  szkół,  budowa 
szatni.

Największe wydatki – jak co roku – poniesiono na 
oświatę –10 mln 153 tys. zł  ogółu wydatków.  Również na 
remonty dróg wydatkowano w minionym roku rekordową 
kwotę 1 mln 750 tys zł wykonując między innymi na 18 
drogach nowe nawierzchnie o długości 7,7 km. 

W 2007 roku wydatki inwestycyjne i remontowe zamy-
kają się kwotą 5 mln 500 tys. zł, co stanowi 24% ogółu 
wydatków gminnych.                                      

Należy zwrócić uwagę na fakt, że tak wysoki udział wy-
żej wymienionych wydatków na tle ogółu wydatków gmin-
nych w powiązaniu z racjonalnie zarządzanym budżetem, 
zapewniają naszej Gminie stabilną pozycję finansową 
i świadczą o jej dynamicznym rozwoju.  Dziękuje Sołty-
som, Radnym i mieszkańcom gminy za pomoc okazywaną 
w czasie realizacji zadań.

Wszystkie działania były oceniane na bieżąco i spotyka-
ły się z akceptacją Radnych, Sołtysów i mieszkańców Gmi-
ny. Niniejsze sprawozdanie  w sposób obiektywny i pełny 
odzwierciedla pracę Urzędu w 2007 roku.

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Golonka

PODSUMOWANIE 
PRACY RADY  
GMINY  
W ROKU 2007

W 2007 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach 
zwyczajnych w czasie których, uregulowano szereg spraw 
wynikających z konieczności realizacji zadań nałożonych 
na Gminę przepisami prawa, jak również zadań własnych 
wynikających z lokalnych potrzeb.

Niewątpliwie najważniejszymi sesjami były: Sesja 
budżetowa, Sesja absolutoryjna oraz Sesja podatkowa - 
w kwestii stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok 
Rada stanęła na stanowisku, aby nie podnosić stawek po-
datków istotnych dla mieszkańców i utrzymać je na pozio-
mie roku 2007. Tak więc pozostaje bez zmian m. in. stawka 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego / 70 zł z 1 ha 
przeliczeniowego/, podatku od środków transportowych 
/za wyjątkiem stawki za ciągnik siodłowy o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 36 ton, gdzie stawka została ob-
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niżona z 1 450 zł do stawki minimalnej tj. 1 270 zł określo-
nej przez Ministra Finansów/.

Sądzę, że przychylność Rady dla działalności gospo-
darczej będzie owocować rozwojem istniejących przed-
siębiorstw, przyczyni się do powstawania nowych firm, 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy i w jakimś stopniu 
ograniczy istniejące bezrobocie - co będzie stanowiło dla 
mieszkańców wymierne korzyści. 

Praca Rady w ciągu roku była wytężona - w okresie spra-
wozdawczym w głosowaniach Rada nadała mocy prawnej 
82 dokumentom. Tylko 1 projekt uchwały przedstawiony 
Radzie Gminy do uchwalenia został przez nią odrzucony. 

Wśród podjętych uchwał 48 % stanowiły uchwały w spra-
wach finansowych.

W okresie sprawozdawczym pracowały wszystkie powoła-
ne przez Radę Gminy Komisje które, odbywając swoje posie-
dzenia realizowały zadania w oparciu o nakreślony na począt-
ku roku plan pracy. Komisje odbyły łącznie 37 posiedzeń.

Radni uczestniczyli w 7 wspólnych posiedzeniach Komi-
sji na których, wspólnie starano się rozwiązywać problemy, 
wypracowując stanowiska w omawianych sprawach. Prace 
Komisji były merytoryczne, a spostrzeżenia i uwagi przy-
datne w bieżącej pracy Rady. Pozwoliły one na wytyczenie 
priorytetów przy realizacji zarówno zadań długofalowych, 
jak i tych mniejszych realizowanych w najbliższym czasie. 

Komisje zrealizowały zadania przyjęte w planach pracy 
prawie w 100%. Ponadto rozpatrzyły zgodnie z posiadany-
mi kompetencjami wiele spraw bieżących, które zostały do 
nich skierowane.

Jako Przewodniczący Rady Gminy wykonywałem czyn-
ności o charakterze organizacyjno-technicznym związane 
z organizowaniem pracy Rady oraz prowadzeniem obrad, 
co zostało nakreślone w zapisach statutowych. Ponadto po-
dejmowałem inne czynności związane z pełnioną funkcją.

Za współpracę dziękuję Wysokiej Radzie, Wójtowi 
Gminy, Sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław Oleksy

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK  
I ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
Rada Gminy uchwaliła Budżet Gminy na 2008 rok, który kształtuje się w następujący sposób:

DOCHODY w tys. RAZEM: 21 MLN 452 TYS. ZŁ
Subwencje 11 603 54 %
Dotacje 4 542 21 %
Podatki 1 957 9%
Udziały w podatkach 1 780 8%
Dotacje celowe z EBI na stabilizację osuwisk 946 5%
Sektorowy Program Operacyjny „Kontynuacja budowy boiska 
sportowego – budowa szatni klubu sportowego” 450 2%

Pozostałe 174 1%

Ogółem dochody budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok zamykają się kwotą w wysokości 21 mln 452 tys.
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WYDATKI w tys. RAZEM: 22 MLN 211 TYS. ZŁ
Oświata 11 067

50%

a. SP+Gim. 8 323
b. kl 0 493
c. inwestycje oświatowe 1 509 
d. świetlice 144
e. stołówki 250 
f. dożywianie uczniów 74 
g. przedszkole 149
h. dowóz uczniów 125 
OPS 4 744 21%
Administracja 1 801 8%
Drogi i osuwiska 1 797 8%
Inwestycje pozostałe 1 286 7%
Gospodarka komunalna i oświetlenie dróg 474 2%
Pozostałe 1 042 4%

Zadania przyjęte w budżecie do realizacji w 2008 roku:
1. Remonty i modernizacja dróg gminnych.
2. Budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi.
3. Budowa chodnika wzdłuż lotniska.
4. Zakończenie stabilizacji osuwiska wzdłuż drogi Tabaszowa – Witkówka.
5. Zakończenie stabilizacji osuwiska wzdłuż drogi Bilsko – Rąbkowa.
6. Zakończenie modernizacji szkoły w Witowicach Dolnych.
7. Zakup podstawowych mebli stanowiących wyposażenie zmodernizowanych szkół w Witowicach D. i Żbikowicach
8. Modernizacja ujęcia wody dla SP i Gimnazjum w Tęgoborzy i SP w Michalczowej.
9. Malowanie części dachu na ZSPG w Łososinie Dolnej.
10. Kontynuacja budowy budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej.
11. Zakończenie budowy i oddanie do użytku szatni klubu sportowego „Hart” w Tęgoborzy.

DZIEŃ SENIORA
„Gorycz poranka i słodycz jesieni,  

dopiero w późnym wieku się ceni...”
 Stanisław Jerzy Lec

W październiku 2007 roku w naszej gminie obchodzo-
no Dzień Seniora. Emeryci oraz zaproszeni goście najpierw 
uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. 
Proboszcza A. Myjaka oraz ks. Prałata W. Piątka w kościele 
w Łososinie Dolnej. Następnie przeszli do sali pod kościo-
łem, by tam przy kawie, ciastku i herbacie przygotowanej 
przez Koło Caritas w Łososinie Dolnej przywrócić miłe 
wspomnienia. Przyjemnym akcentem, który uatrakcyjnił 
spotkanie była część artystyczna w wykonaniu zespołu 
„Mali Jakubkowianie”. 

Na terenie naszej Gminy mamy blisko 150 osób w wie-
ku powyżej 84, a najstarszą osobą naszej gminy jest Pani 
Stefania Surdziel - mieszkanka Znamirowic, która swoje 
100-ne urodziny obchodzi 2 lutego br.

Na zakończenie spotkania nasi Seniorzy otrzymali 
paczki przygotowane przez UG w Łososinie Dolnej

Wszystkim emerytom i rencistom w gminie składamy 
serdeczne życzenia zdrowia, hartu ducha i optymizmu.

Z ŻYCIA GMINY
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DELEGACJA GMINY  
ŁOSOSINA DOLNA WRAZ 
Z ORKIESTRĄ DĘTĄ  
Z ŁOSOSINY DOLNEJ  
WE WŁOSZECH

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Crescentino k/Tu-
rynu Fabrizio Greppi oraz ks. Edwarda Świątkowskiego 
Proboszcza tamtejszej Parafii, a naszego rodaka z Mi-
chalczowej, Wójt Gminy S. Golonka, Przewodniczący RG 
B. Oleksy, ks. Proboszcz A. Myjak wraz z Orkiestrą Dętą 
z Łososiny Dolnej udali się w okolice prowincji Piemont 
we Włoszech.

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w Uroczystościach 
100-nej rocznicy powstania Orkiestry Dętej „Luigi Arditi” 
z Crescentino.

17 listopada odbył się oficjalny przemarsz obu Orkiestr 
głównymi ulicami miasta z wykonaniem różnych utworów 
muzycznych na plac przykościelny, gdzie zostały odegra-
ne hymny narodowe Polski i Włoch. Następnie spotkanie 
w Urzędzie Miasta Delegacji administracyjnych Łososiny 
Dolnej i Crescentino.

Pan Wójt S. Golonka w ramach wymiany kulturalnej 
i integracji europejskiej zaprosił Władze Samorządu mia-
steczka Crescentino wraz z Orkiestrą Dętą „Luigi Ardi-

ti” i Chórem „Gedna” do nas. Mamy nadzieję, że goście 
z Włoch zaszczycą nas swoją obecnością na Uroczysto-
ściach związanych z tradycyjnie organizowanym Świę-
tem Kwitnących Sadów oraz obchodami 80 – tej rocznicy 
powstania łososińskiej Parafialno – Gminnej Orkiestry 
Dętej.

Niewątpliwie bardzo ważnym punktem tej wyprawy 
było zwiedzenie wielu zabytkowych miast. Począwszy od 
Wenecji poprzecinanej wieloma wodnymi kanałami przez 
Turyn i Asyż do „Wiecznego Miasta” - Rzym. Wielkim 
przeżyciem dla uczestników była Msza Św. celebrowana 
przez Proboszcza Ks. A. Myjaka w Grotach Watykańskich 
w sąsiedztwie Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II. Po Mszy 
Świętej przy Grobie Ojca Świętego w ciszy i skupieniu od-
dano się modlitwie, po czym wspólnie zaśpiewano „Bar-
kę”- Jego ulubioną pieśń.

 W środę 21 listopada w czasie Audiencji Generalnej 
nasza Orkiestra zajmowała miejsca tuż obok Ołtarza przy-
grywając utwory które, rozbrzmiewały przez głośniki na 

cały Plac Świętego Piotra. Wśród wielu delegacji przyby-
łych na spotkanie Papież witał także naszą Orkiestrę, która 
z wdzięcznością odegrała fanfary. Na zakończenie spotka-
nia Papież Benedykt XVI udzielił błogosławieństwa URBI 
ET ORBI.
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ZŁOTE GODY
Rocznica ślubu to wzruszająca chwila - wtedy ożywa-

ją wspomnienia. Tak było 6 grudnia w naszym Urzędzie 
Gminy, gdzie swoją uroczystość obchodziło 13 par za-
mieszkałych w naszej gminie. 

 Wówczas z okazji 50 –lecia pożycia małżeńskiego do-
stojni Jubilaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Stanisława 
Golonki oraz Przewodniczącego RG Bolesława Oleksego 
medale oraz legitymacje nadane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Nie zabrakło również Listu Gratu-
lacyjnego od Wojewody Małopolskiego i naszych Władz 
Samorządu wraz z symbolem miłości - czerwoną różą 
i okolicznościową statuetką.

 Wszystkim „Złotym Parom”, życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, 
co przez te pół wieku zbudowali, trwając przy sobie zgod-
nie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w bogac-
twie i w biedzie, w smutku i w radości …

KOMUNIKATY

PODATKI:

• podatek rolny i podatek od środków transportowych
– do 15 marca - I rata
– do 15 maja - II rata
– do 15 września - III rata
– do 15 listopada - IV rata 

• podatek od środków transportowych
– do 15 lutego – I rata
– do 15 września – II rata

WAŻNE TERMINY!!

wpłaty:
– u inkasentów – Sołtysów
– w Kasie UG w Łososinie Dolnej /w godz.: 8.00-14.00 pn; 

7.00-14.00 wt-pt/
– przelewem na rachunek bankowy UG w Łososinie 

Dolnej nr 63881800092001000000390001

wpłaty:
– w Kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej /w godz.: 

8.00-14.00 pn; 7.00-14.00 wt-pt/
– przelewem na rachunek bankowy UG w Łososinie 

Dolnej nr 63881800092001000000390001

ROLNIKU!! 
• Dopłaty bezpośrednie na 2008 rok

Termin składania wniosków: od 15 marca do 15 maja. 
 Formularze wniosków częściowo wypełnione oraz 

mapki obszarowe ARiMR prześle każdemu, kto skła-
dał wniosek w roku 2007 na adres podany w złożonym 
wniosku.

• Zwrot akcyzy paliwowej
Termin składania wniosków: od 1 do 31 marca.

Do wniosku należy dołączyć faktury za okres od 1 wrze-
śnia 2007 roku do 29 lutego 2008 roku. Druki wniosków są 
do pobrania w Urzędzie Gminy w pok. nr 15

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – obejmuje 
dofinansowania na następujące działania: 
– modernizacja gospodarstw rolnych,
–  ułatwienie startu młodym rolnikom,
–  renty strukturalne,
– korzystanie z usług doradczych przez rolników i po-

siadaczy lasów,
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– wspieranie gospodarowania na obszarach ONW,
– zalesienie gruntów rolnych oraz innych niż rolne,
– Program Rolno – Środowiskowy – w ramach, któ-

rego można pozyskać środki na: rolnictwo zrówno-
ważone, rolnictwo ekologiczne, ekstensywne trwałe 
użytki zielone, siedliska cenne przyrodniczo, ochro-
na lokalnych ras zwierząt gospodarskich, zachowa-
nie lokalnych odmian roślin uprawnych, ochrona 
gleb i wód oraz strefy buforowe.

Wymienione wyżej działania w ramach PROW będą 
sukcesywnie realizowane w poszczególnych latach do roku 
2013 włącznie. Wsparcie finansowe będzie udzielane do 
wysokości posiadanych środków przewidzianych na dane 
działanie w danym roku.

Bliższe informacje w powyższych sprawach można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. nr 14 lub 15 w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy lub pod nr tel. (0-18) 44-48-
002 wew. 514 lub 515.

NISZCZ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
Barszcz Sosnowskiego jest to roślina niebezpieczna dla 

ludzi i zwierząt powodująca poparzenia i trudno gojące się 
rany zostawiające trwałe blizny.

Zachowując środki ostrożności / m.in. rękawice/ należy 
zwalczać młode rośliny:
• mechanicznie – wycinając roślinę łopatą poniżej szyjki 

korzeniowej
• chemicznie – Roundupem lub mieszanką Basty i Chwa-

stom lub Arsenalem 250 Si

UWAGA!! - ZŁY PIES 
Przypomina się właścicielom psów o obowiązkach i za-

kazach mających na celu ochronę przed zagrożeniami ze 
strony psów, które należy:
• utrzymywać na uwięzi lub w pomieszczeniach unie-

możliwiających ich wydostanie się na zewnątrz
• przeprowadzać szczepienia ochronne
• umieścić w widocznych miejscach ostrzeżenia o nie-

bezpiecznych zwierzętach

Zakazuje się:
• wypuszczać psy na tereny przeznaczone do wspólnego 

użytku
• wyprowadzać psy bez smyczy w miejsca ruchu pie-

szych.

SEGREGUJ ODPADY! NIE PAL ŚMIECI!  
NIE ZANIECZYSZCZAJ ATMOSFERY!

Ochrona środowiska i dbałość o porządek to obowiązek wszystkich mieszkańców gminy.
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ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
Przypomina się mieszkańcom o zakazie spalania odpadów, opakowań plastikowych, opon itp. Materiałów szkodliwych 

dla środowiska. W czasie spalania odpadów powstają substancje rakotwórcze i śmiercionośne.
Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach: „kto wbrew zakazowi spala w/w odpady poza instalacjami i urządzeniami prze-

znaczonymi do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub spala odpady w inny niedopuszczalny sposób podlega karze 
aresztu lub grzywny…

ZAKAZ WYPALANIA SUCHYCH TRAW
Zgodnie z art. 59 ustawy o ochronie przyrody: „kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 

pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub nad rzekami i jeziorami podlega karze aresztu lub grzywny…”

POZBĄDŹ SIĘ  
NIEPOTRZEBNEGO  
SPRZĘTU!!
• Sprzęt elektroniczny, szkło, plastik i papier przewiezio-

ne na bazę Zakładu Komunalnego od poniedziałku do 
piątku w godz. 7-15 przyjmowane są nieodpłatnie.

NIE WIESZ CO ZROBIĆ ZE 
ZUŻYTYMI BATERIAMI??
• Ponadto zużyte baterie dodatkowo można wrzucać do 

specjalnie przygotowanych pojemników wystawionych 
w każdej szkole oraz w budynku Urzędu Gminy.

DLACZEGO WARTO  
SEGREGOWAĆ ŚMIECI?
• Ilość nowych wysypisk śmieci jest ograniczona
• Wysegregowane odpady po ich odpowiedniej obróbce 

mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce wtórne

• Worki są tańsze i kosztują tylko 1 zł
PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z PRZEPISA-

MI PRAWA OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELI NIERU-
CHOMOŚCI JEST ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR 
ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ POSIADANIE 
DOWODÓW ZAKUPU WORKÓW.
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TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że mimo znacznego wzrostu opłat za składowanie odpadów decyzją władz Gminy 
opłaty za wywóz śmieci nie zostały podniesione.

W 2008 roku zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych groma-
dzonych w workach odbywa się w 1-wszy i 3-ci czwartek miesiąca tj. w następujących terminach:

MIESIĄC DZIEŃ/DATA
Styczeń 3 i 17

Luty 7 i 21
Marzec 6 i 20

Kwiecień 3 i 17
Maj 2 i 15

Czerwiec 5 i 19
Lipiec 3 i 17

Sierpień 7 i 21
Wrzesień 4 i 18

Październik 2 i 16
Listopad 6 i 20
Grudzień 4 i 18

• Worki na segregowane odpady /koloru: zielone-szkło, czerwone-plastik, niebieskie-papier/ w cenie 1 
zł można kupić w kasie Urzędu Gminy oraz w siedzibie Zakładu Komunalnego w Łososinie Dolnej. 
Natomiast worki na niesegregowane odpady /koloru żółtego/ w cenie 2,50 zł dodatkowo są dostępne 
w placówkach handlowych Gminy tj. SHP „Rolnik” oraz niektórych sklepach prywatnych.


