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PODSUMOWANIE KADENCJI 2006-2010

Wójt	Gminy 
Stanisław Golonka

Przewodniczący	Rady	Gminy	
Bolesław Oleksy

	Kolejna	 kadencja	 dobiega	 końca	
zatem	 przyszedł	 czas	 na	 podsumo-
wanie.	 Niniejsze	 opracowanie	 jest	
próbą	 dokonania	 oceny	 sytuacji	 go-
spodarczej	 i	 społecznej	 gminy	 oraz	
zmian	jakie	zaszły	w	życiu	mieszkań-
ców.	Ponadto	 jest	próbą	odpowiedzi	
na	szereg	pytań:	Co	najważniejszego	
wydarzyło	się	podczas	niej	w	Gmi-
nie	Łososina	Dolna?	Co	udało	się	
przygotować	na	kolejne	lata?	Cze-
go		nie	udało	się	zrobić	i	dlaczego?

															

Odpowiedzi	na	te	i	na	wiele	innych	pytań	znajdziecie	
Państwo	 w	 naszym	 opracowaniu,	 w	 którym	 staraliśmy	
się	 przedstawić	 najważniejsze	 dokonania	 samorządu	 w	
kadencji	�006-�010,	choć	mamy	świadomość,	iż	w	ma-
teriale	nie	uda	się	opisać	wszystkiego.

1�	 listopada	 �006	 roku	 odbyły	 się	 wybory	 samo-
rządowe	wyłaniając	władze	na	V	kadencję	�006-�010.	
W	 skład	 Rady	 Gminy	 weszło	 15	 Radnych	 	 reprezen-
tujących	 poszczególne	 rejony	 Gminy.	 W	 tym	 miejscu	
chcielibyśmy	wspomnieć		o	tych,	z	którymi	rozpoczy-
naliśmy	drogę	w	tej	kadencji,	a	których	nie	ma	wśród	
nas.	 A	 są	 to	 Śp.	 Gerard	 Piwowar	 –	 długoletni	 radny		

i	 sołtys	 Witowic	 Dolnych	 oraz	 sołtys	 Tęgoborzy.	 Śp.	
Mieczysław	Kruczek.	Każda	z	tych	indywidualnych	ro-
dzinnych	tragedii	była		dla	nas	również	smutnym	prze-
życiem.

Myślimy,	że	nie	zawiedliśmy	Państwa	zaufania,	któ-
rym	obdarzyliście	nas	podczas	wyborów.

Z	zaangażowaniem	dążyliśmy	do	zrealizowania	pro-
gramu	jaki	przedstawiliśmy	4	lata	temu.	

Teraz	możemy	powiedzieć,	że	wiele	prac	zadeklarowa-
nych	udało	nam	się	zrealizować,	a	były	to	m.in.:
	 rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz 

przygotowanie dokumentacji na budowę nowych 
odcinków;

	 rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej wraz ze 
stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównaw-
czymi;

	 rozpoczęcie budowy budynku wielofunkcyjnego 
w Łososinie Dolnej;

	 poprawa infrastruktury drogowej;
	 stabilizacja osuwisk;
	 modernizacja szkół.

Niestety	są	również	takie	inwestycje,	których	prace	
nie	idą	w	takim	tempie	jaki	zakładaliśmy	jest	tu	mowa	
o:	 rozbudowie	 kanalizacji	 sanitarnej	 w	 Łososinie	
Dolnej	 i	 Tęgoborzy	 jak	 również	 rekultywacji	 lewego	
brzegu	Jeziora	Rożnowskiego	w	Tęgoborzy.	Na	nasze	
usprawiedliwienie	musimy	powiedzieć,	iż	opóźnienia	
w	pracach	spowodowane	były	przyczynami	niezależ-
nymi	od	nas.	Trudności	w	podpisaniu	umowy	z	Urzę-
dem	Marszałkowskim	opóźniały	rekultywację	jeziora	
zaś	 warunki	 pogodowe	 nie	 sprzyjały	 	 pracom	 przy	
wodociągach.

Radni	RG	stoją	od	lewej

górny  rząd :  M. Pajor, A. Mliczek, K. Jasnos, P. Zelek, T. Jacak, W. Gucwa; 
dolne rzędy: S. Małek R. Kuźma, B. Oleksy, S. Kmiecik, P. Litwiński, 
E. Pajor, M. Filipek, B. Cetnarowska, A. Hajduga.  
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W	oparciu	o	podejmowane	przez	Radę	Gminy	uchwa-
ły	 dążyliśmy	 do	 zrównoważonego	 rozwoju	 Gminy.	 Ze	
względu	na	ogrom	potrzeb	i	ograniczenia	ze	strony	budże-
tu	 (mimo	 	pozyskiwania	 środków	pozabudżetowych)	nie		
udało	się	w	pełni		zrealizować	zadań	w	takim	stopniu,	aby	
zadowolić	wszystkich	mieszkańców.	

Chcielibyśmy	 kontynuować	 to	 co	 zaczęliśmy,	 zatem	
wraz	 z	 większością	 członków	 Rady	 Gminy	 będziemy	
ubiegać	 się	 o	 kolejną	 kadencję	 w	 której	 priorytetami	
będą	m.in.:

•	 zabieganie o środki pozabudżetowe w tym środki 
unijne;

•	 kontynuacja budowy sieci wodociągowej;
•	 remonty i modernizacje dróg;
•	 zakończenie i oddanie do użytku budynku wie-

lofunkcyjnego w którym mieścić się będą m.in.: 
przedszkole, GOKSiR;

•	 rozpoczęcie budowy nowej szkoły wraz z salą gim-
nastyczna w Rąbkowej;

•	 przygotowanie dokumentacji do budowy nowej 
szkoły wraz z halą gimnastyczną w Tęgoborzy;

•	 rozbudowa kanalizacji sanitarnych;
•	 wykonanie placów zabaw i scen w Łososinie Dol-

nej i Tęgoborzy;
•	 wykonanie boisk sportowych w ramach programu 

„Orlik 2012”;
•	 kontynuacja rekultywacji lewego brzegu Jeziora 

Rożnowskiego w Tęgoborzy.

W	tym	momencie	chcielibyśmy	podziękować	Państwu	
za	dotychczasową	współpracę,	życzliwość	oraz	akceptację	
naszych	działań.	Nie	możemy	również	zapomnieć	o	wspar-
ciu	 wielu	 przedsięwzięć	 realizowanych	 w	 gminie	 przez	
powiat	nowosądecki.	Pragniemy	serdecznie	podziękować	
przede	wszystkim	staroście	Janowi	Golonce	oraz	naszemu	
Radnemu	Powiatu	Wiesławowi	Baście,	bez	których	pomo-
cy	nie	udałoby	się	tyle	osiągnąć.	Dzięki	ich	staraniom	na	
terenie	naszej	gminy	zmodernizowano	około	4�	km	dróg	
powiatowych	na	łączną	kwotę	przeszło	54	mln	złotych.	

BUDŻET 2006 – 2010
W	omawianym	okresie	systematycznie	wzrastał	budżet	Gminy.	Łączne	w		latach		�006-�010	dochody	wzrosły	o	45	%,	

a	wydatki	o	76	%.

Dynamika wydatków w latach 2006-2010 w mln złotych
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BUDOWA I POPRAWA INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ W LATACH 2006-2010

Upływające		czterolecie	było	w	gminie	okresem		naj-
większych	od	kilkunastu	 lat	 inwestycji	 infrastruktural-
nych,	 które	 mają	 bezpośredni	 wpływ	 na	 jakość	 życia	
mieszkańców,	jak	i	perspektywy	dalszego	rozwoju	Gmi-
ny.	Dobre	jakościowo	drogi	i	dostępność	komunikacyj-
na	nie	pozostają		bowiem	bez	wpływu	na	rozwój	gospo-
darczy	gminy.

Oprócz	 wspierania	 dużych	 inwestycji	 drogowych	 nie	
zapomniano	o	nakładach	na	remonty	bieżące	oraz	budowę	
nowych	dróg.

Wydatki na drogi w latach 2006-2010 w mln złotych

O	 kolejności	 prac	 na	 drogach	 decyduje	 znaczenie	 re-
gionalne	tras,	a	także	możliwość	pozyskania	środków	z	ze-
wnątrz	na	ich	remonty.

Gmina	 zrealizowała	 szereg	 prac	 inwestycyjnych	
i	 remontowych	 na	 swoich	 drogach.	 Polegały	 one	
przede	 wszystkim	 na	 odnowieniu	 nawierzchni	 bitu-
micznej	 poprzez	 wykonanie	 nakładki	 asfaltowej	 czy	
betonowej.	 Niektóre	 drogi	 zostały	 gruntownie	 prze-
budowane.	

Gmina	 od	 wielu	 lat	 stara	 się	 pozyskiwać	 środki	
zewnętrzne	 na	 realizację	 inwestycji	 z	 zakresu	 drogo-
wnictwa.	Corocznie	uzyskujemy	z	Funduszu	Ochrony	
Gruntów	Rolnych	środki	na	modernizację	dróg	rolni-
czych.	W	ostatnich	latach	dodatkowo	gminie	przyzna-
wane	są	dotacje	z	ministerialnych	programów	usuwa-
nia	skutków	klęsk	żywiołowych.	

•	 Łączna kwota wydatkowana na remonty, moderni-
zację, bieżące utrzymanie dróg oraz stabilizację osu-
wisk w latach 2006-2010 wyniosła 17 mln 052 tys. zł, 
w tym ok. 12 mln 363 tys pozyskano z zewnątrz. 
Dzięki temu utwardzono łącznie 47,7 km dróg.

Ilość utwardzonych dróg w km
w poszczególnych latach:
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Ważniejsze inwestycje komunikacyjne zrealizowane
w latach 2006-2010:

	 stabilizacja osuwisk wzdłuż drogi: 
Łososina Dolna – Jarostowa,

 Tabaszowa - Witkówka
 Bilsko-Rąbkowa (Grzybowski);

	 odbudowa drogi Bilsko-Rąbkowa;

	 odbudowa drogi Bilsko Roćmirowa;

	 odbudowa drogi Tęgoborze Żelazko;

	 modernizacja drogi Stańkowa-Zadziele;

	 modernizacja drogi Białawoda Lemiesz;

	 modernizacja drogi Łęki Żebraczka;

	 Przebudowa drogi Bilsko Kowalówka;

	 Budowa chodnika wzdłuż lotniska;

	 Przebudowa drogi Łososina Dolna-
Centrum  / k. Kościoła.
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OŚWIATA
Jednym	 z	 elementów	 lep-

szego	funkcjonowania	oświa-
ty	 jest	 poprawa	 stanu	 tech-
nicznego	 budynków.	 Nasza	
młodzież	 uczy	 się	 w	 9	 szko-
łach	 Podstawowych	 oraz	 w	 �	
Gimnazjach. Każdego	 roku	

prowadzone	 są	 budowy,	 rozbudowy,	 modernizacje	 i	
remonty	 szkół.	 Mimo	 iż	 	 z	 roku	 na	 rok	 zmniejsza	 się	
liczba	uczniów	w	naszych	szkołach	my	nie	przestajemy	
inwestować	 w	 naukę	 czego	 najlepszym	 dowodem	 jest	
co	roku	wzrost	wydatków	na	oświatę,	jak	również	pla-
nowana	budowa	nowej	szkoły	w	Rąbkowej.

Ze względu na niż demograficzny liczba uczniów w naszych szkołach systematycznie spada
co przedstawia poniższy wykres:

Wydatki 
na Oświatę  

w latach
 2006-2010 

w mln złotych



�	 Informator	Gminy	Łososina	Dolna	 Październik	�010

Ważniejsze inwestycje oświatowe zrealizowane
w latach 2006-2010:

	
	 Wykonano  kapitalny  remont                                 

SP  w  Żbikowicach   i Witowi-
cach Dolnych;

	 Wykonano remont dachu, wy-
mianę stolarki okiennej, insta-
lacji elektrycznej i oświetlenia                 
w klasach w SP w Stańkowej;

	 Zmieniono pokrycie dachowe                     
SP Tabaszowa z eternitu na bla-
chę;

	 Pomalowano dach w ZSPG w Łososinie Dolnej;

	 Wykonano modernizacje ujęcia wody dla SP
 i Gimnazjum w Tęgoborzy;

	 Zmodernizowano kotłownię w SP w Tęgoborzy;

	 Opracowano projekt budowy nowej SP
 w Rąbkowej.
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Ważniejsze inwestycje komunalne zrealizowane
w latach 2006-2010:

ZADANIA KOMUNALNE
					

  Wydatki  na inwestycje komunalne 
w latach 2006-2010

	 Budowa wodociągów wraz ze stacjami uzdatniania wody;

	 Budowa szatni na stadionie „Hart” w Tęgoborzy;

	 Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej.
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POZOSTAŁE ZADANIA:
	 Wykonano remont kotłowni 

gazowej w UG;

	 Wykonano nawierzchnię kortu 
tenisowego na stadionie „Łosoś” 
w Łososinie Dolnej;

	 Wykonano odwodnienie w Świe-
tlicy Środowiskowej w Łękach;

	 Wykonano prace modernizacyj-
ne na stadionie LKS „ŁOSOŚ” 
w ramach programu Orlik-Plus;

	 Prace modernizacyjno-remontowe 
na przystani Yacht -Club PTTK 
”Beskid” - Znamirowice;

	 Wykonano chodnik na cmentarzu 
komunalnym w Żbikowicach;

starano	się	o	poprawę	stanu	bezpieczeństwa		mieszkańców	–	wspierane	były	finansowo	policja	i	jednostki	ochotniczej	
straży	pożarnej.

	 Zakupiono samochody dla Policji;

	 Remonty w Remizach;

	 Zakupiono samochód dla GKZB;

Ponadto	kontynuowano		uporządkowanie	spraw		związanych	z	utrzymaniem	czystości	i	porządku	w	gminie		wpro-
wadzając	w	ostatnim	etapie		workowy	system	gromadzenia	odpadów	w	rejonie		obrzeży	Jeziora	Rożnowskiego	-	obecnie	
wszyscy	mieszkańcy	gminy	mają	dostęp	do	zorganizowanego	systemu	odbioru	odpadów		(zobowiązani	są	do	zawarcia	
umów	na	odbiór	odpadów	komunalnych	ze	specjalistyczną		firmą).		
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Mijająca kadencja była wyzwaniem 
dla kreatywności i operatywności sa-
morządu w związku z absorbowaniem 
środków unijnych  i namacalne dowo-
dy zrealizowanych projektów pozwalają 
nam stwierdzić, iż dobrze spełniliśmy 
swój obowiązek. Jeśli chodzi o efekty
w kwestii pozyskania środków m.in. 
na inwestycje drogowe, remonty dróg 
to nasz samorząd wykorzystał  szansę
i skutecznie pozyskiwał środki. 

Realizując poszczególne zadania nie 
sposób oczywiście zaspokoić wszyst-
kich oczekiwań mieszkańców, jednak-
że każdy nowy metr drogi czy chodnika 
przyczynia się do poprawy wizerunku 
otoczenia oraz podnosi standard ży-
cia. Zdajemy sobie sprawę, że jest to 
dopiero kropla  w morzu pomysłów 
do dalszego harmonijnego rozwo-
ju Gminy, zwłaszcza po klęskach ży-
wiołowych, które nawiedziły w  maju 
i lipcu 2010 roku także i naszą Gminę. 
Odbudowa szkód  w infrastrukturze 
będących wynikiem osuwisk i wielo-

krotnych podtopień, generować będzie 
dodatkowe środki, ale mądra polityka 
finansowa, rozsądne przyjmowanie 
zadań do realizacji pozwolą przebrnąć 
i przez ten problem.

 Realizacja sygnalizowanych przez 
nas działań była możliwa dzięki zgod-
nemu współdziałaniu Władz Samo-
rządowych z Sołtysami, Mieszkańcami 
jak również ze Starostwem Powiato-
wym, co przybliżyło nas do osiągnię-
cia zamierzonych celów. Szczególne 
podziękowania składamy na ręce Rad-
nego Powiatu Wiesława Basty za prace 
w zakresie infrastruktury drogowej na 
terenie naszej gminy, a także Wicemar-
szałkowi Województwa Małopolskie-
go Leszkowi Zegzdzie za pilotowanie 
gminnych inwestycji w Urzędzie Mar-
szałkowskim.

Sukcesy Gminy są sukcesami 
Wszystkich Mieszkańców, a są one 
możliwe przede wszystkim dzięki zgod-
nej współpracy, za którą Serdecznie 
Dziękujemy.

Przewodniczący	Rady

Bolesław Oleksy

Wójt	Gminy

Stanisław Golonka
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PRACE RADY POWIATU NA RZECZ
NASZEJ GMINY

Minęła III kadencja, od kiedy Państwo obdarzyli mnie mandatem zaufania, jako 
radnego powiatowego. Przypomnę, że przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego w I kadencji. W latach 2002 – 2006 byłem Przewodniczącym 
Rady Powiatu Nowosądeckiego. Obecnie w Radzie Powiatu Nowosądeckiego jestem 
wiceprzewodniczącym Komisji Mienia  i Infrastruktury. Pracowałem aktywnie kolejny 
rok zarówno na komisjach powiatowych, jak i podczas sesji Rady Powiatu interpelując, 
wnioskując i prosząc o interwencję w wielu sprawach dotyczących powiatu nowosądec-
kiego, a przede wszystkim spraw dotyczących mieszkańców  Gminy Łososina Dolna. 
Z wielką uwagą wsłuchuję się w to, co mówią do mnie Państwo, Radni i Sołtysi na sesjach, 
jakie problemy zgłaszają do mnie mieszkańcy na co dzień. Jako radny powiatowy mogę 
powiedzieć z czystym sumieniem, że staram się pracować z determinacją, rzetelnie i sku-
tecznie. Dziękuję za wszelkie dowody sympatii, dla mnie jako radnego powiatowego. 

Za konstruktywną i mądrą krytykę - dziękuję.

 „...SAMORZĄD TO WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY,
A WŁADZE SAMORZĄDOWE SĄ TYLKO NASZYMI REPREZENTANTAMI,
             KTÓRYCH ROLĄ JEST SŁUŻENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ...”

 – Prof. A. Zoll     

Radny	Rady	Powiatu
Wiesław Basta

Jak	 wielokrotnie	 informowałem,	 za	 główny	 cel	 posta-
wiłem	sobie	modernizację	 	i	remonty	dróg	powiatowych.	
Z	 terenu	Gminy	Łososina	Dolna	wymienię	 	 tylko	 te	naj-
ważniejsze.

Remonty dróg powiatowych:

1. Łososina Dolna – Michalczowa: 
 koszt: 1.463.555,00 zł

2. Tęgoborze – Znamirowice - Tabaszowa –  
 Rąbkowa - Just: koszt: 10.802.536,00 zł

3. Tęgoborze – Chomranice: koszt:  810.574,00 zł
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4. Łososina Dolna – Wronowice: koszt: 21.059.312,00 zł

       5. Łęki – Kąty: koszt  - 1.029.248,00 zł

6. Tęgoborze – Świdnik – Wronowice: koszt - 
19.085.941,00 zł

7. Witowice – Rożnów: koszt: 12.273.797,00 zł 
       (inwestycja planowana w latach 2010-2011).

Łączna kwota wydatkowana na drogi powiatowe w przeciągu 10 lat wyniosła 184 773 218 zł 
w tym dla naszej gminy 54 148 277 zł, co stanowi 30% ogółu wydatków.
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Gmina Łososina Dolna wyróżnia się w całym powiecie znaczącym nakładem w zakresie infrastruktury drogowej, 
mimo, iż liczy nieco ponad 10 tyś. mieszkańców, a przykładowo Chełmiec 25 tyś. to właśnie tutaj inwestowaliśmy 
najwięcej. Jednak moje działania nie skupiają się jedynie na drogach.

 Dążyłem również do uruchomienia stacji pogotowia ratunkowego w Łososinie Dolnej, a także remontu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy. 

Wiele inicjatyw nie mogłoby zostać sfinalizowanych bez dobrej i konstruktywnej współpracy 
z Wójtem Gminy Stanisławem Golonką, Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławem Oleksym 
oraz Radnymi – serdecznie dziękuję za wsparcie i możliwość współtworzenia naszej małej 
Ojczyzny  – Gminy Łososina Dolna.  	
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

�1	 listopada	 odbędą	 się	 	 wybory	 samorządowe	 w	 których	 wybierać	 będziemy	
Wójta	 Gminy,	 Radnych	 do	 Rady	 Gminy	 jak	 również	 Radnych	 Powiatu	 i	 sejmiku	
Województwa.	

Wyborcy	zdecydują	kto	podczas	następnej	kadencji	będzie	decydował	o	rozwoju	
naszego	regionu.	

W naszej gminie będziemy wybierać 15  Radnych: 

Twój głos – Twój wybór – Przyszłość w Twoich rękach!

•	Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 8 00 – 22 00
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STATYSTYKA W GMINIE
          2006 – 2010

Samorząd w liczbach

Gospodarstwa rolne  i działkowicze

Atrakcyjne położenie naszej Gminy z pewnością 
powoduje wzrastającą  liczbę działkowiczów z kraju 
i ze świata. 

W piękne tereny inwestują również rolnicy.

Rada Gminy w latach 2006 - 2010 obradowała w 43 sesjach, na których podjęto 328 uchwał.

Podczas kadencji Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 140 posiedzeń w tym: 

 Komisja ds. Budżetu Gminy - 22,

 Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  - 31, 

 Komisja Oświaty, Ochrony Zdrowia, Pomocy społecznej, Kultury i Sztuki, Kultury Fizycznej i Rekreacji - 30,

  Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - 23, 

 Komisja Rewizyjna - 34.

Ludność
W latach 2006-2010 zanotowaliśmy wzrost liczby ludności, z czego dominującą przewagę mają mężczyźni.
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Działalność gospodarcza 
Mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej decydują się na otwie-

ranie własnych działalności czego najlepszym dowodem jest wzrost 
liczby podmiotów gospodarczych w ostatnich latach.

	

Ilość podmiotów gospodarczych:  

Branże cieszące się
największą popularnością:
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„Niechaj te Złote Gody umocnią Wasze siły; abyście żyli długo,
a odmładzani szczęściem rodzinnym doznawali jak dotąd serdecznej miłości,

czci i uwielbienia...”

W  latach 2006-2010 - 63 pary małżeńskie obchodziły Złote i Diamentowe Gody

2006 2007

2008 2009

HONOROWI OBYWATELE Gminy Łososina Dolna:

Obywatelstwo Gminy Łososina Dolna, jest wyrazem 
najwyższego wyróżnienia za wybitne zasługi dla Gmi-
ny Łososina Dolna,  w szczególności w zakresie two-
rzenia wspólnego dobra, przyczyniania się do rozwoju 
Gminy lub wspierania jej społeczności – zaszczytne ty-
tuły po raz pierwszy zostały przyznane w 2010 r.

	 	 	 	 	 	 	 	
Stoją od lewej: /Bolesław Oleksy, Prof. Dr hab. Józef Kuźma, 

Ks. Prałat Władysław Piątek, mgr Jerzy Zająkała, siostrzenice 
Śp. Ks. Prałata Juliana Juzy,  mgr inż. Stanisław Golonka.
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W 2008 roku wyróżniono 21 osób, w 2009 - 19, natomiast w 2010 – 15 osób. 

ZASŁUŻENI dla Gminy Łososina Dolna:

2008

2010

2009
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