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Z nadzieją spoglądamy w przyszłość,
niech Nowy 2018 Rok
obdarzy dobrym zdrowiem,
spełnia marzenia, daje satysfakcję
i siły do pokonywania wyzwań.
Byśmy potrafili cieszyć się z tego,
co udaje się nam dla Gminy zrobić,
byśmy nauczyli się wspólnie o Nią dbać,
a siebie nawzajem szanować.
Niech to będzie DOBRY ROK.

Przewodniczący RG

Wójt Gminy

Bolesław Oleksy

Stanisław Golonka

KONTAKT:

URZĄD GMINY
33-314 ŁOSOSINA DOLNA
tel. 18 444 80 02, fax 18 541 21 40
ug@lososina.pl
www.lososina.pl

GODZINY PRACY URZĘDU:
PONIEDZIAŁEK – 8.00-16.00
WTOREK-PIĄTEK – 7.00-15.00

SEKRETARIAT – CENTRALA:
tel. 18 444 80 02
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
tel. 18 444 80 41
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
tel. 18 444 80 02 wew. 510, 511, 514 i 518
POLICJA:
tel. 18 444 90 41
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI:
tel. 18 444 80 78

W NUMERZE:
• Podsumowanie roku 2017
• Budżet 2018
• Z życia Gminy
• Komunikaty
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GMINNE INWESTYCJE – PODSUMOWANIE 2017 ROKU
W trosce o stabilny rozwój gminy, poprawę warunków życia mieszkańców nadrzędnym celem
w naszej gminie są inwestycje, które mają służyć
przede wszystkim mieszkańcom. Inwestycje, które obecnie realizujemy są finansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej, Urzędu Wojewódzkiego jak i środków własnych. To głównie kontynuacja budowy wodociągów, remont i przebudowa dróg, budowa szkoły jak również modernizacja
budynków użyteczności publicznej. Realizacja wielu
przedsięwzięć udaje się dzięki zaangażowaniu wielu
osób i dobrej współpracy z Radnymi RG, Sołtysami
i Mieszkańcami naszej Gminy. Nasze wspólne konsultacje przyczyniały się do trafniejszego diagnozowania potrzeb i ich zaspokajania. W sumie na in-

westycje i remonty wydaliśmy w 2017 roku ponad
8 mln 600 tys. zł. Stanowi to znaczną część wydatków z budżetu gminy.

Wydatki Gminy na przestrzeni lat

Przyjęty budżet na 2017 r.
Kwota

Zwiększenie
w ciągu roku %

Kwota

Dochody

42 mln 360 tys. zł

17%

49 mln 621 tys. zł

Wydatki

41 mln 140 tys. zł

21%

49 mln 813 tys. zł
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W wyniku działań w 2017 roku zrealizowano m.in.:

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
· Budowa sieci wodociągowej
Kontynuowane są prace związane z budową wodociągów.
Na realizację tego zadania uzyskaliśmy z Unii Europejskiej kolejne 2 mln zł.
W 2017 roku wykonano 30 km sieci wodociągowej
za łączną kwotę 1 mln 418 tys. zł do której podłączono kolejnych 173 gospodarstw w miejscowościach:
Łyczanka, Rojówka, Zawadka, Świdnik, Tęgoborze,
Rąbkowa, Tabaszowa, Znamirowice, Bilsko, Łososina
Dolna.
Wodociąg liczy 150 km i podłączonych jest 1 313 gospodarstw.
Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji
wynoszą 21 mln 418 tys. zł.

· Kanalizacja
Wykonano krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej w Łososinie i Bilsku.
Na realizację tego zadania mimo starań nie otrzymaliśmy dotacji z UE
i w związku z powyższym ubiegamy się o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wczesną wiosną ogłosimy przetarg na realizację
w/w zadania.
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· Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego
Gmina otrzymała dofinansowanie z UE tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim
w miejscowości Tęgoborze”. Zadanie opiewa na kwotę
6 mln 300 tys. zł z 75%-ym dofinansowaniem UE w wysokości 4 mln 700 tys. zł. Inwestycja polegać będzie na
zagospodarowaniu zrekultywowanego terenu Jeziora
Rożnowskiego w miejscowości Tęgoborze w obiekty sportowe, obiekty małej architektury, nawierzchnie utwardzone pod ciągi pieszo-rowerowe i place. Planowane jest wykonanie drenażu i niwelacja terenu.

ZADANIA Z ZAKRESU REMONTÓW DRÓG
Drogi są wizytówką Gminy. Dobre jakościowo drogi i dostępność komunikacyjna napędzają rozwój gospodarczy Gminy. Każdego roku inwestujemy w infrastrukturę drogową. Systematycznie ubiegamy się o środki pozabudżetowe.
Łączna kwota przeznaczona w br. na remonty i modernizację dróg wyniosła 3 mln 79 tys. zł, w tym 1 mln 860 tys. zł
to środki pozyskane z zewnątrz. W 2017 roku utwardzono 5,6 km dróg gminnych.
W 2017 roku wyremontowaliśmy 3 drogi asfaltowe w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, oraz 15 dróg
betonowych przy udziale środków Gminy, FOGR i mieszkańców, którzy wpłacili 376 tys. zł.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drogi wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych MSWiA – Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, budżetu gminy, środków sołeckich i wpłat mieszkańców
Bilsko – Sieradzki
• Łososina Dolna – Tłoki
Tabaszowa – Załęże
• Łososina Dolna – Pysno – Orzechowski
Wronowice – Granica – Stańkowa
• Tęgoborze Just – Szkarłat
Łososina Dolna – Witek
• Świdnik – Kosecki – Zelek
Łososina Dolna – Tłoki Grzegorzek
• Świdnik – Filipowski
Świdnik – Cebula
• Świdnik – Cebula Burnagiel
Witowice Górne – k/Halasia
• Witowice Dolne – Wojtarowicz
Bilsko – Rębilas
• Bilsko – Hila
Witowice Górne – Zagórze
• Skrzętla – Rojówka k/Sikory

Bilsko – Sieradzki
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Łososina Dolna – Tłoki

Tabaszowa – Załęże

Łososina Dolna – Orzechowski

Wronowice – Granica – Stańkowa
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Tęgoborze – Szkarłat (Just)

Łososina Dolna – Witek

Świdnik – Kosecki – Zelek

Łososina Dolna – Tłoki – Grzegorzek

Świdnik - Filipowski
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Świdnik – Cebula

· Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie)
W 2017 r. odśnieżano 102 km dróg gminnych.
Koszt odśnieżania ubiegłej zimy wyniósł 194 tys. zł.

Koszt odśnieżania (1 doba):
•
•
•

10.082 zł (100%)
3.025 zł (30%)
303 zł (5%)

ZADANIA ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY PRZEZ INNE INSTYTUCJE
PRZY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁFINANSOWANIU GMINY
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przy częściowym
dofinansowaniu Gminy dbając o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wykonał w ciągu dróg powiatowych
4 chodniki w Witowicach Dolnych, Wronowicach, Łososinie Dolnej, a także w Michalczowej, gdzie dodatkowo wykonano bardzo piękne oświetlenie uliczne. Uruchomiono światła na mostach w Witowicach Dolnych
i Rożnowie.
Wronowice
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Łososina Dolna
Witowice Dolne (most)

Michalczowa

Witowice Dolne

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
· Przebudowa mostu wraz z lewoskrętem w Tęgoborzy

· Przebudowa mostu wraz z lewoskrętem w Łękach
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· Zmiana nawierzchni asfaltowej
na drodze krajowej
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• Sądeczanka

Proponowany przez władze samorządowe wariant przebiegu Sądeczanki (linia biała)
wraz z tunelem pod Justem (podwójna linia)
zaakceptowany przez zdecydowaną liczbę
mieszkańców.
W listopadzie 2017 r. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy spotkali się
w Ministerstwie Infrastruktury z Wiceministrem Markiem Chodkiewiczem w sprawie Sądeczanki. Przedstawiono propozycję przebiegu drogi przez naszą gminę wraz z tunelem pod Justem. Ostateczne decyzje mają zapaść w najbliższych
tygodniach o czym poinformował na łamach prasy wiceminister W. Janczyk.

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
• Czyszczenie zapory i koryta potoku na Świdniku
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ZADANIA OŚWIATOWE I KULTUROWE
• Budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej
W szybkim tempie realizowane są roboty wewnątrz budynku tj; tynki wewnętrzne, ścianki działowe i inne prace budowlane związane z posadzkami.
Trwają także prace na zewnątrz budynku związane z ociepleniem ścian.
Został ukończony montaż stolarki okiennej.
Całkowita wartość robót wykończeniowych wynosi: ponad 6 mln zł z czego otrzymana dotacja z rezerwy budżetu
państwa wynosi: 2 mln zł.
W 2017 roku poniesiono koszty w wysokości: 4 mln 53 tys. zł.
Łączny koszt od początku budowy zamyka się kwotą 6 mln 700 tys. zł.

• Projekt budowlany Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Tęgoborzy
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• Montaż nawierzchni polipropylenowej na boisku sportowym w Tęgoborzy
Wykonano roboty związane z montażem nawierzchni polipropylenowej na boisku asfaltowym przy Gimnazjum
w Tęgoborzy. Koszt zadania 90 tys. zł.

ZADANIA komunalne
• Remont Domu Strażaka w Tęgoborzy
Przeprowadzono remont Domu Strażaka w Tęgoborzy
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”– 2017.
Zakres prac obejmował:
– malowanie ścian zewnętrznych,
– malowanie ścian wewnętrznych,
– naprawę chodnika i opaski z płyt betonowych,
– malowane dachu,
– wykonanie schodów z płyt granitowych.
Koszt wykonanych robót wyniósł 58 tys. zł w tym otrzymana dotacja z Województwa Małopolskiego 21 tys. zł.

• Remont przedszkola w Tęgoborzy
Kontynuowano remont budynku przedszkola w Tęgoborzy: zostały wymienione okna.
Koszt tych prac wyniósł 51 tys. zł.
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• Remont budynku przeznaczonego na Samodzielny Publiczny ZOZ w Tęgoborzy
Przeprowadzono remont SP ZOZ na kwotę 53 tys. zł, a zakres prac obejmował:
– malowanie elewacji oraz wykonanie daszków bocznych,
– kompleksowy remont centralnego ogrzewania i wymiana pieca gazowego.

• Remont budynku przeznaczonego na Samodzielny Publiczny ZOZ w Łososinie Dolnej
Przeprowadzono remont SP ZOZ na kwotę 28 tys. zł,
a zakres prac obejmował:
- wymianę okien na poddaszu,
- wymianę rynien i rur spustowych.

• Wymiana pieca C.O. w budynku remizy
OSP w Tabaszowej
Dokonano modernizacji kotłowni poprzez demontaż
starego kotła i montaż nowego wraz z zasobnikiem.
Koszt robót: 9 tys. zł.

Przykłady wyżej wymienionych inwestycji świadczą, że czasu nie marnujemy.
Sporo już zrobiliśmy i sporo jeszcze przed nami.
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GMINNY KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
Ściągalność opłat za odbiór śmieci w 2017 roku wyniosła 98%. Procent ten jest wysoki i świadczy to o zdyscyplinowaniu mieszkańców.
Wydatki poniesione na ten cel to kwota 482 tys. zł.
Ilości zebranych odpadów
1.

ODPADY KOMUNALNE
Zmieszane

2.

Plastik

115

3.

Szkło

166

4.

Papier

13

5.

Biodegradowalne

3

6.

Firmy i JOG

30

7.

Odpady cmentarne

7

8.

Popiół

10

9.

Złom

1

10. Baterie
11. Elektronika
Razem

ILOŚĆ TON
660

0,23
14
1.019,23

Ilość odpadów zmieszanych zebranych w sezonie letnim gwałtownie wzrasta. Miesięcznie zbieranych jest wówczas od
20 do 35 ton więcej odpadów. Śmieci te są zbierane głównie z tzw. dzikich wysypisk w Znamirowicach i Tabaszowej.
Dotyczy to zarówno wczasowiczów, mieszkańców stałych jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Więcej tego nie będziemy tolerować. W 2018 roku wraz z Policją będziemy eliminować te praktyki.
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Kolejny problem – mimo prowadzonej przez poprzednie lata akcji „zgnieć śmieć” nadal nie wszyscy mieszkańcy
dostrzegają potrzebę zgniatania opakowań głównie butelek plastikowych przed wrzuceniem do worka.
Nie wyrzucaj powietrza !!!
Dlaczego warto zgniatać opakowania plastikowe
(butelki i inne)?
·

7-krotnie zmniejszasz objętość zgniatanych butelek
w worku

· wystawiasz worek do odbioru z plastikiem aż 7 x rzadziej
·

rzadszy transport firm wywożących odpady – mniejsza
emisja CO2

·

chronisz środowisko i dajesz dobry przykład innym

S E G R E G U J   Ś M I E C I
Zanim wystawisz worki zastanów się czy na pewno
dobrze posegregowałeś śmieci. Worki na plastik są na
plastik!!! Worki na szkło są na szkło!!!... Natomiast worki czarne nie są na „WSZYSTKO”. Do czarnych worków
MOŻNA wrzucać TYLKO te odpady, których nie możemy
wrzucić do worków na odpady segregowane (czyli odpady
które nie nadają się do worków na plastik, szkło, papier,
metal czy bioodpady).

Pamiętaj worki są sprawdzane, a brak segregacji
będzie karany !

Koszt wywozu 1 tony śmieci segregowanych
kosztuje 360 zł, a niesegregowanych aż 540 zł.
Surowce wtórne (plastik, papier, szkło) włożone do czarnego worka są półtora raza droższe
od segregowanych.

KULTURALNY EKO-OBYWATEL GMINY ŁOSOSINA DOLNA:
▶ Segreguje odpady w domu
▶ Nie wyrzuca śmieci w lesie
▶ Nie marnuje papieru
▶ Oszczędza wodę
▶ Oszczędza energię elektryczną
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ULEGŁY ZMIANIE TERMINY WYWOZU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA REJONU TĘGOBORZE

I i III czwartek miesiąca

II i IV czwartek miesiąca

·

Bilsko

·

Białawoda

·

Łęki

·

Łyczanka

·

Łososina Dolna

·

Rąbkowa

·

Michalczowa

·

Skrzętla-Rojówka

·

Stańkowa

·

Świdnik

·

Witowice Dolne

·

Tabaszowa

·

Witowice Górne

·

Tęgoborze

·

Wronowice

·

Zawadka

·

Żbikowice

·

Znamirowice

Posegregowane odpady należy wystawić w wyznaczony dzień przed godziną 7.00. Worki powinny być umieszczone
obok jezdni w taki sposób by nie przeszkadzały innym mieszkańcom.
Od 1 stycznia 2018 roku Gminny Komunalny Zakład Budżetowy przekształcił się w Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. Dla mieszkańców jednak nie ma to większego znaczenia.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowy rok zostały utrzymane na poziomie z 2017 r. i dla
przypomnienia wynoszą:

Gospodarstwo domowe

Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (miesięcznie brutto)

Limit worków

zmieszane/szkło/plastik/
papier/metal

SEGREGACJA

BRAK SEGREGACJI

osoby pow. 75 r. życia
samotnie mieszkające

1 zł

2 zł

4/1/4/1/1

do 1 osoby

5 zł

10 zł

4/1/4/1/1

2 osoby

10 zł

20 zł

4/1/4/1/1

od 3-5 osób

15 zł

30 zł

8/2/8/1/1

powyżej 5 osób

20 zł

40 zł

12/4/12/1/1

Opłata za sezon: od 1 maja do 30 września
właściciele domków letniskowych

60 zł

120 zł

5/1/3/1/1

W ramach w/w opłat mieszkańcy otrzymają określony limit worków w zależności od ilości zadeklarowanych osób.
W przypadku wykorzystania przysługującego limitu można będzie dokupić dodatkowe worki na odpady zmieszane
w cenie 3 zł za każdy worek, natomiast worki na szkło, papier, plastik, metal i bioodpady będą nieodpłatne.
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Terminy płatności za śmieci:
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał

–
–
–
–

do 15 marca
do 15 maja
do 15 września
do 15 listopada

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy, w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łososinie Dolnej, lub
przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Zmienił się kolor worków na plastik. Od teraz wydawane worki na plastik mają kolor żółty. Jeśli ktoś posiada
jeszcze worki różowe to nadal należy w nich wystawiać odpady.
Od stycznia 2018 roku w naszej Gminie pojawiły się dodatkowe worki na segregacje koloru brązowego, są one
przeznaczone na odpady BIO (odpady kuchenne).

Wszystkie rodzaje worków są do odbioru tylko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Łososinie Dolnej (w godz. od 7.00 do 14.00).

POZOSTAŁE ZADANIA
• Tęgoborze – nadanie ulic

Od 1 stycznia 2018 roku w Tęgoborzy nadano ulice. Na wiosnę Gmina dokona w terenie oznakowania. W związku
z nadaniem ulic każdy mieszkaniec posiadający dowód rejestracyjny i prawo jazdy powinien je wymienić w Starostwie
Powiatowym. W trosce o dobro lokalnej społeczności Rada Powiatu w Nowym Sączu obniżyła opłaty za wymianę w/w
dokumentów o 20%. Oznacza to że koszt wymiany dokumentów po obniżce będzie wynosił odpowiednio za: dowód
rejestracyjny - 43,20 zł (zamiast 54 zł), prawa jazdy - 80,00 zł (zamiast 100 zł).
Obniżone opłaty będą obowiązywały do 30 czerwca 2018 roku.
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• Fotowoltaika i kolektory słoneczne
Gmina Łososina Dolna wraz z innymi gminami za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” złożyła wniosek o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika i kolektory słoneczne.
Wniosek obejmuje 13 obiektów gminnych oraz 153 gospodarstwa domowe (120 – fotowoltaika, 33 – kolektory słoneczne).

• Sprzęt dla OSP
Ministerstwo Sprawiedliwości dofinansowało zakup
defibrylatorów i zestawu ratownictwa medycznego dla
Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach tzw. Funduszu
Sprawiedliwości.
Kwota dotacji – 20 tys. 650 zł.

• Projekt „Już pływam”
W okresie od marca do listopada 2017 roku 165
uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łososina
Dolna realizowało zajęcia nauki pływania w ramach projektu pn. „Już pływam”.
Kwota dotacji – 16 tys. 850 zł.

• Darmowe podręczniki
Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymali książki i ćwiczenia
zakupione z pieniędzy otrzymanych z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kwota dotacji – 186 tys. 541 zł.

• Gabinety lekarskie w szkołach
Otrzymaliśmy dotację na wyposażenie mini gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
Kwota dotacji – 43 tys. 520 zł.
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ZADANIA ADMINISTRACYJNE
•

Złożono 520 wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo
Wypłacono rolnikom 146 tys. zł

•

Z 53 gospodarstw odebrano 130 ton eternitu

•

Realizacja podatków:
■
■

99% – gospodarstwa rolne
96% – właściciele nieruchomości

■

99% – podatek od środków transportowych

•

Gmina nabyła 1,1 ha gruntów głównie na poszerzenie dróg gminnych

•

Wydano 288 wypisów i wyrysów z MPZP oraz 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia

•

Wydano 33 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości

•

Nadano 63 nowe numery domów

•

Zasiłki z OPS otrzymało:
– celowe (c. spec., stałe, okresowe) – 190 rodzin rocznie
– rodzinne (śr. mies.) 	 – 662 rodziny
– pielęgnacyjne (śr. mies.) – 170 rodzin

•

500+
– Śr. liczba dzieci objęta programem – 1.920
– Wypłacono – 11 mln 516 tys. zł (śr. 960 tys. zł mies.)

•

Dożywianiem objętych było średnio miesięcznie 567 uczniów, w tym 265
z OPS

•

Stypendia szkolne – otrzymało 411 uczniów, na łączną kwotę 77 tys. zł

•

Dofinansowanie 3 niepublicznych przedszkoli
– 1 mln 254 tys. zł (615 zł na 1 dziecko m-cznie)

•

Wydano 1.966 nowych dowodów osobistych

•

Urodziło się 158 dzieci

•

Zmarło 70 osób

•

Zarejestrowano 75 małżeństw
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DANE STATYSTYCZNE GMINY
Liczba budynków
mieszkalnych
Białawoda
79
Bilsko
269
Łęki
92
Łososina Dolna
326
Łyczanka
37
Michalczowa
103
Rąbkowa
119
Rojówka
34
Skrzętla
80
Stańkowa
28
Świdnik
192
Tabaszowa
58
Tęgoborze
350
Witowice Dolne
117
Witowice Górne
90
Wronowice
48
Zawadka
82
Znamirowice
74
Żbikowice
72
Razem
2.250
Miejscowość

•
•
•

Liczba
ludności
361
1341
425
1576
178
494
601
180
380
114
988
280
1622
620
474
272
397
332
315
10.950

Liczba uczniów
SP/GIM
343/148
108
109
117
45
38
290/154
100
85
1.235/302 =1537

1537 uczniów uczy się w 9 Szkołach Podstawowych
140 uczniów uczy się w Szkole Muzycznej w Tęgoborzy
176 przedszkolaków uczęszcza do 3 przedszkoli

580 podmiotów gospodarczych prowadziło działalność gospodarczą w tym:
• 200 podmioty zajmujące się usługami budowlanymi
• 122 podmioty zajmujące się handlem
• 66 podmioty zajmujące się usługami transportowymi

Każda decyzja, każda realizowana inwestycja w naszej gminie, jest podejmowana
z myślą poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Przeznaczamy środki finansowe na wiele przedsięwzięć. Wspólnie z Radą Gminy podejmujemy trudne decyzje.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni. Czasami spotykamy się z krytyką
i dezaprobatą, ale wybieramy i realizujemy te, które są najistotniejsze dla naszej społeczności – jak drogi, wodociągi.
Dziś z perspektywy minionego roku stwierdzam, że nie jest łatwo, ale społeczna
akceptacja, zaangażowanie Radnych, Sołtysów, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych pomogła nam zrealizować zamierzone cele. Przed nami Nowy Rok i kolejne wyzwania. Mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy
z Radą Gminy oraz Państwa akceptacji, uda nam się zrealizować kolejne zadania, które wpłyną na poprawę wizerunku i atrakcyjności naszej gminy.
Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób starali się wspierać mnie i nasze działania, które mam nadzieję, że z roku na rok stają się coraz bardziej widoczne.
Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Styczeń 2018

Informator Gminy Łososina Dolna

21

podsumowanie pracy rady gminy w 2017 roku
Szanowni Państwo!
W roku 2017 Rada Gminy obradowała na 10 sesjach
zwyczajnych, w czasie których debatowano nad sprawami dotyczącymi realizacji zadań nałożonych na Gminę
przepisami prawa, a także podejmowano decyzje o realizacji zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb
zgłaszanych przez mieszkańców Gminy. Frekwencja
w obradach wyniosła średnio 98% .
Od stycznia do sierpnia Rada pracowała w składzie 15 osobowym. 1 września z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Radnego Ludwika Szkarłata – którego zapamiętamy jako człowieka wielkiego serca i życzliwości, niezwykle wrażliwego na potrzeby
ludzi.
W związku z powyższym w okręgu wyborczym Nr 11
przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku których
mandat radnego uzyskał P. Jerzy Schneider.

Na sesjach Radni składali interpelacje, które w przeważającej części dotyczyły bieżących spraw gminy oraz stanu infrastruktury technicznej w poszczególnych miejscowościach.
Na interpelacje odpowiedzi udzielał Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy.
Sesje poprzedzały spotkania Komisji, których spostrzeżenia i uwagi były
przydatne w bieżącej pracy Rady. Komisje zrealizowały zadania przyjęte w planach pracy w 100%. Łącznie Komisje odbyły 19 posiedzeń. Frekwencja na Komisjach wynosiła 97%. Na posiedzeniach opiniowano projekty uchwał, zgodnie z posiadanymi kompetencjami rozpatrywano na bieżąco sprawy skierowane do komisji oraz realizowano tematy przyjęte w planach pracy.
Rada Gminy podjęła 97 uchwał. Podjęte uchwały w przeważającej
części dotyczyły kwestii finansowych (uchwały wprowadzające zmiany
do budżetu wynikające m.in. z konieczności wprowadzenia pozyskanych
środków zewnętrznych, w tym z UE, uchwały okołobudżetowe pakiet
uchwał podatkowych, uchwały zatwierdzające działalność finansową
jednostek podległych, uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe
oraz zmiany WPF). Pozostałe uchwały regulowały sprawy z zakresu mienia komunalnego, zarządzania Gminą, oświaty, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, współpracy i promocji Gminy,
planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
Wszystkie uchwały przekazywane były organom nadzoru do legalizacji tj. Wojewodzie Małopolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 41 uchwał przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Podejmowane przez Radę decyzje były nakierowane na rozwój Gminy i jestem przekonany, że zadania zrealizowane
w oparciu o podjęte uchwały będą dobrze służyć mieszkańcom Gminy.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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BUDŻET GMINY NA 2018 ROK

Zatwierdzono budżet na rok 2018, który po stronie dochodów zamyka się kwotą 47 mln 905 tys. zł, a po stronie
wydatków 50 mln 448 tys. zł. Mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy oraz Państwa akceptacji, uda
nam się zrealizować jeszcze więcej zadań, które wpłyną na poprawę wizerunku i atrakcyjności naszej gminy.
Prognozowane dochody

w tys. zł

%

Subwencje

16.455

34

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

16.469

35

Podatki i opłaty lokalne

7.137

15

Udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT, CIT

4.869

10

Pozostałe dochody

2.975

6

47.905

100

Planowane wydatki

tys. zł

%

Oświata

17.058

Razem

a) Szkoły Podstawowe + Gimnazja

13.335

b) klasy „0”

970

c) edukacyjna opieka wychowaw. w tym świetlice

469

d) stołówki

537

e) dożywianie uczniów

75

f) dowóz uczniów

224

34

g) Przedszkola

1.448

Pomoc społeczna

17.057

34

Administracja publiczna i promocja gminy

2.827

5

Remonty, modernizacja i utrzymanie dróg

1.479

3

Inwestycje pozostałe (bez dróg)

8.364

17

Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, gospodarowanie odpadami, opracowania
geodezyjne i oświetlenie dróg

1.596

3

Pozostałe zadania niezaklasyfikowane wyżej (m.in. OSP, kultura, sport, odsetki od
kredytów, rezerwy)

2.067

4

Razem

50.448

100
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ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU
Nowy rok nastawiony będzie przede wszystkim na kontynuację zadań już rozpoczętych, ale nie zabraknie również
nowych przedsięwzięć. W miarę możliwości będziemy zabiegać o środki z Unii Europejskiej jak i innych źródeł.
1. Kontynuacja budowy sieci wodociągowej
2. Budowa kanalizacji w Bilsku
3. Remonty i modernizacje dróg gminnych
4. Budowa drogi gminnej Tęgoborze – Centrum k/kościoła
5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rąbkowej
6. Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy J. Rożnowskim
7. Zakończenie budowy SP w Rąbkowej
8. Uzyskanie ,,pozwolenia na budowę” nowej SP w Tęgoborzy
9. Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy SP
w Łososinie Dolnej oraz sal gimnastycznych przy SP w Rojówce
i Witowicach Dolnych
10. Realizacje zadań dot. odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne), oraz wymiana pieców.
11. Wykonanie nawierzchni polipropylenowej (Stowarzyszenia)
12. Remont budynku przedszkola w Tęgoborzy (Stowarzyszenia)

• PODATKI I OPŁATY LOKALNE 2018 – bez zmian
Dla przykładu podajemy:
• Cena za 1 m 3 dostarczanej wody z gminnego urządzenia zbiorowego - 4,70 zł brutto z tego mieszkańcy
płacą 3,51 natomiast gmina dopłaca 1,19.
• Cena za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - 4,36 zł brutto z tego mieszkańcy
płacą 2,50 natomiast gmina dopłaca 1,86.

Terminy płatności: Osoby fizyczne zobowiązane są do opłacenia podatku
oraz opłaty śmieciowej w ratach, w terminach do:
•

15 marca

•

15 maja

•

15 września

•

15 listopada

Przypominamy iż podatki do kwoty 100 zł – są płatne JEDNORAZOWO w terminie płatności pierwszej raty
tj.: do 15 marca br.
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Z ŻYCIA GMINY
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich
w Łososinie Dolnej

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie
Dolnej działające od 2002 r. to ponad 100 kobiet skupionych w 11 kołach. Miniony rok nacechowany był różnorodnymi działaniami m. in.: promocją naszej Gminy
(Święto Kwitnących Sadów, Gminne dożynki), publikacje
w prasie. Ponadto pomoc potrzebującym (czterokrotnie
w ciągu 2017 r.) poprzez dystrybucję żywności z Banku
Żywności. Ponad 200 godzin społecznie przepracowanych przez członkinie Stow. KGW. Szkolenia i warsztaty
dla Stow. oraz dla miejscowych przedszkoli. Gromadzenie
materiałów o historii Ziemi Łososińskiej (Gminna Izba
Pamięci). Współpraca z Komisjami Rady i Urzędu Gminy.
Funkcjonowanie Stow. KGW wspierane jest przez Wójta
i Radę Gminy. Ukoronowaniem działań jest nagroda Starosty Nowosądeckiego otrzymana 23 listopada 2017 r.

Koncert Noworoczny Jakubowianie

Koncert Noworoczny w Tęgoborzy

Dzień Kobiet

Bezpieczna Wiosna
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Święto Kwitnących Sadów

Wakacyjne Lato
Tęgoborskie Spotkanie z Folklorem

Konkurs Talent Start

Przegląd Orkiestr Dętych
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Łososińskie Święto Plonów

Dzień Kultury i Sportu

Złote Gody

Dzień Seniora

Małopolski Festiwal Saksofonowy

Styczeń 2018

Informator Gminy Łososina Dolna

27

Łososińskie Zaduszki

Święto Niepodległości

Pierwszy Jesienny Kiermasz

Mikołajki dla Dzieci Niepełnosprawnych

Wigilia Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich w Łososinie Dolnej

Jakubkowianie na spotkaniu
opłatkowym w TVP3
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KOMUNIKATY
MÓWIMY STOP PRZEMOCY
Gmina kontynuuje realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program skierowany jest do mieszkańców wobec
których stosowana jest przemoc.
Informacje i wsparcie:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej
Zespół Interdyscyplinarny dla Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Łososinie Dolnej w godzinach pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej tj. poniedziałek od 8.00 - 16.00
wtorek – piątek od 7.00 - 15.00
tel. 18 444 80 02 w. 510 lub 511
Pomocy udzieli Ci: psycholog, pracownik socjalny i prawnik

Dodatkową pomoc znajdziesz:
Komisariat Policji w Łososinie Dolnej
33-314 Łososina Dolna
tel.18 444 90 41
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 72 a
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 82 51
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
ul. Śniadeckich 10 a
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 07 30

UWAGA NA TLENEK CZADU
którego
NIE WIDAĆ, NIE CZUĆ i NIE SŁYCHAĆ!

KUP CZUJNIK CZADU
– TO MOŻE URATOWAĆ
TWOJE ŻYCIE !
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50% POŻARÓW
W ZIMIE
TO POŻARY SADZY!

PRZEDSIĘBIORCO!!!
Wszystkie aktualne informacje dotyczące:
prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia
wniosku, dokonania wpisu, zmian, zawieszenia
lub zakończenia działalności, weryfikacji danych
itp można znaleźć w serwisie internetowym:
www.ceidg.gov.pl

DYŻURY TERENOWEGO ZESPÓŁU DORADZTWA ROLNICZEGO
w Urzędzie Gminy:
Poniedziałek: od godz. 8.00 do 14.30
Środa: od godz. 8.30 do 14.30
Czwartek: od godz. 8.00 do 14.30

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 Chwastom lub Arsenalem 250 Si
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PILNUJ SWEGO PUPILA
Przypominamy, że to na właścicielu czworonoga,
spoczywa odpowiedzialność za swojego pupila. Jeżeli
nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności
przy trzymaniu psa możemy liczyć się z prawnymi
i finansowymi konsekwencjami.
Nasze zaniedbania mogą prowadzić do tragicznych
skutków dla osób postronnych i innych zwierząt.
Dlatego zalecamy stosowanie się do następujących rad:
 Właściwe zabezpieczenie psa na terenie
nieruchomości.
 Nie wypuszczanie psa bez opieki.
 W trakcie spaceru trzymanie psa na smyczy, a psy
szczególnie niebezpieczne należy dodatkowo
zabezpieczyć kagańcem.
 Nie należy zwalniać psa ze smyczy w miejscach
publicznych.
 Należy obowiązkowo szczepić przeciwko
wściekliźnie.

BATERIE
Nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów do śmieci, do tego
służą specjalnie przygotowane pojemniki wystawione w każdej
szkole oraz w budynku Urzędu Gminy.

ŚMIECI – JESZCZE RAZ
•

Gminny Komunalny Zakład Budżetowy zmienił nazwę na Zakład
Gospodarki Komunalnej (ZGK).

•

Worki dostępne są tylko i wyłącznie w ZGK w Łososinie Dolnej.

•

Segregujemy odpady, a dzięki temu oszczędzamy.

•

Odbiór odpadów:
–

I i III czwartek miesiąca rejon parafii Łososina Dolna,
Michalczowa i Żbikowice

–

II i IV czwartek miesiąca rejon parafii Tęgoborze i Tabaszowa

Styczeń 2018

Informator Gminy Łososina Dolna

•

Worki wystawiamy w terminach odbioru w wyznaczonych miejscach
do godz. 7 rano.

•

Baterie wrzucamy tylko to wyznaczonych pojemników.

•

Nie palimy śmieci.

•

Płatności dokonujemy terminowo.
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Czyste środowisko to zdrowe środowisko

OBCINANIE KONARÓW
Przypominamy właścicielom nieruchomości
sąsiadującym z drogami o obowiązku obcinania
konarów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu
oraz ograniczają widoczność.

W przypadku niezastosowania się do powyższego komunikatu
odpowiedzialność za powstałe ewentualne szkody lub uszczerbek
na zdrowiu ponosił będzie właściciel nieruchomości.

LEŚNICZY – PRZYJACIEL LASU!
Dyżur w Urzędzie Gminy pełni
w każdy czwartek od godz. 8.00 do godz. 10.00

WYCINANIE DRZEW NA POSESJACH
(zmiana przepisów od 17 czerwca 2017 r.)

Drzewa rosnące na nieruchomościach osób ﬁzycznych usuwane
mogą być bez zezwolenia, pod warunkiem, że obwód pnia
mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

•

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego,

•

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,

•

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

UWAGA NA OSZUSTÓW
WYŁUDZANIE PIENIĘDZY OD OSÓB STARSZYCH TO PLAGA

BĄDŹ CZUJNY! NIE UFAJ! W RAZIE POTRZEBY DZWOŃ POD NR TEL. 997 LUB 112
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