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Życzymy wszystkim Mieszkańcom i Gościom
Gminy Łososina Dolna, aby w Nowy Rok wkroczyli z nadzieją,
że wspólnie uda nam się zrobić wiele dobrych rzeczy.
Niech 2017 rok przyniesie nam wszystkim odrobinę szczęścia,
które sprawi, że wszystkie podjęte przez nas działania
i zamierzenia zakończą się sukcesem.
Niech wiara codziennie dodaje nam sił i energii
do tworzenia realizacji nowych pomysłów.
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
GMINNY KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY:
tel. 18 444 80 41
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
tel. 18 444 80 02 wew. 510, 511 i 518
POLICJA:
tel. 18 444 90 41
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI:
tel. 18 444 80 78

W NUMERZE:
• Podsumowanie roku 2016
• Budżet 2017
• Z życia Gminy
• Komunikaty
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GMINNE INWESTYCJE – PODSUMOWANIE 2016 ROKU
Aby tradycji stało się zadość tak jak w poprzednich
latach tak i teraz podsumujmy najważniejsze wydarzenia w Gminie z roku 2016. Kolejny rok, rok bogaty
w nasze osobiste sukcesy, ale też nie szczędzący trosk
i kłopotów.
Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też przypominamy ważniejsze inwestycje jakie zrealizowano
w kończącym się roku, a także te które są w trakcie
realizacji.
Rozwój gminy to sukces wszystkich mieszkańców.
To ich zaangażowanie, aktywność i inicjatywy tworzą jej pozytywny wizerunek. Z roku na rok wzrasta
poziom i jakość życia naszej społeczności. Rozwijająca się infrastruktura, prężnie funkcjonujące ośrodki
oświatowe, kulturalne, sportowe oraz podmioty związane z opieką społeczną i opieką zdrowotną, zachęcają
do wizyty w naszej gminie, a dla części osób zamieszkania na tym terenie.

Dobra współpraca z Radą Gminy sprzyjała prowadzonym inwestycjom. To dzięki zaangażowaniu wielu
osób tempo realizowanych zadań rośnie, mimo przecież nie wygórowanych dochodów z opłat lokalnych
i podatków.

Przyjęty budżet na 2016 r.

Dochody
Wydatki

Kwota

Zwiększenie w ciągu roku %

Kwota

31 mln 799 tys. zł
32 mln 799 tys. zł

35 %
33 %

43 mln 040 tys. zł
43 mln 516 tys. zł
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W wyniku działań w 2016 roku zrealizowano m.in.:

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Niewątpliwie najbardziej oczekiwane przez
wszystkich mieszkańców inwestycje to budowa
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
W 2016 roku wykonano 20 km sieci wodociągowej za łączną kwotę 2 mln 214 tys. zł do której
podłączono 200 gospodarstw w miejscowościach:
Tęgoborze, Świdnik, Bilsko, Rąbkowa, Łososina Dolna, Tabaszowa i Znamirowice.
W grudniu 2016 r. Gmina złożyła kolejny
wniosek o dofinansowanie ze środków UE na budowę sieci wodociągowej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wodociąg liczy 120 km i jest podłączonych 1140 gospodarstw.
Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji wynoszą 20 mln zł.

· Kanalizacja

Przygotowujemy wnioski o środki unijne, które złożymy po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski naboru
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego. Zadania p.n.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko (Leśniczówka)” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Tęgoborze (Stara Wieś) w ramach III
etapu”.
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ZADANIA Z ZAKRESU REMONTÓW DRÓG
Infrastruktura drogowa stanowi podstawę funkcjonowania wspólnoty gminnej. Rozległy teren Gminy oznacza rozciągłą sieć drogową.
Rok 2016 był dla Gminy Łososina Dolna, pod względem przebudowywania i remontowania infrastruktury drogowej,
rokiem bardzo udanym. Dobra współpraca gminy z województwem, powiatem i mieszkańcami gminy zaowocowała wieloma inwestycjami. Łączne uzyskane dofinansowania zewnętrzne zamknęły się kwotą około 1 mln 210 tys. zł. Dopełnienie budżetu poszczególnych zadań drogowych ze środków własnych gminy kwotą około 1 mln 100 tys. zł. pozwoliło
na przebudowę ponad 8 km dróg. Ponadto wykonano remont cząstkowy (łatanie ubytków po sezonie zimowym) masą
asfaltową wszystkich dróg gminnych. Potrzeby w zakresie remontów i kompleksowej przebudowy dróg są nadal bardzo
duże.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drogi wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych MSWiA – Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, budżetu gminy, środków sołeckich i wpłat mieszkańców
Beton:
Asfalt:
Zawadka- Basta
• Tabaszowa – Zapaść
• Białawoda – Bażówka
Znamirowice – Doliny
Stańkowa – Lyszcze  
• Tęgoborze – Białawoda
• Łososina Dolna – Jarostowa
Zawadka – Koszary (Waśko, Górowski)   
• Witowice Dolne – Cisowiec
Łososina Dolna – Sadowa – Jaśkiewicz
• Skrzętla – Stańkowa
Witowice Górne – Kantek  
  
• Skrzętla – Stańkowa – Męcina
Wronowice – Ubocz ( Szkarłat)
• Tęgoborze – Just
Bilsko – Hila  
• Znamirowice – PTTK
Łęki – do Lasu
Wronowice – Ubocz
• Łososina Dolna – Szabla
• Bilsko – Bocheński
• Bilsko – Litwiński
• Tęgoborze – Osiedle II
• Witowice Górne – Most
• Bilsko – Wola, k/Grzybowskiego
• Tęgoborze –nad Kościołem (wykonanie podbudowy)

Łososina Dolna Jarostowa – Instytut

Tęgoborze – Białawoda
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Tabaszowa – Zapaść

Białawoda - Bażówka

Witowice Dolne - Cisowiec – Równice

Znamirowice – Doliny

Zawadka – Podchełmie – Basta
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Łososina Dolna – Szabla

Wronowice – Ubocz

Skrzętla – Stańkowa 		

Łososina Dolna – Jaśkiewicz

Zawadka – Waśko

Stańkowa

Grudzień 2016

Grudzień 2016

Informator Gminy Łososina Dolna

7

Znamirowice - Yacht Club

W 2016r. dofinansowanie mieszkańców do remontów dróg wyniosło 170 tys. zł

· Zimowe utrzymanie dróg gminnych
(odśnieżanie)
W 2016 r. odśnieżano 102 km dróg gminnych
– koszt 121 tys. zł

ZADANIA OŚWIATOWE I KULTUROWE
Ważnym obszarem działania władz samorządu jest
oświata i kultura.

· Budowa budynku Szkoły Podstawowej
w Rąbkowej – stan surowy otwarty
W 2016 roku kontynuowane były prace przy budowie
Szkoły Podstawowej w Rąbkowej i został ukończony stan
surowy otwarty budynku.
Na ten cel przeznaczono w tym roku 1 mln 115 tys. zł.
Łączne nakłady dotychczasowe na realizację inwestycji
wynoszą 2 mln 648 tys. zł.
Dwukondygnacyjny budynek nowej szkoły będzie posiadał: 6 sal lekcyjnych, 3 pracownie tj.: komputerową, języ-

kową i zajęć technicznych, bibliotekę z czytelnią, świetlicę,
jadalnię, pomieszczenia administracyjne i techniczne jak
również salę gimnastyczną wraz z zapleczem.

· Odnowienie elewacji Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej

W ramach remontu wykonano demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich na ścianach szczytowych oraz malowanie ścian zewnętrznych. Środki przeznaczone na ten cel w 2016 roku wyniosły ponad 91 tys. zł.
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• Remont Przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy
W zakresie remontu budynku przedszkola Bajka:
- wyremontowano dach zmieniając pokrycie dachowe,
a także docieplono sufit;
Wartość zadania: 45 tys. zł
– 35 tys. zł – środki Gminy
– 10 tys. zł – środki Przedszkola

Ponadto doprowadzono gaz, wykonano C.O. likwidując piece węglowe.
Wartość zadania: 46 tys. zł – środki Gminy;

· Realizacja projektu „Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna –
zakończenie wieloletniej inwestycji w gminną infrastrukturę kultury”.
Przyznana dotacja - 323 tys. zł
Ministerstwo - 263 tys. zł
Gmina - 60 tys. zł

Powierzone środki zostały wykorzystane na wyposażenie i przystosowanie sal (koncertowa, muzyczna, taneczna, fotograficzna, plastyczna, multimedialna) do pełnionych funkcji.

Grudzień 2016

Informator Gminy Łososina Dolna

ZADANIA komunalne
• Modernizacja Domu Strażaka w Tęgoborzy

Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego
z programu „Małopolskie Remizy” wykonano
kapitalny remont łazienek, korytarzy i klatki
schodowej. Wykonano również zadaszenie
schodów na zewnątrz budynku.
Nakłady poniesione w 2016 r. wynoszą 146 tys. zł

9

10

Informator Gminy Łososina Dolna

Grudzień 2016

• Zakupiono Samochód Pożarniczy
  marki Mercedes   
OSP Łososina Dolna wzbogaciła się o samochód pożarniczy oraz dodatkowy sprzęt
m.in.: wyciągarka, radiostacja, agregat
prądotwórczy, oświetlenie LED, zbiornik piany.
Koszt: 153 tys. zł. + 47 tys. zł

• Remont budynku  Urzędu Gminy  
  Łososina Dolna   
W bieżącym roku dokończony został remont budynku
Urzędu Gminy. Odnowiono elewację budynku, wymieniono
rynny i położono nowe płytki na schodach zewnętrznych.
Na parterze utworzono Punkt Informacyjny, w którym
znajduje się również Dziennik Podawczy.

Powyższe dane są bezdyskusyjnym dowodem na to, że Gmina stale się rozwija i ma na celu dobro
wszystkich mieszkańców. My z dumą patrzymy na to co zostało wykonane i już dziś przygotowujemy
się do inwestycji jakie będą wykonywane w roku 2017.

Grudzień 2016
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GMINNY  KOMUNALNY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY
• GKZB obsługuje 2 oczyszczalnie ścieków:
– Tęgoborze – podłączonych jest 315 gospodarstw,
które zrzuciły 63 560 m 3 ścieków;
– Łososina Dolna – podłączonych jest 180 gospodarstw, które zrzuciły 35 165 m 3 ścieków.
• Z 24 gospodarstw odebrano 69 t eternitu:
Koszt odbioru: 20 007 zł:
– 10 009 zł – Starostwo Powiatowe;
– 9 998 zł – Gmina.

1.

ODPADY KOMUNALNE
Zmieszane

ILOŚĆ TON
610

2.

Plastik

113

3.

Szkło

177

4.

Papier

8

5.

Biodegradowalne

6

6.

Firmy i JOG

91

7.

Odpady cmentarne

10

8.

Popiół

13

9.

Złom

0,96

10.

Baterie

0,04

11.

Elektronika

4

Razem

1 033

Ściągalność opłat za odbiór śmieci
w 2016 roku wyniosła 98%.
Procent ten jest wysoki i świadczy to o zdyscyplinowaniu mieszkańców.
Wydatki poniesione na ten cel to kwota 440 tys. zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowy rok zostały utrzymane na poziomie z 2016 r.
i dla przypomnienia wynoszą:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi / miesięcznie brutto/
Gospodarstwo domowe

SEGREGACJA

Brak segregacji

do 1 osoby

5 zł

10 zł

do 2 osób

10 zł

20 zł

od 3-5 osób

15 zł

30 zł

powyżej 5 osób

20 zł

40 zł

1zł

2zł

osoby pow. 75 r. życia samotnie zamieszkałe

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

60 zł

120zł

Terminy płatności: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

12

Informator Gminy Łososina Dolna

Grudzień 2016

W ramach w/w opłat mieszkańcy otrzymają określoną ilość worków
w zależności od ilości zadeklarowanych osób.

W przypadku wykorzystania przysługującej ilości można będzie dokupić dodatkowe worki na odpady zmieszane
w cenie 3 zł za każdy worek, natomiast worki na szkło, papier, plastik i metal będą nieodpłatne. Minimalna ilość
worków:
Ilość osób
w gospodarstwie

Przysługująca ilość worków (rocznie)
Zmieszane
odpady komunalne

Szkło

Plastik

Papier

Metal

do 2 osób

4

1

4

1

1

od 3-5 osób

8

2

8

1

1

powyżej 5 osób

12

4

12

1

1

Dziękujemy Państwu za udział w akcji ZGNIEĆ
- ŚMIEĆ.
Po każdej zbiórce przeprowadzana jest wnikliwa
analiza efektów naszej akcji. Cieszy nas fakt, że segregacja przeprowadzana jest na dobrym poziomie.
Obserwujemy jednak przypadki, że pomimo złożonych deklaracji - segregacja nie jest prowadzona,
a butelki nie są zgniatane.

Służby komunalne odbierające segregowane śmieci,
a dokładnie worki z plastikiem wożą często powietrze na
samochodach, zamiast w pełni wykorzystywać powierzchnię ładunkową. Gospodarstwa domowe generują coraz
więcej odpadów, a kupowane produkty spożywcze pozostawiają po sobie jednorazowe opakowania, które trafiają
do kosza i do worka NIESTETY - niegniecione.

Zdejmujmy nakrętki i zgniatajmy butelki, by ratować środowisko i robić to dla siebie i swoich najbliższych.
Ekologia nie musi zabierać czasu, wymagać specjalnych
poświęceń. Wystarczą drobne gesty.
Przyłącz się. Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga
minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego
nawyku wprowadzonego w codzienne życie.

Grudzień 2016
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ZADANIA ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY PRZEZ INNE INSTYTUCJE PRZY
WSPÓŁPRACY I WSPÓŁFINANSOWANIU GMINY
GDDKiA prowadzi budowę nowych mostów
w miejscowości Tęgoborze i Witowice Górne.
Na czas budowy wybudowane zostały mosty tymczasowe, po których odbywa się ruch pojazdów.
Na obu mostach powstaną lewoskręty, a więc
zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo ruchu na
„krajówce”.

Projekt stałej organizacji ruchu na moście
w Tęgoborzy na potoku Świdnik.

Projekt stałej organizacji ruchu na moście
w Witowicach Górnych na rzece Biała.

W ramach porozumienia między gminą Łososina Dolna a Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu wykonano
chodnik przy drodze powiatowej Tęgoborze – Chomranice

Wartość zadania – 490 tys. zł, w tym:
– udział Powiatu Nowosądeckiego: 340 tys. zł
– udział Gminy Łososina Dolna: 150 tys. zł
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ZADANIA ADMINISTRACYJNE
•

Złożono 531 wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo
Kwotę 147 tys. zł wypłacono rolnikom

•

Realizacja podatków:


99 % – gospodarstwa rolne



94 % – właściciele nieruchomości



97 % – podatek od środków
transportowych

•

Gmina nabyła 1,20 ha gruntów głównie na poszerzenie dróg gminnych
• Wydano 275 wypisów i wyrysów z MPZP oraz 2 decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
• Wydano 23 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości
• Nadano 55 nowych numerów domów

•

Zasiłki z OPS otrzymało:
– celowe /c. spec., stałe, okresowe/ – 231 rodzin rocznie

•

– rodzinne /śr. mies./

– 642 rodziny

– pielęgnacyjne /śr. mies./

– 170 rodzin

500+ wnioski złożone – 1 167 szt.
– Śr. liczba dzieci objęta programem – 1 833
– Wypłacono – 8 mln 297 tys. zł
/ śr. 922 tys. zł miesięcznie.

•

Dożywianiem objętych było średnio 416 uczniów,
w tym 145 dofinansowano z OPS

•

Stypendia szkolne – otrzymało 474 uczniów, na łączną kwotę 86 tys. zł

•

Wydano 1500 nowych dowodów osobistych

•

Urodziło się 140 dzieci

•

Zmarło 70 osób

•

Zarejestrowano 70 małżeństw

Grudzień 2016

Informator Gminy Łososina Dolna

15

DANE STATYSTYCZNE GMINY
Miejscowość
Białawoda
Bilsko
Łęki
Łososina Dolna
Łyczanka
Michalczowa
Rąbkowa
Rojówka
Skrzętla
Stańkowa
Świdnik
Tabaszowa
Tęgoborze
Witowice Dolne
Witowice Górne
Wronowice
Zawadka
Znamirowice
Żbikowice
Razem

Liczba budynków
mieszkalnych
77
263
88
318
36
100
114
33
26
79
184
58
349
114
87
48
81
75
70
2 200

Liczba
ludności
349
1321
410
1578
173
489
602
176
109
380
972
284
1639
613
479
277
384
332
314
10 881

Liczba uczniów
SP/GIM
312/232
86
96
105
45
30
244/222
87
72
1077/ 454 =1531

Odblaskowa Szkoła Podstawowa
w Żbikowicach

• 1531 uczniów uczy się w 9 SP oraz w 2 Gimnazjach tj.:
– 1 077 uczniów Szkół Podstawowych
– 454 uczniów Gimnazjum
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W ﬁlii Szkoły Muzycznej
w Tęgoborzy uczy się
107 uczniów,
natomiast w 3 przedszkolach
jest 161 przedszkolaków.

560 podmiotów gospodarczych prowadziło działalność
gospodarczą w tym:
• 180 podmioty zajmujące się usługami budowlanymi,
• 120 podmioty zajmujące się handlem,
• 63 podmioty zajmujące się usługami transportowymi.
Wykreślono w ciągu roku 44, a wpisano do ewidencji 70
nowych podmiotów.

Każda realizowana inwestycja w naszej gminie, jest ważna dla
całej społeczności. Musimy przeznaczać środki finansowe na wiele przedsięwzięć o charakterze remontowo- renowacyjnym. Zdaję
sobie jednocześnie sprawę, że potrzeb jest bardzo dużo. Staramy
się w miarę naszych możliwości (przede wszystkim budżetowych)
sukcesywnie je zaspokajać. A inwestycje są z pewnością dla każdej
gminy i społeczności sprawą priorytetową.
Nowo rozpoczęty rok zapowiada się równie pracowicie, jak miniony. Wyrażam ogromną nadzieję, że owoce naszej pracy będą
jeszcze bardziej widoczne.
Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za dobre rady, za
wszelkie inicjatywy lokalne, dzięki którym Gmina Łososina Dolna z roku na rok nabiera większej świetności.
Myślę, że osiągnięcia minionych lat przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy komfortu życia w naszej
gminie. Możemy tylko sobie życzyć, aby następne lata były dla samorządu Gminy Łososina Dolna obfitsze
w środki finansowe, bowiem tylko wtedy wszystkie zamierzenia, plany i marzenia będą mogły być zrealizowane.
Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Grudzień 2016
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podsumowanie pracy rady gminy w 2016 roku
Szanowni Państwo!
Dobiegający końca 2016 rok to kolejny okres merytorycznej pracy radnych. Sprawy, procedowane w zakresie ustanawiania prawa miejscowego miały wpływ
na rozwój infrastruktury i rozwój społeczno – kulturalny gminy.
Rada w swoich działaniach starała się być spójna
z oczekiwaniami mieszkańców. Radni wspierali najważniejsze i największe inwestycje w Gminie (wodociągi,
kanalizację, remonty i modernizacje dróg), a w obliczu
zapowiadanej reformy oświaty podjęli temat zabezpieczenia uczniom właściwej bazy oświatowej.
Działania Rady od strony organizacyjnej charakteryzowała sprawność i zaangażowanie.
Wykonywano zadania statutowe,
w miarę możliwości finansowych
budżetu, reagowano na bezpośrednie zapotrzebowania społeczne.
Prace Rady wspomagały 4 stałe Komisje, działające w oparciu o plany
pracy. Opinie i sugestie Komisji były
pomocne w rozstrzyganiu spraw.
Komisje odbyły 26 posiedzeń. Rada
podjęła 61 uchwał, w których uregulowano sprawy wynikające z zadań obligatoryjnych nakreślonych
przepisami prawa, a także realizacji
bieżących potrzeb.
Zakres uchwał był różnorodny. Uchwały w głównej
mierze dotyczyły kwestii finansowych (uchwała budżetowa, wprowadzenie zmian w budżecie, pakiet uchwał
podatkowych i okołobudżetowych). Pozostałe uchwały

unormowały szereg spraw dotyczących mienia gminnego,
planowania przestrzennego i ochrony środowiska, oświaty
i opieki społecznej.
Zadania realizowane w oparciu o podjęte
uchwały omówione są w niniejszym Informatorze.
W posiedzeniach Rady uczestniczyli zawsze
sołtysi-gospodarze naszych wsi, dzięki którym
mieszkańcy na bieżąco mogli być informowani
o sprawach będących przedmiotem obrad.
Przez cały rok pracowaliśmy z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców i mam nadzieję, że podejmowane działania znalazły zrozumienie i akceptację większości Państwa.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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BUDŻET GMINY  NA  2017 ROK
Prognozowane dochody
Subwencje
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne
Podatki i opłaty lokalne
Udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT, CIT
Pozostałe dochody
Razem

w tys. zł
16.757
15.606
4.042
3.920
2.035
42.360

%
39
37
10
9
5
100

Planowane wydatki
Oświata
a) Szkoły Podstawowe + Gimnazja
b) klasy „0”
c) edukacyjna opieka wychowaw. w tym świetlice
d) stołówki
e) dożywianie uczniów
f) dowóz uczniów
g) Przedszkola
Pomoc społeczna
Administracja publiczna i promocja gminy
Remonty, modernizacja i utrzymanie dróg
Inwestycje pozostałe (bez dróg)
Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, gospodarowanie odpadami, opracowania
geodezyjne i oświetlenie dróg
Pozostałe zadania niezaklasyfikowane wyżej (m.in. OSP, kultura, sport, odsetki od
kredytów , rezerwy)
Razem

tys. zł
14.986
12.089
949
351
473
74
224
826
16.649
2.716
862
1.928

%

36

41
7
2
5

1.775

4

2.224

5

41.140

100

ZADANIA  PLANOWANE DO REALIZACJI  W 2017 ROKU
Gmina przygotowała plany budżetowe na rok 2017. Za najważniejsze zadanie inwestycyjne przyjęto kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, a także nowe zadania, które są elementem strategii rozwoju naszej gminy:
1. Remonty i modernizacje dróg gminnych.
2. Kontynuacja budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie gminy.
3. Kontynuacja budowy SP w Rąbkowej.
4. Opracowanie projektu budowy SP w Tęgoborzy.
5. Remonty budynków SP ZOZ w Łososinie Dolnej
i Tęgoborzy, Przedszkola Bajka.
6. Odnowienie elewacji budynku Domu Strażaka.
7. Remont dachu w Świetlicy Środowiskowej
w Łękach.
8. Dofinansowanie wyposażenia budynku Centrum
Kultury i Promocji Gminy.

Grudzień 2016
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STAWKI PODATKOWE 2017
– bez większych zmian
Terminy płatności: Osoby fizyczne zobowiązane są
do opłacenia podatku oraz opłaty śmieciowej w ratach,
w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

ZMIANA PŁATNOŚCI PODATKÓW do 100 zł
Podatki do kwoty 100 zł – od 2016 r. są płatne JEDNORAZOWO
w terminie płatności pierwszej raty tj.: do 15 marca br.

Dla przypomnienia wynoszą:
Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Grunty:
• związane z dział. gosp.

0,65 zł/m2

• grunty pod drogami

0,02 zł/m

• pozostałe

0,20 zł/m2

2

• Dla gosp. rolnych z 1 ha przelicz.: 85 zł
• dla gospodarstw pozostałych (działkowicze)
z 1 ha pow. gruntów: 170 zł

Budynki lub ich części:
• budynki mieszkalne
• budynki zw. z dział. gosp.
• budowle
• letniskowe

0,50 zł/m2

Podatek leśny

13 zł/m2
2% ich wartości

• od 1 ha lasu: 42,02 zł/ha

7,62 zł/m2

Opłaty za: ścieki, wodę, miejsce na cmentarzach komunalnych oraz śmieci, także nie uległy zmianie.
Dla przykładu podajemy:
• Cena za 1 m3 dostarczanej wody z gminnego urządzenia zbiorowego - 4,91 zł brutto z tego mieszkańcy
płacą 3,51 natomiast gmina dopłaca 1,40.
• Cena za 1 m 3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - 4,16 zł brutto z tego mieszkańcy
płacą 2,50 natomiast gmina dopłaca 1,66.
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AKTUALNOŚCI STOWARZYSZENIA „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”
W 2016 r. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”
rozpoczęło realizację programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z udziałem środków UE
w ramach PROW. Pierwszy nabór wniosków ogłoszony
przez Stowarzyszenie skierowany był do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.
Kolejne nabory wniosków odbędą się w 2017 r. z następujących działań:
• Rozwój przedsiębiorstw w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (planowany nabór 23.0117.02.2017 r.),
• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym
z wykorzystaniem zasobów lokalnych (planowany
nabór 01.02-15.02.2017 r.),
• Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji (planowany nabór 01.0215.02.2017 r.).

Aktualne informacje dotyczące naborów oraz
niezbędnej dokumentacji publikowane są na stronie
www.nasliwkowymszlaku.pl.
W związku z kolejnymi naborami Stowarzyszenie zaplanowało szkolenia informacyjno – konsultacyjne dla
wnioskodawców, które odbędą się w styczniu 2017 r.
w każdej gminie należącej do Śliwkowego Szlaku. Harmonogram spotkań będzie dostępny na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl.
W ramach działań aktywizacyjnych Stowarzyszenie
w 2017 r. kontynuować będzie realizację następujących
przedsięwzięć:
•

Śliwkowy Konkurs Kulinarny dla mieszkańców
przeprowadzony w każdej gminie Śliwkowego
Szlaku,

•

Śliwkowe Szkoły (działania dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych),

•

Spotkania w ramach Forum Dialogu Obszarów
Wiejskich (dedykowane dla grup wykluczonych),
• Szkolenia dla przewodników turystycznych,
• Eko - spotkania dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym
Szlaku” udziela biuro Stowarzyszenia:
tel. 14 68 44 549, 661 242 363,
e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Z ŻYCIA GMINY
Koncert Noworoczny w Tęgoborzy                       

Zjazd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP

Gminny Konkurs Recytatorski                        

Spotkanie z Kolędą

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Gminny Konkurs Ekologiczny
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XXIII Święto Kwitnących Sadów

Jubileusz 60 – lecia
Aeroklubu Podhalańskiego

Publikacja Książki
„Ludzie Tej Najbliższej Sercu Ziemi”

Przegląd Folkloru Sądecczyzny

Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa
ks. E. Świątkowskiego w Michalczowej

Benefis Profesora A. Basty
z Tabaszowej

Grudzień 2016
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Inicjatywy Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich

Promocja Gminy na Dożynkach                    
Wojewódzkich  w Miechowie

Turniej Piłki Nożnej na Orliku
w Tęgoborzy

Narodowe Czytanie ,,Quo Vadis”
w Łososinie Dolnej

Projekt „Woda źródłem życia”Gimnazjum w Tęgoborzy
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Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

Gminny Dzień Seniora

Tęgoborskie Spotkanie
z Folklorem

Grudzień 2016
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Jubileusz 20 –lecia Zespołu
Regionalnego Jakubkowianie

Złote Gody
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KOMUNIKATY
REFORMA SZKOLNICTWA

Reforma oświaty dotknie uczniów każdego szczebla - od przedszkolaka do maturzysty.
W ramach zapowiadanej przez MEN reformy szkolnictwa przewidziano trzyletni okres przejściowy. Docelowo
klasy I-IV i V-VIII mają być połączone w jedną szkołę.
Uczniowie, którzy jesienią 2017 r. trafią do I i VII klas szkół
podstawowych, będą pierwszymi rocznikami, które będą
uczyć się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Zdając sobie sprawę z ogromu zmian jakie
nas czekają Komisja Oświatowa Rady Gminy już podjęła pracę nad wprowadzeniem reformy w naszej gminie.

PRZEDSIĘBIORCO!!!
Do przedsiębiorców i właścicieli firm rozsyłane są pisma
wraz z fakturami do opłacenia za rzekomy wpis do centralnej
ewidencji firm. Zazwyczaj te komercyjne firmy, które próbują
wyłudzić pieniądze, mają nazwę bardzo zbliżoną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub też
powołują się na nią w treści pism. Pamiętaj jednak, że wszelkie
czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej
przez Ministra Gospodarki są całkowicie bezpłatne. 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.
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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

Przypomina się właścicielom psów o obowiązkach
i zakazach mających na celu ochronę przed
zagrożeniami ze strony psów, które należy:
 utrzymywać na uwięzi lub
w pomieszczeniach uniemożliwiających ich
wydostanie się na zewnątrz;
 przeprowadzać szczepienia ochronne;
 umieścić w widocznych miejscach
ostrzeżenia o niebezpiecznych zwierzętach.
Zakazuje się:
 wypuszczać psy na tereny przeznaczone do
wspólnego użytku;
 wyprowadzać psy bez smyczy w miejsca
ruchu pieszych.

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

ZGNIEĆ - ŚMIEĆ
Zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem oszczędza przestrzeń i obniża koszty selektywnej zbiórki.

Nie wyrzucaj powietrza !!!

WYPALANIE TRAW JEST PRZESTĘPSTWEM!
Wypalanie traw jest nielegalne!
Wypalanie traw jest zagrożone karą grzywny lub więzieniem!
PAMIĘTAJ – nieznajomość prawa nie zwalnia
z jego przestrzegania!!!

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.
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