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PODSUMOWANIE 2008 ROKU
Dobiegł końca rok 2008. To dobry moment na refleksje
i podsumowania, stosowny czas, aby dokonać oceny naszej
działalności w służbie mieszkańcom gminy na przestrzeni
kończącego się właśnie roku i na półmetku naszej kadencji.
W minionym roku wspólnie z Radą Gminy i Sołtysami dążyliśmy do zaspokajania najpilniejszych zbiorowych
potrzeb mieszkańców naszej Gminy. Oprócz spraw administracyjnych realizowano głównie zadania związane
z  remontami dróg, inwestycjami oświatowymi, stabilizacją
osuwisk.
Realizacja w/w zadań miała znaczący wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców i korzystną zmianę wizerunku naszej Gminy.                  
Przyjęty 8 lutego budżet na 2008r. w wysokości 22 mln
211 tys. zł był budżetem proinwestycyjnym i zwiększył się
w ciągu roku o blisko 13% do kwoty 25 mln 39 tys. zł.
Na dochody gminy składały się subwencje, dotacje oraz
wpływy z podatków. Dochody gmina osiągała również
z tytułu wynajmu i sprzedaży mienia oraz innych mniej-

szych źródeł. Wydatki gminy to przede wszystkim oświata
– utrzymanie szkół. Istotnym elementem wydatków były
środki na utrzymanie, remonty i budowę dróg.

W wyniku działań w 2008 roku zrealizowano m.in.:

ZADANIA OŚWIATOWE
• Zakończono rozpoczęty w 2007 r. kapitalny  remont  
SP  w Witowicach Dolnych – wymieniono: stolarkę

okienną i drzwiową, instalację elektryczną,    wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz
z piecem gazowym, wymieniono wykładziny, pomalowano pomieszczenia. Docieplono sufity, ściany i wykonano nową
elewację
• Wykonano remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w klasach
w SP w Stańkowej. Jak również zakończono rozpoczętą w latach ubiegłych
wymianę stolarki okiennej /na PCV/
• Wykonano modernizacje ujęcia
wody dla SP i Gimnazjum w Tęgoborzy.
• Wykonano uzdatnianie wody w SP
w Tabaszowej
• Pomalowano dach na sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w ZSPG w Łososinie
Dolnej.
• Otrzymano z programu UE środki na wykonanie monitoringu w SP
w Tęgoborzy.
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ZADANIA Z ZAKRESU REMONTÓW DRÓG
     Łączna kwota wydatkowana na remonty, modernizacje dróg, odśnieżanie, oznakowanie, stabilizacje osuwisk i inne
prace wyniosła w 2008 r. 3 mln 362 tys. zł, w tym 1 mln 783 tys. zł środki uzyskane z zewnątrz tj. środki: powodziowe,
z EBI, GDDKiA i FOGR.
Utwardzono łącznie 10 km dróg tj.:
• 7,3 km masą asfaltową – 23 drogi
• 0,6 km betonem            –  4 drogi
• 2,1 km płytami betonowymi (7 180 sztuk)

Wbudowano:
• 280 ton grysów,
• 3 tys. ton żwiru (150 samochodów)

• 255 kręgów betonowych
• 1 900 korytek ściekowych i 330 półkręgów

Ponadto:
• zakończono zabezpieczenie i stabilizację osuwisk wzdłuż drogi Tabaszowa-Witkówka  i Bilsko-Rąbkowa (Grzybowski),
• wybudowano chodnik   k/ lotniska, wzdłuż drogi
krajowej nr 75 a także wykonano na tym odcinku
nowe ogrodzenie lotniska.

• koszono trawę na poboczach, obcinano gałęzie
wzdłuż dróg gminnych,
• łatano dziury w drogach po zimie,
• uzupełniono znaki drogowe,
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• dofinansowano remont   drogi powiatowej w Michalczowej poprzez położenie nowej nawierzchni
asfalt. na dł. 1 770 mb.
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• zimowym utrzymaniem objętych jest 75 km dróg
gminnych.

W 2008 r. dofinansowanie mieszkańców do nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz zakupu płyt drogowych wyniosło
191 tys. zł. Mieszkańcy współfinansowali 18 odcinków dróg wykonanych w ubiegłym roku.

ZADANIA komunalne
• Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wodociągi – uzyskano pozwolenie
na budowę I i II etapu wodociągów w Witowicach D. i G., Łękach i Michalczowej. Gmina zakupiła działki w Witowicach, Tabaszowej, Świdniku (na Jodłowcu) i Łękach (na Cisowcu) pod zbiorniki wyrównawcze.

• Rozpoczęto budowę wodociągu w Witowicach Dolnych.
•
•
•
•

• Rozpoczęto budowę budynku wielofunkcyjnego
w Łososinie Dolnej,- wykonano poziom ,,O”.

Wykonano I etap oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Łękach.
Opracowano dokumentacje i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w Bilsku.
Opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy – Starej Wsi.
Wymieniono drzwi garażowe w remizie OSP Łososina.

Gminny Komunalny Zakład Budżetowy
•

zebrał: 5 750 m3 odpadów komunalnych, w tym:

19 550 worków ze śmieciami
  1 750 kontenerów o poj. 2,2 m3 
         2 110 worków ze szkłem
         2 450 worków z plastikiem      
•

– 2 150 m3
– 3 850 m3
– 232 m3
  – 270 m3

obsługuje 2 oczyszczalnie ścieków, tj.:

Tęgoborze – podłączonych jest 213 gospodarstw, które zrzuciły 53 814 m3 ścieków
Łososina Dolna – podłączonych jest 139 gospodarstw, które zrzuciły 26 125 m3 ścieków
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pozostałe ZADANIA

• Zakończono budowę szatni na stadionie
,,Harta w Tęgoborzy.

• Wykonano remont parteru świetlicy środowiskowej w Łękach    
(wymiana wykładzin, malowanie ścian i sufitów)
• Uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) Gminy.

ZADANIA ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY
PRZEZ INNE INSTYTUCJE PRZY WSPÓŁPRACY
I WSPÓŁFINANSOWANIU GMINY
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Powiat nowosądecki na remont i modernizacje dróg
w samej tylko gminie Łososina Dolna wydał 28 mln. Dzięki temu w powiecie nasza gmina plasuje się na I miejscu
biorąc pod uwagę wydatki na infrastrukturę. Było to możliwe dzięki wsparciu Radnego Powiatu z naszej gminy Pana
Wiesława Basty. Tylko w 2008 roku zrealizowano następujące roboty:
✓ Wykonało nową nawierzchnię asfaltową na  drodze
powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w Michalczowej (1770+200 mb) i w Znamirowicach /940mb/
✓ Zakończyło budowę nowego mostu we Wronowicach
na rzece Łososina w ciągu drogi powiatowej Łososina
– Młynne
✓ Wykonało przebudowę części  wyżej wymienionej drogi powiatowej od Wronowic do przysiółka Nowiny oraz
w Łososinie o łącznej długości 1,3 km
✓ Wykonało kompleksową przebudowę drogi Wronowice- Tęgoborze na długości 1,6 km wraz z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk
✓ Dokonywało bieżącego utrzymania dróg poprzez łatanie dziur, koszenie poboczy, a także czyszczenie rowów
✓ Uzupełniało na bieżąco znaki drogowe.
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Planowane zadania na 2009 rok:
• Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne
• kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Tęgoborze – Wronowice wraz z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk.
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 2008 roku:
• Podpisanie porozumienia dot. współpracy gminy Łososina Dolna
z włoskim miastem Crescentino
• Zniesienie obowiązkowego poboru do wojska
• Katastrofa wojskowego samoloty CASA
• Zakończenie polskiej misji wojskowej w Iraku
• Reforma systemu emerytur pomostowych
• Podpisanie umowy o lokalizacji w Polsce amerykańskiej bazy
rakietowej
•
•
•
•
•
•

Spadek cen paliw w II półroczu
Wybór Baracka Obamy prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
Globalny kryzys na rynkach światowych
Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
Zbrojny konflikt gruzińsko – rosyjski
Zamachy terrorystyczne w Indiach

ZADANIA administracyjne
• Rolnicy w ARiMR złożyli 998 wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz 296 wnioski o zwrot podatku akcyzowego
za paliwo (na kwotę 81 tys. 395 zł),
• Realizacja podatków:
                       97 % – gospodarstwa rolne
89 % – właściciele nieruchomości
                       98 % – podatek od środków w transportowych
• Wydano 300 wypisów i wyrysów z MPZP oraz 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
• Wydano 93 decyzje zatwierdzające podział działek,
• Nadano 53 numery porządkowe nowym budynkom,
• Na podstawie aktów notarialnych i decyzji administracyjnych Gmina nabyła 2,36 ha gruntów pod drogi, a sprzedała 1,39 ha,
• Złożono w Sądzie 27 wniosków o założenie ksiąg wieczystych,
• Zasiłki  z OPS otrzymało: celowe (247 osób); rodzinne (śr./mies. 900 osób); pielęgnacyjne  (śr./mies. 199 osób),
• Wyprawki szkolne od 68-166 zł otrzymało 269 uczniów
klas 0-III,  
• Stypendia szkolne w roku 2008 otrzymało w czerwcu 243 (104 –180 zł) natomiast w grudniu (104-128 zł) – 338
uczniów. Pozostało do przyznania stypendium dla 175 uczniów. Wnioski będą rozpatrzone po otrzymaniu środków
z budżetu państwa w 2009 roku,
• Dożywianiem objętych było średnio w miesiącach:
     I  –   VI po 350 uczniów: w tym 160 OPS
   IX –  XII po 500 uczniów: w tym 240 OPS
• Zarejestrowano 66 ślubów konkordatowych, udzielono 6 ślubów cywilnych
• Wydano 965 nowych dowodów osobistych

DANE STATYSTYCZNE GMINY
10 262 osoby były zameldowane na stałe w Gminie.
Urodziło się 146 dzieci,  a zmarło 99 osób.
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1 557 uczniów uczy się w 9 SP oraz w 2 Gimnazjach  tj.:

421 podmiotów gospodarczych prowadziło działalność
gospodarczą
Wykreślono w ciągu roku 39, a wpisano do ewidencji 78  
nowych podmiotów,
• Ilość gospodarstw rolnych – 1 730
• Ilość nieruchomości (działkowiczów) – 3 036
Podsumowując 2008 rok należy podkreślić, że wszystkie zadania zaplanowane w budżecie były realizowane.
Co więcej – w ciągu roku pozyskano dodatkowe środki
z różnych źródeł (tj. z UE,   EBI, MSWiA, GDDKiA,
FOGR), które pozwoliły na przyjęcie i realizację zadań,
jak np. stabilizacja 2 osuwisk, odbudowa dróg, budowa
szatni.
Największe wydatki – jak co roku – poniesiono na
oświatę – 11mln 833 tys. zł. Również na remonty dróg

wydatkowano w minionym roku rekordową kwotę 3 mln
362 tys. zł wykonując między innymi na 27 drogach nowe
nawierzchnie o łącznej długości 10 km.
W 2009 roku wydatki inwestycyjne i remontowe zamykają się kwotą 4 mln 860 tys. zł, co stanowi 20 % ogółu
wydatków gminnych.  Należy zwrócić uwagę na fakt, że tak
wysoki udział wyżej wymienionych wydatków na tle ogółu
wydatków gminnych w powiązaniu z racjonalnie zarządzanym budżetem, zapewniają naszej Gminie stabilną pozycję
finansową oraz świadczą o jej dynamicznym rozwoju.
Stanisław Golonka
Wójt Gminy Łososina Dolna

PODSUMOWANIE PRACY RADY GMINY ZA 2008 ROK
Zakończył się kolejny etap w 4-letniej
kadencji Rady Gminy.  
Ubiegłoroczna praca
to czas poświęcony na
realizację zadań nałożonych na samorząd
przepisami prawa i
okres realizacji przedsięwzięć ważnych dla
mieszkańców. W swoich działaniach Rada
Gminy była otwarta na
potrzeby mieszkańców
i starała się podejmować decyzje służące jak najlepiej naszej Gminie.
W swoich działaniach Rada Gminy dążyła m.in. do: rozbudowy istniejącej kanalizacji i rozpoczęcia etapami budowy nowych odcinków w kolejnych rejonach Gminy, budowy
wodociągów, realizacji inwestycji kubaturowych, modernizacji bazy oświatowej, poprawy infrastruktury drogowej .
Dużą możliwość stwarzają środki Unii Europejskiej,
dlatego też Rada Gminy stała na stanowisku, że należy czynić najwyższe starania o pozyskanie funduszy na realizację
przedsięwzięć służących Gminie - zarówno tych priorytetowych jak i tych mniejszych. Środki te są szansą na szyb-

szy rozwój Gminy, a tym samym na poprawę warunków
życia mieszkańców.  
Zadania zrealizowane w  Gminie w 2008 roku  w oparciu o uchwały Rady  dotyczyły wielu dziedzin i  ich realizacja była możliwa dzięki wspólnej pracy Rady i Wójta
Gminy - pełna informacja o tych zadaniach zawarta jest
w informacji Wójta Gminy przedstawionej w niniejszym
„Informatorze”.
W ciągu całego 2008 roku Rada Gminy odbyła 10 sesji  
zwyczajnych.
Jednym z najważniejszych zadań corocznie stawianym  
przed Radą każdego szczebla samorządu  jest uchwalenie  
budżetu Gminy (sesja budżetowa). Uchwała budżetowa
stanowi bowiem podstawę gospodarki finansowej Gminy.
W 2008 roku nasza Rada  dwukrotnie zmierzyła się z projektem budżetu - w miesiącu lutym uchwalono budżet na
2008 rok, a 29 grudnia  przyjęto budżet na rok 2009 (dzięki
temu można wcześniej przystąpić do procedur przetargowych, co ma  wpływ na przyspieszenie realizacji zadań).
Ponadto do sesji „obligatoryjnych” zaliczyć należy:
– sesję absolutoryjną (4.04.08 r.), w czasie której rozpatrzono  sposób wykonania budżetu za rok ubiegły
i w konsekwencji udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu,   
– sesję podatkową (21.11.08 r.). Po przeprowadzeniu debaty nad stawkami podatkowymi Rada Gminy  przy-
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jęła na 2009 rok stawki w kwotach  obowiązujących  w
2008 r., a w 2  przypadkach dotyczących podatku od
środków transportowych  stawka została obniżona do
stawki minimalnej określonej przez M.F.
Pozostałe sesje to sesje robocze  poświęcone sprawom
związanym z  bieżącą działalnością Gminy.
Frekwencja w obradach kształtowała się na poziomie
95% - za zdyscyplinowanie i poczucie obowiązku dziękuję
wszystkim Radnym, a szczególnie tym którzy uczestniczyli
we wszystkich posiedzeniach.
Smutnym wydarzeniem w kadencji tej Rady była śmierć  
długoletniego radnego i sołtysa p. Gerarda Piwowara
(mandat radnego piastował nieprzerwanie ponad 25 lat)  i
wieloletniego sołtysa Tęgoborzy p. Mieczysława Kruczka.
Rada Gminy podjęła   w minionym roku   77 uchwał,
które   normowały wiele spraw :   pozwoliły na realizację  
bieżących zadań w Gminie jak i określiły zadania długofalowe. Tylko 1 projekt uchwały nie uzyskał akceptacji Rady
Gminy   - był to projekt uchwały  dotyczący określenia stawek opłaty miejscowej, która miała być pobierana w wyznaczonych miejscowościach  o walorach turystycznych .
Podjęte uchwały w  przeważającej części  dotyczyły kwestii finansowych (uchwały budżetowe   i okołobudżetowe
oraz uchwały wprowadzające zmiany do budżetu, pakiet
uchwał podatkowych, uchwały zatwierdzające działalność
finansową jednostek podległych).
Pozostałe uchwały  regulowały sprawy z zakresu spraw  
administracyjnych , organizacyjnych, majątkowych , infrastruktury , oświaty i opieki socjalnej.
Prace Rady wspomagało swoimi opiniami 5 stałych  Komisji Rady. Komisje te  obradowały na 32 posiedzeniach.
Merytoryczne Komisje Rady swoje prace prowadziły
w oparciu  o  uchwalone na początku roku  plany  pracy.
Ponadto na bieżąco rozpatrywały sprawy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.  
Oprócz spotkań indywidualnych Komisje odbyły 5
wspólnych posiedzeń .
Wspólne debaty  Komisji Rady pozwoliły na wypracowanie ostatecznego stanowiska   w sprawie   projektu bu-
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dżetu na 2008 rok  i  projektu budżetu na 2009 rok, a także
stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. Ponadto  
Komisje dwukrotnie omawiały kwestię prywatyzacji usług
medycznych – do udziału w debacie zaproszono Kierowników i przedstawicieli personelu medycznego SPZOZów, którzy przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie.  
Podjęcie ostatecznej decyzji Rada odłożyła ze względu
na zapowiadane przez rząd ustawowe zmiany przepisów
z zakresu ochrony zdrowia. Zajmowano się także problematyką dotyczącą spraw z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi – w tej kwestii Rada optowała za ujednoliceniem zasad odpłatności za odbiór śmieci – od 1 stycznia
br. mieszkańcy   całej Gminy korzystający z usług GKZB
zostali objęci zryczałtowaną opłatą.
Cały 2008 rok to okres wytężonej pracy, czas poświęcony na realizację planów założonych na początku roku.
Za   konsekwencję, podejmowane działania   i dbałość
o rozwój Gminy pragnę wszystkim podziękować.
Bolesław Oleksy
Przewodniczący Rady Gminy

BUDŻET GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2009 ROK
Rada Gminy uchwaliła Budżet Gminy na 2009 rok, który kształtuje się w następujący sposób:
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Zadania przyjęte w budżecie do realizacji w 2009 roku:
1. Remonty i modernizacja dróg gminnych.
 2. Budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi.
 3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy.
4. Opracowanie projektów rozbudowy kanalizacji.
5. Kontynuacja budowy budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej.
6. Opracowanie dokumentacji modernizacji SP ZOZ w Łososinie Dolnej
7. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych lub pochylni w SP ZOZ w Tęgoborzy
8. Wykonanie odwodnienia w świetlicy środowiskowej w Łękach.
9. Rekultywacja zbiorników Czchów - Rożnów w miejscowości Tęgoborze – etap III
10. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku UG.
11. Malowanie części dachu na ZSPG w Łososinie Dolnej
12. Wykonanie części alejek/chodników na cmentarzu w Żbikowicach

Z ŻYCIA GMINY
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2008  roku obchodzono rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystości odbyły się w Tęgoborzy.

oraz legitymacje nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Nie zabrakło również Listu Gratulacyjnego od Wojewody Małopolskiego i naszych Władz Samorządu.
Jubilaci mieli jedną receptę na długoletnie pożycie:
TYLKO MIŁOŚĆ

KONCERT NOWOROCZNY

ZŁOTE GODY
Złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego,
to jubileusz szczególny. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód
wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego, to wzór i
piękny przykład
dla młodych pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie.
16 grudnia 2008 roku w naszym Urzędzie Gminy swoją
uroczystość obchodziło 13 par zamieszkałych w naszej gminie. Jubilaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Stanisława Golonki oraz Przewodniczącego RG Bolesława Oleksego medale

11 stycznia w Gimnazjum w Tęgoborzy odbył się Koncert Noworoczny pod hasłem „Wdzięczni za dar serca”. Był
to koncert szczególny, gdyż wyrażał głęboką wdzięczność i
szacunek Tym, którzy okazali serce w ratowaniu Wiktorii.
Na koncert przybyło kilkaset osób, wraz z Wójtem Gminy
Łososina Dolna, Panem Stanisławem Golonką, Prezesem
Stowarzyszenia Sursum Corda, panem Marcinem Kałużnym, Księżmi, Dyrektorami szkół, Radnymi. Na scenie zaprezentowali się: chór mieszany parafii Tęgoborze, grupa
baletowa ADAGIO działająca przy Pałacu Młodzieży w
Nowym Sączu, chór „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej w
Tęgoborzy, młodzież z Gimnazjum, jako grupa kolędnicza
„Z turoniem”, zespół wokalny z Gimnazjum w Tęgoborzy,
Orkiestra OSP w Tęgoborzy, młodzież Parafialnej Grupy
Apostolskiej, która przygotowała Jasełka.
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W HOłDZIE Ś.P. GERARDOWI PIWOWAROWI
SYNOWI TEJ „SERCU NAJBlIŻSZEJ ZIEMI”
Gerard Piwowar urodził się 1 października 1932 roku w Witowicach Dolnych. Rodzicami byli: Józef i Zofia (z domu Woźniak), zaś rodzinę stanowiła ponadto 11-osobowa grupa
rodzeństwa.
Józef i Zofia Piwowarowie byli rolnikami, stąd praca w polu była od dziecka obowiązkiem dla Gerarda Jego sióstr i braci.
Spokojne dzieciństwo zostało przerwane przez tragiczny w skutkach wybuch II Wojny
Światowej.
Na przełomie 1944/45 roku, jako 12-letni chłopiec został zmuszony przez okupanta do
kopania okopów biegnących wzdłuż linii: Tabaszowa- Witowice Górne-Witowice Dolne.
Powojenne losy Gerarda Piwowara związane są ściśle z Krakowskiem „Mostostalem”,
gdzie bardzo sumiennie przepracował ponad 35 lat.
Przez 26 lat Gerard Piwowar sprawował funkcję sołtysa Witowic Dolnych, a przez 28
lat był Radnym Rady Gminy w Łososinie Dolnej. W 2006 roku został jednym z laureatów
konkursu powiatowego „Honorowy Sołtys roku 2006„. Nie znosił bezczynności. Żywo interesował się problemami „Swojej” wsi i gminy. Umiał jednoczyć ludzi i aktywizować ich
do pracy na potrzeby Witowic Dolnych. Staraniem Pana Gerarda wybudowane zostały w
Witowicach Dolnych drogi, znana jest Jego długoletnia opieka wokół kładki wiszącej, łączącej brzegi Dunajca, a jednocześnie
Witowic Dolnych z Tropiem.
W działalności społecznej Gerarda Piwowara dzielnie sekundowała i wspierała żona Genowefa (z domu Salamon), przez
lata kierowniczka Filii Biblioteki Gminnej z siedzibą w Witowicach Dolnych.
Państwo Piwowarowie mieli dwoje dzieci: Wandę (nauczycielka), Ryszarda (działacz sportowy klubu „Victoria”), którzy
tradycje społecznikowskie kontynuują po rodzicach.
Pan Gerard był miłym, skromnym, życzliwym i ujmującym człowiekiem. Wszyscy życzliwi Mu ludzie wspominają Go z
dużą dozą serdeczności.
Gerard Piwowar zmarł 29 września 2008 roku w szpitalu w Nowym Sączu.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tropiu.
ŻEGNAJ PRZYJACIELU!
Barbara Cetnarowska
Radna Witowic Górnych

POŻEGNANIE SOłTYSA

„Żyłeś krótko, choć żyć chciałeś
Bóg Cię wezwał, iść musiałeś”

Mieczysław Kruczek urodził się w Tęgoborzy i tu spędził całe swoje życie. Od 1995 roku pełnił
funkcję Sołtysa wsi Tęgoborze, jak również był gospodarzem Domu Strażaka w Tęgoborzy. Nie były
mu obojętne problemy wsi. Był człowiekiem bezkonfliktowym, dyspozycyjnym dla każdego. Pomimo choroby do końca był na „posterunku”. Zmarł 4 października 2008 roku. Pogrzeb miał bardzo uroczystą oprawę.
W ostatniej drodze towarzyszyli Mu Przedstawiciele Władz Samorządowych ,liczne delegacje jak również mieszkańcy
gminy.
Stanisław Golonka
Dziękujemy za wieloletnią służbę.
Wójt Gminy Łososina Dolna

KOMUNIKATY
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…”
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Zwrot akcyzy za olej napędowy

ROLNIKU !!!

Przypominamy o zbieraniu faktur za olej napędowy.
Terminy składania wniosków:   
• od 1 do 31 marca 2009 roku - faktury VAT zakupionego oleju napędowego za
okres od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.
• od 1 do 30 września  2009 roku - faktury VAT zakupionego oleju napędowego za okres od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
Faktura z zakupionego oleju napędowego powinna zawierać: datę zakupu, nazwisko, imię, dokładny adres rolnika, nr NIP lub PESEL

Utylizacja padłych zwierząt
Zakład Farmutil  realizuje wszystkie zgłoszenia odbioru padłych zwierząt od producentów rolnych oraz prowadzi całodobowo działający system zgłaszania przez rolników padłych zwierząt do odbioru /zgłoszenia przyjmuje też
automatyczna sekretarka/.
Termin realizacji usług w ciągu 24 h w okresie letnim, w ciągu 48 h w okresie zimowym licząc od zgłoszenia
telefonicznego.
Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A.
Śmiłowo ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory
Tel. (033) 847-45-51 lub (0) 667 984 178

Azbest

Wniosek w sprawie odbioru i utylizacji odpadów azbestowych (eternit) należy złożyć w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 na parterze – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Dopłaty do oczyszczali przydomowej
Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać dopłatę do zakupionej i zainstalowanej oczyszczalni przydomowej. Dopłata ta wynosi 1000 zł i jest dokonywana na podstawie zawartej umowy,
po wcześniejszym złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy wraz z kompletem wymaganych dokumentów i dokonaniu
odbioru wykonanej oczyszczalni.
Dopłaty bezpośrednie
Wnioski o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) na rok 2009 można będzie składać od 15 marca do 15 maja br. Każdy kto złożył taki wniosek do ARiMR w roku 2008 otrzyma na domowy adres częściowo uzupełniony druk wniosku
na bieżący rok wraz z mapką gruntów.

POZBĄDŹ SIĘ NIEPOTRZEBNYCH RUPIECI
• Sprzęt elektroniczny, szkło, plastik i papier przewiezione na bazę Zakładu
Komunalnego od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 przyjmowane są nieodpłatnie.

• Ponadto zużyte baterie dodatkowo można wrzucać do specjalnie przygotowanych
pojemników wystawionych w każdej szkole oraz w budynku Urzędu Gminy.
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PRZYPOMINMY, IŻ WPŁATY PODATKÓW: ROLNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ:

W 4 RATACH:

płatność:

•
•
•
•

• U INKASENTÓW – SOŁTYSÓW
• W KASIE URZĘDU GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
• PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY
URZĘDU GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
NR 68818000900100000090001.

I - DO 15 MARCA
II – DO 15 MAJA
III - DO 15 WRZEŚNIA
IV - DO 15 LISTOPADA

PRZYPOMINMY, IŻ WPŁATY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NALEŻY DOKONYWAĆ:

W  RATACH:

płatność:

• I – DO 15 LUTEGO
• II - DO 15 WRZEŚNIA

• W KASIE URZĘDU GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
• PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY
URZĘDU GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
NR 68818000900100000090001.

SEGREGUJ ODPADY! NIE PAl ŚMIECI!
NIE ZANIECZYSZCZAJ ATMOSFERY!
Ochrona środowiska i dbałość o porządek to obowiązek wszystkich mieszkańców gminy.
Od 1 stycznia 009 roku obowiązuje nowy system odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Odpłatność za odbiór
odpadów komunalnych wynosi 48 zł na rok (tj. 4 zł na miesiąc) od 1 gospodarstwa i można ją wpłacać w  ratach do 15
marca i do15 września w:
✓ siedzibie Zakładu Komunalnego w Łososinie Dolnej od poniedziałku do piątku od 700 – 1500
✓ na oczyszczalni ścieków w Tęgoborzy od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 100
✓ w Domu Strażaka w Tęgoborzy
✓ w kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
W przypadku niewystarczającej ilości worków istnieje możliwość zakupu dodatkowych worków w wyżej wymienionych miejscach:
✓ Cena 1 worka (koloru żółtego) na odpady niesegregowane – 4,00 zł.
✓ Cena 1 worka do segregacji odpadów – 1,00 zł.
W 2009 roku zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych gromadzonych w workach odbywa się w 1 i 3 czwartek miesiąca
INFORMUJEMY, IŻ TRASY ZBIÓRKI ODPADÓW POZOSTAJĄ NIE ZMIENIONE.
Przypominamy, że nie ulega zmianie system zbiórki odpadów komunalnych w naszej Gminie. W miejscowościach
takich jak Tabaszowa, Rąbkowa, Znamirowice i część Tęgoborzy nad jeziorem odpady gromadzone są w kontenerach, natomiast w pozostałych miejscowościach worki z odpadami segregowanymi i niesegregowanymi odbierane będą w każdy
I i III czwartek miesiąca.
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz posiadanie
dowodów zapłaty za wywóz i utylizację odpadów.
Uwagi i wskazówki dotyczące „Informatora Gminy Łososina Dolna” proszę kierować na adres e-mail: Iwona82p@poczta.fm
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