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SPrAWOZDANIE
Z  rEALIZACJI  ZADAŃ 

ZA  2009  rOK
Dobiegł końca rok 2009 – czas na podsumowania.

W minionym roku wraz z Radą Gminy i Sołtysami 
staraliśmy się spełnić potrzeby mieszkańców Gmi-
ny Łososina Dolna. Był to czas realizacji bieżących 
zadań, inwestycji jak również okres przygotowywa-
nia dokumentów niezbędnych do podejmowania no-

Łączna kwota wydatkowana na remonty, modernizację dróg, odśnieżanie,  oznakowanie, stabilizację osuwisk i inne 
prace wyniosła w 2009 r. - 3 mln 74 tys. zł, z tego 1 mln 900 tys. zł to środki uzyskane z zewnątrz.

ZADANIA Z  ZAKrESu  rEmONTóW  Dróg

wych zadań oraz do ubiegania się o środki pozabu-
dżetowe.

Przyjęty budżet na 2009r. w wysokości 22 mln 842 
tys. zł był budżetem proinwestycyjnym i zwiększył się
w ciągu roku o 16% do kwoty 26 mln 398 tys. zł.

Utwardzono łącznie 9,2 km dróg  tj.:

• 5,0 km masą asfaltową – 15 dróg

- Tęgoborze – Żelazko
- Bilsko – Kowalówka
- Łososina Dolna –

k/Stosura
- Witowice Górne 

– most
- Żbikowice – do rzeki
- Zawadka – k/Białka
- Rąbkowa  – Biernacki

- Bilsko – Dział
- Bilsko – k/Pawłowskiego, Świderskiego
- Łososina Dolna – wzdłuż rzeki k/Szaraty
- Łososina Dolna – Opachówka
- Łososina Dolna – Sadowa
- Tęgoborze – Małek , Olszewski
- Skrzętla – k/Mordarskiego
- Skrzętla – do Salamona

• 2,6 km płytami betonowymi  - 7200 sztuk

Wbudowano:
• 202 tony grysów
• 1.000 ton żwiru
• 255 kręgów betonowych
• 2.220 korytek ściekowych
 i półkręgów.

Ponadto:
• wykonano nowy odcinek korpusu drogi w Zawadce 

- Rozdzielu, Stańkowej - Kątach,  Tabaszowej - Załę-
żu oraz Tęgoborzy - Osiedlu II

• wykonano remont przepustów i umocnienie kor-
pusów dróg: Świdnik 
Koszary, Pawłowski i 
pod Zającem, Rojów-
ka – pod szkołą, Ło-
sosina – Kamyk, Stań-
kowa – Równiczki, 
Białawoda – Lemiesz

• 1,6 km betonem –  5 dróg

- Stańkowa – Podoły Podniwki
- Łęki – Żebraczka – Kąty
- Łososina Dolna – Prusak
- Witowice Dolne – nad szkołą
- Białawoda – Kokoce W 2009 r. dofinansowanie mieszkańców do nawierzch-

ni asfaltowej, betonowej oraz zakupu płyt drogowych wy-
niosło  285 tys. zł.
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ZADANIA OŚWIATOWE

ZImOWE uTrZymANIE Dróg

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych objętych jest 
łącznie 75,7 km, które obsługuje trzech wykonawców:
• Kościelniak Stanisław rejon dróg: Skrzętna, Rojówka, 

Świdnik, Białawoda  -12,9 km 
• Szewczyk Franciszek rejon dróg: Bilsko, Rąbkowa, Wi-

towice Górne – 17,8 km 
• Firlej Piotr i Jacek rejon dróg: Stańkowa, Wronowice, 

Żbikowice, Łyczanka, Zawadka, Tęgoborze, Znamiro-
wice, Tabaszowa, Łososina Dolna, Łęki, Michalczowa, 
Witowice Dolne – 45 km 

Zasady odśnieżania : 
• w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, którymi 

kursują Bus-y i autobusy szkolne
• o  wyjeździe w godzinach nocnych w teren decydują 

sami wykonawcy i do godz. 8.00 mają obowiązek od-

śnieżyć drogi objęte zakresem i poinformować pracow-
nika UG o wykonanym zadaniu  

• o wyjeździe w godzinach  popołudniowych decyduje 
pracownik UG nadzorujący zimowe utrzymanie dróg 
na terenie Gminy. 

• koszt utrzymania 75,7 km dróg na dobę wynosi �.440 
zł, co w skali miesiąca daje kwotę: 10� tys zł.  

Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych 
na terenie Gminy Łososina Dolna jest P. Jacek i Piotr Firlej 
- Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza.

Wykonawcą zimowego utrzymania drogi krajowej 
Nr 75 na terenie Gminy Łososina Dolna jest firma: PRZED-
SIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH  
S.A z Nowego Sącza.  

• ZSPG w Łososinie Dolnej – malowanie pokrycia dachowego segmentu B
• SP w Witowicach Dolnych – wykonanie oświetlenia koło szkoły, a także podbudowy pod parking przed szkołą

Wyremontowano kotłownię w Szkole Podstawowej 
w Tęgoborzy

Rozpoczęto prace projektowe związane z budową Szko-
ły Podstawowej  w Rąbkowej

ZADANIA KOmuNALNE

Kontynuowano prace związane z budową Budynku 
Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej obejmujące wyko-
nanie stanu surowego, otwartego. Firma wykonała prace 
zaplanowane na 2 lata w ekspresowym tempie. Zakończe-
nie prac przewidziane jest wiosną br

BuDyNEK WIELOFuNKCyJNy 
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KANALIZACJA SANITArNA

• Opracowano dokumentację projektową i otrzy-
mano prawomocne pozwolenie na „Rozbudowę kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Tęgoborze - Stara Wieś”

• Opracowywana jest dokumentacja projektowa do-
tycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy (Okrę-
gu) i Bilsku w kierunku Rąbkowej.

WODOCIĄgI
Na I etapie budowy wodociągów obejmującym miejsco-

wości Witowice Dolne i Witowice Górne wykonano około 
90% sieci głównej /bez przyłączy/ oraz w surowym stanie 
budynek ze zbiornikiem i stacją uzdatniania wody. 

nej. Łącznie wykonano ponad �0 km sieci wodociągo-
wej. Ponadto zakres prac obejmował będzie wodociąg 
główny, który doprowadzi wodę do zbiornika  w Taba-
szowej jak również wodociąg główny, który  doprowadzi 
wodę do zbiornika na Jodłowcu. Ponadto prowadzone 
jest postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na bu-
dowę dla III etapu inwestycji obejmującego 1� wsi gmi-
ny Łososina Dolna.

Na II etapie inwestycji obejmującym miejscowości 
Łęki, Michalczowa wykonano około �0% sieci głów-

OŚWIETLENIE uLICZNE
 – realizowane przez Sołectwa w ramach środków bę-

dących do dyspozycji wsi

Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia 
ulicznego drogi gminnej:Łososina Dolna – Sadowa oraz 
Witowice Górne

rEmONT KOTŁOWNI gAZOWEJ
W BuDyNKu urZĘDu gmINy 

CHODNIK NA CmENTArZu
KOmuNALNym W ŻBIKOWICACH

SAmOCHóD DLA gKZB
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gmINNy KOmuNALNy ZAKŁAD BuDŻETOWy
GKZB zebrał w 2009 roku 69� ton śmieci w tym: w workach – 222 t., w kontenerach – 471 t. 
Ilość odpadów komunalnych w podziale na system workowy i kontenerowy w tonach zebranych w 2009 roku 

Koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych w 2009 roku

System Ilość gospodarstw Łączny koszt wywozu 
i utylizacji

Koszt na 1
gospodarstwo w zł

Workowy 1.740 116.580 67
Kontenerowy 61� 21�.�24 �48

Koszt odbioru odpadów komunalnych systemem kon-
tenerowym jest blisko 5 razy wyższy od systemu worko-
wego; zatem uciekając od podwyższenia opłat podjęto 
decyzje i od 1 stycznia 2010 roku w miejscowości Rąb-

kowa i Tęgoborze (Struga) obowiązuje system workowy. 
W okresie zimowym (od października do maja) system ten 
będzie obejmował także takie miejscowości jak Tabaszowa 
i Znamirowce.

GKZB obsługuje 2 oczyszczalnie ścieków:
 Tęgoborze – podłączonych jest 219 gospodarstw, które zrzuciły 55 258 m3 ścieków
 Łososina Dolna – podłączonych jest 146 gospodarstw, które zrzuciły 30 126 m3 ścieków

POZOSTAŁE  ZADANIA
Wyremontowano budynek starej Szkoły Podstawowej 

w Stańkowej na potrzeby mieszkań socjalnych
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Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych dla 
SPZOZ w Tęgoborzy

Wykonano odwodnienie w Świetlicy Środowiskowej 
w Łękach

Opracowywana jest  dokumentacja budowlana moder-
nizacji budynku SPZOZ w Łososinie Dolnej

Wykonano część prac modernizacyjnych na stadionie 
LKS „ŁOSOŚ” w Łososinie Dolnej w ramach programu 
„Orlik-Plus”

Wykonano prace modernizacyjne na przystani 
Yacht – Club PTTK Beskid w Znamirowicch oraz 
zakupiono sprzęt sportowy potrzebny do przepro-
wadzenia Olimpiady młodzieży w Sportach Let-
nich – Małopolska 2009
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STArOSTWO POWIATOWE W NOWym SĄCZu

ZADANIA ZrEALIZOWANE
NA TErENIE gmINy

PrZEZ INNE INSTyTuCJE
PrZy WSPóŁPrACy

I WSPóŁFINANSOWANIu gmINy

W wyniku starań Radnego Powiatu Wiesława Basty Starosta nowosądecki Jan Golonka wraz z Zarządem Powiatu, 
a także Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Adamem Czerwińskim i Wicedyrektorem Sławomirem Boguckim na 
terenie naszej gminy:

• Wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej 
Tęgoborze –Świdnik -  Wronowie wraz z zabezpieczeniem 
i stabilizacją osuwiska

• Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Łososi-
na Dolna –Wronowie – Żbikowice - Ujanowice – Młynne 
wraz z przebudową mostku w Żbikowicach

• Odnowiono nawierzchnię drogi powiatowej Tęgo-
borze – Tabaszowa –Rąbkowa - Tęgoborze /Just/

Za wyżej wymienione prace Władze Gminy i Miesz-
kańcy serdecznie dziękują!!
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WyDATKI NA DrOgI POWIATOWE W PODZIALE NA gmINy
W LATACH 1999-2009
Łączna kwota wydatkowana na drogi powiatowe w przeciągu 10 

lat wyniosła 184 77� 218 zł w tym dla naszej gminy 54 148 277 zł co 
stanowi �0 % ogółu wydatków

PLANOWANE PRZEZ RADĘ POWIATU ZADANIA NA 
2010 ROK

• Dokończenie drogi Łososina Dolna – Wronowie – Żbiko-
wice – Ujanowice - Młynne wraz z przebudową mostku w Żbiko-
wicach

• Modernizacja drogi powiatowej Witowice-Rożnów

gENErALNA DyrEKCJA Dróg KrAJOWyCH I AuTOSTrAD 
W KrAKOWIE

Kontynuowano  prace projektowe dotyczące budowy 
�-go pasa ruchu drogowego na Just od Łososiny Dolnej. 
Władze gminy starają się o poszerzenie drogi, która będzie 

wybudowana po obu stronach drogi głównej z planowa-
nych �,5 do 5 metrów.

ZADANIA  ADmINISTrACyJNE

• Rolnicy w ARiMR złożyli 944 wnioski o dopłaty 
bezpośrednie oraz 456 wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego za paliwo /na kwotę 95 tys. 918 zł /

• Nadano 81 numerów porządkowych nowym bu-
dynkom

• Na podstawie aktów notarialnych i decyzji admi-
nistracyjnych Gmina nabyła 4,04 ha gruntów pod  drogi, 
a zbyła 0,12 ha

• Zarejestrowano 69 ślubów konkordatowych, 
udzielono 4 ślubów cywilnych

• Wydano 490 nowych dowodów osobistych.

DANE STATySTyCZNE gmINy
• 10 333 osób było zameldowanych na stałe w Gminie
• Urodziło się 136 dzieci
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SPrAWOZDANIE Z PrACy rADy gmINy 
ZA 2009 rOK

• Zmarło 67 osób
• 1554 uczniów uczy się w 9 SP oraz w 2 Gimnazjach
• 445 podmiotów gospodarczych prowadziło działalność
 gospodarczą
• Wykreślono w ciągu roku 31, a wpisano do ewidencji
 55 nowych podmiotów
• Ilość gospodarstw rolnych                       -  1.751
• Ilość nieruchomości /działkowiczów/    -  3.144

LICZBA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM
NA MIEJSCOWOŚCI

Gmina pozyskała  � mln 550 tys. zł  z różnych źródeł, 
które pozwoliły na przyjęcie i realizację dodatkowych za-
dań. Największe wydatki poniesiono na oświatę 11 mln 
520 tys. zł ogółu wydatków.

 Na remonty dróg wydatkowano w minionym roku 
� mln 74 tys. zł, wykonując nowe nawierzchnie na 20 dro-
gach. Wydatki inwestycyjne  i remontowe w roku 2009 za-
mykają się kwotą 5 mln 770 tys. zł co stanowi 25% ogółu 
wydatków gminnych. Chciałbym zaznaczyć, że prawidło-
we zarządzanie budżetem naszej gminy powoduje stabil-
ność finansową i zrównoważony rozwój.

Zaplanowane zadania społeczno – gospodarcze i in-
westycyjne w budżecie gminy zostały pomyślnie zreali-
zowane.

Przed nami Nowy Rok, nowe wyzwania i zadania do 
realizacji.

Serdecznie dziękuję wszystkim Radnym, Sołtysom, 
mieszkańcom, instytucjom i organizacjom za dotychcza-

sową współpracę, za tworzenie wspólnej integracji Gminy, 
wzbogacanie i odnawianie naszego wspólnego dobra jakim 
jest Gmina - pozostaje z nadzieją , że będzie ona dalej tak 
efektywnie kontynuowana.

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Golonka

W 2009 roku Rada Gminy odbyła 10 Sesji, które 
zwoływane były dla wypełnienia zadań i obowiąz-
ków wynikających z ważnych spraw wymagających 
rozstrzygnięć Rady Gminy.

Stałymi punktami umieszczonymi corocznie 
w porządku obrad jest uchwalenie budżetu, udzie-
lenie absolutorium i uchwalenie podatków. W ciągu 
roku kilkakrotnie dokonano zmian w uchwale fi-
nansowej wprowadzając dodatkowe zadania w mia-
rę pozyskiwania środków. 

W ubiegłym roku Rada Gminy podjęła 74 
uchwały. Przyjęła wszystkie projekty przedłożone 
przez Wójta Gminy, co świadczy o dobrej współ-
pracy organów gminy – o otwartości Rady na dia-
log i szukanie kompromisów w celu osiągnięcia dla 
Gminy jak najlepszych efektów. Zakres uchwał był 
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różnorodny, a przeważały uchwały dotyczące spraw fi-
nansowych. Pozostałe uchwały normowały szereg spraw 
i były podstawą do realizacji bieżących zadań.

Komisje Rady Gminy odbyły łącznie �4 posie-
dzenia. Pracowano w oparciu o zatwierdzone przez 
Radę Gminy plany pracy. Komisje na bieżąco moni-
torowały stopień realizacji inwestycji gminnych oraz 

pozyskiwania przez Gminę środków pozabudżetowych 
itd. Sprawowano kontrolę nad realizacją dochodów bu-
dżetowych, realizacją zadań własnych gminy w zakresie 
remontów, prawidłowością gospodarowania środkami 
budżetowymi.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław Oleksy

rADA gmINy W ŁOSOSINIE DOLNEJ 

Przewodniczący RG Bolesław Oleksy Łososina Dolna
Wiceprzewodniczący RG Piotr Litwiński Tęgoborze
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Kuźma Świdnik
Przew. Komisji Oświaty, Kultury Andrzej Mliczek Michalczowa, Łęki
Przew. Komisji Gosp. Komunalnej Piotr Zelek Bilsko
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Stanisław Małek Tęgoborze
Radni RG Barbara Cetnarowska Witowice Górne

Stanisława Kmiecik Łyczanka, Skrzętla, Rojówka
Anna Hajduga Tabaszowa, Znamirowice
Marta Filipek Stańkowa, Żbikowice, Wronowice
Wojciech Gucwa Rąbkowa
Edward Pajor Witowice Dolne
Marian Pajor Łososina Dolna
Kazimierz Jasnos Bilsko
Tadeusz Jacak Białawoda, Zawadka

BuDŻET gmINy  NA 2010 rOK W TyS. ZŁ

Rada Gminy uchwaliła Budżet Gminy na 2010 rok, który kształtuje się w następujący sposób:
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Zadania przyjęte do realizacji w 2010 roku

1. Budowa wodociągów wraz z ujęciami wody stacjami 
uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi

2. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dol-
nej z przeznaczeniem na GOKSiR, salę widowiskową, 
pomieszczenia dla OSP, przedszkole i bibliotekę

�. Remonty i modernizacja dróg gminnych
4. Przebudowa drogi Łososina Centrum – w ramach 

NPPDL – „Schetynówka”
5. Współfinansowanie budowy chodników wzdłuż dróg 

powiatowych Tęgoborze - Wronowice i Łososina Dolna 
- Ujanowice- Młynne

6. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwole-
nia na budowę nowej Szkoły Podstawowej w Rąbkowej

7. Zakończenie prac modernizacyjnych na stadionie LKS „ŁO-
SOŚ” w Łososinie Dolnej w ramach programu „Orlik-Plus”

8. Modernizacja trybun na stadionie KS „Victoria” w ra-
mach programu „Orlik – Plus”

 9. Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy
10. Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji w Tęgo-

borzy i Bilsku
11. Opracowane dokumentacji modernizacji SP ZOZ 

w Łososinie Dolnej
12. Przedsięwzięcie dla powstrzymania degradacji ekolo-

gicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów – Czchów 
w m. Tęgoborze - zagospodarowanie lewego brze-
gu zbiornika J.Rożnowskiego wraz z podwyższeniem 
i umocnieniem strefy brzegowej

1�. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Tabaszowej
14. Wykonanie części alejek na cmentarzu w Żbikowicach 

– kontynuacja
15. Przygotowania do budowy dwóch scen i dwóch placów 

zabaw

STAWKI PODATKóW I OPŁAT W 2010 rOKu
PODATEK rOLNy
• 70 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gosp.rolnych
• 140 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gosp. pozostałych 

(działkowicze)

PODATEK OD NIEruCHOmOŚCI
• od gruntów:

–  0,60 zł od 1 m2 powierzchni -  związanych z prowa-
dzeniem dział. gosp.

–  4,04 zł od 1 ha powierzchni - pod jeziorami
–  0,01 zł od 1 m2 powierzchni  - pod drogami 

• od budynków lub ich części:
– 0,�0 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej -  mieszkal-

nych 
– 10,00 zł od 1 m m2 powierzchni użytkowej - związa-

nych z prowadzeniem dział. gosp.
– 2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - zajętych na 

prowadzenie dział. gosp. w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym

– 4,16 zł 1 m2 powierzchni użytkowej - zajętych na 
prowadzenie dział. gosp. w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych

– 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – letnisko-
wych

– 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 
pkt. � i ust. �-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych – od budowli

 PODATEK OD ŚrODKóW
TrANSPOrTOWyCH

Samochody ciężarowe
- 200 zł – dop. masa całkowita od �,5 do 5,5 ton
-  �00 zł - d. m. c powyżej 5,5 do 9 ton
- �00 zł - d. m. c powyżej 9 do 12 ton 

Samochody ciężarowe trzy osie
- 1.040 zł – d. m. c. 21 do 2� ton
- 1.620 zł – d.m.c. 2� i mniej niż 25 ton
- 1.070 zł – d. m. c.  nie mniej niż 25 ton

Ciągniki siodłowe
- 1.428 zł – d. m. c. powyżej �6 ton 

Autobusy
- �60 zł - mniej niż �0 miejsc siedzących
- 720 zł - równa lub wyższa niż �0 miejsc siedzących 

Naczepy TIR
- 954 zł 
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Z ŻyCIA gmINy
- W TELEgrAFICZNym SKróCIE

Koncert noworoczny - styczeń

Spotkanie z kolędą - styczeń

Turniej wiedzy pożarniczej - marzec

Wyróżnieni Sadownicy i Działacze - maj

Święto Kwitnących Sadów - maj

Konkurs ekologiczny - czerwiec
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NA ŚLIWKOWym SZLAKu

Gminny Dzień Seniora - październikZawody sportowo-pożarnicze - czerwiec

Olimpiada młodzieży - sierpień

Grupa Regionalna Michalczowa w Crescentino - sierpień

Święto Niepodległości - listopad

Diamentowe i Złote Gody - grudzień

Lokalna Grupa Działania „Na 
Śliwkowym Szlaku” powoli wpi-
suje się w pejzaż gmin należących 
do Stowarzyszenia. Choć to do-
piero początek działalności zapla-
nowanej aż do 2015 roku, wiele 
spraw zostało już zainicjowanych 

lub zrealizowanych. Priorytetem w tych pierwszych mie-
siącach pracy jest dla nas dotarcie do jak największego 
grona mieszkańców siedmiu gmin, zarówno przyszłych 
beneficjentów ogłaszanych konkursów, jak i tych, do któ-
rych adresowane będą działania aktywizujące nasz obszar. 
Dzięki współpracy z samorządami, ośrodkami kultury oraz 
innymi instytucjami i organizacjami z tego terenu, obser-
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wujemy duże zainteresowanie naszą działalnością, szcze-
gólnie w kontekście zbliżających się konkursów. W każdej 
gminie organizowane jest szkolenie dotyczące warunków 
ubiegania się o pomoc w ramach działania 41� „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” (Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw, Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi). Od kilku 
miesięcy na naszej stronie internetowej (www.nasliwko-
wymszlaku.pl) udostępniona jest zakładka „dla wniosko-
dawców”, w której zamieszczone są wszystkie informacje 
dotyczące tych działań. W grudniu rozpoczęły się również 
dyżury pracowników Stowarzyszenia w poszczególnych 
gminach (grafik na stronie internetowej). Do obowiązków 
naszego biura należy bezpłatne świadczenie doradztwa w 
zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. 
Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy zarówno 
w biurze, jak i podczas dyżurów w gminach. Istnieje tak-

że możliwość konsultacji telefonicznych (014 68 44 549) 
i mailowych (biuro@nasliwkowymszlaku.pl). Wszystkich 
zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczą-
cymi bieżącej działalności Stowarzyszenia zachęcamy do 
czytania cotygodniowego newslettera (aktywacja na na-
szej stronie internetowej). Zgodnie z harmonogramem 
zamieszczonym w Lokalnej Strategii Działania w ostatnim 
kwartale minionego roku ogłoszone zostały dwa konkursy: 
Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Szczegóły podane 
są na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w prasie. 

W imieniu Biura oraz Zarządu Stowarzyszenia „Na Śliw-
kowym Szlaku” Mieszkańcom gminy Łososina Dolna skła-
dam serdeczne życzenia na 2010 rok. Wszelkiej pomyślno-
ści oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i 
zawodowym. Dziękuję wszystkim aktywnie działającym na 
rzecz rozwoju lokalnego, mając jednocześnie nadzieję, iż 
dalsza współpraca przyniesie oczekiwane efekty.

Katarzyna Jasnos
Prezes Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku”

CIEKAWOSTKI
PuNKTy KArNE

Za przekroczenie przepisów ruchu 
drogowego kierujący pojazdem może 
otrzymać mandat oraz punkty karne.  Je-
żeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 
punktów w ciągu roku od uzyskania po 

raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest de-
cyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem 
o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana 
jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. 
W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż 
jeden rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na 
egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).

Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji 
kierowców którzy popełniają wykroczenia.

Raz na 6 miesięcy kierujący, którzy zbliżą się do liczby 
24 punków karnych mogą odbyć szkolenie w Wojewódz-
kim Ośrodku Ruchu Drogowego po którym odpisuje się 
im 6 punktów karnych.

Warto o tym pamiętać z uwagi na kilka istotnych aspektów:
• po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kon-

trolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze 
kierowanie pojazdem,

• po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej 
liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do 
poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać eg-
zamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teo-
retyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy 
więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji 
wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu 
z nich wartość punktową (punkty „sumują się”). Oznacza 
to także, iż jednym „wyczynem” można przekroczyć do-
puszczalny limit punktów karnych.

Po roku czasu od popełnienia wykroczenia punkty są 
anulowane - pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie 
przekroczony dopuszczalny limit, który nadal wynosi:
• 20 punktów - dla tzw. „młodych kierowców”
• 24 punkty - dla pozostałych kierowców.

Źródło: http://drogowe.republika.pl/pkt.htm

DOWODy OSOBISTE  - bez opłat

Od 1 stycznia 2010 roku Sejm zniósł opłaty za wydanie 
dowodu osobistego. Wyrobienie nowego dokumentu jest 
bezpłatne, niezależnie od tego, czy go zgubimy, zniszczymy 
lub zostanie nam skradziony. 
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Barszcz Sosnowskiego jest to roślina niebezpieczna dla ludzi i zwierząt powodu-
jąca 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

UWAGA!! -  ZŁY PIES 

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 wydo-
stanie się na zewnątrz

• przeprowadzać szczepienia ochronne
• umieścić w widocznych miejscach ostrzeżenia o niebezpiecznych zwierzę-

tach
Zakazuje się:

• wypuszczać psy na tereny przeznaczone do wspólnego użytku
• wyprowadzać psy bez smyczy w miejsca  ruchu pieszych.

NISZCZ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

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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SEgrEguJ ODPADy! NIE PAL ŚmIECI! 
NIE ZANIECZySZCZAJ ATmOSFEry!

W 2010 roku zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
segregowanych  gromadzonych w workach odbywa się w 1 i 3 czwartek miesiąca 
tj. w następujących terminach:

Ochrona środowiska i dbałość o porządek to obowiązek wszystkich mieszkańców gminy.

MIESIĄC DZIEŃ/DATA
Luty 4 i 18

Marzec 4 i 18
Kwiecień 1 i 15

Maj 6 i 20
Czerwiec 4 i 17

Lipiec 1 i 15
Sierpień 5 i 19
Wrzesień 2 i 16

Październik 7 i 21
Listopad 4 i 18
Grudzień 2 i 16

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

W ciągu roku GKZB przeprowadzi bezpłatną zbiórkę sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (telewizory, pralki, radia) o czym mieszkańcy będą wcześniej 
poinformowani.

“ Szczęśliwy jest ten, kto może komuś pomóc...”
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku z rozliczenia rocznego na rzecz Klaudii Adamczyk. 

Klaudia ma 1� lat, od lipca 2009 r. choruje na chorobę nowotworową kości.

FUNDACJA ELEKTROCIEPŁOWNI „KRAKÓW” S.A.-GORĄCE SERCE
KRS  0000219116

Nr konta 80 1240 4719 1111 0000 5184 3469
koniecznie z dopiskiem „POMOC DLA KLAUDII”


