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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Wójt
Gminy Lipnica Murowana, Rada Gminy oraz
pracownicy Urzędu Gminy składają życzenia wielu
radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy
rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym.
W związku z dużą ilością informacji przekazujemy na
Państwa ręce kolejny informator w miesiącu kwietniu.
Ponad 470 tysięcy złotych z Województwa
na chodnik w Lipnicy Dolnej
26 marca Sejmik Województwa Małopolskiego podjął
Uchwałę, poprzez którą powierzył Gminie realizację
zadania p.n. „ Budowa chodnika wraz z kanalizacją
deszczową w Lipnicy Dolnej przy drodze wojewódzkiej nr
966 Wieliczka – Tymowa ( strona prawa ) odc. 240 km
(0+030-0+661,33)”. Województwo przeznaczy także na to
zadanie środki finansowe w wysokości 470 597,74 zł.
Wartość całego zadania to 941 195,49 zł.
Ta Uchwała finalizuje nasze starania o kontynuację budowy
chodnika, które rozpoczęte zostały 8 grudnia 2011 roku
złożeniem wniosku o ujęcie tego zadania na 2012 rok,
w ramach inicjatyw samorządowych. Inwestycja ta na
pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych na ruchliwym
i niebezpiecznym odcinku, a także wpłynie na komfort
jazdy kierowców poruszających się drogą wojewódzką na
około 700 metrach. Zrealizowanie zadania pozwoli na
dokończenie i pełne skomunikowanie ciągiem pieszym
odcinka drogi od centrum Lipnicy Murowanej aż do granicy
Gminy w Lipnicy Dolnej pod tzw. Herodami.
Wkrótce nastąpi podpisanie porozumienia z Zarządem
Województwa umożliwiające wdrożenie procedury
przetargowej i realizację zakresu robót.
Umowa na „Schetynówkę” w Rajbrocie podpisana.
21 marca podpisana została umowa na realizację inwestycji
pn. „Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg
powiatowych nr 1447K Muchówka-Porąbka Iwkowska,
2075K Lipnica Murowana-Żegocina, 2095K Trzciana Łąkta Górna”. Prace budowlane wykonywane będą przez
Firmę Bud-Dróg i rozpoczną się na przełomie kwietnia
i maja a zakończą w sierpniu tego roku. Przypomnijmy, że
na terenie Rajbrotu zakres rzeczowy obejmuje budowę
około 400 metrów nowych chodników oraz remonty już
istniejących. Na części drogi powiatowej położona zostanie
nowa nawierzchnia m. in. wyremontowane zostaną zatoki
postojowe czy na nowo oznakowane przejścia dla pieszych
i czerwone pasy zwalniające przed przejściami. Kwestie
bezpieczeństwa są priorytetem przy realizacji zaplanowanej
inwestycji.
Całkowity koszt
prac realizowanych
w ramach Programu Wieloletniego na terenie trzech gmin
pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wyniesie

3 899 999,84 zł. wraz z uwzględnieniem wkładów własnych
trzech gmin. Wartość inwestycji po przetargu na terenie
Rajbrotu to 1 476 743,80 zł, wkład Gminy w wysokości
425 700 zł. został już przekazany Powiatowi. Łącznie na
terenie Gminy w tym roku powstanie co najmniej ponad
1 kilometr nowych chodników.
Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy podpisana
5 kwietnia Wójt i Skarbnik Gminy podpisali w Krakowie
umowę zobowiązującą do utworzenia 2 miejsc pracy
w ramach projektu „KONSERWATOR – program
aktywizacji
zawodowej
osób
pozostających
bez
zatrudnienia. W ramach
Priorytetu VI Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy projektu zostaną
zatrudnieni na okres co najmniej 6 miesięcy a pracodawca
zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia w określonym
czasie. Kwota refundacji za jeden miesiąc zatrudnienia
subsydiowanego uczestnika projektu wynosi 2 205 zł. Okres
objęty refundacją trwa maksymalnie 6 miesięcy.
Komunikat Referatu Gospodarki Komunalnej
Środowiska i Rolnictwa
W związku z art. 3 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z p.zm.) i uchwałą NR
V.31.20011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca
2011r. z p.zm. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana Urząd
Gminy w Lipnicy Murowanej ponownie przypomina
osobom utrzymującym zwierzęta domowe a zwłaszcza psy
o przestrzeganiu następujących obowiązków :
1/ Posiadanie psów nie może powodować zagrożenia życia
i zdrowia współmieszkańców ani zakłócać spokoju.
2/ Właściciele psów zapewniają im stały i skuteczny nadzór
3/ Psy powinny być trzymane na uwięzi, w boksach lub
w ogrodzeniu.
4/ W miejscach publicznych właściciele mają obowiązek
prowadzić psy na smyczy i w kagańcach .
5/ Psy należy poddawać obowiązującym szczepieniom
ochronnym.
Przestrzeganie w/w obowiązków jest koniecznym, gdyż
coraz częściej obserwuje się wypadki pogryzienia ze
skutkiem śmiertelnym dzieci i dorosłych przez psy
puszczane bez kontroli opiekuna. Ponadto apeluje się
kolejny raz do opiekunów psów, którzy puszczają psy
luzem zwłaszcza gdy mają ich kilka, by zaniechali tej
praktyki i psy uwiązali lub trzymali w kojcu czy
ogrodzeniu, z uwagi na bezpieczeństwo ludzi.
Mieszkańców, których dotyka problem biegających bez
kontroli psów, informuje się, że w razie potrzeby należy
zgłaszać zaistniałe zdarzenia na policję, wskazując imiennie
opiekuna psa, który mimo upomnienia z uporem puszcza
psa bez nadzoru.
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Walne Zebranie „Na Śliwkowym Szlaku”
Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które
odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. tj. środa o godzinie 16.30
w Domu Strażaka w Jurkowie (gmina Czchów)
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, wybór
Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia za 2011 r. oraz podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia
Radzie Stowarzyszenia absolutorium za 2011 r.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu
Stowarzyszenia za 2011 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny działalności
Zarządu za 2011 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia
absolutorium za 2011 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 r.
oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz
udzielenia Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2011 r.
7. Przedstawienie dokumentu „Ewaluacja Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku za lata 20092011” oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
8. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały w sprawie jej aktualizacji.
9. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie oraz podjęcie
uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
10. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 2008 –
2012 oraz podjęcie uchwały o jego przyjęciu i wygaśnięciu
mandatów członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
11. Wybory nowych władz Stowarzyszenia
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej,
c) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: członków
Zarządu, Rady i Komisji, Rewizyjnej, w tym Prezesa
i
Wiceprezesa
Zarządu,
Przewodniczącego
Rady,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników
wyborów i podjęcie uchwały przez Walne Zebranie.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 21 Statutu Stowarzyszenia kworum wymagane dla
podjęcia uchwał Walnego Zebrania wynosi połowę członków.
W braku kworum zwołuje się drugi termin Walnego Zebrania.
W takim przypadku kworum wymagane dla podjęcia uchwał
Walnego Zebrania wynosi jedną czwartą członków.

Gminny Dom Kultury
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej składa serdeczne
podziękowania za zaangażowanie w organizację 54. Konkursu
Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa
Piotrowskiego:
- wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wykonali tradycyjną
lipnicką palmę, kultywując w ten sposób lokalny zwyczaj,
- Urzędowi Gminy w Lipnicy Murowanej,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Ap.
w Lipnicy Murowanej,
- Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
- Zespołom Regionalnym: „Górzanie” z Lipnicy Górnej,
Zespołowi Pieśni „Raj” z Rajbrotu, Zespołowi Pieśni
i Tańca „Mały Raj” z Zespołu Szkół w Rajbrocie, Orkiestrze
Dętej z Rajbrotu, Zespołowi Pieśni i Tańca „Mały Lipnik”
z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej, Orkiestrze Dętej

z Lipnicy Dolnej, Młodzieżowej Kapeli Ludowej z Lipnicy,
Kapeli „Brynioki” z Łososiny,
- Ochotniczym Strażom Pożarnym,
- SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej,
- Komisariatowi Policji w Nowym Wiśniczu,
- Kołu Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej,
oraz wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, które
zaangażowały się w przygotowanie tej uroczystości.
Wójt Gminy oraz Gminny Dom Kultury składają serdeczne
podziękowania za wsparcie 54. Konkursu Lipnickich Palm
i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego wszystkim
sponsorom i fundatorom nagród:
PATRONAT KONKURSU (w tym fundatorzy nagród
rzeczowych)
J.E. ks. bp Wiesław Lechowicz - Administrator Diecezji
Tarnowskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Pająk - Starosta Powiatu Bocheńskiego
MECENAS KONKURSU: Karpacka Spółka Gazownictwa
SPONSORZY
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ASIS Sp. z o. o. z Krakowa
IGLOO
Zakład
Produkcji
Urządzeń
Chłodniczych
w Starym Wiśniczu, Władysław Włodarczyk
Centrum Motoryzacji Czyżycki w Gnojniku, Angelika
i Piotr Czyżyccy
Bacówka „Biały Jeleń” w Iwkowej, Lucyna i Janusz Szot
Restauracja „Chłopskie Jadło” Kraków
Pensjonat
„Ułan”,
Elżbieta
i
Jerzy
Kwaśniewscy
z Lipnicy Murowanej
Hotel i Restauracja „Panorama” Nowy Wiśnicz, Krzysztof
Kołodziejczyk
Bank Spółdzielczy Rzemiosła oddział Nowy Wiśnicz
Firma Handlowo-Usługowa Metal-Tech Lipnica Murowana,
Andrzej Całka
Wspólnota Leśna z Lipnicy Murowanej
Fundacja CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło
PHU Mark Sp. z o. o. z Brzeska
Firma Usługowa TRANSKOP, Stanisław Przybyłko, Lipnica
Górna
Restauracja Hetmańska, Jolanta i Tadeusz Kozioł
Gabinet Weterynaryjny z Lipnicy Dolnej, Andrzej Różański,
Tomasz Koprowski
Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO z Iwkowej
CENTERMED Spółka z o.o Bochnia
Firma Usługowa "WOD-KAN-CO" Strugała Bogdan i Grzegorz
Szkółka Roślin Ozdobnych Barbara i Ryszard Grzesik
Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego
Studio kwiatowe Lipnica Murowana Jagoda Kruk
ING Bank Śląski
DDD Dobre Dla Domu Bochnia
Uzdrowisko Kopalnia Soli w Bochni
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lipnicy
Murowanej
Marka Sp. z o.o. Bochnia
Gospodarstwo Agroturystyczne w Borównej, Teresa, Stanisław
i Michał Gąsiorowscy
Maria i Andrzej Kwaśniewscy z Krakowa
Iwona Piotrowska z Chicago
Tomasz Gromala
Wójt Gminy Lipnica Murowana
Józef Radzięta
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana
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