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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 
Apel Wójta Gminy 

W środę 2 maja obchodzić będziemy jedno z najmłodszych 
świąt państwowych w naszym kraju - Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ustanowione zostało 
przez polski parlament w roku 2004 i ma popularyzować 
wiedzę o symbolach narodowych i polskiej tożsamości 
dziejowej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy 
Lipnica Murowana do aktywnego włączenia się  
w świąteczne obchody i wywieszenie flagi państwowej, 
która przypominać będzie również o jednym  
z najważniejszych momentów dziejowych polskiej historii, 
którym było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.  
 

Unijne środki na 14 przydomowych oczyszczalni 
19 kwietnia Zarząd Województwa Małopolskiego 
zatwierdził listę projektów w ramach II naboru do działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt 
złożony przez gminę znalazł się wśród 76 projektów, ze 130 
złożonych w województwie, które uzyskały akceptację  
i dotację. Wartość zadania pn. „Budowa naturalnych 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Lipnica Murowana” to 208 105,16 zł, z czego 126 893 zł. to 
wsparcie z funduszy europejskich. Wysokość wsparcia 
stanowi 75% wydatków kwalifikowanych. W wyniku 
zebrań i złożonych wcześniej deklaracji zainteresowanych 
tym typem oczyszczalni ostatecznie zgłoszonych we 
wniosku zostało 14 naturalnych przydomowych instalacji, 
w tym jedna inwestycja gminna dla Ośrodka Edukacji  
w Borównej. Realizacja robót nastąpi po podpisaniu umowy 
z Urzędem Marszałkowskim i wyłonieniu wykonawcy  
w postępowaniu przetargowym.  
 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że 
procedura uzgadniania planu z ponad 30 instytucjami 
dobiegła już końca. W ostatnich dniach wpłynęły 
pozytywne opinie z Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. W dniu 27 kwietnia br. 
otrzymaliśmy ostatnią pozytywną opinię Zarządu 
Województwa Małopolskiego. Gmina czeka jedynie na 
decyzję z Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie.  
W trakcie uzgodnień wystąpiły nowe okoliczności, które 
spowodowały w kilku przypadkach obowiązek ustaleń  
z właściwym ministerstwem. I tak np. Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych swoją pozytywną opinię w sprawie 
planu uzależniła od uzgodnień z Ministrem Środowiska,  
w innym przypadku część mieszkańców wnioskowała  
o przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane  
w miejscach gdzie grunty rolne mogą być wyłączone spod 
produkcji rolnej tylko decyzją Ministra Rolnictwa. W trosce 
o ich interes wystąpiliśmy do ministerstw, za 
pośrednictwem Marszałka Województwa, który wnioski 
owe w naszych przypadkach zaopiniował pozytywnie  

i przekazał do ministerstw. Minister Środowiska wydał 
pozytywną decyzję, natomiast Minister Rolnictwa tylko  
w części uwzględnił Nasz wniosek. W tym momencie toczy 
się jeszcze procedura odwoławcza od decyzji Ministra 
Rolnictwa, która w zasadniczej części nie wyrażała zgody 
na przeznaczenie gruntów rolnych na cele budowlane. 
Gmina oczekuje na pozytywną decyzję z Ministerstwa 
Rolnictwa i mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi zasadniczy 
element procedowania zmian MPZP, czyli wyłożenie planu 
do publicznego wglądu, o czym wszyscy mieszkańcy będą 
poinformowani. Po tym okresie, jeżeli nie będzie 
zasadniczych uwag mieszkańców do projektu planu to 
nastąpi jego uchwalenie przez Radę Gminy. 
Dla porównania informujemy, że obecna procedura trwa 
niecałe 3 lata i gmina jest na ukończeniu prac, natomiast 
obecnie obowiązujący plan przygotowywany był 4 lata, od 
1999 roku i uchwalony został w 2003 roku. 

Koncepcja kanalizacji sanitarnej 
Wójt Gminy zlecił opracowanie koncepcji budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami 
indywidualnymi na terenie całej gminy. Zlecenie związane 
jest przede wszystkim z brakiem opracowań wskazujących 
na rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków 
w Rajbrocie i Borównej. Koncepcja stanowić  
będzie wyjściowy materiał do opracowania szczegółowej 
dokumentacji budowlanej. Dodatkowo opracowanie 
przygotowane będzie pod kątem aktualizacji 
istniejących aglomeracji oraz aktualizacji zaprojektowanych już 
rozwiązań technicznych kanalizacji i zaproponowania 
indywidualnych rozwiązań w terenach, które nie będą 
objęte siecią co związane jest z aktualizacją Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
 

Przygotowania do próbnych odwiertów 
W związku z akceptacją wniosku Wójta Gminy 
przedłożonego i zaakceptowanego na zarządzie 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
Wiejskich w Woli Rzędzińskiej trwa przygotowywanie 
próbnych odwiertów, na podstawie których będzie badana 
zasobność wybranych terenów w wodę oraz badana będzie 
jakość wody. W związku z petycjami mieszkańców, 
powstaniem społecznego komitetu w Rajbrocie Wójt podjął 
szereg działań związanych z rozwiązaniem problemu braku 
wody na terenie gminy. W ostatnim czasie do rozmów 
zaproszeni zostali wójtowie Iwkowej, Łososiny Dolnej, 
Czchowa, Gnojnika, Burmistrz Nowego Wiśnicza, czyli 
włodarze gmin, które posiadają lub budują sieci 
wodociągowe, w sprawie ewentualnej współpracy  
w zakresie gospodarki wodnej. Gmina poszukuje także 
rozwiązań na własnymi terenie, szczególnego wsparcia  
w staraniach naszej gminy udziela Przewodniczący związku 
z Woli Rzędzińskiej, Wójt Szczurowej Marian Zalewski. 
Efekty planowanych prac pozwolą na podejmowanie 
kolejnych decyzji i rozważenie możliwych do realizacji 
rozwiązań. Prace przygotowawcze sfinansowane zostaną  
z budżetu związku. 
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3 maja - Uroczystość 
Samorządy Gmin Iwkowa i Lipnica Murowana, Parafia p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej, Gminny 
Ośrodek Kultury w Iwkowej Kombatanci oraz zapraszają na 
kolejne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji, które 
będą miały miejsce 3 maja 2012 r. pod Krzyżem 
Powstańców na Piekarskiej Górze w Iwkowej.  
O godzinie 14 zgromadzeni pod Krzyżem posłuchamy 
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Iwkowskiej 
Orkiestry Dętej, następnie obejrzymy program patriotyczny 
przygotowany przez młodzież z Lipnicy Murowanej, a o 
godz. 15 będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej.  
Uroczystość ta to wspaniała okazja do integracji oraz 
manifestowania patriotyzmu i religijności mieszkańców 
gmin Iwkowa, Lipnica Murowana i innych. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy! 
 

Termin składania wniosków do ARiMR 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej przypomina , że termin 
składania wniosków do ARiMR w Bochni o przyznanie 
płatności obszarowych i rolnośrodowiskowych upływa dnia 
15 maja br. 
Wnioski wypełnia odpłatnie Pan Henryk Pałka – pracownik 
MODR w Karniowicach - PZDR w Bochni: 
- poniedziałek (30 kwiecień i 7 maj br. w godz. 7.30 – 
14.00) – Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, budynek nr 
19, pok. Nr 2  
- środa (2 maj br. w godz. 8.00-14.00) - WDL Rajbrot  
 
KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 
23.05. odbędzie się Powiatowy Konkurs Recytatorsko  
- Krasomówczy: "Chodzi o to, aby język giętki powiedział 
wszystko, co pomyśli głowa". Współorganizatorami 
konkursu są: Pani metodyk - mgr Alicja Świątek, Miejskie 
Przedszkole nr 5 w Bochni, Przedszkole Samorządowe  
w Lipnicy Murowanej. 

* 
25.05. o godz.12.30 odbędzie się uroczystość z okazji Dnia 
Matki, na którą serdecznie zapraszamy Mamy dzieci 
uczęszczających do przedszkola.  
 

Przedszkole w Rajbrocie 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie wraz  
z personelem i przedszkolakami zaprasza Mamy na 
uroczystość zorganizowaną z okazji Ich święta. Uroczystość 
odbędzie się 25 maja 2012 (piątek) o godz. 12.30 na terenie 
przedszkola.   
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
Na 3 maja, czyli na dzień uroczystości obchodów kolejnej 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaplanowana jest 
uroczystość pod krzyżem w lesie w Iwkowej. Swoją 
obecnością kombatanci, władze Gminy Lipnicy Murowanej 
i Iwkowej oraz uczniowie i n-le Zespołu Szkół w Lipnicy 
Murowanej podkreślają wagę tego święta. Uczniowie klas II 
lipnickiego gimnazjum na tę okoliczność przygotowali 
specjalny program artystyczny. 

* 
Z okazji tegorocznego Dnia Matki koło teatralne 
gimnazjum w Lipnicy Murowanej, prowadzone przez p. 

Agnieszkę Pałkę i p. Edytę Bazarnik, zaprasza na 
wieczornicę. Uroczystość odbędzie się w kościele 
parafialnym dn. 26 maja po mszy świętej. 

* 
Dzień Matki uroczyście będzie obchodzony w Szkole 
Filialnej w Lipnicy Górnej. Spotkanie z Mamami 
zaplanowane jest na 25.05 na godz. 11.00. Jak co roku 
dzieci klas 1-3 zapraszają swoich Rodziców,  
a w szczególności Mamy, na program artystyczny, który 
przygotują wraz ze swoimi wychowawcami. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
Zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Rajbrocie 
odbędzie się 10. maja  O godz. 1500 na sali gimnastycznej 
odbędzie się spotkanie ogólne , następnie rodzice udadzą się 
na spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas. 

* 
W miesiącu maju przypada 92 rocznica urodzin Jana Pawła 
II. Delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej  Zespołu 
Szkół w Rajbrocie weźmie, jak co roku udział w Zjeździe 
Rodziny Szkół w Wadowicach wraz z Pocztem 
Sztandarowym oraz Rajdzie Szlakiem Papieskim  
z Łapanowa do Niegowici upamiętniającym piesze 
wędrówki na tej trasie Sługi Bożego Karola Wojtyły, który 
odbędzie się w dniu 19.05.2012 roku 

* 
Uroczysta akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji  
3 Maja oraz Święta Flagi Państwowej na terenie szkoły 
odbędzie się 7.maja b.r. 

* 
15. maja odbędzie się Międzygminny Konkurs Fizyczny  
,,Z fizyką na ty”. Bliższe informacje tel.: 146852980,  oraz 
na stronie internetowej szkoły. 

* 
W maju odbędą się na terenie szkoły konkursy dla uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej: ortograficzny, 
matematyczny, czytelniczy i egzamin na kartę rowerową dla 
uczniów klas IV-VI i motorowerową dla młodzieży 
gimnazjalnej. 
 

Gminny Dom Kultury 
Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza do uczestnictwa 
w Warsztatach Wokalnych prowadzonych przez Tomasza 
Plutę - wokalistę i gitarzystę, współpracującego  z wieloma 
popularnymi zespołami . Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego 
Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. 

* 
Gminny Dom Kultury już dzisiaj zaprasza do uczestnictwa 
w XXIII Przeglądzie Piosenki Pielgrzymkowej o „Statuetkę 
św. Szymona z Lipnicy”, który odbędzie się 22 lipca 2012 r. 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 lipca.  Regulamin 
konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne w Gminnym 
Domu Kultury. 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


