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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 
 

Inwestycyjny łańcuszek w gminie  
i pierwsze wykopy pod przedszkole i szkołę 

W gminie jeszcze całkowicie nie zakończono realizacji 
inwestycji (oczyszczalni ścieków) w Lipnicy Dolnej, a już  
3 października br. zostały symbolicznie wbite łopaty 
otwierające proces budowy przedszkola oraz gimnazjum 
wraz z przewiązką. Inauguracji prac na terenie budowy 
dokonały dyrektorki Zespołu Szkół oraz Przedszkola 
Samorządowego w Lipnicy Murowanej, które pierwsze 
dokonały wykopów w miejscu gdzie powstanie nowa szkoła 
i przedszkole. Grupa uczniów Zespołu Szkół w Lipnicy 
Murowanej brawami nagrodziła Tomasza Gromalę – wójta 
gminy Lipnica Murowana i Józefa Radziętę – 
Przewodniczącego Rady Gminy za zaczerpnięcie ziemi pod 
fundamenty obiektu, którego termin oddania do użytku 
wyznaczono na 31 marca 2014 r. W symbolicznej 
uroczystości brali także udział: właściciel firmy 
BUDKOMPLEX wraz z kierownikiem budowy, przedstawiciel 
firmy Invest Solid, która będzie nadzorować prace oraz 
przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Gminy Lipnica 
Murowana pan Adam Heród i przedstawiciele urzędu 
gminy, w obecności których wójt przekazał plac pod 
budowę. Przypomnijmy, że wartość zadania brutto to 
2 999 229,91 z czego 70% pokryte zostanie z pozyskanych 
przez gminę środków zewnętrznych w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 

Marka Radia Kraków powędrowała do Lipnicy Murowanej 
12 września Radio Kraków w swojej siedzibie gościło 
gospodarzy miejsc, które przez okres wakacji zwyciężały 
w poszczególnych kategoriach plebiscytu. W kategorii 
najpiękniejszy rynek Małopolski głosami mieszkańców, 
turystów i słuchaczy Radia Kraków wygrał nasz piękny, 
zabytkowy rynek. Pamiątkowy certyfikat MARKA RADIA 
KRAKÓW odebrał Wójt Gminy Tomasz Gromala, 
a wyróżnienie wręczyli Prezes i Wiceprezes Zarządu Radia 
Kraków. Oprócz tego, Urząd Gminy otrzymał także nagrodę 
materialną, pakiet 30 emisji reklamy na antenie Radia 
Kraków wraz z produkcją do wykorzystania do 31 grudnia 
tego roku. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w głosowanie w trakcie trwania 
plebiscytu, dzięki czemu kolejne wyróżnienie stało się 
naszym udziałem. 

 

Kolejna udana akcja krwiodawstwa na lipnickim rynku 
W niedzielę 9 września, po raz siódmy w Lipnicy 
Murowanej została zorganizowana akcja krwiodawstwa. 
Tym razem na apel organizatorów odpowiedziały 32 osoby, 
z których 26 mogło podzielić się "cennym darem". Tego 
dnia zebrano ponad 11 litrów krwi. Podobnie jak w lipcu 
tego roku, na rynku stał zaparkowany specjalny ambulans. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim 
tym, którzy czynnie uczestniczyli w zbiórce. Łącznie 
w siedmiu akcjach zebrano ok. 160 litrów krwi. 

Uroczyste wręczenie umowy na dofinansowanie  
remontu remizy w Lipnicy Dolnej 

7 września w Mościckim Centrum Kultury Wójt Gminy 
Tomasz Gromala i Prezes OSP Lipnica Dolna Jan Włodarczyk 
odebrali z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego 
Romana Ciepieli oraz Członka Zarządu Stanisława Sorysa 
umowę na dofinansowanie prac remontowych w remizie 
OSP Lipnica Dolna. Konkurs Małopolskie Remizy 2012 
został ogłoszony przez Zarząd Województwa w lutym tego 
roku. Wniosek złożony przez Urząd Gminy został 
pozytywnie oceniony pod względem formalnym  
i merytorycznym. Koszty remontu zamkną się w kwocie  
89 960,61 zł. 34 692 zł. wynosić będzie dotacja 
województwa małopolskiego, a pozostała kwota zostanie 
pokryta z własnych środków budżetu gminy. Prace przy 
obiekcie są na ukończeniu . Przypomnijmy, że gmina po raz 
pierwszy przystąpiła do programu „Małopolskie Remizy” 
realizowanego w województwie od 2009 roku. 
 

Nowe zasady gospodarowania odpadami 
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 
zmieniająca w znacznym stopniu zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  
Wprowadzone zmiany mają na celu m.in.: 
1) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi; 
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych „u źródła”; 
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym 
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów;  
4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, 
w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów; 
5) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk 
odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia  
w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych; 
6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania 
postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez 
właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 
7) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska 
wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc 
ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 
przez podział województw na regiony gospodarki 
odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie 
czynności związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi.  
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Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, gminy przejmują 
gospodarowanie odpadami na swoim terenie. 
Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali 
umowę na odbieranie śmieci z posesji z firmą wywożącą 
odpady, obecnie gmina w przetargu wybierać będzie firmy, 
które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości 
uiszczą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami (tzw. 
"opłata śmieciowa").  
Nowe zasady związane z gospodarowaniem odpadami 
muszą zostać wprowadzone przez gminy nie później niż od 
1 lipca 2013r.  
Do końca 2012 r. Rada Gminy Lipnica Murowana uchwali 
nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy oraz podejmie szereg innych uchwał regulujących 
funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami,  
w tym m.in.: 

 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty ,  

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami musi 
obejmować koszty odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
koszty tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (do których mieszkańcy 
będą mogli przynieść zebrane selektywnie odpady, jeżeli 
przekazanie przedsiębiorcy w terminach określonych 
harmonogramem było niemożliwe), koszty obsługi 
administracyjnej.  
W przypadku selektywnej zbiórki odpadów stawka opłaty 
będzie niższa. 
Informacje o podejmowanych przez Gminę działaniach  
w tym zakresie będą na bieżąco podawane na stronie 
internetowej Urzędu Gminy (www.lipnicamurowana.pl), na 
tablicach ogłoszeń oraz w Bezpłatnym Informatorze 
Samorządowym Gminy Lipnica Murowana. 
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 
W październiku odbędą się następujące uroczystości: 
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 
- Uroczyste pasowanie na „PRZEDSZKOLAKA” 
- Spotkanie z Policjantem, 
- W ramach realizacji planu rocznego, rozpoczynamy 
całoroczną akcję „KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIEĆI” 
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
 

12.10.2012 r. o godz. 12.30 w Zespole Szkół w Lipnicy 
Murowanej odbędzie się uroczysta akademia z okazji 
Święta Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom  
i pracownikom oświaty składamy serdeczne życzenia. 

* 

26 października o godz. 9.00 pierwszoklasiści z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej uroczyście 
zostaną przyjęci do Grona Uczniów. Pierwszakom życzymy 
uśmiechu, jak najlepszych stopni oraz wytrwałości na 
nowym etapie edukacji. 

* 
Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej informuje o możliwości 
wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia rekreacyjno-
sportowe. Informacje w sekretariacie szkoły pod numerem 
14 6852614. 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
1 października rusza kolejna edycja programu „Szklanka 
mleka”, w ramach którego uczniowie szkoły podstawowej 
otrzymywać będą porcję mleka. Od października 
kontynuowany będzie również program „Owoce w szkole” 
skierowany do uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej. 

* 
Od 1. września uczniowie klas II, III i IV  PSP  kontynuują  
realizację projektu Indywidualizacja nauczania  
i wychowania klas I-III w Gminie Lipnica Murowana „ Ja  
i moja przyszłość”. Realizowany projekt jest 
współfinansowany przez UE w ramach EFS. Istotą projektu 
jest wielokierunkowe wspieranie rozwoju inteligencji 
dzieci. 

* 
W dniu 12.10.2012 roku o godzinie 8:00 w kościele  
p.w. błogosławionego Jana Pawła odbędzie się uroczysta 
Msza Święta w intencji kanonizacji patrona Publicznej 
Szkoły Podstawowej Jana Pawła II na którą serdecznie 
zapraszają uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół. 
Po zakończeniu  nabożeństwa w budynku szkolnym na sali 
gimnastycznej odbędzie się druga część obchodów Święta 
Szkoły.  

* 
15. października  na sali gimnastycznej odbędzie się 
uroczysta akademia dla nauczycieli i pracowników zespołu 
z okazji Dnia Edukacji  Narodowej połączona  
z przyjęciem uczniów klasy pierwszej do społeczności 
uczniowskiej. Uroczystość zostanie poprzedzona mszą 
świętą  w kościele parafialnym w Rajbrocie o godz. 8.00  
w intencji wszystkich pedagogów i wychowawców z okazji 
239 rocznicy uchwalenia KEN.  
 

Gminny Dom Kultury 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej organizuje 
konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki mojej 
miejscowości jesienią”.  Konkurs przeznaczony jest dla 
dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie naszej gminy. Prace 
należy złożyć do 9 listopada 2012 r. w Świetlicach 
Wiejskich. Szczegółowe zasady konkursu na stronie 
www.kulturalipnica.pl oraz na plakatach. 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


