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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 
 

Dodatkowe 320 tyś na drogi w gminie z MSW 
W związku ze złożonym przez Wójta zapotrzebowaniem na 
dodatkowe środki na remont dróg na terenie gminy i po 
akceptacji Wojewody Małopolskiego, decyzją Ministra 
Spraw Wewnętrznych gmina otrzyma jeszcze w tym roku 
dodatkową promesę na kwotę 320 tysięcy na inwestycje, 
które będą musiały być zrealizowane do końca roku. 
 

Ponad 2 miliony złotych na drogę wojewódzką 
Sukcesem zakończyły się starania o rozpoczęcie remontu 
drogi wojewódzkiej nr 966 na terenie naszej gminy. Liczne 
spotkania w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 
spotkania w terenie zaowocowały przeznaczeniem sporych 
środków finansowych na tą od wielu lat oczekiwaną 
inwestycję przez Dyrektora ZDW w Krakowie pana 
Grzegorza Stecha. Najkorzystniejszą ofertę 
w rozstrzygniętym przetargu złożyło Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej. 
Wartość robót to 2 163 533,40 zł., co w planowanym 
obecnie etapie robót na terenie gminy pozwoli na 
wyremontowanie ok. 2,5 km drogi.  Warto zaznaczyć, że to 
pierwsze prace na nakładce asfaltowej na drodze 966 
w naszej gminie od 2004 roku. W ramach prac zostanie 
wykonane m.in.: odbudowa jezdni polegająca na 
wzmocnieniu nawierzchni, regulacja krawędzi jezdni 
i dostosowanie szerokości jezdni do drogi klasy G, 
odbudowa odwodnienia drogi, wymiana uszkodzonych 
wpustów burzowych w centrum Lipnicy Murowanej, 
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wymiana barier 
ochronnych. Prace powinny być przeprowadzone do  
15 listopada tego roku. 
 

Pożyczka na kanalizację z 2003 roku umorzona 
Na wniosek Wójta Gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał 
Gminie Lipnica Murowana umorzenie pożyczki 
w wysokości 337 500 zł. Pożyczka była zaciągnięta na 
zadanie „Kanalizacja sanitarna w Lipnicy Murowanej 
i Dolnej – etap II i III”. 

 

Budowa Przedszkola i Gimnazjum 
Trwa postępowanie przetargowe na zadanie „Budowa 
budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz z przewiązką 
łączącą Zespół Szkół oraz infrastrukturą techniczną  
w Lipnicy Murowanej”. Do przetargu wpłynęło 13 ofert, 
aktualnie wystąpiono do wszystkich oferentów 
o uzupełnienia, po zakończeniu procedury zostanie wybrana 
najniższa spośród kompletnych ofert.    

 

Rozstrzygnięte przetargi na kolejne drogi 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Jaśle 
wygrało przetarg na modernizację kolejnych trzech dróg. 
Cena oferty brutto: 399 912,85zł Inwestycja obejmuje:  
1) Droga Dominiczna Góra w Rajbrocie- w zakres prac 
wchodzi uzupełnienie podbudowy, korytowanie wraz  

z odwozem ziemi, położenie nawierzchni z mieszanki 
bitumicznej oraz odtworzenie rowów;  
2) Droga Brzeziny w Rajbrocie, w zakres prac wchodzi 
uzupełnienie podbudowy, korytowanie wraz z odwozem 
ziemi, położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej;  
3) Droga Podlas w Lipnicy Dolnej -w zakres prac wchodzi 
rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej, 
uzupełnienie podbudowy, korytowanie wraz z odwozem 
ziemi, położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej, 
odtworzenie rowów, regulacja studzienek. Realizacja 
inwestycji będzie możliwa dzięki uzyskanej dotacji  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w postaci Promesy na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
 

Wakacyjne modernizacje dróg na terenie Gminy 
W ramach zadania wyremontowano dwa odcinki drogi 
"Wyski Dział" w Lipnicy Górnej o łącznej długości 702 mb. 
W zakres prac weszło uzupełnienie podbudowy, 
korytowanie wraz z odwozem ziemi, położenie nawierzchni 
z mieszanki bitumicznej oraz odtworzenie rowów. Wartość 
robót wyniosła 171 314,74 zł brutto. Realizacja inwestycji 
była możliwa dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Wartość dofinansowania 137 tys. 
 

20 sierpnia 2012 r. zakończono remont uliczki Pod 
Kościołem. Inwestycja ta stanowi ostatni etap remontu 
uliczek wokół kościoła św. Andrzeja. W ramach inwestycji 
wyremontowano zniszczoną kanalizację deszczową oraz 
położono nową nawierzchnię z kostki granitowej. Wartość 
inwestycji zamknęła się w kwocie 309 143, 53 zł brutto. 
Uliczka została wyremontowana również dzięki uzyskanej 
dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wartość 
uzyskanego dofinansowania wynosi 235 985,00 zł. 
Jednocześnie przy remoncie kanalizacji deszczowej  
w uliczce Pod Kościołem został wyremontowany kolektor 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z uliczek do 
potoku. Wartość zadania to 34 307,28 zł brutto. Całość 
została pokryta ze środków własnych. 

W dniu 09 lipca 2012 protokołem odbioru końcowego 
zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja dróg 
dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych na terenie 
Gminy Lipnica Murowana ” w zakres inwestycji weszły 
dwa zadania: 
ZADANIE I: Modernizacja odcinków drogi „Bocheńskiej” 
we wsi Rajbrot  na długości ok. 285 mb.  
Zakres robót: uzupełnienie podbudowy kruszywem 
hutniczym, profilowanie i zagęszczanie podłoża,  
ZADANIE II: Modernizacja odcinków drogi „Dwór  
w kierunku Machała” we wsi Borówna na długości ok. 355 
mb. Zakres robót: uzupełnienie podbudowy kruszywem 
hutniczym, profilowanie i zagęszczanie podłoża, położenie 
nawierzchni z mieszanki bitumicznej. 
Wartość zakończonego zadania to 72 836,17 zł. Zadanie 
zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu 
Województwa Małopolskiego w postaci dotacji ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 
Wysokość przyznanej dotacji to 31 000,00 zł  
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Utrudnienia w ruchu – budowa mostu w Lipnicy Górnej 
Trwa odbudowa mostu w Lipnicy Górnej, jest to inwestycja 
o wartości ok. 600 tyś złotych realizowana przez Powiat 
Bocheński w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. W związku z prowadzonymi 
pracami została wprowadzona czasowa zmiana organizacji 
ruchu. Zaprojektowane przez powiat objazdy 
zorganizowane zostały drogami wojewódzkimi  
i powiatowymi. Wójt Gminy składa podziękowania panu 
Józefowi Łagoszowi oraz mieszkańcom gminy za pomoc  
i wspólną organizację dodatkowej, tymczasowej przeprawy 
na czas prowadzonych prac. 

Zawiadomienie Urzędu Gminy 
Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej został 
wywieszony wykaz nieruchomości własności Gminy 
Lipnica Murowana do dzierżawy, obejmujący działki 
przeznaczone do rolniczego użytkowania:- dz.nr 666/4  
o pow. 0,42 ha położona w Lipnicy Murowanej, - cz. dz. nr 
3573 o pow. 0,19ha położona w Rajbrocie. 
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Przedszkole w Lipnicy Murowanej 

4.09.2012 tj. wtorek  odbędzie się spotkanie z rodzicami 
dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym  
2012/2013. W Lipnicy Dolnej o godzinie 9.00, natomiast  
w Lipnicy Murowanej o godzinie 15.00. Na spotkaniu będą 
omawiane sprawy  związane z funkcjonowaniem  
przedszkola. Obecność Rodziców obowiązkowa. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum będzie miała miejsce 3. września 
o godz. 9.00 na sali gimnastycznej w budynku Zespołu 
Szkół w Rajbrocie. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą 
św. w kościele parafialnym o godz. 8.00. Zbiórka dzieci  
i młodzieży przed budynkiem szkolnym o godz. 7.45. 

* 
1. września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
delegacje Samorządu Uczniowskiego złożą wiązanki 
kwiatów i zapalą znicze na mogiłach poległych partyzantów 
na Fielkowie i Mulowcu. 

* 

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów 
Zespołu Szkół odbędą się według następującego 
harmonogramu: 
- Uczniów klas I-III PSP 17.09.2012 o godz. 15.00 w Domu 
Parafialnym; 
- Uczniów klas IV-VI PSP 18.09.2012 o godz. 15.00  
w budynku ZS; 
- Uczniów klas I-III PG 18.09.2012 o godz. 16.00  
w budynku ZS. 
 

Gminny Dom Kultury 
Serdecznie  zapraszamy na ostatnią już w tym roku imprezę 
plenerową – „Jesień w Borze” w Borównej. W programie 
min. koncert zespołu „W Bożym Tonie” z Nowego 
Wiśnicza, Taniec Orientalny „Amar” z Bochni, koncert 
zespołu „NieToNieMy”, festyn z zespołem muzycznym 
„Tacton” z Siedlca oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. 
Rozpoczęcie imprezy o godz. 15.00 na placu przed 
Ośrodkiem Edukacji w Borównej. Zapraszamy. 

 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej realizuje 
projekt „Nowoczesna scena edukacji kulturalnej” na który 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 160 tysięcy złotych 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
W ramach projektu zakupione zostaną: mobilna estrada 
plenerowa, krzesła do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 
Murowanej oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rajbrocie 
oraz wykonane będzie nowe okotarowanie do sali 
widowiskowej GDK. Wartość całego przedsięwzięcia to ok. 
190 tysięcy złotych. Wkład własny zostanie pokryty ze 
środków dotacji dla GDK przy dodatkowym wsparciu Rady 
Gminy.  
10 września 2012 roku odbędzie się spotkanie 
organizacyjne dotyczące nauki gry na instrumentach 
klawiszowych i gitarze. Dotychczasowych uczestników 
zajęć jak i nowych chętnych zapraszamy na godz. 17.00 do 
Wioski Internetowej w Lipnicy Murowanej, a na 18 do 
Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lipnicy Murowanej przypomina osobom, którym 
przyznany został dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd 
lub zamieszkanie w związku z uczęszczaniem dziecka do 
szkoły ponadgimnazjalnej, o dostarczeniu najpóźniej do 
dnia 10 września zaświadczenia ze szkoły na rok szkolny 
2012/2013. Przyjmowane będą tylko zaświadczenia  
z datą wrześniową. W przypadku nie dostarczenia 
zaświadczeń w wyznaczonym terminie uchylane będą 
decyzje przyznające w/w dodatki o czym poinformowani 
zostali Państwo w decyzjach. Informuje się również iż  
z dniem 31.10.2012r. kończy się okres zasiłkowy 
2011/2012r. na który przyznane były świadczenia rodzinne. 
Wnioski wraz z załącznikami w sprawie ustalenia 
uprawnień do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2012/2013 zgodnie z art. 26 ust. 2a. Ustawy  
o świadczeniach rodzinnych będą przyjmowane  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy 
Murowanej od dnia 1 września 2012r. Przyjmowane będą 
tylko kompletne i poprawnie wypełnione wnioski. Druki 
wniosków wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lipnicy Murowanej w godzinach pracy 
Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30. Informuje się również, że 
istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy  
w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Osoby 
zainteresowane proszone są o składanie wniosków  
w przedmiotowej sprawie w siedzibie GOPS w Lipnicy 
Murowanej wraz z niezbędną dokumentacją. Przy ustalaniu 
tego typu pomocy ustalany jest dochód za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku.  
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem 
telefonu 14 68 52 350 lub 14 68 52 330.  
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


