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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,  
spędzonych w gronie najbliższych, pełnych ciepła oraz 
życzliwości. Wszelkiej pomyślności, cierpliwości 
i wytrwałości w realizacji planów, wielu sukcesów oraz 
obfitości łask w nadchodzącym 2012 Roku  
wszystkim mieszkańcom i sympatykom 
 Gminy Lipnica Murowana życzą 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Radzięta 
Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala 
 

 
Podatek rolny 2012 

 
Gmina Lipnica Murowana jest zaliczona do okręgu 
podatkowego III, przy czym użytki rolne w klasach I i II nie 
występują, a przeważają użytki rolne w klasach IV. Klasy  
V i VI są zwolnione z podatku rolnego.  
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta, 
- od 1 ha gruntów pozostałych nie stanowiących 
gospodarstwa rolnego (dotyczy działek nie 
przekraczających 1 ha) – równowartość pieniężną 5 q żyta 

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
która w 2010 roku wynosiła  37,64 zł, natomiast w 2011 
roku wynosi 74,18 zł. Rady Gmin nie podejmują uchwał  
w sprawie podatku rolnego, ponieważ są uprawnione tylko 
do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako 
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy  
i Rada Gminy Lipnica Murowana korzystając z tego 
uprawnienia na 2011 rok obniżyła tę cenę z kwoty 37,64 do 
30,00 zł, a na 2012 rok obniżyła z kwoty 74,18 do 50,00 zł 
uchwałą nr XIII.104.2011 w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  
Biorąc pod uwagę opisane obniżenia ceny skupu żyta, 
stawka podatku rolnego na 2012 rok wynosi: 
- dla gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego 125,00 
zł (50,00 zł x 2,5 q żyta - w większości na naszym terenie  
1 ha przeliczeniowy jest mniejszy niż ha fizyczny, w naszej 
gminie 2 977,55 ha objętych tym podatkiem przelicza się na 
2 018,30 ha przeliczeniowych – podatek ten płacą rolnicy) 
- dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego 250,00 zł 
(50,00 zł x 5q żyta - właściciele niebędący rolnikami 
posiadający działkę objętą tym podatkiem zapłacą 
maksymalnie nie więcej niż 250 zł za cały rok!) 

na 2011 rok ustalone było 
- dla gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego 75,00 
zł (30,00 zł x 2,5 q żyta) 
- dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego 150,00 zł 
(30,00 zł x 5q żyta) 
W związku z powyższym, ze względu na 100% wzrost ceny 
skupu żyta znaczna obniżka tej ceny przez Radę Gminy 

i tak spowoduje wzrost podatku w roku przyszłym. Stawki 
pozostałych podatków także uległy zmianom, ich wysokość 
podana jest na stronie gminy. Pragniemy zauważyć, że 
planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok wynoszą 
ogółem 18 970 611,24. Podatek rolny od osób fizycznych 
stanowi zaledwie 1,3 %  tej kwoty natomiast podatek rolny 
od osób prawnych 0,01%. A oto ceny skupu żyta po 
obniżeniu przez Rady Miast oraz Rady Gmin w powiecie 
bocheńskim: 
Gminy miejskie: Nowy Wiśnicz – 37,60  
Miasto Bochnia – 35,12 
Gminy wiejskie: Gmina Bochnia – 60 
Trzciana – 52, Łapanów – 51 
Rzezawa – 50, Żegocina – 50 
Lipnica Murowana – 50, Drwinia – 48 
 

Aktualizacja dokumentacji na budowę przedszkola 
 

W związku z informacją z dnia 27 września o przyznaniu 
gminie dotacji na budowę przedszkola w Lipnicy 
Murowanej w budżecie, a konkretnie w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy zwanej WPF zostały 
zaplanowane środki na w/w przedsięwzięcie. Projekt 
uchwały o zmianie WPF został przedstawiony Radzie 
Gminy na sesji w dniu 31 października przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Radziętę  
i przyjęty jednogłośnie. Na podstawie przyjętej uchwały  
nr XII.98.2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lipnica Murowana na lata 2011-2021, 
na rok 2012 są zabezpieczone środki w wysokości 1 985 
519 zł., natomiast na rok 2013 - 1 984 450 zł. Na kwoty te 
składa się dotacja - 70% oraz środki własne gminy 30%.  
W tej chwili trwa aktualizacja dokumentacji, która 
zakończy się podpisaniem umowy i wtedy gmina będzie 
mogła rozpocząć budowę.  

Wójt Gminy wśród najpopularniejszych w Małopolsce 

29 listopada 2011r. w gmachu Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie Wójt Tomasz Gromala 
uhonorowany został Witosowym kapeluszem i dyplomem 
„Najpopularniejszy Wójt Małopolski 2011”.  Na ręce Wójta 
skierowany został także list okolicznościowy od Marszałka 
Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy wręczony 
przez Wicemarszałka Pana Stanisława Sorysa podczas gali. 
XII Plebiscyt "Najpopularniejszy wójt i burmistrz 
Małopolski 2011" zorganizowany został przez Gazetę 
Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski. Laureatami plebiscytu zostało dziesięciu 
wójtów i pięciu burmistrzów, którzy otrzymali najwięcej 
głosów. Do plebiscytu na najpopularniejszego wójta 
zgłoszonych było 105 wójtów. Wójt uplasował się na  
8 miejscu i składa serdeczne podziękowania zgłaszającym 
jego kandydaturę oraz tym oddającym głosy przez czas 
trwania plebiscytu. Głosy te traktuje jako wyraz sympatii 
dla całej Gminy Lipnica Murowana jako akceptacja 
współpracy z Radą Gminy i wszystkimi podmiotami. 
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Uchwały Rady Gminy w Internecie 

Informujemy, że wszystkie uchwały Rady Gminy Lipnica 
Murowana są umieszczane na bieżąco w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Na oficjalnej stronie gminy znajduje 
się biało-czerwona zakładka BIP, można także skorzystać  
z serwisu wpisując adres: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopols
ce/gminy/root_Lipnica+Murowana/Wprowadzenie/  

Zbiórka elektro-śmieci 
Urząd Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że w dniu 
20.12.2011r. (wtorek)  odbędzie się bezpłatna zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(komputery, telewizory, pralki, lodówki, itp.). Miejsce 
zbiórki: 
- w godz. 1600-1800 parking przy boisku sportowym  
w Lipnicy Dolnej  
- w godz. 1810- 2000 parking przed kościołem w Rajbrocie. 

Apel do mieszkańców 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej zwraca się z apelem do 
wszystkich użytkowników gminnej kanalizacji sanitarnej  
o  właściwe użytkowanie tj. nie wrzucanie szmat, worków 
foliowych, odpadów kuchennych, popiołu i innych 
odpadów stałych powodujących zmniejszenie 
przepustowości przewodów kanalizacyjnych  i powstawanie  
awarii. Powtarzające się coraz częściej awarie  
spowodowane niewłaściwym jej użytkowaniem powodują 
wzrost kosztów utrzymania kanalizacji a tym samym 
wpływają na wysokość opłat za ścieki. 

Koniec remontu WDL Lipnica Dolna 

Zakończono prace przy termomodernizacji pozostałej części 
elewacji na budynku WDL w Lipnicy Dolnej, która nie była 
objęta realizowanym projektem. Zakres robót obejmował 
wykonanie ocieplenia na powierzchni ok. 311 m2  
z wykończeniem tynkiem akrylowym oraz częściowa 
wymiana parapetów okiennych. Całkowita wartość robót to 
ok. 25 000,00 zł. 

Chodnik przy cmentarzu  
 

Zakończono prace przy budowie chodnika z zatoką 
postojową w Lipnicy Murowanej na odcinku od bramy 
wejściowej na Nowy Cmentarz w kierunku Lipnicy Górnej. 
Wartość robót: 412 915,92 zł brutto. Współfinansowanie ze 
środków budżetu gminy i Województwa Małopolskiego  
w udziale 50/50. Zakres robót; roboty ziemne, wykonanie 
kanalizacji deszczowej o długości ok. 317 mb, wykonanie 
podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej na długości ok. 436 mb  
i pow. ok. 1 178 m2 oraz poszerzenie jezdni. 
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 

Wychowankowie przedszkola biorą udział w licznych 
konkursach plastycznych. Miło nam poinformować, że 
Milenka Morydz z grupy sześciolatków (opieka artystyczna 
-mgr Arletta Piechnik) zdobyła II miejsce w ogólnopolskim 

konkursie plastycznym „Mali artyści słynnych dzieł sztuki” 
zorganizowany przez Przedszkole Nr 43 w Lublinie.  
 

Przedszkole w Rajbrocie 
Serdecznie gratulujemy  przedszkolakowi - pięcioletniemu 
Wiktorowi Fąfara, którego praca zajęła  
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym " 
Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza"  
W konkursie wzięło udział 110 prac nadesłanych z Polski, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Stanów 
Zjednoczonych, Belgii, Irlandii i Włoch. 
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
15.12.2011r Odbędzie się spotkanie z rodzicami, 
śródsemestralna wywiadówka na której zostaną przekazane 
bieżące oceny cząstkowe z wszystkich przedmiotów oraz  
z zachowania. O godz. 15.30 zaplanowano spotkanie  
z rodzicami klas I – III, a od 16.30 pozostałych klas.   
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
21. grudnia o godz. 10.00 w budynku ZS w Rajbrocie 
rozpocznie się finał Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
,,Od Rajbrotu do Sopotu”. Konkurs skierowany jest do 
solistów, duetów lub zespołów uczniów szkół 
podstawowych (kasy IV-VI) i gimnazjów. Hasło 
przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Magia Świąt Bożego 
Narodzenia”. Szczegółowy regulamin na stronie zespołu 
http://zsrajbrot.freehost.pl. 
 

GMINNY DOM KULTURY 
PODSUMOWANIE PROJEKTU „DOM KULTURY JAKO 

MIEJSCE PROMOCJI KULTURY” 
 

W piątek 25 listopada 2011 r. odbyło się ostatnie spotkanie 
w ramach szkoleń uzupełniających „Priorytet I Szkolenia 
Program Dom Kultury+”. Wybranym tematem zajęć był 
„Dom Kultury jako miejsce promocji kultury”, w którym 
wzięli udział pracownicy GDK w Lipnicy Murowanej oraz 
partnerzy (Urząd Gminy oraz Zespół Szkół w Lipnicy 
Murowanej). Prowadzącą warsztaty była pani Anna 
Miodyńska – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury  
w Krakowie,  a zarazem członek Centrum Aktywności 
Lokalnej „CAL”.  Szkolenie stworzyło jego uczestnikom  
możliwość praktycznego zastosowania przekazanej 
wcześniej wiedzy, która wyraziła się w próbie 
skonkretyzowania harmonogramu promocji na przyszły rok 
z uwzględnieniem całej specyfiki działalności Gminnego 
Domu Kultury. Projekt finansowany był ze środków 
Narodowego Centrum Kultury. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, GOPS  
w Lipnicy Murowanej organizuje wieczerzę wigilijną dla 
osób starszych i samotnych w niedzielę 18 grudnia w WDL 
Lipnica Dolna. 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


