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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. 

 
54 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła 

Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego 
1 kwietnia 2012 r. – niedziela 

 

Program 
8.00 – 10.30 – zgłaszanie, ocena i stawianie konkursowych 
palm 
8.00 – 10.30 – „żywe warsztaty” wykonywania palm 
8.00 – 10.30 – występy zespołów artystycznych: Zespół 
Regionalny „Górzanie” z Lipnicy Górnej, Zespół Pieśni 
„Raj” z Rajbrotu, Zespół Pieśni i Tańca „Mały Raj”  
z Zespołu Szkół w Rajbrocie, Orkiestra Dęta z Rajbrotu, 
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Lipnik” z Zespołu Szkół  
w Lipnicy Murowanej, Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej. 
10.30 – oficjalne otwarcie konkursu i powitanie gości 
10.45 – uroczyste poświęcenie palm na lipnickim rynku 
11.00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej 
13.00 – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród 
14.00 – koncert Kapeli „Brynioki” z Łososiny 
17.00-Koncert w kościele św. Leonarda:  Koncert na 
organy i waltornię Złoty Wiek Muzyki organowej  
i kameralnej: 1651-1750. Esencja muzyki barokowej jako 
istota emocjonalnego przekazu w wykonaniu profesora  
Dariusza Bąkowskiego - Kois - Akademia Muzyczna  
w Krakowie oraz  doktora Wojciecha Kamionki -  
Akademia Muzyczna w Krakowie 
 
Wydarzenia towarzyszące:  
- kiermasz rękodzieła artystycznego 
- konkurs fotograficzny „Palmowa Lipnica 2012” 
- zwiedzanie zabytków Lipnicy Murowanej 
 
Honorowy patronat nad konkursem objęli: 
-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
-Ks. bp Wiesław Lechowicz – Administrator Diecezji 
tarnowskiej 
-Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego 
-Jacek Pająk – Starosta Bocheński 
 
Mecenasem konkursu jest Karpacka Spółka Gazownictwa. 
Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i dziedzictwa Narodowego.  
 

Dowody osobiste - informacja 

W  związku z napływającymi sygnałami o posługiwaniu sie 
przez obywateli polskich zalaminowanymi i ofoliowanymi 
dowodami osobistymi  Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej 
informuje, iż oklejenie, ofoliowanie lub zalaminowanie 
dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający  
jego samodzielne funkcjonowanie uznawane jest jako jego 
uszkodzenie. 
Zgodnie z art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 
roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U.  
z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)  dokument taki 
podlega wymianie. 
 

Oszczędności w Urzędzie Gminy w roku 2011 
Poniżej zamieszczamy niektóre oszczędności w Urzędzie 
Gminy za rok 2011 w porównaniu do roku 2010, 
publikowane na zebraniach wiejskich w miesiącu Marcu: 
 
Tel. stacjonarne–oszczędność 2.369,44 zł czyli 17,3% mniej 

Tel. komórkowe–oszczędność 5.326,56 czyli 39,4%  mniej 

Przejazdy służbowe–oszczędność 6.830 czyli 26,5% mniej 

Energia-oszczędność 2.067,32 czyli 18,2% mniej 

Gaz-oszczędność 333,34 czyli 3,7% mniej 

Łącznie w Urzędzie Gminy w roku 2011 tylko na 
powyższych płatnościach zaoszczędzono łącznie ok 17 
tysięcy złotych w stosunku do roku 2010. 
 

Komunikat – przypomnienie 
Uchwała Nr XIII/83/07 Rady Gminy Lipnica Murowana  
z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień  
w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 962, 
poz. 6701) reguluje zwolnienia od podatku od 
nieruchomości związane z nowouruchomioną działalnością 
gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej 
działalności gospodarczej stanowiące pomoc de minimis  
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006  
z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 
r.). Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o prawo do 
zwolnienia reguluje uchwała. Przysługujące podatnikom 
ulgi w podatkach są uwzględniane w decyzjach / nakazach 
płatniczych lub składanych przez nich deklaracjach. 

Uwaga! 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej uprzejmie informuje, 
iż w sprawie uprawy maku i konopi obowiązuje ustawa  
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
/Dz. U. Nr 179, poz.1485/ na podstawie której w roku 2012 
podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity 
zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. potrzeby 
własne. 
Jednocześnie Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej zwraca 
się z gorącym apelem do mieszkańców Gminy  
o przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku  
w obrębie swoich posesji. W trosce o estetyczny wygląd 
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naszych miejscowości nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na 
brzegi rzek i do rowów przydrożnych. Pilnujmy się 
nawzajem, by znikły dzikie wysypiska śmieci.  
Zadbajmy o nasze zdrowie.  
Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są 
powodem zatruwania wody gruntowej, której coraz 
częściej brakuje. Braki wody pitnej odczuwają już 
mieszkańcy naszej gminy.  
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 
Przedszkolaki z Lipnicy Murowanej wezmą udział  
w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Zespół 
Szkół w Lipnicy pt " Pisanki Kraszanki" w konkursie 
plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole 
Samorządowe w Rajbrocie pt" Moja rodzina żyje zdrowo" 
oraz w konkursie "Palm i Rękodzieła artystycznego im. 
Józefa Piotrowskiego" 
W Niedzielę Palmową Przedszkolaki zapraszają 
wszystkich Lipniczan oraz przybyłych gości do 
przedszkola na ciepły posiłek słodkie ciasteczko oraz 
kawę i herbatę. 
Zgodnie z założeniami planu rocznego "Dbamy o nasze 
zdrowie" dzieci z przedszkola wezmą udział w spotkaniu  
z ratownikami medycznymi. 
 

Przedszkole w Rajbrocie 
25 kwietnia o godz. 10.30  Teatr "Bajka" wystawi  
w naszym przedszkolu bajkę p.t. "Kot w butach"  

* 
Ogłoszenie wyników plastycznego konkursu 
międzyprzedszkolnego  „Moja rodzinka żyje zdrowo” oraz 
wręczenie nagród odbędzie się 18 kwietnia.  

* 
Od 15 kwietnia na przedszkolnej tablicy ogłoszeń 
zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych do 
przedszkola na rok szkolny 2012 / 2013. 
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
4 kwietnia 2012r. Publiczne Gimnazjum obchodzi Święto 
Patrona, ks. Stanisława Wiśniowskiego. Uroczystość 
rozpocznie się od mszy św., która odbędzie się w kościele 
parafialnym o godz. 9.00. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców. 

* 
W miesiącu kwietniu uczniowie  szkoły podstawowej  
i gimnazjum obejrzą spektakle profilaktyczne 
pt."Anonim@Prawo.Sieć.PL" oraz "Złośliwości jej 
królewskiej mości". 

* 
Szkolne Święto Ziemi w Zespole Szkół zostanie 
zorganizowane  20 kwietnia. W tym dniu odbędzie się 
akademia pod hasłem" Z ekologią za pan brat". 
30 kwietnia uczniowie szkoły wezmą udział w akademii  
z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

* 
W miesiącu kwietniu uczniowie szkoły podstawowej  będą 
pisali sprawdzian po klasie szóstej, a gimnazjaliści egzamin 
gimnazjalny. Wszystkim życzymy powodzenia. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 

Dnia 27 kwietnia 2012 roku w godzinach 900do 1430  
w Zespole Szkół w Rajbrocie odbędzie się II etap XI edycji  
Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego dla Dzieci  
i Młodzieży „O Złote Pióro”.  

* 
19 kwietnia w naszej szkole  będziemy gościć Mobilne 
Centrum Informacji Zawodowej z Tarnowa. W spotkaniu 
weźmie udział młodzież klas III PG i ich rodzice. 
Uczniowie będą mogli z korzystać z konsultacji  
z doświadczonym doradcą zawodowym a rodzice otrzymają 
wyczerpującą informacje dotyczącą rekrutacji ich dzieci do 
szkół średnich. 

* 
W związku przypadającą siódmą  rocznicą śmierci Sługi 
Bożego Jana Pawła II w dniu                                                                                           
4 kwietnia uczniowie wezmą udział w apelu poświęconemu 
patronowi Szkoły Podstawowej w Rajbrocie.  

* 
Uczniowie szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna 
weźmie udział w apelu zorganizowanym na terenie szkoły, 
poświęconemu obchodom Dnia Ziemi , który przypada  
w miesiącu kwietniu. 

* 
Dnia 20 kwietnia w godzinach 900do 123 0 Zespole Szkół  
w Rajbrocie odbędzie się międzygminny konkurs wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego adresowany do 
uczniów szkoły podstawowej klas kształcenia 
zintegrowanego.  
 

Gminny Dom Kultury 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie 
zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do wzięcia 
udziału w konkursie fotograficznym „Palmowa Lipnica 
2012”. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:  
„Niedziela Palmowa” oraz „Lipnickie klimaty”. 
Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia  
dostępne w Gminnym Domu Kultury oraz na stronie 
www.kulturalipnica.pl 

* 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 160 tysięcy złotych ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
projekt pn. „Nowoczesna scena edukacji kulturalnej”. 
Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania 
oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty podmiotów 
prowadzących działalność w obszarze kultury. W ramach 
projektu zakupione zostaną: nowa mobilna estrada 
plenerowa i krzesła oraz wykonane będzie okotarowanie do 
sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury. Wartość 
całego przedsięwzięcia to ok. 190 tysięcy złotych. Wkład 
własny Gminny Dom Kultury w większości zapewni ze 
środków swojego budżetu przyznanego na początku roku  
i dodatkowej dotacji udzielonej przez Radę Gminy na 
ostatniej sesji. 
 

 
Tomasz Gromala 

Wójt Gminy Lipnica Murowana 
 

Józef Radzięta 
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