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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 

Budżet Gminy na 2012 rok przyjęty jednogłośnie 
30 stycznia na XV Sesji Rady Gminy Lipnica Murowana 
Radni zgodnie zagłosowali nad przyjęciem budżetu na 2012 
rok. Jest to rekordowy budżet pod względem dochodów 
i wydatków, ponadto środki zaplanowane na inwestycje 
będą stanowić aż ok. 35% ogólnej kwoty wydatków. Projekt 
budżetu przygotowany przez Wójta Tomasza Gromalę 
został przedłożony Radzie oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w listopadzie 2011 roku, po czym 
przedstawione zostały wnioski i uwagi Radnych oraz 
Kierowników Jednostek Organizacyjnych. Zadania będące 
w trakcie realizacji i rozliczeń, wpłynęły na sposób 
zamknięcia roku budżetowego 2011. Podanie ostatecznej 
kwoty tzw. „wolnych środków”, wspomniane wnioski 
radnych i kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
powołanie przez Radę Gminy nowej jednostki 
organizacyjnej ZOSiP zobligowały Wójta do wprowadzenia 
autopoprawek do projektu budżetu i przyjęcia go 
w styczniu. Uchwalenie budżetu poprzedziło przyjęcie 
uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji Finansów o projekcie 
uchwały budżetowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze 
kwoty a cały Budżet Gminy wraz z Wieloletnią Prognozą 
Finansową dostępne są na stronie Gminy Lipnica 
Murowana i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Dochody gminy: 
 
19 400 620,74  

 w tym bieżące: 15 362 192,24 (w tym z Unii 
Europejskiej 64 778,24) 

 w tym majątkowe: 4 038 428,50 (w tym z Unii 
Europejskiej 2 469 964,11)  

 
Główne dochody bieżące gminy planowane w 2012 roku: 
 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej (wszystkie podatki) – 2 567 429,00  

 Pomoc społeczna: 2 519 732,24 
 Subwencja oświatowa – 5 003 497  
 Subwencja wyrównawcza – 3 615  236 
 Subwencja równoważąca – 294 983 

 
Wydatki gminy: 
 
22 590 096,87 

 w tym bieżące: 14 731 659,24 
 w tym majątkowe: 7 858 437,63 (w tym 4 676 

211,24 realizowane z udziałem środków Unii 
Europejskiej) 

 
 

Największe wydatki planowane w 2012 roku, w tym 
inwestycyjne: 
 

 Transport i łączność 758 355,00 – w tym m.in. 425 
700 jako pomoc dla Powiatu Bocheńskiego 
na realizacje „Schetynówki” oraz 200 000 jako 50% 
wkład do chodnika przy drodze powiatowej 
w Rajbrocie 

 Oświata i wychowanie 9 113 170,39 – w tym dziale 
największe wydatki to: Szkoły podstawowe: 3 148 
855, Przedszkola: 1 558 360, Gimnazja 1 751 829 
oraz 2 097 806,39 na budowę przedszkola ( wraz ze 
środkami z UE) 

 Pomoc społeczna 3 080 199,24 
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 896 

376,24 – w tym 4 714 381,24 na kontynuację 
rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 
(wraz ze środkami z UE) oraz 833 750,00 na 
rekultywację wysypiska śmieci ( wraz z pożyczką 
z WFOŚiGW) 

 
W ramach podziału części wolnych środków Rada Gminy 
wkrótce wskaże realizację zadań nie wyszczególnionych 
w budżecie (m.in. pilne dokumentacje, koncepcje, projekty) 

 
Ostrzeżenie o silnych mrozach 

W związku z prognozami Centralnego Biura Prognoz 
Meteorologicznych informujemy o silnych mrozach, które 
mogą się utrzymywać w całym miesiącu lutym ze 
szczególnym nasileniem w najbliższych dniach. Lokalnie 
przewiduje się temp. w podanym okresie nasilenia: 
Minimalnie od - 31ºC do - 28ºC. Maksymalnie -16ºC do  
-13ºC. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 
Mimo iż osoby samotne i starsze są objęte opieką GOPS 
i Dzielnicowego, prosimy o zwracanie uwagi na naszych 
sąsiadów i bliskich w tym trudnym okresie. Niepokojące 
zdarzenia należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej lub Dzielnicowemu.   
 

SZKOLENIA - Doradca  Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego  informuje: 

W dniach 7 i 8 lutego odbędzie się szkolenie w Domu 
Ludowym w Lipnicy Dolnej  poświęcone wymogom 
wzajemnej zgodności  jakie  muszą spełnić wszyscy rolnicy 
korzystający z dopłat bezpośrednich, płatności 
rolnośrodowiskowych itp. W ramach szkolenia uczestnicy 
otrzymają materiały szkoleniowe w tym min. wzory 
dokumentów jakie musi prowadzić każdy  w swoim 
gospodarstwie. Początek szkolenia godz. 9:00  Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zdeklarowanie 
u doradcy chęci udziału w szkoleniu. Telefon 503 593 855. 
W dniach 20 i 21 lutego odbędzie się w Wiejskim Domu 
Ludowym w Rajbrocie szkolenie dla osób stosujących 
środki ochrony roślin.  Początek szkolenia godz. 9:00. Ze 
względu na ilość zainteresowanych  szkolenie to 
adresowane jest do  rolników z Rajbrotu, którzy już 
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zdeklarowali chęć ukończenia tego typu szkolenia 
ewentualnie nie zdążyli się wcześniej zapisać. Dla rolników 
z Lipnicy Dolnej, Lipnicy Górnej, Lipnicy Murowanej, 
Borównej oraz z innych  miejscowości szkolenie takie 
odbędzie się w dniach 23 i 24 marca w Domu Ludowym 
w Lipnicy Dolnej. Początek godz. 9: 00.  Zainteresowanych 
prosimy o zdeklarowanie chęci udziału w szkoleniu 
u doradcy. 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem atestu 
sprawności technicznej opryskiwacza prosimy 
o dokonywanie zapisu u doradcy w biurze Urzędu Gminy 
Lipnica Murowana lub telefonicznie. 

Informujemy, że od 1 lutego bieżącego roku doradca 
Henryk Pałka będzie służył doradztwem również rolnikom 
z terenu gminy Żegocina. Dlatego  poza okresem składania 
wniosków o dopłaty bezpośrednie tylko w  poniedziałki, 
będzie służył  pomocą jak dotychczas  w Urzędzie Gminy 
Lipnica Murowana. W pozostałe dni po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym. Pomoc w sporządzaniu 
wniosków o dopłaty od 15 marca w dniach i na zasadach 
jak  dotychczas.  

 
KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 
Dnia 09. 02. 2012r. nasze Przedszkole odwiedzi teatr 
żywego aktora i przedstawi nam spektakl pt. "Zimowe 
zabawy". 
 

Przedszkole w Rajbrocie 
Dnia 9 lutego będziemy gościć w przedszkolu aktorów 
z nowosądeckiego teatru PINOKIO. W ich wykonaniu 
obejrzymy bajkę p.t. "O Karolu, który został papieżem". 
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
6 i 7 lutego 2012r  odbędą się zabawy karnawałowe 
sponsorowane i organizowane przez Radę Rodziców dla 
uczniów Szkoły Podstawowej. Jak co roku do zabawy 
będzie zachęcał DJ, a rodzice przygotują poczęstunek dla 
dzieci. 
10.02.2012r w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej 
planowane jest spotkanie z podróżnikiem, który opowie 
o swej wyprawie do Maroka. Uczniowie będą mogli 
dowiedzieć się wielu ciekawostek z bezpośredniego 
przekazu, obejrzeć zdjęcia i slajdy oraz zadać pytania 
swojemu gościowi. 
12.02.2012r w GDK o godz. 17.00 w Lipnicy Murowanej 
odbędzie się zorganizowana przez lipnicki ZS impreza 
okolicznościowa adresowana do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy z okazji Walentynek. Ubiegłoroczna edycja 
pokazała, jak świetnie można się bawić w klimacie 
romantycznych hitów ubiegłych lat. Tegoroczne 
Walentynki będą utrzymane w stylistyce lat 20 -tych i 30-
tych, a organizatorzy i uczniowie gimnazjum zadbają, by 
wszyscy obecni dobrze się bawili. Serdecznie zapraszamy. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
Zespół Szkół w Rajbrocie po raz szósty przystąpił do 
ogólnopolskiej kampanii społecznej "Szkoła bez 
przemocy". Zobowiązaliśmy się do przestrzegania 
"Kodeksu Szkoły bez przemocy" oraz podejmowania 

działań zapobiegających agresji wśród uczniów. Kampania, 
prowadzona jest od października 2011 roku do czerwca 
2012 roku. 
 

Przegląd Grup Cygańskich 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Górnej jak co roku 
serdecznie zapraszają na „ZAPUSTNY PRZEGLĄD GRUP 
CYGAŃSKICH”. Wydarzenie będzie miało miejsce 19 
lutego 2012 roku od godziny 16:00 w Wiejskim Domu 
Ludowym w Lipnicy Górnej. Na zgłoszenia grup chętnych 
do wzięcia udziału w Przeglądzie czekamy do 14 lutego 
2012 roku. Regulamin Przeglądu oraz karta zgłoszeniowa 
dostępne na stronie www.kulturalipnica.pl, w Gminnym 
Domu Kultury oraz na świetlicach wiejskich.  

 
Ferie z Domem Kultury 

Świetlice wiejskie z terenu Gminy Lipnica Murowana 
serdecznie zapraszają do udziału w „WESOŁYCH 
FERIACH”. W programach m.in.: warsztaty: teatralno-
taneczne, tkackie, bibułkarskie, kulinarne, plastyczne, 
piekarskie, wikliniarskie, Międzyświetlicowy Turniej 
Tenisa Stołowego, konkursy z nagrodami a ponadto 
bajkowe seanse, zajęcia o tematyce walentynkowej oraz 
zapustnej, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe 
z wykorzystaniem hula-hop, zajęcia sprytnych rączek. Na 
okres ferii świetlice będą czynne: 
-Świetlica Wiejska w Lipnicy Murowanej: poniedziałek-
piątek w godzinach od 10.00 do 13.00;  
„Centrum Kształcenia - Wioska Internetowa”: poniedziałek-
piątek w godzinach od 14.00 do 18.00 
-Świetlica Wiejska w Lipnicy Górnej: poniedziałek-piątek 
w godzinach od 9.00 do 13.00 
-Świetlica Wiejska w Lipnicy Dolnej: poniedziałek, środa, 
piątek – w godzinach od 9.00 do 14.00, sobota  w godzinach 
od 14.00-19.00 
-Świetlica Wiejska w Borównej: poniedziałek-piątek 
w godzinach od 11.00 do 17.00 
-Świetlica Wiejska w Rajbrocie: poniedziałek-piątek 
w godzinach od 10.00 do 18.00 
Szczegółowy plan zajęć każdej świetlicy dostępny będzie 
na stronie www.kulturalipnica.pl oraz u instruktorów. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ! 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy 
Murowanej przypomina osobom które pobierają zasiłek  
rodzinny oraz dodatek na dojazd dziecka do szkoły 
ponadgimnazjalnej o dostarczenie zaświadczeń ze szkół 
potwierdzających kontynuację nauki w semestrze II. 
Wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 
uwarunkowana będzie dostarczeniem w/w dokumentu. 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

Józef R 
Józef Radzięta 

Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

  

 


