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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 

850 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  

W ramach podziału środków z rezerwy celowej budżetu 
państwa Gmina Lipnica Murowana otrzyma 850 tysięcy 
złotych na remont 5 dróg. Jest to największa transza 
uzyskana z MSWiA jednorazowo przez Gminę, która 
prawie w pełni zabezpiecza wykonanie wnioskowanych 
zadań. Realizacja robót nastąpi po podpisaniu umów  
i wyłonieniu wykonawców co musi nastąpić przed 31 maja 
tego roku.  

Terminy Zebrań Wiejskich 
11 marca 2012 r. 
Lipnica Murowana - Gminny Dom Kultury - godz. 10:00 
Rajbrot - WDL - godz. 12:00 
Borówna - Ośrodek Edukacji - godz. 14:45 
18 marca 2012 r. 
Lipnica Dolna - WDL - godz. 14:00 
Lipnica Górna - godz. 17:00 
 
Proponowany porządek Zebrań Wiejskich: 
1. Sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu Gminy Lipnica 
Murowana za rok   2011 oraz przedstawienie głównych 
kierunków działania  na rok 2012. 
2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za rok ubiegły. 
3. Sprawy bieżące Sołectwa. 
 

Ponad 83 tysiące złotych ze środków Unijnych na 
dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III w Zespołach 

Szkół w naszej gminie. 
21 lutego Wójt Gminy podpisał w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Krakowie umowę na sfinansowanie działań 
skierowanych do najmłodszych uczniów z terenu gminy. 
Tym samym Gmina Lipnica Murowana przystąpiła do 
realizacji projektu pn. Indywidualizacja nauczania  
i wychowania klas I-III w Gminie Lipnica Murowana „ Ja  
i moja przyszłość” Projekt przeznaczony jest dla uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Rajbrocie i w Lipnicy 
Murowanej. W ramach projektu realizowane będą bezpłatne 
zajęcia w ramach Indywidualizacji nauczania dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lipnica 
Murowana z zakresu m.in. podstawowych umiejętności 
czytania, pisania , zmniejszenia deficytu w zakresie wad 
wymowy, wad postawy , stosunków interpersonalnych oraz 
rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych, artystyczno – muzycznych. 

 

Informacja dla kombatantów 
W związku z tym, iż w 2012 r. Gmina nie otrzymała 
środków przeznaczonych na pomoc kombatantom, 
kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się  
w trudnej sytuacji mogą zwracać się o pomoc pieniężną 
bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spaw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzory wniosków 
dostępne są w Urzędzie Gminy , pokój Nr 9, Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej i na 
stronie internetowej www.udskior.gov.pl 
 

Nowe zasady gospodarowania odpadami 
W dniu 1 stycznia 2012 weszła w życie nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zmieniająca 
w znacznym stopniu zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 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"). Uwzględni ona koszty odbioru, 
transportu, zbierania i recyklingu odpadów. 
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. uchwałę o ustaleniu 
wysokości tzw. "opłaty śmieciowej".  
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lipnicy 
Murowanej informuje, że zapisy dzieci do przedszkola na 
rok 2012/2013 trwać będą od 5.03-30.03 2012 r. 
Przypominamy że, obowiązkiem zapisu do przedszkola 
objęte są dzieci 5 i 6 letnie. 

* 
16.03.2012 Przedszkole odwiedzi Teatr żywego aktora ze 
spektaklem pt " W zdrowym ciele zdrowy duch" 
 

Przedszkole w Rajbrocie 
Dyrektor przedszkola informuje, że rekrutacja dzieci na rok 
szkolny 2012/2013  trwać będzie od 1 marca do 30 marca. 
Karty zapisu do nabycia w sekretariacie przedszkola.  
Dnia 16 marca o godz. 9.30 Teatr Maska z Krakowa 
przedstawi dzieciom bajkę p.t. "Złośliwości jej królewskiej 
mości". Na bajkę zapraszamy również dzieci nie 
uczęszczające do przedszkola. Wstęp: 3,5zł  
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
22.03.2012r w Krzeszowicach uczniowie ZS w Lipnicy 
Murowanej jako mistrzowie powiatu bocheńskiego  
w piłce siatkowej chłopców zagrają w kolejnych zawodach 
reprezentując naszą gminę oraz powiat bocheński. 

* 
Michał Wnęk uczeń kl. II c gimnazjum będzie brał udział  
w etapie wojewódzkim Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego a 4 osobowa grupa będzie reprezentować 
szkołę w 3 etapie konkursu wojewódzkiego „Poznajemy 
parki krajobrazowe”. Liczymy na sukcesy. 
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Zespół Szkół w Rajbrocie 
W dniach 12,13,14 marca 2012 roku odbędą się rekolekcje 
wielkopostne. Uprzejmie prosimy rodziców, aby zachęcili 
swoje dzieci do czynnego uczestnictwa w tych nietypowych 
lekcjach katechetycznych wzorem ubiegłych lat. 

* 
W drugiej połowie marca uczniowie Zespołu Szkół 
zaprezentują montaż słowno – muzyczny z okazji 
wielkopostnego spotkania na XIII Forum Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej , które odbędzie się  
w Wyższym Seminarium Duchownym. 

* 
W dniu 19 marca 2012 roku o godzinie 10.00 w budynku 
szkoły odbędzie się uroczysta akademia poświęcona 
patronce Publicznego Gimnazjum im. Antoniny 
Prorokowej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
Przyjaciół naszej szkoły. 

* 
Informujemy iż honorowy patronat nad XI edycją 
Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego dla Dzieci  
i Młodzieży ,,O Złote Pióro” objęli:Tomasz Gromala Wójt 
Gminy, Marek Sowa Marszałek Województwa 
Małopolskiego; Małopolski Kurator Oświaty Aleksander 
Palczewski , ks. Bp. Dr Wiesław Lechowicz Administrator 
Diecezji Tarnowskiej , Władysław Skrzyński Dyrektor 
Hotelu Polskiego w Krakowie, Ewelina Marchlewska 
SANFORD w Katowicach. 
 

Gminny Dom Kultury 
Projekt pt. „Z tradycją ojców” – 54 Konkurs Lipnickich 
Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego 
złożony przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymał dotację w kwocie 25 000 zł na realizację zadań 
związanych z organizacją Konkursu.  

* 
1 kwietnia 2012 r. na lipnickim rynku odbędzie się już po 
raz 54 - Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła 
Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Zachęcamy 
mieszkańców Gminy do czynnego udziału  
w uroczystościach Niedzieli Palmowej poprzez 
własnoręczne wykonanie palm, poświęcenie na lipnickim 
rynku i udział w Konkursie. Serdecznie zapraszamy do 
włączenia się w kultywowanie tego pięknego, 
wielkanocnego zwyczaju. Regulamin i program Konkursu, 
informacje dotyczące stoisk handlowych będzie można 
uzyskać w Gminnym Domu Kultury, pod numerem telefonu 
14 68 53 108, będą one również na bieżąco aktualizowane  
i publikowane na stronach: www.kulturalipnica.pl, 
www.lipnicamurowana.pl. 

* 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie 
zaprasza twórców lipnickich palm biorących udział  
w Konkursie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 
12 marca 2012 roku o godz.18.00 w Gminnym Domu 
Kultury w Lipnicy Murowanej. Celem spotkania będzie 
omówienie kwestii związanych z regulaminem, organizacją 
i przebiegiem Konkursu.  

* 

Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza na warsztaty 
regionalne – „Lipnicka Palma w tradycji i kulturze”, 
które odbędą się 22 marca 2012 r. o godz.10.00 w sali 
widowiskowej GDK. Udział w warsztatach jest bezpłatny, 
ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne (14 6852 
108) i za pośrednictwem poczty elektronicznej 
kulturalipnica@wp.pl przyjmowane będą do dnia 19 marca. 
W programie:  
-Tradycja palmy wielkanocnej- wprowadzenie do tematu 
warsztatów 
-Józef Piotrowski- inicjator lipnickiego Konkursu Palm, 
przybliżenie postaci 
- Konkurs Palm w Lipnicy Murowanej 54. lata temu -  
projekcja filmu archiwalnego z Niedzieli Palmowej z 1958 
roku 
- Symbol Niedzieli Palmowej –  pokaz i warsztaty 
wykonywania lipnickiej palmy 
- Strojenie palmy – pokaz i warsztaty wykonywania 
kwiatów i strojenia palm 

* 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej 
Od 1 kwietnia do 30 kwietnia przeprowadzona zostanie 
rekrutacja uczestników do udziału w realizowanym 
projekcie systemowym „Program aktywizacji społeczno – 
zawodowej mieszkańców gminy Lipnica Murowana” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku 
przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego wyłonionych 
zostanie 6 beneficjentów ostatecznych projektu. Projekt 
realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości 
szans do zaplanowanych działań, jednakże  
w pierwszym rzędzie kierowany on będzie do kobiet 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej należących 
do następujących podgrup: 
-w wieku aktywności zawodowej (15 – 60 lat); 
-wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych; 
-o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych; 
-pozostających bez pracy bez względu na fakt 
zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy; 
-zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie 
uzyskać mogą szczegółowe informacje w przedmiotowej 
sprawie bezpośrednio w siedzibie GOPS lub telefonicznie 
pod nr 014 68 52 350. 

 
Tomasz Gromala 

Wójt Gminy Lipnica Murowana 
 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


