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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 

Powołanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Od 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje reaktywowana po 
5 latach jednostka budżetowa Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli, która zapewniać będzie obsługę 
ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla placówek 
oświatowych na terenie gminy. Rada Gminy obecnej 
kadencji zdecydowała się 29 listopada 2011 r. na powołanie 
ZOSiP-u. Co w szczególności przemawiało za taką 
decyzją?? W 2007 roku, kiedy likwidowano ZOSiP obsługa 
administracyjna szkół i przedszkoli zorganizowana była 
przy zatrudnieniu na 7,5 etatu. Mimo zapowiedzi 
oszczędności ilość etatów nie uległa zmniejszeniu, 
a przerodziła się we wzrost i osiągnęła 8 etatów 
obsługujących oświatę w ostatnim czasie. Przejście 
księgowości do zespołów szkół spowodowało dodatkowe 
koszty, zakupiono drugi pakiet programów do płac 
i księgowania a roczna obsługa tych programów wzrosła 
dwukrotnie, natomiast obsługa bankowa wzrosła 
czterokrotnie ( dwa zespoły szkół + dwa przedszkola). 
Kontrola przeprowadzona w szkołach i przedszkolach 
wykazała nieprawidłowości oraz potrzebę zawarcia umowy 
na część etatu księgowej i pracownika ds. płac z dyrektorem 
przedszkola w Lipnicy i w Rajbrocie, gdyż przedszkola  
obsługiwane były przez pracowników zespołów szkół. 
Okazało się także, że przedszkola będą musiały zakupić 
dwa dodatkowe programy, płacowy i księgowy a koszty 
utrzymania w skali roku także miały wzrosnąć dwukrotnie 
(czterokrotnie w stosunku do zlikwidowanego w 2007 
ZOSiP!). Reasumując, likwidacja jednostki nie przyniosła 
żadnych wymiernych efektów zakładanych w 2007 roku, 
a podrożyła koszty obsługi jednostek oświatowych oraz 
wprowadziła chaos w kwestii zatrudnienia głównych 
księgowych. W związku z powyższym powołanie ZOSiP 
stało się jedynym racjonalnym rozwiązaniem 
przynoszącym obniżenie kosztów obsługi szkół oraz 
lepszą organizację pracy z wszystkimi już wymaganiami 
i dostosowaniem do obowiązujących przepisów. 
W reaktywowanym ZOSiP za bieżące uzgodnienia 
finansowe ze Skarbnikiem Gminy odpowiadał będzie jeden 
główny księgowy jednostki, a nie jak dotąd główny 
księgowy każdej ze szkół i przedszkoli. Obsługę 
administracyjno-księgową docelowo sprawować będzie 
kadra w mniejszym niż dotychczas wymiarze czyli na 
7 etatach, 5 w utworzonym ZOSiP-ie (w wyniku powołania 
ZOSiP zlikwidowano stanowisko w urzędzie gminy oraz 
stanowiska głównych księgowych i ds. płac w szkołach), 
oraz po jednym stanowisku sekretarzy w zespołach szkół. 
W trakcie redukcji jest  stanowisko sekretarki 
w przedszkolach. Z czterech pakietów programów 
potrzebny będzie teraz tylko jeden, nie ma potrzeby zakupu 
programów dla przedszkoli, także z czterech do jednej 
będzie zredukowana ilość opłat za obsługę bankową. 
Oprócz zysków, które przedstawiamy poniżej nadrzędnymi 
celami jednostki będzie racjonalizowanie organizacji pracy 

w związku z przybywającymi zadaniami, dbałość 
o właściwe gospodarowanie budżetem oświaty w trudnych 
czasach połączona z należytym funkcjonowaniem 
placówek. Utworzenie jednostki nie oznacza ograniczenia 
organizacyjnej samodzielności szkół i przedszkoli a jedynie 
przejęcie zadań nie stanowiących działalności podstawowej 
przez wyspecjalizowaną jednostkę. Dyrektorzy szkół 
pozostaną nadal dysponentami środków przekazanych im 
w ramach planów dochodów i wydatków. 
 redukcja stanowiska sekretarki w przedszkolach  

(1etat)– 29 360 zł. mniej w skali roku 
 koszt zakupu programów dla przedszkoli – 4400 zł. 

(w obecnej sytuacji nie zachodzi potrzeba zakupu 
dodatkowych programów) 

 roczny koszt utrzymania programów i obsługi 
bankowej: w szkołach i przedszkolach to byłoby 17 359 
zł., natomiast w ZOSiP-ie będzie 5023 zł - czyli 
o 12 336 zł. mniej w skali roku 
  

„Schetynówka” w Rajbrocie z dotacją gminy 
i ministerstwa 

 Wniosek Powiatu Bocheńskiego do MSW pn. 
"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1447K 
Muchówka-Porąbka Iwkowska, 2075K Lipnica Murowana - 
Żegocina, 2095K Trzciana - Łąkta Górna" znalazł się na 
pierwszym miejscu. Wysoka nota jest wynikiem bardzo 
dobrze opracowanego projektu przez Starostwo Powiatowe 
a także współpracy z Gminą Lipnica Murowana, Żegocina 
i Trzciana, które współfinansują zadanie. Przystąpienie 
Gminy Lipnica Murowana do partnerstwa uzależnione było 
od deklaracji przez Gminę o poniesieniu kosztów 
w wysokości 30% ogólnej wartości zadania na terenie 
gminy. Uchwałą nr XI.91.2011 Rada Gminy Lipnica 
Murowana potwierdziła zabezpieczenie środków, które 
przekaże na wsparcie dla powiatu w wysokości 425 700 
złotych co umożliwi realizację inwestycji na terenie naszej 
gminy. Wkrótce rozpoczną się procedury przetargowe. 
Umowy z wykonawcami muszą być podpisane do 31 
marca. Inwestycja powinna być zakończona do 15 
listopada, a rozliczona - do końca roku. Zakres rzeczowy 
zadania na terenie Rajbrotu, ustalony w konsultacji z gminą 
i zaakceptowany przez Zarząd Powiatu opublikowany jest 
na stronie Urzędu Gminy. Wartość robót na terenie Gminy 
Lipnica Murowana to 1 419 000,00 zł ( 30% pokrywa 
gmina ) a koszt całego przedsięwzięcia to 4 235 000 (w tym 
1 000 000 dotacji z Ministerstwa). 

Budżet na 2012 rok 
Projekt budżetu na rok 2012 został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Pozytywnie zaopiniowane zostały także: możliwość 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
uchwały oraz projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica 
Murowana na lata 2011 – 2021. Dokumenty te dostępne są 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej gminy. 
Budżet zostanie uchwalony przed końcem miesiąca. 
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Zawiadomienie 

Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej został 
wywieszony wykaz nieruchomości rolnych własności 
Gminy Lipnica Murowana przeznaczonych do dzierżawy.  

Komunikat dla rolników 
Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego. W związku z nowelizacją ustawy, od 
2012  roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego, 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, będą składane w terminach od 1 do 29 
lutego oraz od 1 do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje 
dostępne są pod adresem: 
 www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-
podatku-akcyzowego 
 

WOŚP – Sztab Lipnica zagrał po raz pierwszy 
Sztab Lipnica Murowana grał po raz pierwszy w XX letniej 
historii WOŚP. Prawie 5 tyś złotych jest wielkim 
sukcesem. Podziękowania należą się wolontariuszom 
a przede wszystkim organizatorowi Panu Damianowi 
Polkowi, strażakom z OSP i PSP w Bochni, wszystkim 
którzy bezinteresownie pomogli zorganizować finał oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie szczędzili 
grosza!!!Mimo, że frekwencja koncertowa nie była wysoka, 
mimo, że ze względu na aurę główny element światełka do 
nieba został odwołany to jest pewne warto było!  
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Przedszkole w Lipnicy Murowanej 

Dyrektor wraz z nauczycielami i dziećmi z Samorządowego 
Przedszkola w Lipnicy Murowanej, serdecznie zapraszają 
wszystkie babcie i dziadków dzieci uczęszczających do 
przedszkola na uroczystość z okazji „Dnia Babci 
i Dziadka”, która odbędzie się 24.01.2012 (Wtorek) 
o godz.12:30 w GDK w Lipnicy Murowanej. 
 
Informujemy rodziców ze „Zabawa choinkowa” dla dzieci 
przedszkolnych odbędzie się 01.02.2012 (środa) 
w godzinach od 9:00- 12:30 w GDK w Lipnicy Murowanej. 
 
Członkowie Kółka Rolniczego Koła Gospodyń wraz 
z Sołtysem z Lipnicy Dolnej zapraszają na uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka do WDL w Lipnicy Dolnej 
dnia 19.01.2012 (czwartek) o godz. 10:00. 
 

Przedszkole w Rajbrocie 
Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na coroczną 
uroczystość, która odbędzie się dnia 19 stycznia 2012 r. 
(czwartek) o godz. 13.00 w Domu Ludowym  w Rajbrocie.  
Dnia 19 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 Teatr Żywego Aktora 
z Krakowa przedstawi bajkę p.t. " Przygody bałwanka 
Janka ". Cena : 3,5 - 
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
20 stycznia 2012r. o godzinie 11.00  w Szkole Filialnej 
w Lipnicy Górnej obchodzony będzie Dzień Babci 
i Dziadka. Z tej okazji najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
przygotowali program artystyczny. Zapraszamy wszystkie 
Babcie i Dziadków. 

 
26 stycznia 2012r. odbędą się  spotkania z rodzicami. Ich 
harmonogram przedstawia się następująco: Godzina 15.30 
klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w budynku 
w Lipnicy Górnej, godzina 16.30  klasy IV-VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej budynek w Lipnicy Murowanej, 
godzina 17.30 klasy I-III Publicznego Gimnazjum budynek 
w Lipnicy Murowanej. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
Zebranie wywiadowcze dla rodziców uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum za pierwszy semestr roku 
szkolnego 2011/12  - prezentacja wyników klasyfikacji 
śródrocznej i analiza dla poszczególnych poziomów klas 
odbędzie się 27 stycznia (piątek). O godz. 15.00 zebranie 
ogólne na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie 
z wychowawcami. 
 
Gminny Dom Kultury-Jubileusz „Lipnickiej Gwiazdy” 
W zgodzie z wieloletnią tradycją kolędniczą zapraszamy 
wszystkich, którym kultywowanie obrzędów 
bożonarodzeniowych jest bliskie sercu, do wzięcia udziału 
w XXX Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych 
o „Lipnicką Gwiazdę”. To bogate w tradycję 
przedsięwzięcie kulturalne organizowane jest przez Gminny 
Dom Kultury w Lipnicy Murowanej i Małopolskie Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu przy współpracy 
z Parafią św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. 
Jubileuszowy Przegląd odbędzie się w dniach 21-22 
stycznia 2012 roku w sali widowiskowej GDK. 
W pierwszym dniu z programem kolędowym zaprezentują 
się grupy dziecięce i młodzieżowe, natomiast w niedzielę 
grupy dorosłe. Niedzielne kolędowanie rozpocznie Msza 
św. o godz. 10.30 z udziałem uczestników Przeglądu a po 
niej korowód kolędników na lipnickim rynku. 
Patronat honorowy nad XXX Małopolskim Przeglądem 
Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” objęli: Marek 
Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek 
Pająk – Starosta Bocheński oraz Tomasz Gromala – Wójt 
Gminy Lipnica Murowana. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione będzie 
od przedstawienia zaświadczenia, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu (przepisy nie przewidują 
możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia 
oświadczeniem). 
Przypomina się jednocześnie że od września 2011r. 
funkcjonuje w siedzibie GOPS w Lipnicy Murowanej Punkt 
Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie. Punkt czynny jest we wtorki 
i czwartki w godz. od 15:30 do 17:00.  

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

Józef R 
Józef Radzięta 

Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 


