
  

  

 

* B ezp łatny I nf o r m ator  S am or ząd o wy Gm iny Lip nica M u ro w ana j es t  r ed ago w any w  op ar c iu  o  inf o rm ac j e d o s tar c zo ne 
p r zez  Ur ząd  Gm iny,  Jed nos tki  O r ganizac yj ne  o r az  O r ganizac j e  P o zar ząd o w e.  

 

RADA GMINY V SESJA 
3 marca na V Sesji Rady Gminy Lipnica Murowana wszystkie 

zaproponowane w porządku obrad projekty uchwał zostały 

zaakceptowane przez radnych, w tym za wyjątkiem jednej 

wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie. Uchwały zatwierdzone 

na Sesji: 

- zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Lipnica 

Górna,  

- określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości,  

- zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,  
- opłat za świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych 

w Gminie Lipnica Murowana,  

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,  

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lipnica Murowana,  

- określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym Gminy 

Lipnica Murowana,  

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana,  

- Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy  

w latach 2011-2015,  

- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych,  

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

na lata 2011-2026, 

- zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok. 
=**= 

APEL DO MIESZKAŃCÓW 

W związku z wysokim stanem wód gruntowych oraz  

z możliwością uszkodzenia nawierzchni dróg gminnych przez 

samochody o dużym tonażu Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej 

zwraca się z apelem do mieszkańców o ograniczenie transportu 

ciężkimi samochodami materiałów budowlanych do momentu  

poprawy warunków pogodowych. 

Dziękujemy za zrozumienie i troskę o infrastrukturę drogową. 
=**= 

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 

Przypominamy że w związku z zakończeniem kadencji sołtysów  

i Rad sołeckich we wszystkich miejscowościach na terenie 

Gminy odbędą się 27 marca zebrania sprawozdawczo-

wyborcze.  
Harmonogram zebrań w poszczególnych miejscowościach: 

- Lipnica Murowana – sala GDK. Godz. 10.00. 

- Rajbrot – sala WDL. Godz. 12.00. 

- Lipnica Dolna – szkoła podstawowa. Godz. 14.00. 

- Borówna – Ośrodek Edukacji. Godz. 15.15. 

- Lipnica Górna – sala WDL. Godz. 17.00. 
=**= 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 

Przypomina się płatnikom podatku rolnego w Gminie Lipnica 

Murowana, że 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do Rad 

Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. W związku z tym w 

kalendarzu wyborczym między innymi zapisano: 

- 8-14 marca 2011 r. - ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA 

CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH - lista kandydata musi 

posiadać poparcie od co najmniej 50 członków Małopolskiej Izby 

Rolniczej posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym 
Nr 33 w Gminie Lipnicy Murowanej. 

- 20 marca 2011 r. do 1 kwietnia 2011 r. - WYŁOŻENIE SPISU 

WYBORCÓW W URZĘDACH GMIN – pokój Nr  

4 w godzinach pracy Urzędu. 

- 3 kwietnia 2011 r. - głosowanie w godz. od 8.00 do 18.00  

w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. 

Dokumenty związane z wyborami są dostępne w Urzędzie Gminy 

w Lipnicy Murowanej, pokój Nr 7, a także można je pobrać ze 

strony www.mir.krakow.pl.  
=**= 

Porad na tematy związane z rolnictwem udziela doradca rolny 

MODR w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej (Henryk Pałka 

tel. 503 593 855). 
=**= 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "LIGA POLSKICH MIAST I MIEJSC 

UNESCO" WYBRANY 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się  

w miejscowości Jawor w dniach 25 - 26 lutego, w związku  

z upływem pierwszej kadencji władz Stowarzyszenia wybrało 

nowy zarząd. Członkiem Zarządu ponownie został wybrany ks. 

Proboszcz Zbigniew Kras, natomiast Wójt Gminy Lipnica 

Murowana Tomasz Gromala został członkiem Komisji 

Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Marcin Zamoyski 
- Prezydent Zamościa. 

=**= 

STOWARZYSZENIE NA ŚLIWKOWYM SZLAKU 

Zarząd Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku organizuje 

konsultacji dla mieszkańców Gminy Lipnica Murowana, którzy 
będą starać się o dofinansowanie z programu LEADER+. 

Spotkania odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej:  

- 30.03.2011 – godz. 9.00 - 12.00 

- 28.04.2011 – godz. 9.00 – 12.00 
=**= 

1% DLA STRAŻAKÓW 

Strażacy z OSP w każdej akcji dają z siebie 100 procent, z Twojej 

wystarczy 1 procent – to motto druhów OSP biorących w akcji  

„1 procent podatku”. Kampania 1% trwa od 01.01.2011 r. do 

30.04.2011 r. Każdy z nas dokona corocznego rozliczenia 

podatkowego. Pamiętajmy, że jeden procent możesz przekazać na 

organizacje pożytku publicznego. W ten sposób strażacy 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmina Lipnica 

Murowana pragną pozyskać fundusze, które zostaną przekazane 

na doposażenie jednostek w specjalistyczny sprzęt. 

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić zeznanie roczne PIT 
obliczając kwotę podatku należnego, a następnie: 

a) wyliczyć kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% 

podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół; 

b) we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 

NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego 

zeznania rocznego wpisać tylko Numer KRS Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP: 0000116212; 

c) w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel 

szczegółowy 1%" tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres: 

- aby wskazać OSP Lipnica Murowana wpisać „OSP Lipnica 
Murowana, 32-724 Lipnica Murowana, woj. małopolskie”.  

- aby wskazać OSP Lipnica Murowana wpisać „OSP Rajbrot, 32-

725 Rajbrot, woj. małopolskie”. 

- aby wskazać OSP Lipnica Dolna wpisać „OSP Lipnica Dolna, 

32-724 Lipnica Murowana, woj. małopolskie”.  

- aby wskazać OSP Lipnica Górna wpisać „OSP Lipnica Górna, 

32-724 Lipnica Murowana, woj. małopolskie”.  

- aby wskazać OSP Borówna należy „OSP Borówna, 32-724 

Lipnica Murowana, woj. małopolskie”.  
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Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość! Pomagając OSP 

pomagasz również sobie! 
=**= 

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 

1 marca odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".  

W eliminacjach udział wzięła młodzież z ZS w Lipnicy 

Murowanej oraz ZS w Rajbrocie zajmując następujące miejsca: 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): 
I miejsce: Tomasz Nowak (ZS  Rajbrot) - 14 pkt 

II miejsce: Angelika Gos (ZS Lipnica Murowana) - 13 pkt 

III miejsce : Aleksandra Chmura (ZS Lipnica Mur.) - 12 pkt 

II grupa wiekowa (gimnazja): 

I miejsce: Marek Nowak (ZS Rajbrot) - 10,5 pkt 

II miejsce: Jakub Pławecki (ZS Rajbrot) - 10 pkt 

III miejsce: Stanisław Włodarczyk (ZS Lipnica Mur.) -  8,5 pkt 

W eliminacjach powiatowych wezmą udział  uczestnicy, którzy 

zajęli I i II miejsca.   

Zwycięzcy, a także uczestnicy OTWP otrzymali cenne nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej. 

Zwycięzcom Turnieju, a także ich opiekunom gratulujemy! 
=**= 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ  
8 marca w dwustu dwudziestą rocznicę urodzin Kazimierza 

Brodzińskiego szkoła podstawowa w Lipnicy Murowanej 
obchodziła dzień patrona.  

=**= 

28 marca odbędą się warsztaty ekologiczne "Eko-reporter" dla 

uczniów klas szóstych oraz członków klubu ekologicznego. 
=**= 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE  
29 marca o godz. 8.00 Mszą świętą rozpocznie się uroczystość 

Święta Szkoły - Publicznego Gimnazjum im. Antoniny 

Prorokowej w Rajbrocie, na które serdecznie zapraszamy 

rodziców uczniów i przyjaciół gimnazjum. 
=**= 

Informujemy iż honorowy patronat nad Małopolskim Konkursem 

Kaligraficznym dla Dzieci i Młodzieży ,,O Złote Pióro” objęli: 

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Tomasz 

Gromala Wójt Gminy Lipnica Murowana; Kuratorium Oświaty  

w Krakowie, ks. Wiktor Skworc Biskup Tarnowski, ks. Andrzej 

Mulka, dyrektor ,,Promyczka Dobra”, Ewelina Marchlewska 

SANFORD z Katowic.  
=**= 

Zespoł Szkół w Rajbrocie przystąpili do realizacji projektu 

,,Ocalić od zapomnienia - kultywowanie miejscowych tradycji, 

obrzędów i zwyczajów na terenie gminy Lipnica Murowana”  

w ramach Programu Osi 4 „Leader”, działania 4.1, „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 

z zakresu „Małych Projektów”.  
 =**= 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ RAJBROCIE 

Od 1 września obowiązek uczęszczania do przedszkola mają 

dzieci urodzone w roku 2005 (sześciolatki) i 2006 (pięciolatki). 

Rodzice dzieci 5, 6-letnich mają obowiązek zapisu wszystkich 

dzieci w związku z rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

Karty zapisu do nabycia w sekretariacie przedszkola. 

- Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje że od  

7 marca do 8 kwietnia trwać będą zapisy dzieci do przedszkola. 

- Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie  informuje, że rekrutacja 
dzieci trwać będzie od 14 marca do 15 kwietnia.  

=**= 

PATRONATY HONOROWE NAD KONKURSEM LIPNICKICH PALM  

J. Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc w piśmie 

skierowanym do Wójta Gminy przyjął honorowy patronat nad 

konkursem, a także udzielił organizatorom oraz uczestnikom 
Konkursu pasterskiego błogosławieństwa. Również Pan 

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, przyjął 

propozycję objęcia honorowym patronatem Konkursu Lipnickich 

Palm. W swoim piśmie wskazał jak ważne jest to wydarzenie dla 

kształtowania wizerunku województwa w skali ogólnopolskiej: 

„Konkurs Palm Wielkanocnych jest wyjątkowym wydarzeniem, 

które przywraca dawne ludowe zwyczaje, czyniąc z nich element 

żywej kultury współczesnej Małopolski. Organizowany przez lata 

Konkurs, ze święta lokalnej społeczności wyrósł na ogólnopolskie 

wydarzenie, które jak żadne inne obrazuje przywiązanie do 

tradycji w naszym regionie.” Honorowy patronat objął także 

Starosta Bocheński Jacek Pająk, który od wielu lat wspiera 

finansowo organizację uroczystości. 
=**= 

DBAJMY O TO CO NASZE! 

Palmy są dumą i chlubą Lipnicy. Są symbolem promującym naszą 
gminę w szerokim świecie. Ten piękny, stary zwyczaj godny jest 

tego, aby przetrwał i był kultywowany szczególnie przez młode 

pokolenie mieszkańców. Dlatego też zwracamy się z apelem do 

mieszkańców Gminy Lipnica Murowana aby przygotowali 

samodzielnie lub w gronie rodzinnym palmę, z którą przyjdą  

w Niedzielę Palmową na lipnicki rynek. Wszystkie palmy – bez 

względu na swoją wysokość zostaną przyjęte do konkursu. 

Sprawmy, by w tym dniu jak najwięcej prawdziwych, 

tradycyjnych lipnickich palm powiewało nad naszym rynkiem. 

Bądźmy dumni z tej tradycji! 
=**= 

WSPARCIE DLA LIPNICKICH PALM 

Projekt pn. „Palmy naszych ojców i dziadków – 53. Konkurs 

Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa 

Piotrowskiego” złożony przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy 

Murowanej otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20 000 zł na realizację 

zadań związanych z organizacją Konkursu Lipnickich Palm: 
=**= 

W ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bocheńskiego otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

na rok 2011 Kółko Rolnicze w Lipnicy Dolnej otrzymało 

dofinansowanie w wysokości 4 000 złotych na projekt „Palmy 

naszych ojców i dziadków - 53. Konkurs Lipnickich Palm  

i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego”. 
=**= 

WYSOKIE PALMY – SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Uczestnicy konkursu planujący wykonanie palm o wysokości 

powyżej 20 metrów są proszeni do zgłoszenia swojego 

uczestnictwa w konkursie do 4 kwietnia celem ustalenia spraw 

organizacyjnych dotyczących wyboru miejsca do stawiania 

palmy. (Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej – Tel. 14 68 

52 108, kulturalipnica@wp.pl). 
=**= 

GDK informuje, że podania o przydział miejsc  na prowadzenie 

handlu w trakcie Konkursu Lipnickich Palm (17 kwietnia) 

przyjmowane są w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej w terminie do 31 marca. Wnioski można dostarczyć 

osobiście lub przesłać na adres kulturalipnica@wp.pl.  
=**= 

MAŁE PROJEKTY – LGD 

Orkiestra Dęta OSP z Rajbrotu przystąpiła do realizacji projektu 

,,Muzyka nadzieją młodego pokolenia na kultywowanie tradycji – 

realizowane poprzez doskonalenie umiejętności i cykliczne 

spotkania muzyczne” w ramach Programu Osi 4 „Leader”, 

działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

PROW na lata 2007 - 2013 z zakresu „Małych Projektów”. 

Zaplanowano m.in. zakup instrumentów dętych, mundurów oraz 

cykliczne spotkania muzyczne i szkoleniowe. Wnioskodawcą 

projektu jest Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej. 
 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 
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