
 
 
 
 
 
 
 

 
BUDŻET GMINY LIPNICA MUROWANA NA ROK 2010  

UCHWALONY 
21. stycznia 2010 r. podczas XXXVI Sesji, Rada Gminy  
w Lipnicy Murowanej Uchwałą nr XXXVI/243/10 
uchwaliła budżet Gminy Lipnica Murowana na 2010 rok.  
Budżet Gminy będzie dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy. 

* 

SPOTKANIA Z MIESZKA ŃCAMI 
W niedzielę 21 lutego odbędą się spotkania z mieszkańcami 
w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków  
i zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Lipnica Murowana – 
godz. 10.30 (sala GDK), Rajbrot – 12.30 (budynek 
parafialny), Lipnica Górna - 14.00 (Wiejski Dom Ludowy), 
Borówna – 15.30 (Ośrodek Edukacji), Lipnica Dolna – 
17.00 (Wiejski Dom Ludowy). Z uwagi na wagę 
omawianych spraw proszę o liczne uczestnictwo. 

* 

STATYSTYKI GMINY LIPNICA MUROWANA 
Stan ludności w Gminie Lipnica Murowana na dzień 31. 
grudnia 2009 roku wynosił 5587 mieszkańców, w tym 
2827 mężczyzn i 2760 kobiet. W rozbiciu na poszczególne 
grupy wiekowe przedstawia się to następująco: dzieci  
i młodzież do 18 lat – 1365 osób, wiek produkcyjny – 3390 
osób, wiek poprodukcyjny – 832 osób. Zarejestrowano 82 
urodzenia, 64 zgony. Mieszkańcy Gminy zawarli również 
95 małżeństw. 

*  
INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW  

Szanowni Kombatanci! Pragnę poinformować, że 
najistotniejsze Wasze potrzeby oraz innych osób  
uprawnionych mogą być  zaspokajane na podstawie  ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) po spełnieniu kryterium dochodowego 
określonego  w tej ustawie. Ponadto też  możecie się zwracać 
o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 
2/4 , 00-926 Warszawa.  Wniosek o przyznanie pomocy jest 
dostępny  w tutejszym Urzędzie Gminy, w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lipnicy Murowanej, na stronie internetowej  
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  
www.udskior.gov.pl. 

* 

KIOSK MULTIMEDIALNY 
W ramach współpracy Urzędu Gminy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Bochni w siedzibie Urzędu został 
zainstalowany kiosk multimedialny. Kiosk w znaczny sposób 
ułatwi mieszkańcom naszej gminy znalezienie informacji  
o aktualnych ofertach pracy, szkoleniach, programach  
i projektach realizowanych przez PUP, przepisach oraz 
innych istotnych sprawach dotyczących lokalnego rynku 
pracy. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego 
urządzenia. 

* 

1 % PODATKU DLA STRA ŻAKÓW  
Wójt Gminy Lipnica Murowana oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Lipnicy Murowanej apeluje 
do wszystkich mieszkańców Gminy o przekazywanie 1% 
podatku na rzecz OSP działających na terenie Gminy Lipnica 
Murowana. Jeśli zdecydujesz się na przekazanie 1% na rzecz 
danej jednostki OSP należy: w zeznaniach rocznych 
podatkowych tj. PIT w dziale: „Wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego” w rubryce „Nazwa OPP” należy wpisać –  

 
 
 
 
 
 
 
 

ZWI ĄZEK OCHOTNICZYCH STRA ŻY POŻARNYCH 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w rubryce „Numer KRS” nale ży 
wpisać – 0000116212. W informacjach uzupełniających wpisać: nazwę  
i dokładny adres jednostki OSP (włącznie z kodem pocztowym), której 
chce się przekazać swój 1 % podatku. np. OSP BORÓWNA 32-724 
Lipnica Murowana, woj. Małopolskie. Więcej informacji oraz wzory 
wypełniania deklaracji podatkowych na stronie: www.zosprp.pl lub 
u p. K. Łukasik w pokoju nr 1 Urzędu Gminy, tel. 14 6852101 wew. 28. 

* 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA 
W SPRAWIE TZW. „BIAŁYCH SOBÓT” 

Troszcząc się o zdrowie mieszkańców gminy rozpoczynamy cykl badań 
w ramach tzw. „białych sobót”. Działania te skierowane są do 
mieszkańców gminy, ponieważ niektórym środki finansowe nie 
pozwalają na wykonanie podstawowych badań, a czas oczekiwania na 
niektóre diagnozy jest bardzo długi. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
na przemian w Rajbrocie i w Lipnicy Murowanej, na które będą 
zapraszani lekarze różnych specjalności. W sobotę tj. 30. stycznia 2010 
r. od godz. 10.00  do godz. 14.00 badania oraz porady będą udzielane 
w Ośrodku Zdrowia w Rajbrocie.  Porady będą udzielane bezpłatnie. 

* 

NIEODPŁATNA ZBIÓRKA POPIOŁU 
W dniu 6. lutego (sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00 na 
składowisku odpadów w Lipnicy Murowanej będzie przyjmowany 
nieodpłatnie popiół. Zainteresowani mogą w wyznaczonym terminie 
dostarczyć popiół na składowisko własnym transportem. 

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
Istnieje możliwość  przeprowadzenia badań technicznych opryskiwaczy 
przez Stację Kontroli Opryskiwaczy „mPress”. Mokrzyska, ul. Parafialna 
123,  32-823 Szczepanów. Kontakt: tel/fax (014) 663 81 67, 608 653 
909; e-mail: mpress.mazur@op.pl. Badanie sprawności technicznej 
opryskiwaczy powinno być przeprowadzane co 3 lata.  
Opłata za badania ponoszona przez użytkownika opryskiwacza wynosi: 
1. opryskiwacz polowy o szerokości belki do 12 m oraz sadowniczy  -  
120,00 zł. 
2. opryskiwacz polowy o szerokości belki powyżej 12 m -  130,00 zł. 
3. opryskiwacz samobieżny polowy lub sadowniczy -  140,00 zł. 

* 

Od 15. stycznia do 15. lipca 2010 r. można ubiegać się w ARR  
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany  (zakupionego  
i wysianego/wysadzonego w okresie od 15. lipca 2009 r. do 15. 
czerwca 2010 r.) zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, 
ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych. 

* 

Posługujący się Internetem posiadacze bydła, owiec i kóz mogą   
dostarczać drogą elektroniczną do ARiMR zgłoszenia dotyczące 
urodzeń, sprzedaży czy upadków zwierząt, łącząc się za pośrednictwem 
specjalnej aplikacji z bazą danych Systemu IRZ. W ten sposób nie tracą 
czasu na dojazdy do biur powiatowych. Rolnicy zainteresowani tą 
metodą przekazywania informacji powinni zdeklarować chęć korzystania 
w Biurze Powiatowym ARiMR w Bochni. Agencja nada rolnikom  login 
oraz kod dostępu pozwalający na łączenie się, za pośrednictwem 
specjalnej aplikacji, z Systemem Informatycznym IRZ. Wiosną 2010 
roku system  ma być rozszerzony o trzodę chlewną . 

* 

ARiMR przypomina, że rolnicy którzy ubiegają się o płatności 
bezpośrednie, o dopłaty wspierające gospodarowanie na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), o pomoc w ramach programu 
rolnośrodowiskowego oraz pieniądze na zalesianie gruntów rolnych 
muszą przez cały rok kalendarzowy spełniać normy i wymogi wzajemnej 
zgodności. Od 2010 roku obowiązują nowe normy, które nakładają na 
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rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach 
pozwoleń wodnoprawnych, zachowania charakterystycznych 
elementów krajobrazu, zakaz niszczenia siedlisk roślin  
i zwierząt objętych ochroną oraz dopuszczają pod pewnymi 
warunkami, możliwość uprawy danego gatunku zbóż dłużej 
niż przez kolejne trzy lata na tej samej działce. 

 * 

Przypominamy że uprawnienia  z zakresu stosowania 
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym ważne są pięć 
lat od daty wystawienia zaświadczenia. Ukończenie kursu 
upoważnia do zakupu środków ochrony roślin bardzo 
toksycznych i toksycznych, oraz do wykonania zabiegów 
środkami ochrony roślin na plantacjach towarowych zgodnie 
z wymogami Ustawy o ochronie roślin z dnia 18. Grudnia 
2003. Wszystkich zainteresowanych ukończeniem takiego 
kursu  prosimy o kontakt z doradcą w Urzędzie Gminy. 

* 

Ponadto porad na tematy związane z rolnictwem udziela 
doradca rolny w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej 
(Henryk Pałka tel. 503 593 855) budynek nr 19. 

* 

KOMUNIKATY GOPS 
Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy z 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych od 1. stycznia 2010r. 
przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest 
uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu; 
innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek 
alimentacyjny; opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie 
faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła  
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka – 
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Szczegółowe informacje udzielane 
będą pod numerem telefonu 014 68 52 350 lub w siedzibie 
Ośrodka w godz. od 7:30 do 15:30.  

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
W Przeglądzie Grup Cygańskich w dniu 14. lutego Zespół 
Szkół w Lipnicy Murowanej będzie reprezentowała grupa 
uczniów przygotowana przez M. Wiśniowską i K. Grocholę. 

* 

W drugiej połowie lutego w Zespole Szkół w Lipnicy 
Murowanej odbędzie się Międzygimnazjalny Przegląd 
Teatrów "Za kurtyn ą".  

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
2. lutego o godz. 10.15 w domu parafialnym w Rajbrocie, 
odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci  
i Dziadka przygotowana przez uczniów klasy drugiej. 

* 

10. lutego o godz. 10.00 w budynku ZS w Rajbrocie 
rozpocznie się finał Mi ędzygminnego Festiwalu Piosenki  
,,Od Rajbrotu do Sopotu”. Konkurs skierowany jest do 
solistów, duetów lub zespołów uczniów szkół podstawowych 
(kasy IV-VI) i gimnazjów. Temat przewodni Festiwalu -  
,,O kobietach i dla kobiet”. Szczegółowy regulamin na 
stronie zespołu http://zsrajbrot.freehost.pl . 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 

- 2. lutego o godz. 9.00 odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci 
przedszkolnych w GDK w Lipnicy Murowanej, 
- 18. lutego o godz. 10.30 odwiedzi Przedszkole teatrzyk  
z bajką pt. "O niesfornym misiu"; 
- 18. lutego o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie rodziców z udziałem 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni oraz 
psychologiem p. Martą Bogacz. 

* 

Bal Przebierańców odbędzie się w przedszkolu w Rajbrocie 9. lutego  
o godz. 10.00. Przedszkole otrzymało od firmy Disney dekoracje, które 
pomogą wyczarować atmosferę sali balowej.  

* 

Przedszkole w Rajbrocie złożyło wniosek w konkursie Henkel 
zielone granty. Konkurs dotyczy edukacji ekologiczno- przyrodniczej 
przedszkolaków. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15. lutego.  

* 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W sezonie jesienno – zimowym: biblioteka czynna: poniedziałek, 
piątek – 9:00 – 17:00; wtorek, środa, czwartek – 8:00 – 16:00.  
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: bibliotekalipnica@wp.pl. 

* 

WSPARCIE DLA WO ŚP 
1 225 zł zebrali na terenie naszej Gminy wolontariusze WOŚP 
kwestujący na zakup środków na wczesne wykrywanie nowotworów  
u dzieci. Kwestowali uczniowie ZS w Lipnicy Murowanej. 

* 

SUKCES LZS „MACIERZ” NA SŁOWACJI 
W trakcie Otwartych Mi ędzynarodowych Mistrzostw Słowacji – 
ILYO CUP 2009  w Taekwondo Olimpijskim zorganizowanych 28 
listopada 2009 r. w Koszycach na Słowacji zawodnicy LZS Macierz 
Lipnica Murowana sekcja Taekwondo zdobyli łącznie 16 medali –  
w tym dwa złote, pięć srebrnych oraz dziewięć brązowych. LZS 
„Macierz” zajął w klasyfikacji drużynowej wysokie 3 miejsce.  
W zawodach uczestniczyło 240 zawodników z całej Europy: Chorwacji, 
Słowacji, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Rumuni, Polski, a nawet z Iraku.  

* 

GMINNY DOM KULTURY 
W zorganizowanym 24. stycznia XXVIII Małopolskim Przeglądzie 
Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę” wzięło udział 27 zespołów 
kolędniczych. Imprezę objęli honorowym patronatem Marek Nawara - 
Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Pająk - Starosta 
Bocheński. Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie. Grupa 
Kolędnicza „Kasztany” z Lipnicy Dolnej zajęła I miejsce w kategorii 
grup dorosłych i zakwalifikowała się na Ogólnopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „XXXVIII Góralski Karnawał” w Bukowinie 
Tatrzańskiej.  

* 

W odpowiedzi na wnioski o honorowy patronat nad 52. Konkursem 
Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego – 
pozytywnie odpowiedzieli: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Marek Nawara - Marszałek 
Województwa Małopolskiego, J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor 
Skworc, Jacek Pająk - Starosta Bocheński. 

* 

Projekty złożone przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 
otrzymały dotację na realizację takich zadań jak: 
- XXVIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „O Lipnicką 
Gwiazdę” – 1500 zł – Starostwo Powiatowe w Bochni, 
- „Palmy naszych ojców i dziadków – 52. Konkurs Lipnickich Palm  
i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego” – 4 000 zł – 
Starostwo Powiatowe w Bochni, 9 000 zł – Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego. 

* 

W niedzielę 14. lutego o godzinie 17.00 w sali WDL w Lipnicy Górnej 
odbędzie XV Zapustny Przegląd Grup Cygańskich. W imprezie wezmą 
udział grupy kultywujące dawne tradycje karnawałowe i zapustne. 

* 

W ramach projektu wsparcia działalności Orkiestry Dętej w Lipnicy 
Dolnej GDK prowadzi zapisy na indywidualną naukę gry na 
instrumentach dętych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegóły 
pod nr tel. 014 6852108. 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


