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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY

WDL Lipnica Górna z unijną dotacją. Przetarg na remont
Domu Ludowego rozstrzygnięty
6 lutego wójt gminy Tomasz Gromala oraz skarbnik gminy
Alicja Knopt w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie podpisali umowę na dofinansowanie
kompleksowego remontu Wiejskiego Domu Ludowego
w Lipnicy Górnej. Wniosek, który został złożony za
pośrednictwem lokalnej grupy działania „Stowarzyszenie
Na Śliwkowym Szlaku”, gdzie został najwyżej ze wszystkich
oceniony,
uzyskał
także
akceptację
samorządu
województwa zakłada m.in. remont instalacji sanitarnych,
wymianę stolarki zewnętrznej, elewację, remont instalacji
elektrycznej oraz roboty remontowe wewnętrzne
i zewnętrzne. W wyniku przeprowadzonego przetargu na
„Remont Wiejskiego Domu Ludowego w Lipnicy Górnej”
wybrano ofertę Firmy Handlowo – Usługowej „WEMAR”
Mariusz Lipnicki z Żegociny. Całkowity koszt robót
budowlanych to 376 517,76zł z czego 173 679,00 to dotacja
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
650 tysięcy złotych dla gminy
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Promesę opiewającą na kwotę 650 tysięcy złotych z rąk
Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza
Karpińskiego oraz Wojewody Małopolskiego Jerzego
Millera 27 lutego odebrał wójt gminy Tomasz Gromala. Na
spotkanie, które odbyło się w siedzibie Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie przybyli Wójtowie,
Burmistrzowie, oraz Starostowie z całego województwa. To
po Łapanowie druga najwyższa promesa w naszym
powiecie, dzięki tym środkom uda się wyremontować dwie
drogi w Rajbrocie, jedną w Lipnicy Górnej oraz ciąg na tzw.
Wielkiej Drodze przebiegający administracyjnie przez
Lipnicę Górną, Murowaną i Dolną. Szczególnie ważne jest
to, że przyznana dotacja zapewnia w 100%
zapotrzebowanie na te drogi i nie jest od nas wymagany
wkład własny. Dzięki tej dotacji kwoty z ministerstwa jaki
zasiliły budżet gminy w tej kadencji sięgają ponad 2 miliony
300 tysięcy złotych co jest najlepszym wynikiem w historii
samorządu gminnego w Lipnicy Murowanej.
Inauguracja UTW Lipnica Murowana
z ministrem Jarosławem Gowinem
16 marca 2013r. 25 słuchaczy spotkało się w sali Gminnego
Domu Kultury w Lipnicy Murowanej i w uroczystej oprawie
odebrali indeksy z rąk Ministra Sprawiedliwości Jarosława
Gowina, Poseł Elżbiety Achinger, która wspierała od
samego początku wiedzą i doświadczeniem powstanie
lipnickiego Uniwersytetu, Tomasza Gromali – wójta Gminy
Lipnica Murowana, Stanisława Kałamejki – Prezesa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej.

Pierwszy inauguracyjny wykład: nt. „Religie światawprowadzenie” wygłosiła siostra Halina Mol, dając
namiastkę lipnickim słuchaczom wykładu rodem z wyższej
uczelni i rozbudzając nadzieje i zaciekawienie związane
z perspektywą kolejnych spotkań. Cały czas istnieje
możliwość zapisów do Uniwersytetu, zapraszamy
wszystkich chętnych.
Trwa remont Ośrodka Zdrowia w Rajbrocie
W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniona została
firma Ultra z Woli Dębińskiej. Całkowity koszt remontu to
39107,90zł. Prace zostały rozpoczęte na początku lutego,
a zostaną zakończone do końca kwietnia. W zakres zadania
obejmującego przede wszystkim przeniesienie i utworzenie
nowego gabinetu stomatologicznego wchodzą m.in. roboty
demontażowe i rozbiórkowe, konstrukcyjne, tynkarskie,
malarskie i posadzkowe, roboty instalacyjne sanitarne,
elektryczne, wentylacyjne, w tym przebudowa stropu
wewnątrz budynku, wstawienie nowych drzwi, poszerzenie
głównego wejścia do przychodni wraz z wymianą drzwi,
montaż nowego okna, wykonanie wewnętrznej pochylni,
zakup i montaż podgrzewaczy elektrycznych, remont
instalacji CO, wymiana instalacji elektrycznej. Dodatkowo,
odnowione zostaną także gabinety lekarskie i poczekalnia
wraz z rejestracją. Zakupione zostanie także wyposażenie
do nowego gabinetu stomatologicznego.
Będzie kontynuacja nauki pływania z dotacją
Ministerstwa Sportu i Turystyki
W związku z dalszą współpracą ze Stowarzyszeniem
Sportowym
„Wodnik”
i
pozyskaniem
środków
z Ministerstwa Sportu i Turystyki kontynuowane będą
zajęcia z nauki pływania dla uczniów ze szkół
podstawowych: w Rajbrocie i w Lipnicy Murowanej.
Bezpłatne zajęcie dla dzieci rozpoczną się wkrótce po
opracowaniu harmonogramu. Wsparcie finansowe obejmie
dowóz dzieci na pływalnie, wstęp na basen, naukę
pływanie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz
opiekę nauczycieli.
Zebrania Wiejskie
Zebrania wiejskie na których będą poruszane sprawy
bieżące, m.in. związane z nowymi regulacjami dotyczącymi
gospodarki śmieciowej odbędą się w miesiącu kwietniu.
O szczegółowym programie oraz terminach zebrań
będziemy informować po uzgodnieniach z sołtysami.
KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Przedszkole w Lipnicy Murowanej
Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej jest
współorganizatorem
II
Powiatowego
Między
przedszkolnego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego
„…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.
Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Wójta
Gminy. Finał Konkursu zaplanowano na 16 kwietnia.
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Przedszkole w Rajbrocie
Informujemy, że od 15 marca do 12 kwietnia trwa
rekrutacja do przedszkola. Karty zapisu można pobrać
w kancelarii. Obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole mają dzieci
urodzone w 2007 i 2008 roku.
Do 18 kwietnia czekamy na prace plastyczne do konkursu
"Przedszkolak bezpieczny na drodze". Regulamin jest
dostępny na stronie przedszkola. W związku z tym
zapraszamy
na
naszą
stronę
internetową:
www.przedszkolerajbrot.pl Tam dowiecie się o ważnych
wydarzeniach z naszego przedszkolnego życia i o naszych
sukcesach.
Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej
Kwiecień to trudny miesiąc dla naszych uczniów, bo to czas
sprawdzianów i egzaminów. Zaraz po przerwie świątecznej
4 kwietnia o godz. 9.00 uczniowie klas szóstych szkół
podstawowych w całej Polsce rozpoczynają pisanie
„Sprawdzianu szóstoklasisty”, który jest podsumowaniem
ich trzyletniej pracy. Dwa tygodnie później, bo od 23-25
kwietnia swoje zmagania rozpoczynają gimnazjaliści.
Każdego dnia od godz. 9.00 rano zdają dwa egzaminy
z poszczególnych przedmiotów. Efektem tego będzie wynik
punktowy, który zadecyduje o możliwości dostania się do
wybranej szkoły. Dla pozostałych gimnazjalistów są to dni
wolne od zajęć dydaktycznych.
12.04.2013r lipnickie gimnazjum Mszą Św. o godz. 11.00
rozpocznie tegoroczne obchody Dnia Patrona Szkoły.
Wszystkich, którzy ks. Prałata Stanisława Wiśniowskiego
zachowali w pamięci, zapraszamy na wspólną modlitwę. Po
Mszy św. uczniowie oraz zaproszeni goście udadzą się do
szkoły na uroczystą akademię.
Zespół Szkół w Rajbrocie
09. kwietnia o godz. 10.00 w budynku ZS w Rajbrocie
rozpocznie się finał Międzygminnego Festiwalu Piosenki
obcojęzycznej ,,Od Rajbrotu do Sopotu”. Konkurs
skierowany jest do solistów, duetów i zespołów uczniów
szkół podstawowych (kasy IV-VI) i gimnazjów. Hasło
przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Wiosna, miłość”.
Szczegółowy na stronie http://zsrajbrot.freehost.pl.
Dnia 27 kwietnia 2013 roku w godzinach 9 00 do 1430
odbędzie się II etap XII edycji Małopolskiego Konkursu
Kaligraficznego dla Dzieci i Młodzieży „O Złote Pióro” pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego – p. Marka Sowy, Jego Ekscelencji Bp.
Andrzeja Jeża , Wójta gminy Lipnica Murowana p. Tomasza Gromali i Małopolskiego Kuratora Oświaty p. Aleksandra Palczewskiego.
W związku przypadającą ósmą rocznicą śmierci Sługi
Bożego Jana Pawła II w dniu 4 kwietnia uczniowie Zespołu
Szkół wezmą udział w uroczystym apelu poświęconemu
patronowi Szkoły Podstawowej.
Zebranie ogólne dla rodziców uczniów ZS w Rajbrocie,
odbędzie się w dniu 18. kwietnia (czwartek) o godzinie
15.00 na sali gimnastycznej zespołu. Następnie rodziców

zapraszamy na spotkanie z wychowawcami poszczególnych
klas.
Gminny Dom Kultury
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej składa
serdeczne podziękowania za wsparcie 55 KONKURSU
LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
im. Józefa Piotrowskiego wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia. Serdeczne
podziękowania kierujemy w stronę twórców lipnickich
palm, Komisji Artystycznej, zespołów regionalnych
i Orkiestr Dętych, Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy
Dolnej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Lipnica Murowana, pracowników SPG ZOZ w Lipnicy
Murowanej, placówek oświatowych, Państwowej Straży
Pożarnej w Bochni, Komendy Powiatowej Policji w Bochni
oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację
55 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im.
Józefa Piotrowskiego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012
roku, poz. 1548) Zmienia ona zasady przyznawania
świadczenia pielęgnacyjnego. Nowe przepisy zawężają krąg
osób, które mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest to
aby niepełnosprawność osoby wymagającej opieki,
powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
w trakcie trwania nauki w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Ustawa
wprowadza również nowe świadczenie - specjalny zasiłek
opiekuńczy. Przysługuje on osobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529)
ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością sprawowania stałej opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ustalając prawo do
specjalnego zasiłku opiekuńczego brany będzie pod uwagę
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny
osoby wymagającej opieki a który w przeliczeniu na osobę
nie będzie przekraczał kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2
ustawy o świadczeniach rodzinnych ( 623,00 zł). Z kręgu
osób uprawnionych wyłącza się osoby podlegające
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu
z innych tytułów ( m.in. rolników ) Szczegółowe informacje
dotyczące w/w świadczeń można uzyskać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
Murowanej.
Tomasz Gromala
Wójt Gminy Lipnica Murowana
Józef Radzięta
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana
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