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Szanowni mieszkańcy  
            Gminy Ochotnica Dolna,  

 
Niech zbliŜający się, wyjątkowy czas BoŜego Narodzenia przyniesie Wam i 

Waszym Bliskim radość, ciepło, wzajemną Ŝyczliwość i zrozumienie.  

Niech nadchodzące świąteczne dni będą pełne spokoju i odpoczynku od 

codziennego zabiegania i pośpiechu, a kaŜdy z Was odnajdzie nadzieję na przyszłość 

oraz czas na zastanowienie się nad tym, co najwaŜniejsze.  

Wszystkiego, co najlepsze, dla Was i Waszych NajbliŜszych na nachodzące 

Święta BoŜego Narodzenia oraz cały Nowy Rok 2007  

 
Ŝyczą 

 
 
     Wójt Gminy                Przewodnicząca Rady Gminy 
Kazimierz KONOPKA                           wraz z radnymi 
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Nowy skład Rady Gminy Ochotnica Dolna 
 

W dniu 27 listopada br. odbyła się pierwsza 
sesja Rady Gminy w nowym składzie. Rada Gminy to 
organ stanowiący i kontrolny w gminie, w skład którego – 
w gminie do 20 tys. mieszkańców – wchodzi 15 radnych.  
Radnymi w naszej gminie zostali wybrani: Stanisław 
Bodziarczyk, Jan Franczyk, Maria Franczyk, Józef 
Jagieła, Franciszek Młynarczyk, Stanisław Noworolnik, 
Józefa Ptaszek, Józefa Syjud, Mieczysław Trybulec, 
Stanisław Urbaniak, Stanisława Urbaniak, Leszek Wiatr, 
Tadeusz Wójciak, Krzysztof Ziemianek, Marek śołądź.  

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu 
radni złoŜyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.     Ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”.  

Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy m.in.: 
uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta, 
stanowienie o kierunkach jego działania oraz 
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 
powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest 
głównym księgowym budŜetu, oraz sekretarza gminy – na 
wniosek wójta, uchwalanie budŜetu gminy, rozpatrywanie 
sprawozdania z wykonania budŜetu oraz podejmowanie 
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium z tego tytułu, uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, ustalanie zakresu 
działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania  
im składników mienia do korzystania oraz zasad 
przekazywania środków budŜetowych na realizację zadań 
przez te jednostki, podejmowanie uchwał w sprawach 
podatków i opłat, podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, określanie wysokości sumy, do której 
wójt moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania, 
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z 
innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach 
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw oraz przystępowania do 
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i 
regionalnych, podejmowanie uchwał w sprawach herbu 
gminy, nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi 
lub nazw dróg wewnętrznych, a takŜe wznoszenie 
pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa, 
podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów i studentów.  

Na pierwszej sesji radni ze swego grona 
dokonali wyboru Przewodniczącego Rady została nim p. 
Józefa PTASZEK oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady 
został nim ponownie p. Mieczysław TRYBULEC. 
Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie 
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego 
zadania wykonuje wiceprzewodniczący rady.  

 
Radni powołali równieŜ składy Komisji stałych 

Rady Gminy.  
 
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica 
Dolna:  
Przewodniczący:   Stanisław NOWOROLNIK,  
Członkowie Komisji:  Tadeusz WÓJCIAK, 
    Józef JAGIEŁA, 

Stanisław URBANIAK, 
Leszek WIATR.  

 
Skład Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów Gminy:   
Przewodniczący Komisji:        Leszek WIATR,  
członkowie Komisji:        Tadeusz WÓJCIAK,  

      Krzysztof ZIEMIANEK,  
      Franciszek MŁYNARCZYK,  
      Józefa SYJUD,  

 
Skład Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego:  
Przewodniczący Komisji:  Stanisław BODZIARCZYK,  
członkowie Komisji:  Marek śOŁĄDŹ, 

Stanisław URBANIAK, 
Jan FRANCZYK, 
Franciszek MŁYNARCZYK.  

 
Skład Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy:  
Przewodniczący Komisji:  Stanisława URBANIAK,   
członkowie Komisji:  Marek śOŁĄDŹ, 

Maria FRANCZYK, 
Stanisław NOWOROLNIK, 
Józef JAGIEŁA.  

 
Rada Gminy i jej komisje są bardzo waŜne w 

zarządzaniu gminą. Radni są odpowiedzialni za wiele 
istotnych dla rozwoju Gminy kierunków działań. 

 

 

 

Między sezonami budowlanymi 
 

Tegoroczna  opóźniona  zima jest wyjątkowym sprzymierzeńcem inwestorów budowlanych. MoŜna  powiedzieć, Ŝe 
wszelkie rozpoczęte i zaplanowane na 2006 rok inwestycje w naszej gminie udało się zakończyć. 
Między innymi zakończone zostały roboty przy realizacji I etapu regulacji rzeki Ochotnica oraz przy budowie muru oporowego 
wzdłuŜ drogi powiatowej w Ochotnicy Dolnej. 

Udało się wykonać zaplanowane odcinki nawierzchni na drodze powiatowej w centrum Ochotnicy Dolnej oraz na 
drogach gminnych. Zakończono równieŜ prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej 
Młynne. Trwają jeszcze roboty przy budowie drogi do osiedla Studzionki  w Ochotnicy Górnej oraz roboty remontowe 
Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej.  

Po zamknięciu procesów inwestycyjnych tegorocznego sezonu budowlanego okres zimowy zostanie spoŜytkowany 
na przygotowanie dokumentacji projektowych dla nowych inwestycji, a przygotowywany budŜet gminny dostosowany będzie 
w sposób umoŜliwiający, jak największą absorbcję środków unijnych na rozpoczęte i planowane inwestycje na terenie naszej 
gminy.  
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Informacja o moŜliwościach utylizacji azbestowych pokryć dachowych 
 

W związku z informacją o moŜliwości pozyskania środków finansowych na częściowe dofinansowanie utylizacji azbestu prosi 

się mieszkańców Gminy o zgłaszanie azbestowych pokryć dachowych lub składowanych odpadów azbestowych wraz z określeniem 

ilości zgodnie z poniŜszym wzorem ankiety.  

Ankieta  
dotycząca wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ochotnica Dolna 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest  

 

Miejscowość ……………………………………………………… 

 

Osiedle ……………………………………………………………, działka …………………………………..…………… 

 

Imię i Nazwisko właściciela nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest  

 

…………………………………………………………………… 

 

Stan posiadania / składowania wyrobów azbestowych  

 

Pokrycie dachu      ………………..………… m2  (lub ……… ton) 

 

Okładzina ścian      …………………….…… m2  (lub ……… ton) 

 

Składowany odpad …………………….…… m2  (lub  ……… ton) 

 

Łącznie:                ………………….……… m2   (……..…… ton) 

 

 

Ankieta przeprowadzana jest w celu określenia ilości występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy Ochotnica 

Dolna i jest narzędziem do określenia ilości wyrobów azbestowych przeznaczonych do wniosku o współfinansowanie 

utylizacji. 

 

Ankietę naleŜy dostarczyć do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 11  

w terminie do dnia 31.01.2007 r. 

………………………………………………………………………… 
Miejscowość i data wypełnienia 

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
 

Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ochotnicy Dolnej serdecznie dziękuje Dyrekcji Firmy KEGEL – 

BŁAśUSIAK Sp. z o.o. za Ŝyczliwość i ofiarność okazaną w przekazaniu kurtek zimowych dla straŜaków 

ochotników w Ochotnicy Dolnej.  

Naczelnik:    Wojciech Chlipała        Prezes:   Władysław BrzeŜny  

Ochotnica Dolna, dnia 8 grudnia 2006 roku. 

 
 

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ - egzemplarz bezpłatny. 

 Wydawany przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0 18 262 09 10 

Nakład: 1 000 egzemplarzy 
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Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Zbawiciela Świata i Nowego Roku pragnę złoŜyć wszystkim 

mieszkańcom Gminy Ochotnica Dolna, a szczególnie tym, którzy oddali swój głos na mnie podczas jesiennych 

wyborów do Rady Powiatu, Ŝyczenia obfitych łask od BoŜej Dzieciny, radosnych, spokojnych Świąt, mądrych 

wyborów i decyzji, które przyniosą zadowolenie w rodzinie, gminie i całej krainie.  

           Leszek WOŁEK 

 
Formy działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Ochotnicy Dolnej 
 

Opieka Społeczna – to chyba najbardziej 
kontrowersyjny temat społeczności naszej gminy. Budzi 
on zawsze najwięcej emocji. Wydaje się wiec trafnym 
wyjaśnienie zasad i rodzaju udzielania pomocy przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie te 
kwestie reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 
12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 
poz.593 ze zmianami) wraz z przepisami  wykonawczymi. 
Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w formie 
pienięŜnej i niepienięŜnej, najwięcej kontrowersji budzą 
oczywiście świadczenia pienięŜne. Pomoc pienięŜną 
świadczy się w postaci zasiłków stałych, okresowych i 
celowych. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie 
niezdolnym do pracy z powodu wieku (60, 65 lat) lub 
niepełnosprawności (orzeczenie Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), jeŜeli spełniają 
kryterium dochodowe i nie pobierają świadczeń z innego 
zabezpieczenia społecznego (KRUS, ZUS itp.). 
Przyznanie zasiłków celo-wych i okresowych uzaleŜnione 
jest od dwóch dysfunkcji spełnionych łącznie - przede 
wszystkim od dochodu w rodzinie oraz z powodu: 
ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; 
niepełnosprawności; długotrwałej cięŜkiej choroby; 
przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa; 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach wielodzietnych i niepełnych; braku umiejętności 
w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej 
placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w 
integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 
trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po zwolnieniu z 
zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej; klęski Ŝywiołowej lub 
ekologicznej. Obie te przesłanki powinny być spełnione 
łącznie. Obecnie kryterium dochodowe w pomocy 
społecznej dla osoby samotnej wynosi 477 zł, natomiast 
na osobę w rodzinie 351 zł. 

Istnieje w naszej społeczności pogląd, Ŝe 
osobom starszym i rodzinom posiadającym 
niepełnosprawne dzieci naleŜy się co roku pomoc 
finansowa na zakup opału, czy na pokrycie innych 
zwiększonych wydatków bez względu na ich dochód. 
Niestety nie jest to prawdą. Mimo, Ŝe osoba jest w 
podeszłym wieku i schorowana, gdy dochód w rodzinie 
będzie przekraczał kryterium dochodowe zasiłek moŜe 
być nie przyznany, chyba Ŝe środki finansowe będące w 
dyspozycji Ośrodka pozwolą na przyznanie zasiłku 
specjalnego, jednak tak udzielana pomoc moŜe 
występować tylko w wyjątkowych sytuacjach. W pierwszej 
kolejności do pomocy będą kwalifikować się osoby z 
dwiema wyŜej określonymi dysfunkcjami. 
       Mówiąc o pomocy społecznej na terenie Gminy nie 
sposób nie wspomnieć o doŜywianiu w szkołach. Zgodnie 
z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” winien to być gorący posiłek. W 2006r. udało 
się poza Szkołą Podstawową na Ustrzyku w Ochotnicy 
Górnej, gdzie były zakupywane zestawy śniadaniowe, 
zapewnić ten ciepły posiłek. W 2006 r. z tej formy pomocy 
skorzystało 285 uczniów. RóŜne były sądy na temat 

jakości ciepłego posiłku, jednak naleŜy wziąć pod uwagę 
cenę posiłku, która wynosiła  2,31 zł. Na 2007r.  
wynegocjowano cenę posiłku na 3 zł. DoŜywianiem w 
szkołach gminnych zgodnie z sugestiami rodziców  będą 
się zajmować funkcjonujące w szkołach stołówki, przy 
czym doŜywianie w Tylmanowej – Zawodzie będzie 
prowadzić Stołówka ze Szkoły Podstawowej im. mjr. H. 
Sucharskiego, a w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii i Szkole Podstawowej  im. ks. prof. J. 
Tischnera - Stołówka ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II. Niestety dalej w Szkole na Ustrzyku będą 
zakupywane zestawy śniadaniowe. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe 
prowadzący akcję doŜywiania Ośrodek Pomocy 
Społecznej otwarty jest na współpracę z rodzicami i 
wszelkie złoŜone formalnie zastrzeŜenia co do jakości 
posiłków będą szczegółowo badane. Zgodnie z 
przedstawionymi wzorcowymi tygodniowymi jadłospisami 
posiłki w 2007r. powinny być urozmaicone . 
Zainteresowani rodzice mogą się z nimi zapoznać w 
siedzibie Ośrodka.  
        Do zadań pomocy społecznej naleŜą równieŜ usługi 
opiekuńcze, winny one  być świadczone osobom 
samotnym, które z powodu wieku, niepełnosprawności, 
choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych 
osób. Usługi opiekuńcze przyznaje się równieŜ osobom w 
rodzinach gdy najbliŜsi nie są w stanie zapewnić opieki. 
Usługi takie realizuje się odpłatnie. W dniu 29.12.2006r. 
Rada Gminy podejmie uchwałę dotyczącą zasad 
odpłatności za świadczenie tych usług, a Ośrodek 
Pomocy Społecznej  rozstrzygnie na początku roku 
ewentualny sposób realizacji tych usług, jeśli będą chętni. 
Ze wstępnego rozeznania w środowisku  raczej na terenie 
gminy nie ma zapotrzebowania na tego typu usługi, 
pomoc osobom samotnym oparta jest na po-mocy 
sąsiedzkiej.                                
               Od 2004r. do zadań Ośrodka Pomocy 
Społecznej doszły świadczenia rodzinne, a od 2005r.  
wypłata zaliczek alimentacyjnych. Wiele osób nie zawsze 
jest zadowolona z decyzji Ośrodka, twierdząc Ŝe są one 
niesprawiedliwe. Niestety, choć podzielamy czasem te 
opinie to Ośrodek Pomocy w temacie przyznania bądź 
odmowy tych świadczeń związany jest przepisami ustaw i 
przyznanie ich uwarunkowane jest przedstawieniem 
określonych dokumentów oraz dochodem na osobę w 
rodzinie. JeŜeli w opiece społecznej ocenienie jednej z 
dysfunkcji naleŜy do pracownika socjalnego to przyznanie 
świadczeń rodzinnych odbywa się wyłącznie na 
podstawie dokumentów i nie ma nic wspólnego z opieką 
społeczną.  
            Kończąc opis realizacji zadań przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej naleŜy równieŜ wyjaśnić sprawę 
jawności przyznawania świadczeń. Zgodnie z zapisem 
ustawy o pomocy społecznej „(..) nie naleŜy podawać do 
publicznej wiadomości nazwisk osób korzystających z 
pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego 
świadczenia.” Czy jest to słuszne, czy nie, niestety nie 
naleŜy do naszej oceny i dokąd  ten przepis będzie 
obowiązywał Ośrodek nie moŜe podawać do publicznej 
wiadomości list klientów.  


