
                                         

    

    
    

    

URZĘDU  GMINY  W  OCHOTNICY  DOLNEJURZĘDU  GMINY  W  OCHOTNICY  DOLNEJURZĘDU  GMINY  W  OCHOTNICY  DOLNEJURZĘDU  GMINY  W  OCHOTNICY  DOLNEJ    
www.ochotnica.pl 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                                                                                             (CZERWIEC) Nr 23/07 

 
O G Ł O S Z E N I E 

 
Stowarzyszenie GORCE-PIENINY zaprasza mieszkańców Gminy Krościenko i Gminy Ochotnica Dolna do 

uczestnictwa w czterodniowych bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu zatytułowanego 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi pienińsko-gorczańskich "Szlak atrakcji 

turystycznych w dolinie Dunajca",  realizowanego z SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO” 

RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA śYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH 2004-2006 działanie 2.7 „PILOTAśOWY PROGRAM LEADER+” SCHEMAT II  

Temat szkolenia:   

WYKORZYSTANIE  RUCHU  TURYSTYCZNEGO  JAKO  ŹRÓDŁA  DOCHODU  I 
POZYSKIWANIA  FUNDUSZY  STRUKTURALNYCH 

SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KROŚCIENKO  

Odbędzie się w terminie od 27.06.2007 r do 28.06.2007 r w Krościenku  - Pensjonat ,,Trzy Korony", ul 
Zródlana 3 , 34-450 Krościenko, 
 

SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OCHOTNICA DOLNA 

odbędzie się w terminie od 29.06.2007 r do 30.06.2007 r w Ochotnicy Dolnej  

– Pensjonat Firmy Turystyczno-Usługowej ,,Jurkowski" Rozalia Jurkowska, os. Równie 1 w 
Ochotnicy Dolnej,  

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE W DNIACH OD 16.06.2007 DO 26.06.2007r 

Na terenie gminy Krościenko  bezpośrednio u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy  Krościenko –p. Kubik 
Krystyna  tel.  018 262 30-77 w. 31, 

Na terenie gminy Ochotnica Dolna w  Urzędzie Gminy Ochotnica -p. Chlebek 
Zbigniew tel :28 262 09-45 oraz w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Tylmanowej, 
Ochotnicy Górnej oraz Ochotnicy Dolnej. 

SZKOLENIE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW  UNIJNYCH. 

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Europejskie Centrum Edukacyjno – Usługowe 34-450 Krościenko 
n/Dunajcem 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 
 

U W A G A   !!! 
Z dniem 1 stycznia 2008 roku stary dowód osobisty traci waŜność 

 
Po pierwszym stycznia 2008 roku  

� nie dostaniesz kredytu, 
� nie wypłacisz pieniędzy z banku, 
� nie załatwisz formalności u notariusza. 

 
Wymiany dowodu osobistego moŜna dokonać w Urzędzie Gminy pok. 24 (II piętro), tel. 018 26-209-40 

 

JUś DZIŚ WYMIEŃ STARY DOWÓD NA NOWY !!! 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o moŜliwości zgłaszania kandydatów na ławników. 

 
Ławnikiem ludowym moŜe zostać wybrany ten, kto: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,  
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,  
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie. 
Ławnikami nie mogą być: 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, 
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia moŜna Ŝądać skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego, 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby, zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
5) duchowni, 
6) Ŝołnierze w czynnej słuŜbie wojskowej, funkcjonariusze SłuŜby więziennej, 
7) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. 
 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje 
związkowe, organizacje pracodawców, oraz inne organizacje  zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca br 
w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia jest udostępniony w 
Urzędzie Gminy oraz na stronie intrentowej www.ms.gov.pl. 

Do karty złoŜonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer 
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis kaŜdej z dwudziestu pięciu osób 
zgłaszających kandydata. 

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza 
osoba wymieniona na liście. 

Kandydat na ławnika potwierdza wyraŜenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej 
rubryce karty. 

Zgłoszenie kandydata na ławnika naleŜy składać w terminie do 30 czerwca br w Urzędzie Gminy 
w Ochotnicy Dolnej pok. Nr 23.  
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć; 

1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami 
stosowanymi przy wydaniu dowodów osobistych; 

2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; 
3. Oświadczenie, Ŝe nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie karne; 

4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak 
przeciwwskazań do wykonywania funkcji 
ławnika, /od lekarza przeprowadzającego 
badania profilaktyczne/. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie 
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.  

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły 
do rady gminy po upływie terminu  pozostawia się bez biegu. 

           /-/ Wójt Gminy     Kazimierz KONOPKA 
___________________________________________________________________________________________________
 
Z ostatniej sesji Rady Gminy 
 
Rada Gminy Ochotnica Dolna na sesji w dniu 15 czerwca br: 

�  przyjęła do realizacji zadanie pn. Zabezpieczenie brzegu pot. Ochotnica w km 2+850-3+100 w rejonie os. 
Kamieniec, w m. Ochotnica Dolna, 

� wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez Wójta Gminy w zakresie wydatków przekraczających rok 
budŜetowy, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ochotnica Dolna do wysokości 2 780 000 zł,  

� udzieliła na rzecz Miasta Krakowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem 
dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie na organizację uroczystości wręczenia sztandaru 
dla KW PSP w Krakowie, . 

� uchwaliła  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica 
Górna. 

� przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ochotnica Dolna na lata 2007-2013 
oraz Gminny System Profilaktyki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 

� utworzyła Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tylmanowej. 
� pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyraŜenia zgody Dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu na wynajem wraz z wyposaŜeniem na 
okres 15 lat pomieszczeń w Szpitalu im. Jana Pawła II ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu z przeznaczeniem na 
działalność medyczną – stację dializ wraz z oddziałem nefrologicznym i poradnią nefrologiczną i na dzierŜawę 
gruntu o obszarze do 1600 m oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.  
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SPALANIE ODPADÓW 

W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych w strumieniu wytwarzanych odpadów 

komunalnych (określanych powszechnie jako śmiecie). ChociaŜ w kaŜdej miejscowości zwykle jest moŜliwość normalnego ich pozbywania 

się, tzn. wywóz na wysypisko odpadów przez specjalne firmy komunalne, lub wrzucenie do przeznaczonego w ramach segregacji na ten 

cel kontenera, to jednak bardzo wielu ludzi nie korzysta z tych moŜliwości, wybierając świadomie lub nieświadomie inne sposoby. 

Najgorszy z moŜliwych to spalanie odpadów tworzyw sztucznych w domowych piecach lub na terenie posesji. Podczas procesu 

spalania takich tworzyw jak np. plastikowe opakowania, folia, skóra, guma czy opony uwalnia się do powietrza wiele szkodliwych i 

trujących substancji, które wcześniej były wykorzystywane w produkcji tych tworzyw jako barwniki, stabilizatory, utwardzacze itp. 

Występują tam równieŜ metale śladowe jak ołów, rtęć, kadm, chrom. 

Oprócz w/w substancji, które stosowano w procesie produkcji plastiku, podczas jego spalania powstają nowe. Najgroźniejszymi z 

nich są furany i dioksyny. Dioksyny naleŜą do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10 000 razy bardziej 
trujące od cyjanku potasu, lecz ich działanie nie jest natychmiastowe. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale 

skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej, są odpowiedzialne za 

częste występowanie nowotworów. Dioksyny w stęŜeniu nawet stukrotnie mniejszym od dawek powodujących raka (a te przecieŜ są 

niewiarygodnie małe) oddziałują na człowieka a szczególnie na kobiece hormony - estrogeny. Rozregulowują układ hormonalny i wpływają 

niekorzystnie na procesy związane z przekazywaniem Ŝycia. 

Szczególnie naraŜone na chorobotwórcze działanie metali cięŜkich, furanów i dioksyn są osoby mało odporne a zwłaszcza dzieci. 

Płód zostaje uszkodzony juŜ w łonie matki, co moŜe się objawiać później trwałym kalectwem u nowo narodzonego dziecka. Badania 

dowodzą, Ŝe najwięcej dioksyn dostaje się do środowiska nie z produkcji przemysłowej, lecz podczas spalania odpadów w gospodarstwach 

domowych. A więc kto lekkomyślnie spala plastik, oleje, gumy itp. w palenisku domowym lub na swojej posesji, bezpośrednio na 

powierzchni ziemi, truje siebie, środowisko i nas wszystkich. Im bliŜej źródła spalania, tym stęŜenie trucizn w powietrzu i na gruncie jest 

większe. 

Przeprowadzone badania naukowe wykazały, Ŝe stęŜenie dioksyn jest o wiele wyŜsze na terenach wiejskich, a więc tam, gdzie 

najmniej gospodarstw domowych korzysta z legalnego sposobu pozbywania się odpadów. 

Dla naszego wspólnego dobra, a zwłaszcza dla dobra naszych dzieci pamiętajmy, Ŝe spalanie tworzyw sztucznych nie powoduje 

ich zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krąŜą w powietrzu (skąd 

je wszyscy wdychamy), a potem opadają równieŜ do gleby, z której przechodzą do roślin, zwierząt i w końcu z Ŝywnością trafiają na nasze 

talerze - w myśl zasady, Ŝe „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE". 
 

NIE   POZWÓLMY,   śEBY   KTOKOLWIEK   ROBIŁ   „PORZADKI”  KOSZTEM   ZDROWIA   NAS   I   NASZYCH   DZIECI 

Przykłady   zagroŜeń: 

• Spalając np. stare opony, buty gumowe, RESZTKI PO WYROBACH PANTOFLARSKICH uwalniamy do atmosfery kadm zwany 

metalem śmierci, poniewaŜ powoduje choroby nerek, kruchość i łamliwość kości oraz choroby nowotworowe, zwłaszcza u dzieci. 

• Spalając opakowania plastikowe, wyroby z poliestru uwalniamy do atmosfery dioksyny i całą masę innych toksycznych substancji, 

które równieŜ są przyczyną bardzo groźnych chorób zwłaszcza nowotworowych. 

• Spalając resztki wełny i skór uwalniamy do atmosfery dwutlenek siarki. JeŜeli powietrze jest wilgotne to dwutlenek siarki utlenia się 

i moŜe zmienić się w szczególnie niebezpieczny kwas siarkowy. DraŜni on spojówki oczu i drogi oddechowe tak, Ŝe moŜe wywołać 

stany zapalne oskrzeli, bóle w klatce piersiowej oraz duszności. 

Co robić ze śmieciami? OtóŜ naleŜy je segregować, dostarczać do punktów skupu, składać w koszach na śmieci.  

W najbliŜszym czasie Gmina Ochotnica Dolna zacznie wprowadzać system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 

Nowym Targu i innych miastach znajdują się punkty skupu surowców wtórnych przyjmujące makulaturę, szkło, oraz butelki plastikowe 

tzw. PET,  

KaŜdy z nas przecieŜ pragnie przede wszystkim zdrowia dla swoich najbliŜszych. Więc świadomi zła jakie niesie ze sobą spalanie 

śmieci zacznijmy zmieniać świat od siebie, a jeŜeli zajdzie konieczność wytykajmy błędy innym. NaleŜy sobie uświadomić, Ŝe 

zanieczyszczając środowisko zabijamy powoli ale skutecznie siebie i wszystkich wokół nas, a przecieŜ dekalog mówi    NIE ZABIJAJ ! 

W szkole młodzieŜ dowiaduje się o tych zagroŜeniach na lekcjach edukacji ekologicznej. Często jednak młodzieŜ twierdzi, Ŝe w domu w powyŜszej 

sprawie są bezradni poniewaŜ rodzice uwaŜają inaczej i robiąc sobotnie porządki spalają w piecu po prostu wszystko. W tym miejscu zwracamy się do 
Państwa o wsparcie nas w tych działaniach na rzecz naszego najbliŜszego środowiska. A. Ŝe stan jego wymaga poprawy kaŜdy z nas dobrze o tym wie. Stan 

zdrowia społeczeństwa i nekrologi, które czytamy codziennie świadczą dobitnie o tej sytuacji. 

Wierzę, Ŝe wszyscy, którzy dowiedzą się o szkodliwości palenia odpadów zaprzestaną ich spalania. 
 

 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Kazimierz Konopka 
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Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna  

informuje, iŜ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH ZNISZCZONYCH PRZEZ POWÓDŹ NA TERENIE WSI OCHOTNICA 

DOLNA I TYLMANOWA " 
 

kod CPV: 45.23.31.40-2                                                 w trybie: przetargu nieograniczonego 
złoŜona została:  1 oferta, odrzucono: 0 ofert 

Podstawa prawna i faktyczna wyboru oferty w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 96, 

poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 

  

ZŁOśONO JEDNĄ OFERTĘ, KTÓREJ CENA JEST NIśSZA OD PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE ZADANIA. 
Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w siwz 
 

Wybrano Oferenta:  

FIRMA „IMBUD” IGMACY ŚLEDŹ ,    33-386 PODEGRODZIE, NASZACOWICE 124   Tel. 445 94 44 
 

Za kwotę brutto:  199.055,13 zł.  Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 13/100 
w tym 7% podatku VAT  

Ogłoszenie  o wyniku postępowania 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

 
informuje, iŜ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „budowa kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej – II etap” 

 
Kod CPV : 45.23.12.23                                      w trybie : przetargu nieograniczonego 
ZłoŜone  zostało 8 ofert. Nie wykluczono Oferentów. Nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

Ceny całkowite (brutto) ofert  
a) oferta najtańsza : 4.348.503,58 złotych          b) oferta najdroŜsza : 8.876.012,91 złotych 
 

Wybrano ofertę 
Nazwa Oferenta :  „TAD-BUD” Spółka z o.o. 
Adres Oferenta : 33-113 Zgłobice – Zbylitowska Góra – ul. Krakowska 1 
 

Cena całkowita wybranej oferty (netto) : 3.748.773,43  złotych.  (słownie : trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy 
siedemset siedemdziesiąt trzy złote 43/100) 
 

Uzasadnienie wyboru : Oferta najkorzystniejsza. Oferta najtańsza. 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna  

informuje, iŜ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSIEDLU STUDZIONKI W OCHOTNICY GÓRNEJ " 
kod CPV: 45.23.31.40-2                            w trybie: przetargu nieograniczonego 
złoŜona została:  1 oferta, odrzucono: 0 ofert 

 

Podstawa prawna i faktyczna wyboru oferty w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 96, 

poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 

  

ZŁOśONO JEDNĄ OFERTĘ, KTÓREJ CENA JEST NIśSZA OD PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE ZADANIA. 
Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w siwz 
Wybrano Oferenta:  

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ESBUD”      STANISŁAW CHRYCZYK  34-452 OCHOTNICA DOLNA, OS. 
KAPŁONY 232A     Tel. 18/26-24-763 
 

Za kwotę brutto:  79.882,11 zł.  Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 11/100 (w tym 7% 
podatku VAT) 

 

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 

 


