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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                                                                                                 (WRZESIEŃ) Nr 24/07 
 
1 TYSIĄC ZŁOTYCH ZA USŁUGĘ WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NALEśY PŁACIĆ 
 

W związku z pojawiającymi się w prasie lokalnej artykułami dotyczącymi niesłusznego pobierania opłat za 

przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Wójt Gminy informuje, Ŝe pobieranie 1 tysiąca złotych za usługę wykonania 

przyłącza kanalizacyjnego w Gminie Ochotnica Dolna jest prawnie uzasadnione.   

Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2001 r Nr 72 poz.747 z późn. zm.) realizację budowy przyłączy do sieci powinna zapewnić na własny koszt 

osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.  

Mając na uwadze powołany wyŜej przepis, Gmina na podstawie umowy zawartej z mieszkańcem, przejmuje 

ciąŜący na mieszkańcu obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Przez budowę przyłącza kanalizacyjnego 

rozumie się: opracowanie projektu technicznego, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, wykonanie 

przyłącza zgodnie z techniką budowlaną, odbiór techniczny przyłącza. Materiały na budowę zapewnia Gmina. Tytu-

łem wynagrodzenia za wykonanie przez Gminę przyłącza kanalizacyjnego właściciel nieruchomości wpłaca na rzecz 

Gminy kwotę 1.000 zł.  Kwota 1 000 zł  została ustalona przez Radę Gminy uchwałą nr XIV/95/03 z 29.12.2003r. 

Po zrealizowaniu przez Gminę budowy przyłącza kanalizacyjnego, urządzenie zostanie przekazane właści-

cielowi nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej, który odpowiada za jego eksploatację i utrzymanie w 

naleŜytym stanie technicznym.  

Właściciele nieruchomości znajdujących się na obszarze, na którym wybudowana została sieć kanalizacyjna są zo-
bowiązani z mocy powołanej wyŜej ustawy do przyłączenia swoich budynków do kanalizacji sanitarnej (za wyjątkiem budyn-
ków wyposaŜonych w indywidualne oczyszczalnie ścieków).  

Obowiązek ten moŜe być zrealizowany przez Gminę (poprzez zawarcie umowy) lub indywidualnie po spełnieniu na-
stępujących warunków: 

• wykonania projektu technicznego przyłącza przez podmioty do tego uprawnione,  

• uzyskania warunków technicznych wykonania przyłącza od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej,  

• uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza bądź zgłoszenia zamiaru wykonania przyłącza stosownemu organowi 
architektoniczno – budowlanemu (tj. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu),  

• roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza muszą być realizowane przez podmioty do tego uprawnione, 

• fakt wykonania przyłącza naleŜy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej celem dokonania 
odbioru technicznego przyłącza, a następnie podpisania umowy o odbiór ścieków.  

 
PoniŜej przedstawiamy opinię Pana Mirosława Chra-

pusty Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą pobierania 
opłat za przyłącz do sieci kanalizacyjnej na terenie naszej 
gminy, wydaną na prośbę Gminy Ochotnica Dolna:   
„Z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (Dz. U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.) wynika podział 
czynności związanych z przyłączeniem nieruchomości o 
sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dokonanie których 
jest obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo - kanali-
zacyjnego oraz osoby ubiegające się o przyłączenie nie-
ruchomości do sieci. Zgodnie z art.15 ust.2 powołanej 
ustawy obowiązkiem osoby ubiegającej się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci jest m.in. budowa przyłącza kana-
lizacyjnego.  
 Mając na uwadze powyŜsze, zdaniem organu 
nadzoru działanie Gminy Ochotnica Dolna związane z 
pobieraniem opłat za wykonanie przyłącza kanaliza-
cyjnego pozostaje w zgodzie z brzmieniem przywoła-

nego przepisu, który obciąŜa osobę ubiegającą się o 
przyłączenie nieruchomości do sieci do budowy na 
własny koszt przyłącza kanalizacyjnego.  
 NaleŜy jednak dodać, Ŝe zgodność powyŜszych 
działań z prawem występuje przy załoŜeniu, Ŝe korzysta-
nie przez osoby ubiegające się o przyłączenie nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej z usług świadczonych przez 
Gminę polegających na pobieraniu opłat za wykonanie 
przyłącza kanalizacyjnego jest w pełni dobrowolne. Gmi-
na nie moŜe bowiem stosować Ŝadnych środków przymu-
su w celu korzystania przez mieszkańców ze świadczo-
nych w tym zakresie usług. W świetle obowiązujących 
przepisów prawa osoba ubiegająca się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej moŜe, w celu wy-
konania ciąŜącego na niej obowiązku budowy przyłącza, 
korzystać z usług świadczonych przez Gminę lub wyko-
nać powyŜszy obowiązek w inny sposób.”     
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Powstało Przedszkole Publiczne w Tylmanowej. 
 

Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwałą nr V/37/07 z dnia 14 marca 2007 r. utworzyła Przedszkole Publiczne w Tylmanowej, 
którego funkcjonowanie rozpocznie się od dnia 1 września 2007r. Siedzibą placówki będzie obiekt Szkoły Podstawowej w Tylma-
nowej. Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Tylmanowej z Przedszkolem Publicz-
nym w Tylmanowej i utworzenia z dniem 1 września 2007 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 
 

Na terenie Gminy Ochotnica Dolna nie funkcjonuje do 
tej pory Ŝadne przedszkole. Powstanie przedszkola w Tylmano-
wej jest waŜnym i długo oczekiwanym wydarzeniem w Ŝyciu 
społeczności gminnej. Zapewnienie rodzinom mającym dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat dostępu do przedszkola w pobliŜu miejsca 
zamieszkania znacznie poprawi ich standard Ŝycia oraz przy-
spieszy rozwój edukacyjny dzieci. 
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tylmanowej składa 
się z:  
1.  Szkoły Podstawowej w Tylmanowej im. mjr. H.  
     Sucharskiego z dotychczasowym obwodem, 
2.  Publicznego Przedszkola w Tylmanowej obejmującego  
     swym działaniem całą Gminę Ochotnica Dolna.  
 Decyzja o utworzeniu Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego podyktowana jest przede wszystkim względami organiza-
cyjnymi. Zarządzanie szkołami znajdującymi się w jednym bu-
dynku przez jednego dyrektora będzie bardziej efektywne, przy-
noszące korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom połączo-
nych szkół. 
 Za utworzeniem Zespołu przemawiają takŜe prognozy 
demograficzne, poniewaŜ liczba dzieci urodzonych w gminie 
podlegających wychowaniu przedszkolnemu i obowiązkowi 
szkolnemu drastycznie zmniejsza się z roku na rok .  
Prognozy są następujące:  
2000 r.  – 130   2003 r.  – 118 
2001 r.  -  120   2004 r.  – 114 
2002 r.  -  116   2005 r.  –   99 
    2006 r.  – 103 
 W roku szkolnym 2006/2007 do Szkoły Podstawowej w 
Tylmanowej uczęszcza 157 uczniów w klasach I-VI, oraz 25 
uczniów do klasy zero. 

 W placówkach połączonych w Zespół nauka odbywać 
się będzie, podobnie jak obecnie, na jedną zmianę. Zarządzanie 
przez jednego dyrektora pozwoli na lepszą organizację pracy i 
racjonalne wykorzystanie bazy dydaktycznej.  
 W zakresie organizacji dowoŜenia dzieci do szkół 
wchodzących w skład Zespołu nie wystąpią zasadnicze zmiany.  
 Planuje się w początkowym okresie zorganizować 
jeden oddział przedszkolny i zatrudnić w nim dwóch nauczycieli. 
W budynku szkoły podstawowej wygospodarowano dwa po-
mieszczenia dla potrzeb przedszkola. 
 Stan zatrudnienia nauczycieli szkoły podstawowej 
wynikający z samego faktu połączenia szkół w zespół nie zmniej-
szy się radykalnie.  
 W latach 2007-2010 nastąpi dalszy spadek oddziałów 
szkolnych, co spowoduje trudności w utrzymaniu dotychczaso-
wego stanu zatrudnienia nauczycieli. Dyrektor zespołu, będąc 
pracodawcą dla wszystkich nauczycieli, będzie miał większą 
moŜliwość złagodzenia skutków niŜu demograficznego poprzez 
moŜliwość zatrudniania nauczycieli w ramach etatu w obydwu 
szkołach jak równieŜ łatwiej będzie moŜna zastąpić nauczyciela 
przedszkola w razie jego nieobecności z powodu choroby bądź 
innych przyczyn. 
 Czynnik ekonomiczny nie jest czynnikiem decydującym 
w sprawie tworzenia Zespołu, ale z tytułu połączenia placówek 
wystąpią określone oszczędności. Nie chodzi tu jednak o 
oszczędzanie na oświacie, lecz na efektywnym wykorzystaniu 
publicznych środków. Nie będą to wprawdzie bardzo duŜe 
oszczędności, ale w obecnej trudnej sytuacji finansowej gminy i 
wzrastających potrzebach remontowych bazy oświatowej kaŜde 
środki są cenne i na pewno zostaną one wykorzystane w sposób 
naleŜyty.

___________________________________________________________________________________________________ 
 
USTALONO OPŁATY  ZA KORZYSTANIE Z PRZEDSZKOLA  
 
     Opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola samorządowego zostały przyjęte przez Radę 
Gminy Ochotnica Dolna uchwałą nr IX/66/07 z dnia 23 lipca 2007 r.  
Opłata obejmuje:  

� opłatę za wyŜywienie dziecka, (obecnie 5 zł za jeden dzień Ŝywieniowy) 
� dodatkową opłatę miesięczną za prowadzenie przez przedszkole nauczania i wychowania w zakresie prze-

kraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego (aktualnie wynosi 140,40 zł).  
     
     Wysokość opłaty za wyŜywienie wylicza się przez 
wymnoŜenie stawki dziennej za wyŜywienie, która wynosi 
5 zł przez ilość dni Ŝywienia w miesiącu. W przypadku 
nieobecności dziecka w przedszkolu opłatę pomniejsza 
się o kwotę stanowiącą iloczyn stawki dziennej wyŜywie-
nia dziecka i ilość pełnych dni nieobecności dziecka w 
przedszkolu, przy czym pomniejszenie opłaty uzaleŜnione 
jest od poinformowania dyrektora przedszkola o nieobec-
ności dziecka najpóźniej w przeddzień planowanej nie-
obecności.  
   Dodatkowa opłata miesięczna wynosi 15% minimalnego 
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodze-

niu za pracę (Dz.U.Nr200 poz.1679) za jedno dziecko. 
Dodatkową opłatę miesięczną wnosi się w wysokości 
100% za pierwsze dziecko, za drugie i kolejne dziecko w 
wysokości 50% z kwoty naliczonej. Wysokość dodatkowej 
opłaty miesięcznej jest niezaleŜna od ilości dni w miesią-
cu. Wysokość tej opłaty uzaleŜniona jest od czasu pobytu 
dziecka w przedszkolu: dla dzieci przebywających w 
przedszkolu 9 godzin – 100% naleŜności, a dla dzieci 
przebywających 6-8 godz – 80% naleŜności, natomiast 
dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 godz., z wyłą-
czeniem 6-latków – 50% naleŜności.  
Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z góry do 
dnia 10-go kaŜdego miesiąca.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

I N F O R M A C J A 
 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, Ŝe w Urzędzie Gminy p. nr 11 przyjmowane są ankiety dotyczące 

zamiaru zainstalowania przez mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna kolektorów słonecznych. 
Ankiety stanowić będą podstawę do zamieszczenia danej inwestycji we wniosku o dofinansowanie, który 

zostanie złoŜony w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”. 
Informujemy, iŜ w przypadku pozytywnego rozpatrzenie wniosku o dotację, dopłata do kolektorów moŜe 

wynieść nawet 80% wartości zadania. 
W związku z powyŜszym zachęcamy do licznego składania ankiet w celu uczestnictwa w programie. 
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WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA TYLMANOWA 
 Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, Ŝe w dniu 14 października 2007 r w godzinach od 8°° do 18°° w Budynku Ośrodka Kul-
tury w Tylmanowej odbędą się  w y b o r y  S o ł t y s a.  

Mieszkańcy Sołectwa Tylmanowa zgłaszają kandydatów na Sołtysa w terminie do 28 września 2007 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane w 

Urzędzie Gminy do dnia 28 września 2007 roku pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje 

grupie przynajmniej 25 osób posiadających prawo wyborcze, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe zameldowanie w Sołectwie.  

Ochotnica Dolna, dnia 30 sierpnia 2007 roku                     Wójt Gminy /-/ Kazimierz KONOPKA 

Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa winno zawierać dane wg. podanego niŜej wzoru. 

Zgłoszenie kandydata 

na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa ......................................................... zam. ............................................................, 
                                                        Imię i nazwisko kandydata 

legitymującego się dowodem osobistym seria ........ nr ........................ . 

Osoby popierające kandydata 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr dowodu osobistego Podpis 
1. 

. 

25. 

    

Oświadczenie kandydata 

 Ja .............................................oświadczam, Ŝe posiadam prawa wyborcze, stale zamieszkuję na terenie Sołectwa Tylma-
nowa i wyraŜam zgodę na kandydowanie na Sołtysa. 
................................                                  ....................................... 

(data)           (podpis kandydata) 

**********************************************************************************************************************************
*****************************  

W tym roku kończy się kadencja Sołtysowi Sołectwa Tylmanowa p. Janowi Ligas. Rada Gminy ustaliła termin 
przeprowadzenia wyborów na dzień 14 października br. W skład komisji wyborczej wchodzą: p. Mieczysław Trybulec jako 
przewodniczący komisji, p. Stanisława Urbaniak jako zastępca przewodniczącego , natomiast p. Tadeusz Wójciak, p. Anna 

Kozielec, p. Franciszek Młynarczyk oraz p. Anna Zaziąbło zostali członkami tej komisji. 
KALENDARZ WYBORCZY WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA TYLMANOWA W DNIU 14 PAZDZIERNIKA 2007 ROKU 

Lp Zadanie Termin realizacji 

Odpowiedzialny 

1. Podanie do publicznej wiadomości Sołectwa informacji o składaniu zgłoszeń do 14.09.2007 r. 

Wójt Gminy 

2. Sporządzenie spisów wyborców do 21.09.2007 r. Urząd Gminy 

3. Zgłoszenie kandydatów do 28.09.2007 r. Komisja Wyborcza, Urząd Gminy 

4. WyłoŜenie spisów wyborców do 28.09.2007 r. Urząd Gminy 

5. Sporządzenie listy kandydatów i przekazanie komisji wyborczej 28.09.2007 r. Urząd Gminy 

6. Sporządzenie kart do głosowania do 4.10.2007 r. Komisja Wyborcza 

7. Wywieszenie listy kandydatów w Sołectwie do 5.10.2007 r. Komisja Wyborcza 

8. Zgłoszenie komisji wyborczej osób zaufania do 12.10.2007 r. Komisja Wyborcza 

9. Przeprowadzenie głosowania  (8.00 – 18.00) 14.10.2007 r. Komisja Wyborcza 

10 Sporządzenie protokołu z wyborów 14.10.2007 r. Komisja Wyborcza 

11 Ogłoszenie wyników wyborów.  do 18.10.2007 r. Wójt Gminy 

Ochotnica Dolna, dnia 30 sierpnia 2007 roku                Wójt Gminy /-/ Kazimierz KONOPKA 

Wybór sołtysa odbywa się w drodze wyborów po-
wszechnych, tajnych, bezpośrednich. Bierne i czynne prawo 

wyborcze przysługuje mieszkańcom, którzy ukończyli 18 lat i 

posiadają stałe zameldowanie w sołectwie.  

Do przeprowadzenia wyborów rada gminy powo-
łuje komisję wyborczą. Członkiem komisji nie moŜe być 

osoba kandydująca na sołtysa.  

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie 
przynajmniej 25 osób. Listy kandydatów z podpisami zgłasza-

jących winny być złoŜone Komisji wyborczej przynajmniej na 

14 dni przed terminem wyborów. Do list dołącza się pisemne 
oświadczenie kandydatów o wyraŜeniu zgody na kandydo-
wanie. Komisja prowadzi rejestr kandydatów.   

Kandydat moŜe wyznaczyć swojego męŜa zaufania, 

który moŜe być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu 

wyników wyborów przez komisję wyborczą. Zgłoszenie męŜa 
zaufania moŜe być dokonane Komisji wyborczej najpóźniej 
na dwa dni przed datą wyborów.  

W przypadku zgłoszenia jednego kandydata komisja 

ogłasza wybór tego kandydata na sołtysa.  
Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku 

„x” przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać 
głos i taki głos uznawany jest za waŜny. Nazwisk dopisanych 

na karcie do głosowania nie bierze się pod uwagę.  

Wybraną uwaŜa się osobę, która uzyskała naj-
większą liczbę głosów. W przypadku równiej liczby głosów na 

dany mandat, komisja wyborcza przeprowadza losowanie.  

Wójt ogłasza wyniki wyborów wg stosownego zwyczaju
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   INFORMACJA  O  UTWORZENIU  NA  TERENIE  GMINY  TRZECH  ŚWIETLIC  ŚRODOWISKOWYCH 
 

     Na podstawie z art.17 ust.1 pkt. 12 ustawy o pomocy spo-

łecznej  do zadań gminy o charakterze obowiązkowym naleŜy 

prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach  chro-

nionych. Jedną z form tego typu placówek są świetlice środowi-

skowe. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego na naszej Gminie ciąŜy obowiązek 

uruchomienia do końca 2007r. tego typu placówek. Rada Gmi-

ny w przyjętej uchwałą strategii rozwiązywania problemów 

społecznych  na lata 2007 - 2013 oraz w gminnym systemie 

opieki nad dzieckiem i rodziną  ustaliła, Ŝe w gminie powstaną 

trzy świetlice środowiskowe we wsiach Ochotnica Górna, 

Ochotnica Dolna, Tylmanowa. Świetlice będą funkcjonować 
przy Wiejskich Ośrodkach Kultury przez cały rok we 

wszystkie dni robocze, 4 godziny dziennie w godzinach 
wolnych od zajęć szkolnych. 
Działalność świetlicy poprzez objęcie dzieci i młodzieŜy fa-

chową zorganizowaną opieką ma na celu łagodzenie negatyw-

nych skutków płynących ze środowisk zagroŜonych, eliminację 

zaburzeń zachowania, stymulację rozwoju, pomoc rodzicom, 

profilaktykę niedostosowania społecznego i demoralizacji, 

zapewnienie opieki oraz organizację czasu wolnego. W świetli-

cach dzieci i młodzieŜ będą miały zapewnioną: 

• pomoc w nauce, 

• organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, 

organizację zabaw i zajęć sportowych, 

• posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywa-

nia . 

             

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych 

placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, który jest jednocześnie wychowawcą.   

      Utworzone świetlice środowiskowe będą komórkami organizacyjnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownicy świetlic 

zatrudnieni będą  na ½ etatu w kaŜdej ze świetlic. 

 

Wymagania od kandydatów na to stanowisko : 

a) niezbędne: 

� ukończone studia wyŜsze na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub  na kierunku w zakresie resocjaliza-

cji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w 

zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji , 

� stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, 

� komunikatywność , 

� cierpliwość, 

� umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

� umiejętność obsługi komputera, 

� samodzielność i dobra organizacja pracy, 

� niekaralność, 

b) dodatkowe: 

� umiejętność pisania programów pomocowych,  

� praktyka pracy z dziećmi i młodzieŜą, 

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, Ŝe od dnia 15 września 2007r. do 15 października 2007r. bę-
dzie przyjmował oferty dotyczące podjęcia pracy na tych stanowiskach. 
 
Wymagane dokumenty : 

� CV,  
� kserokopie świadectw pracy,  
� kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,  
� oryginał kwestionariusza osobowego,  
� pisemne oświadczenie o niekaralności,  
� zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierownika świetlicy środowiskowej  
� oraz krótki zarys propozycji działania świetlicy.  

 
     Aby dokonać trafnej obsady tych stanowisk  nabór kandydatów dokona  powołana przez kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej  Komisja Rekrutacyjna składającą się z przedstawiciela  Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierowników Wiejskich Ośrodków 
Kultury,  przedstawicieli szkół biorących udział w tworzeniu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przedstawicieli Rady 
Gminy. 
     W dniu 31 października 2007r.  Komisja po weryfikacji dokumentów kandydatów przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej z 
kandydatami mającej na celu sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydatów oraz ostatecznie dokona wyboru.  
               Myślimy, Ŝe od 1 grudnia 2007r. świetlice będą mogły rozpocząć swoją działalność. 
 
         Wszelkich szczegółowych informacji  dotyczących zatrudnienia na stanowisku kierownika świetlicy środowi-
skowej  udziela Kierownik  GOPS w Ochotnicy Dolnej. 
 

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ - egzemplarz bezpłatny. 

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

Nakład: 1 000 egzemplarzy 

 

 


