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"Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel, Wszego Świata        
Odkupiciel, więc niech będzie koniec złemu i oddajmy 
hołd nasz Jemu, Alleluja, Alleluja!!!."  

 
 

 
 
 

   Szanowni mieszkańcy Szanowni mieszkańcy Szanowni mieszkańcy Szanowni mieszkańcy     
                                                    Gminy Ochotnica Dolna, Gminy Ochotnica Dolna, Gminy Ochotnica Dolna, Gminy Ochotnica Dolna,     

 

Niech Zmartwychwstały PaNiech Zmartwychwstały PaNiech Zmartwychwstały PaNiech Zmartwychwstały Pan Jezus napełni n Jezus napełni n Jezus napełni n Jezus napełni Wasze Wasze Wasze Wasze serca miłością i pokojem. serca miłością i pokojem. serca miłością i pokojem. serca miłością i pokojem.         

Niech przemieni kaŜdy smutek w radość, kaŜdy płacz i zmartwienie w szczęście i Niech przemieni kaŜdy smutek w radość, kaŜdy płacz i zmartwienie w szczęście i Niech przemieni kaŜdy smutek w radość, kaŜdy płacz i zmartwienie w szczęście i Niech przemieni kaŜdy smutek w radość, kaŜdy płacz i zmartwienie w szczęście i 

nadzieję.nadzieję.nadzieję.nadzieję.    Najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, niech Najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, niech Najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, niech Najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, niech napełnią Was napełnią Was napełnią Was napełnią Was 

pokojem serca i radością na kaŜdy dzień.pokojem serca i radością na kaŜdy dzień.pokojem serca i radością na kaŜdy dzień.pokojem serca i radością na kaŜdy dzień.    

WESOŁYCH   ŚWIAT !!!WESOŁYCH   ŚWIAT !!!WESOŁYCH   ŚWIAT !!!WESOŁYCH   ŚWIAT !!!    

                    WójtWójtWójtWójt        Gminy Gminy Gminy Gminy                                                                     Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca     Rady Rady Rady Rady     GminyGminyGminyGminy    
Kazimierz Kazimierz Kazimierz Kazimierz     KONOPKA  KONOPKA  KONOPKA  KONOPKA                                                                                                              wraz wraz wraz wraz     zzzz        radnymiradnymiradnymiradnymi 
 
TROCHĘ STATYSTYKI GMINNEJ ZA 2007 ROK.  

 
 W 2007 roku w naszej gminie przyszło na 
świat 125 dzieci (w 2006 r. – 103 dzieci). Najwięcej 
urodziło się w Ochotnicy Dolnej, bo aŜ 60 maluchów 
(w 2006 r. – 35 dzieci), z czego 31 to dziewczynki i 
29 chłopców. W Tylmanowej przyszło na świat 34 
dzieci (w 2006 r. – 30 dzieci), z czego 25 to dziew-
czynki i 9 chłopców. Natomiast Ochotnicy Górnej 
przybyło 31 małych obywateli (w 2006 r. - 38 osób), 
w tym 10 dziewczynek i 21 chłopców. 
 Najpopularniejszymi imionami nadawanymi 
dziewczynkom w naszej gminie w 2007 roku były: 
Anna (7 dziewczynek), Julia (7), Wiktoria (5), Karo-
lina (3), Monika (3), Urszula (3), Agnieszka (2), Emi-
lia (2), Gabriela (2), Joanna (2), Justyna (2), Kamila 
(2), Katarzyna (2), Kinga (2), Magdalena (2), Maria 
(2), Martyna (2), Natalia (2), Weronika (2), Aleksan-
dra (1), Alicja (1), Amelia (1), Aneta (1), Angelika (1) 

    (dokończenie na str. 2) 

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA W 2007 R.  
 

Co roku Komisariat Policji w Krościenku 
n/Dunajcem przygotowuje ocenę stanu ładu, po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego za rok po-
przedni.   
W Gminie Ochotnica Dolna nastąpił minimalny spa-
dek przestępczości w stosunku do 2006 roku. W 
ciągu 2007 r. wszczęto 62 sprawy. Z tego ok. 50% 
stanowią przestępstwa przeciwko mieniu. Nie odno-
towano Ŝadnych powaŜniejszych czynów przestęp-
czych typu zabójstwa, zgwałcenia, rozboje z bronią 
itp. W gminie nastąpił wzrost kradzieŜy mienia (od-
notowano 15 przypadków w ciągu roku), jest to w 
większości kradzieŜ energii elektrycznej. Gmina 
Ochotnica spośród innych gmin wybija się pod 
względem wypadkowości głównie na drodze woje-
wódzkiej w miejscowości Tylmanowa.  
              

(dokończenie na str. 2) 
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TROCHĘ STATYSTYKI GMINNEJ  
 
(dokończenie ze str. 1) 
 

Dominika (1), Klaudia (1), Małgorzata (1), Marzena 
(1), Milena (1), Nina (1), Oliwia (1), Sandra (1).                                                 

W 2006 roku dla dziewczynek dominowały 
imiona: Anna (4), Magdalena (4), Martyna (4), Alek-
sandra (3), Julia (3), Agnieszka (2), Katarzyna (2), 
Oliwia (2), Weronika (2), Paulina (2), Patrycja (2), 
Wiktoria (2), Renata (2). Nadano teŜ takie imiona 
jak: Aniela, Aneta, Danuta, Dominika, Emilia, Ewa, 
Gabriela, Honorata, Jolanta, Kamila, Klaudia, Mar-
celina, Marta, Marzena, Natalia, Nikola, Sara, Syl-
wia, Urszula, Zuzanna,  
 Natomiast najpopularniejszymi imionami 
nadawanymi chłopcom w ubiegłym roku były: Jakub 
(7 chłopców), Dawid (4), Kamil (4), Krzysztof (4), 
Mateusz (4), Łukasz (3), Bartłomiej (2), Bartosz (2), 
Denis (2), Jan (2), Maksymilian (2), Michał (2), Mi-
kołaj (2) Patryk (2), Piotr (2), Adam (1), Andrzej (1), 
Artur (1), Dariusz (1), Kacper (1), Karol (1), Mariusz 
(1), Norbert (1), Paweł (1), Przemysław (1), Robert 
(1), Szymon (1), Tomasz (1), Wojciech (1). 

 W 2006 roku chłopcom nadawano takie 
imiona jak: Kacper (4), Kamil (4), Michał (4), Jan 
(3), Adrian (3), Rafał (3), Dominik (3), Wojciech (2), 
Mateusz (2), Patryk (2), Piotr (2), Hubert (2), oraz 
Arkadiusz, Dawid, Eryk, Jakub, Julian, Konrad, Kry-
stian, Łukasz, Maksymilian, Marcin, Oliwer, Paweł, 
Sebastian, Szymon, Tomasz.   

W związek małŜeński w roku ubiegłym 
wstąpiło w całej gminie 146 osób (w 2006 roku – 
105 osób). Z czego najwięcej w Ochotnicy Dolnej, 
bo aŜ 59 osób (36 kobiet i 23 męŜczyzn), kolejno w 
Tylmanowej (21 kobiet i 23 męŜczyzn) i w Ochotni-
cy Górnej 43 osoby (20 kobiet i 23 męŜczyzn).  
 W 2007 roku w naszej gminie zmarło 77 
osób (w 2006 roku – 58 osób). W Ochotnicy Górnej 
5 kobiet i 16 męŜczyzn (w 2006 r. 8 kobiet i 7 męŜ-
czyzn), w Ochotnicy Dolnej 10 kobiet i 16 męŜczyzn 
(w 2006r. – 11 kobiet i 12 męŜczyzn), a w Tylma-
nowej 16 kobiet i 14 męŜczyzn (natomiast w 2006 r. 
– 9 kobiet i 11 męŜczyzn). 

 

 
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA W 2007 ROKU 
 
(dokończenie ze str. 1) 
 
Pomimo poprawy nawierzchni drogi w 2007 roku było 5 wypadków drogowych, z tego trzy wypadki były śmier-
telne. Przyczyny tych wypadków były róŜne. Najczęstszą było niedostosowanie prędkości do panujących warun-
ków atmosferycznych. 

Natomiast zmniejszyła się ilość nietrzeźwych uŜytkowników dróg. W ubiegłym roku odnotowano tylko 6 
takich przypadków. Zarejestrowano teŜ dwie sprawy związane z narkotykami w Tylmanowej i zatrzymano dwóch 
sprawców za posiadanie narkotyków. 
 

Wykaz przestępstw odnotowanych na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie 2007 roku. 
 

Lp Kategoria 2006r. 2007r. Lp Kategoria 2006r. 2007r. 

1 Bójki i pobicia 2 2 10 Nielegalna budowa - 1 

2 Naruszenie praw autorskich - 2 11 Kłusownictwo - 1 

3 Groźby karalne 2 3 12 Wypadki drogowe 5 5 

4 KradzieŜ drzewa 5 2 13 Posiadanie narkotyków - 2 

5 KradzieŜ z włamaniem 13 5 14 Nagły zgon 2 1 

6 KradzieŜ mienia 8 15 15 Nietrzeźwy kierujący 9 6 

7 Uszkodzenie mienia 7 9 16 Nieszczęśliwe wypadki - 1 

8 Znęcanie nad rodziną 1 2 17 Rozpijanie małoletnich - 1 

9 Nie złoŜenie sprawozdania 
finansowego 

- 4 18 Inne przestępstwa   - 1 

 
PowyŜszy tekst opracowano na podstawie sprawozdania Komisariatu Policji w Krościenku n/Dunajcem „Ocena stanu ładu, porządku i bez-
pieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kro Sicienku za okres 2007”.  
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W Ochotnicy Dolnej – Młynne zostanie utworzona pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa. 
 

W dniu 27 lutego br radni Rady Gminy 
Ochotnica Dolna podjęli uchwałę intencyjną o za-
miarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohate-
rów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne z 
dniem 31 sierpnia 2008 r. Jednocześnie radni zo-
bowiązali Wójta Gminy do wystąpienia do Małopol-
skiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwida-
cji szkoły i zawiadomienia rodziców uczniów o za-
miarze tej likwidacji.  

Rada Gminy na tej samej sesji jednogło-
śnie poparła inicjatywę załoŜenia i prowadzenia 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych i 
Kulturalnych w Ochotnicy Dolnej – Młynne szko-
ły podstawowej o uprawnieniach szkoły pu-
blicznej. Rada Gminy upowaŜniła Wójta do 
współpracy ze Stowarzyszeniem w celu realiza-
cji inicjatywy załoŜenia i prowadzenia szkoły 
podstawowej w Młynnym, a w szczególności do 
uŜyczenia Stowarzyszeniu budynku Szkoły Pod-
stawowej – Młynne wraz z wyposaŜeniem.  

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 
tym roku, w celu załoŜenia i poprowadzenia szkoły 
podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej. 
Będzie to pierwsza tego typu placówka oświatowa 
w gminie, a nawet w powiecie. Prezesem Stowarzy-
szenia został wybrany p. Józef Chrobak – Sołtys 
Sołectwa Młynne 

PowyŜsza reorganizacja spowodowana jest 
niewielką ilością uczniów uczęszczających do tej 

szkoły, na dzień dzisiejszy jest ich 70 oraz niŜem 
demograficznym w najbliŜszych latach wg. których 
liczba dzieci przychodzących do Szkoły Podstawo-
wej w Młynnym będzie się stopniowo zmniejszać. 
Przewidywana liczba uczniów w roku 2008 – 8 
dzieci, w 2009 – 15 dzieci, 2010 – 9, 2011 – 5 i 
2012 – 9. 

W nowej szkole z perspektywy uczniów nic 
się nie zmieni, nie ma mowy o czesnym, czy teŜ 
innych opłatach. Zakres programowy w szkole nie-
publicznej nie moŜe róŜnić się od programu reali-
zowanego w szkołach publicznych. Obydwa typy 
szkół muszą realizować minimum programowe 
ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Sportu. Często szkoły niepubliczne proponują cie-
kawszą ofertę programową, rozszerzoną o liczne 
dodatkowe zajęcia równieŜ pozalekcyjne. Uzyska-
nie przez Szkołę Podstawową Młynne uprawnień 
szkoły publicznej pozwala wydawać uczniom tej 
Szkoły takie same świadectwa jak te, które 
otrzymują uczniowie szkół publicznych. 

Nadal szkoła będzie otrzymywała subwen-
cję oświatową z Ministerstwa za pośrednictwem 
gminy. Stowarzyszenie ma moŜliwość pozyskiwania 
środków finansowych z funduszy unijnych oraz in-
nych źródeł. Jedyną istotną modyfikacją jest rezy-
gnacja nauczycieli z pewnych przywilejów wynikają-
cych z Karty Nauczyciela, poniewaŜ zatrudnieni 
będą na podstawie kodeksu pracy.  

 

 
Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Górnej – Jamne od września bez filii w Ustrzyku. 
 
 Radni na tej samej sesji Rady Gminy podjęli kolejna uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji filii Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk. Podobnie i w tej szkole, likwidacja związana 
jest z małą ilością uczniów uczęszczających obecnie do filii oraz z niŜem demograficznym w przyszłości.  
 Wójt Gminy na spotkaniu z mieszkańcami osiedla Ustrzyk złoŜył deklarację, Ŝe dla małych dzieci z tego 
osiedla będzie oddzielny dowóz do szkoły, z rezerwy w tym roku przekaŜe 50 tys. zł oraz w przyszłym roku rów-
nieŜ 50 tys. zł na prace remontowe w budynku Szkoły Ustrzyk, który będzie stanowił filię Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Górnej oraz będzie się tam mieścił punkt informacji turystycznej finansowany ze środków 
ogólnogminnych.  
 

 

O G Ł O S Z E N I E 

ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  w OCHOTNICY  DOLNEJ 

informuje, iŜ świadczy usługi w zakresie:   

WYWOZU I UTYLIZACJI ŚCIEKÓW Z PRZYDOMOWYCH ZBIORNIKÓW (SZAMB) 

ODPŁATNOŚĆ ZA W/W USŁUGĘ WYNOSI  80 zł /brutto/  ZA BECZKĘ 

ZLECENIA NA USŁUGĘ PROSIMY KIEROWAĆ POD NR TEL.  (018)2620923 
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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCIEKÓW W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 

 
W związku z licznymi pytaniami o wysokość opłat za ścieki i sposób naliczania ponownie przedstawiamy informację 

o taryfie za zbiorowe odprowadzania ścieków w naszej gminie, która została dokładnie opisana w poprzednim numerze Biu-
letynu. 

Rada Gminy Ochotnica Dolna Uchwałą Nr XIV/111/07 z dnia 18 grudnia 2007roku zatwierdziła taryfę dla zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na rok 2008 przygotowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej. NaleŜy 
przy tej okazji wspomnieć, iŜ zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków po wejściu w Ŝycie nowej taryfy, a więc po 1 stycznia 2008 roku zmieni się diametralnie sposób naliczania naleŜno-
ści za odprowadzanie ścieków. NaleŜności te będą naliczane w oparciu o ilość odprowadzanych ścieków ustalaną na pod-
stawie odczytu wodomierza. Przy braku wodomierza ilość odprowadzanych ścieków będzie ustalana zgodnie z przepisami 
dotyczącymi przeciętnych norm zuŜycia wody. I tak na przykład dla gospodarstwa domowego w którym przebywają 3 osoby 
ilość ta będzie określona w następujący sposób: 3 osoby x 3m

3
 (normowe zuŜycie wody na osobę na miesiąc) x stawka za 1 

m
3
.(3x3,0x3,50 to jest 31,50 zł). Dodatkowo ustalono opłaty abonamentowe (stałe) które będą doliczane do kaŜdej miesięcz-

nej naleŜności. Opłaty te będą się kształtować w przedziale od 2,40zł do 5,20zł na miesiąc. Do całości będzie oczywiście 
doliczany podatek VAT (w wysokości 7%).  

Jednocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę o dopłatach do kaŜdego m
3
 ścieków odprowadzanego z gospodarstw 

domowych, dzięki czemu podwyŜka naleŜności nie będzie bardzo mocno odczuwalna przez większość mieszkańców naszej 
Gminy. Reasumując – gospodarstwa domowe złoŜone z małej ilości osób zapłacą za odprowadzone ścieki po nowym roku 
mniej niŜ dotychczas, natomiast w przypadku większej ilości osób w gospodarstwie domowym opłaty te będą trochę wyŜsze 
niŜ dotychczas. Jednocześnie – w myśl podjętej uchwały o dopłatach wspomnianej powyŜej – Ŝadne gospodarstwo domo-
we nie zapłaci więcej niŜ 34,67 zł (brutto) za miesiąc za odprowadzane do kanalizacji ścieki. 

Symulację opłat za ścieki w roku 2008 (dla gospodarstw domowych nie posiadających wodomierza) przedstawiamy 
Państwu poniŜej: 

Symulacja opłat za ścieki w grupie I, II i III - opłaty miesięcznie - dopłata do kaŜdego m3 ścieków:   

od 1 m3 do 12 m3 w wysokości: 1,50 zł     

od 13 m3
 do 18 m3

  dopłata w wysokości: 2,50 zł     

a powyŜej 18 m3
  dopłata w wysokości 100 %: 3,50 zł     

       

  

Wartość opłat miesięcznie w zaleŜności od liczby osób w 
gospodarstwie / ilości odprowadzanych ścieków na m-c 

- Ilość osób w domu 1 2 3 4 5 6 i więcej 

- ilość odprowadzanych ścieków na m-c [m3] 3 6 9 12 15 18 

- cena usługi odprowadzania ścieków  [PLN/m-c] 6,00 12,00 18,00 24,00 27,00 30,00 

- stawka opłaty abonamentowej  [PLN/m-c] 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

- kwota łączna [PLN/m-c] - netto 8,40 14,40 20,40 26,40 29,40 32,40 

- kwota łączna [PLN/m-c] - brutto 8,99 15,41 21,83 28,25 31,46 34,67 
 

OBOWIĄZUJACE NUMERY TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY 
 PoniŜej zamieszczamy obowiązujące numery telefonów w Urzędzie Gminy:  
 
Centrala  ………………… 018 262 09 10 
Sekretariat  ………………… 018 262 09 31 
Fax   ………………… 018 262 09 36 
Wójt Gminy  ………………… 018 262 09 37 
Przewodnicząca Rady  ……… 018 262 09 18 
Sekretarz Gminy ………………… 018 262 09 30 
Skarbnik Gminy  ………………… 018 262 09 43 
Sprawy wojskowe ……… 018 262 09 13 
Budownictwo, zagosp. przestrzen. 018 262 09 32 
Urząd Stanu Cywilnego ……… 018 262 09 33 
Księgowość ………………… 018 262 09 34 
Geodezja ………………… 018 262 09 35 
Ewidencja ludności ……… 018 262 09 40 

Podatki (księgowość) …………… 018 262 09 42 
Podatki  …………………………… 018 262 09 46 
Działalności gospodarcza ……… 018 262 09 44 
Inwestycje, informatyk  ……… 018 262 09 45 
Zam. publicz. ochrona środ. …… 018 262 09 48 
Biuro Rady Gminy  ……...... 018 262 09 39 
Sołtys  ………………… 018 262 09 12 
 
Kasa BS Łącko ………………… 018 262 05 97 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej  018 262 09 23 
Zespół Obsługi Finansowej Szkół  018 262 09 47 
GOPS  …………………………… 018 262 46 01 

 

BIULETYN INFORMACYJNY URZBIULETYN INFORMACYJNY URZBIULETYN INFORMACYJNY URZBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICYDU GMINY W OCHOTNICYDU GMINY W OCHOTNICYDU GMINY W OCHOTNICY    DOLNEJDOLNEJDOLNEJDOLNEJ    

    Wydawany przez UrzWydawany przez UrzWydawany przez UrzWydawany przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0 18d Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0 18d Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0 18d Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0 18    262 09 10262 09 10262 09 10262 09 10    

Egzemplarz bezpEgzemplarz bezpEgzemplarz bezpEgzemplarz bezpłatny.atny.atny.atny.    

NakNakNakNakład: 1 000 egzemplarzyad: 1 000 egzemplarzyad: 1 000 egzemplarzyad: 1 000 egzemplarzy    

 


