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WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA 

ogłasza nabór wniosków do obszaru A programu pilotaŜowego 
 „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. 

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami 
niepełnosprawnymi. 

1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu moŜe ubiegać się osoba niepełnosprawna, 
która: 

1) posiada waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej 
      (z wyłączeniem szkoły policealnej),  
3) posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy do lat 18 uprawnionym do ubiegania się  
o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny. 

2. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie moŜe przekroczyć w ciągu jednego roku 
szkolnego: 

1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł, 
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 

3000 zł, 
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę 

(czesnego) – kwoty 4000 zł. 

3. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, moŜe obejmować 
następujące koszty: 

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę, 
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej             

(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), 
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), 

Uwaga! w ramach programu wykluczona została moŜliwość zakupu sprzętu komputerowego 
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku 

kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać 
równieŜ koszty dojazdu, zakwaterowania, wyŜywienia), 

5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

4. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa moŜe obejmować 
dodatkowo następujące koszty: 

1) opłaty za naukę (czesne), 
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na 

pobyt stały), 
3) dojazdów do szkoły. 

Wnioski o dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych naleŜy składać w Zespole Obsługi 
Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna (pokój nr 7 w budynku UG) w godzinach od 800 do 1500 do 
dnia 30 września 2008 roku. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani 
Lucyna Kozub nr tel. 018 262 09 47. Druki wniosków wraz załącznikami są do pobrania w biurze 
ZOFS oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna: www.ochotnica.pl/aktualności. 
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INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY OCHOTNICA DOLNA 
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS. 

 
I. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy 

Ochotnica Dolna! 

 
Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego 

Od września 2008 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu pt. „Jestem ze wsi – to mi nie 
przeszkodzi w odniesieniu sukcesu!”. 

Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica 
Dolna przez cały rok szkolny 2008/2009. 
 Gmina Ochotnica Dolna w kwietniu br. złoŜyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie w celu pozyskania środków finansowych dla szkół z Europejskiego Funduszu Społecznego             
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów           
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”.  

Gmina zajęła I miejsce na liście rankingowej spośród wielu gmin z województwa małopolskiego. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 921.567,22 PLN z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację 
zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów z problemami w nauce oraz dla uczniów utalentowanych ze szkół podstawowych             
i gimnazjów z terenu gminy. BudŜet projektu obejmuje sfinansowanie dodatkowych zajęć, wycieczek krajowych              
i zagranicznych a takŜe zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, kamery, aparaty 
fotograficzne, mikroskopy, mikrofony, kserokopiarki itp.). 

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Ochotnica Dolna poprzez wdraŜanie 
innowacyjnych form nauczania, a w szczególności: podniesienie poziomu umiejętności uczniów  z trudnościami                   
w nauce, zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu uczniów z dysfunkcjami, podniesienie poziomu znajomości języków 
obcych, rozwinięcie wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nabycie umiejętności 
aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, rozwinięcie umiejętności planowania kariery zawodowej, podniesienie 
poziomu kulturalnego i społecznego oraz  promowanie   alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
 
   II. „Zmień swoje Ŝycie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji  społecznej 

w Gminie Ochotnica Dolna” 
  Z dniem 1 IX 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, przystępuje do realizacji 
projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 Projekt będzie realizowany w okresie od 1 IX 2008 do 31 XII 2008r. 
 Projekt finasowany ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Wkład własny – 3 104,45 PLN 
Dofinasowanie – 26 941,30PLN 

Projekt skierowany jest do pięciu osób zameldowanych w gminie Ochotnica Dolna, korzystających                       
z pomocy społecznej i będących długotrwale bezrobotnymi, nie mogących poradzić sobie z problemami 
wychowawczymi oraz przemocą w rodzinie. 
Nabór grupy do projektu : wrzesień 2008 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                      
w Ochotnicy Dolnej  do dnia 25.09.2008r.  

Rekrutacja do projektu odbywać się  będzie przez osobisty kontakt pracownika socjalnego                            
z kandydatem na uczestnika projektu. 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników 
projektu poprzez  stworzenie warunków ułatwiających dostęp do rynku pracy . 
W ramach projektu podejmowanymi działaniami będą : 
- terapia psychologiczna - grupowa  
- trening umiejętności interpersonalnych  
- szkolenia  „uwierz w siebie” 
- spotkania z doradcą zawodowym 
- kurs  „opiekun osób niepełnosprawnych z uwagi na wiek lub inne schorzenie”  
przewidywanymi rezultatami projektu będzie wzrost samooceny, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, wzrost 
aspiracji zawodowych i umiejętności komunikacyjnych, nabycie nowych umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. 

 Kierownik GOPS – A. Jagieła 
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STOWARZYSZENIE W MŁYNNEM DZIAŁA! 

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych w Ochotnicy Dolnej – Młynne zostało załoŜone                    
w listopadzie 2007 r. na zebraniu załoŜycielskim w którym uczestniczyli rodzice  wybrani do Komitetu Rodzicielskiego 
Szkoły Młynne , nauczyciele, radni z Młynnego i Sołtys sołectwa Młynne.  Dnia 22.01.2008 r. zostało zarejestrowane 
przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Krakowie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 
0000297386. Prezesem Stowarzyszenia został Sołtys sołectwa Młynne P. Józef Chrobak a w pięcioosobowym 
Zarządzie są jeszcze: Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Młynne i trójka nauczycieli tej Szkoły. Wybrano 
równieŜ Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Praca w organach Stowarzyszenia (Zarząd i Komisja Rewizyjna) jest 
pracą społeczną bez pobierania za nią jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

Celem Stowarzyszenia jest publiczna działalność na rzecz rozwoju edukacyjno – kulturalnego oraz 
poprawy warunków Ŝycia społeczności Ochotnicy Dolnej – Młynne, w szczególności poprzez wykonywanie 
zadań w zakresie: 

1) prowadzenia szkoły podstawowej i przedszkola 
2) działania na rzecz organizacyjnego i merytorycznego wspierania realizacji zadań edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 
3) wspomagania wyposaŜenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania; 
4) udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej; 
5) tworzenia warunków do rozwoju uzdolnień uczniów;  
6) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej, historycznej i regionalnej; 
7) działalności wspomagającej rozwój i aktywizację osób, wspólnot, inicjatyw; 
8) upowszechniania kultury, sztuki, sportu, turystyki, ekologii oraz ochrony zdrowia; 
9) rozwijania kultury regionalnej. 

Od 1 września tego roku Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne oraz Niepublicznego Małego 
Przedszkola „Słoneczko” działającego w budynku szkoły. Szkoła i Przedszkole zostały wcześniej zarejestrowane 
przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna a Szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej.  
Liczba dzieci na dzień 1.09.2008 r.: 
- w szkole - 66 uczniów 
- w oddziale 6-latków – 11 dzieci 
- w przedszkolu -19 dzieci. 
W szkole i przedszkolu znaleźli pracę nauczyciele zatrudnieni dotychczas w zlikwidowanej Szkole Podstawowej                
w Ochotnicy Dolnej – Młynne.  
Szkoła oprócz realizacji podstawy programowej ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oferować będzie 
uczniom zajęcia pozalekcyjne zarówno przedmiotowe jak i koła zainteresowań. Starać się teŜ będzie wzbogacać swoją 
bazę pomocy dydaktycznych, księgozbiór i wyposaŜenie sal lekcyjnych. 

Przedszkole działa 9 godzin dziennie od 7.30 – 16.30 we wszystkie dni robocze. Przeznaczone jest dla 4 
i 5-latków. Dzieciom zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe, wyposaŜenie sali w zabawki i przybory, 
fachową i miłą opiekę personelu, rodzinną atmosferę i realizację podstawy programowej przeznaczonej dla tej 
grupy wiekowej. W ramach opłaty miesięcznej równieŜ dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz herbatę do 
drugiego śniadania i na Ŝyczenie dziecka. 
 

 
PRZEDSZKOLE DLA DZIECI W WIEKU 3 – 5 LAT W TYLMANOWEJ!  
 JuŜ drugi rok funkcjonuje przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego            
w Tylmanowej. 
 Od 1 września 2008 r przedszkole zapewnia opiekę w godzinach od 700 do 1600  w dni robocze.  
 Nabór przeprowadzono dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.  
 Naczelnym celem naszej działalności jest  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez: 
- rozwijanie zainteresowań,  
- zdolności, 
- motywacji poznawczej,  
- aktywności twórczej, 
- naukę języka angielskiego 
- rozbudzanie u dzieci wraŜliwości poznawczej i estetycznej 
- kreatywność i twórcze działanie  
- kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw 
- poznanie najbliŜszego środowiska ( spacery, wycieczki) 
- zorganizowanie zajęć z rytmiki 
- udział dzieci w katechezach  

RównieŜ priorytetowym zadaniem naszego zespołu  jest  umoŜliwienie dzieciom 5-letnim przygotowania do 
wcześniejszego startu szkolnego  
Zainteresowanych informujemy, Ŝe nadal posiadamy wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku od 3-5 lat. 
Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie zespołu i pod nr telefonu 018 2625086. 
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Informacja 

o rozstrzygnięciu kolejnej edycji konkursu 
 „Estetyczna Zagroda 2008 roku” 

W dniu 26 sierpnia 2008 roku Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji 
Gminy we współpracy z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna wyłoniła zwycięzców konkursu „Estetyczna Zagroda 2008 
roku”. 
Laureatami tegorocznego konkursu zostali: 
I miejsce – Pan Józef Ciesielka  zam. Tylmanowa 
II miejsce – Pani Janina Szlaga  zam. Ochotnica Górna 
III miejsce – Pani Irena Tarchała zam. Ochotnica Dolna  
 
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody. Pozostali uczestnicy (15 osób) – 
wyróŜnienia i nagrody. 
 

 
Informacja 

o nadaniu odznaczeń za zasługi  
w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoŜarowej  

 Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2008 r. o nadaniu odznaczeń, na 
wniosek Wojewody Małopolskiego w dniu 17 sierpnia 2008 r. w Ochotnicy Górnej za zasługi w działalności społecznej 
na rzecz ochrony przeciwpoŜarowej odznaczeni zostali: 
SREBRNYM KRZYśEM ZASŁUGI 

1. Pan Józef Piszczek 
BRĄZOWYM KRZYśEM ZASŁUGI 

1. Pan Błachut  Zdzisław 
2. Pan Chlipała Wojciech Józef 
3. Pan Kołaciak Wiesław Józef 
4. Pan Noworolnik Jan 
5. Pan Zabrzeski Stanisław 

 

 
Uchwała Nr XXII/182/08 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r. 

 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna 

Na podstawie art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm)  

 
Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: 
 
§ 1 Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych                   
w wysokości: 
1) 85,00 zł netto za m3 odpadów gromadzonych w workach i pojemnikach. 
2) 56,00  zł netto za m3 odpadów gromadzonych w kontenerach typu KP7 
§ 2 JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się stawki określone w § 1 
obniŜone o minimum 50 %. 
§ 3 Za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych górna stawka opłaty  wynosi 15 zł 
netto za m3. 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. 
§ 5 Traci moc Uchwała Nr XV/119/07 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia  2007 r. w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie  Gminy Ochotnica Dolna. 
§ 6 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
 
 

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 
Wydawany przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0182620910 

Egzemplarz bezpłatny  
Nakład: 1000 egzemplarzy 

 


