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I n f o r m a c j a

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o wyborach So tysa So ectwa O c h o t n i c a  G ó r n a
oraz o wyborach So tysa So ectwa  O c h o t n i c a  D o l n a – M  y n n e.

W dniu 5 kwietnia 2009 r. w godzinach od 8ºº do 18ºº w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ochotnicy Górnej odb  si w y b o r y  S o  t y s a.
Mieszka cy So ectwa Ochotnica Górna zg aszaj  kandydatów na So tysa w terminie do 10 marca 2009 roku. Zg oszenia

 przyjmowane w Urz dzie Gminy w dniach od 25 lutego do 10 marca 2009 roku pok. nr 17
w godzinach pracy Urz du Gminy.

Natomiast, w dniu 19 kwietnia 2009 r. w godzinach od 8ºº do 18ºº w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – M ynne odb  si w y b o r y   S o  t y s a.
Mieszka cy So ectwa Ochotnica Dolna – M ynne zg aszaj  kandydatów na So tysa w terminie do 31 marca 2009 roku.
Zg oszenia b  przyjmowane w Urz dzie Gminy w dniach od 16 marca do 31 marca 2009 roku pok. nr 17
w godzinach pracy Urz du Gminy.

Prawo zg aszania kandydatów przys uguje grupie przynajmniej 25 osób posiadaj cych prawo wyborcze, którzy
uko czyli 18 lat i posiadaj  sta e zameldowanie w So ectwie.

Zg oszenie kandydatów na So tysa winno zawiera  dane wg. podanego ni ej wzoru.

Zg oszenie kandydata

na So tysa So ectwa Ochotnica Górna ……………………………….....................................................................
 (Imi  i Nazwisko kandydata)

zam. ………………………………..... , legitymuj cego si  dowodem osobistym seria ……. nr ………………….. .

Osoby popieraj ce kandydata

Lp. Imi  i nazwisko Adres zamieszkania Nr dowodu osobistego Podpis
1.
2.
3.
  .
  .
  .
25.

wiadczenie kandydata

Ja …………………………… o wiadczam, e posiadam prawa wyborcze,  stale zamieszkuj  na terenie So ectwa
Ochotnica Górna  i wyra am zgod  na kandydowanie na So tysa.

 …………………                                      ……………………….
          (data)                                                                                                              (podpis kandydata)

 Druki zg osze  kandydatów na So tysa mo na pobra  w Urz dzie Gminy w Ochotnicy Dolnej  pok. nr 22 – 23
 (II pi tro).

http://www.ochotnica.pl
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  KALENDARZ WYBORCZY WYBORU SO TYSA SO ECTWA OCHOTNICA GÓRNA W DNIU 5 KWIETNIA 2009 ROKU

Lp. Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialny

1. Podanie do publicznej wiadomo ci So ectwa informacji o sk adaniu zg osze  do 23.02.2009 r. Wójt Gminy
2. Sporz dzenie spisów wyborców do 10.03.2009 r. Urz d Gminy

  3. Zg oszenie kandydatów   do 10.03.2009 r.       Komisja Wyborcza
           Urz d Gminy

4. Wy enie spisów wyborców do 20.03.2009 r. Urz d Gminy
5. Sporz dzenie listy kandydatów i przekazanie komisji wyborczej do 17.03.2009 r. Urz d Gminy
6. Sporz dzenie kart do g osowania do 25.03.2009 r. Komisja Wyborcza
7. Wywieszenie listy kandydatów  w So ectwie do 20.03.2009 r. Komisja Wyborcza
8. Zg oszenie komisji wyborczej osób zaufania do 02.04.2009 r. Komisja Wyborcza
9. Przeprowadzenie g osowania (w godz. 8.00 – 18.00) 05.04.2009 r. Komisja Wyborcza
10. Sporz dzenie protoko u z wyborów 05.04.2009 r. Komisja Wyborcza
11. Og oszenie wyników wyborów do 09.04.2009r. Wójt Gminy

Rada Gminy Ochotnica Dolna na XXIX sesji w dniu 28 stycznia br. powo a nast puj ce sk ady komisji
wyborczych do przeprowadzenia wyboru

So tysa So ectwa Ochotnica Dolna – M ynne: So tysa So ectwa Ochotnica Górna:
Przewodnicz cy                    – Tadeusz Litwa                           Przewodnicz cy  –  Stanis awa Urbaniak
Z – ca przewodnicz cego     – Józefa Syjud Z – ca przewodnicz cego   –  Stanis awa Urbaniak
Cz onkowie:       Józefa Ptaszek, Cz onkowie:      Tadeusz Wójciak

      Józef Jagie a,                    Jan Franczyk
      Mieczys aw Trybulec,                    Józefa M ynarczyk
      Wojciech Chlipa a                    Maria Franczyk

KALENDARZ WYBORCZY WYBORU SO TYSA SO ECTWA OCHOTNICA DOLNA – M YNNE  W DNIU 19 KWIETNIA 2009 ROKU

Lp. Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialny

1. Podanie do publicznej wiadomo ci So ectwa informacji o sk adaniu zg osze do 23.02.2009 r. Wójt Gminy
2. Sporz dzenie spisów wyborców do 23.03.2009 r. Urz d Gminy

 3. Zg oszenie kandydatów   do 31.03.2009 r.  Komisja Wyborcza
      Urz d Gminy

4. Wy enie spisów wyborców do 03.04.2009 r. Urz d Gminy
5. Sporz dzenie listy kandydatów i przekazanie komisji wyborczej do 03.04.2009 r. Urz d Gminy
6. Sporz dzenie kart do g osowania do 08.04.2009 r. Komisja Wyborcza
7. Wywieszenie listy kandydatów  w So ectwie do 08.04.2009 r. Komisja Wyborcza
8. Zg oszenie komisji wyborczej osób zaufania do 16.04.2009 r. Komisja Wyborcza
9. Przeprowadzenie g osowania (w godz. 8.00 – 18.00) 19.04.2009 r. Komisja Wyborcza
10. Sporz dzenie protoko u z wyborów 19.04.2009 r. Komisja Wyborcza
11. Og oszenie wyników wyborów do 23.04.2009r. Wójt Gminy

Zgodnie z § 24 Statutu So ectwa Ochotnica Górna oraz z § 25 Statutu So ectwa Ochotnica Dolna – M ynne
wybory So tysa odbywaj  si  w nast puj cy sposób:

1. Wybór So tysa odbywa si  w drodze wyborów powszechnych, tajnych, bezpo rednich.
2. Wybory zarz dza Rada Gminy z wyprzedzeniem co najmniej dwumiesi cznym i og asza o tym zgodnie z miejscowym zwyczajem.
3. Bierne i czynne prawo wyborcze przys uguje mieszka com, którzy uko czyli 18 lat i posiadaj  sta e zameldowanie

w  so ectwie.
4. Wybory odbywaj  si  nie pó niej ni  przed up ywem dwóch miesi cy od daty wyga ni cia kadencji.
5. Spis wyborców sporz dza Wójt Gminy i udost pnia mieszka com so ectwa do wgl du na 2 tygodnie przed dat  wyborów.

Reklamacje w sprawie spisów rozpatruje Wójt Gminy.
6. Do przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powo uje komisj  wyborcz , wyznacza przewodnicz cego, zast pc  przewodnicz cego

i cz onków w liczbie czterech osób. Komisji wyborczej przys uguj  diety za czas obecno ci przy pracach zwi zanych z wyborami.
Cz onkiem komisji nie mo e by  osoba kandyduj ca na so tysa.
Prawo zg aszania kandydatów przys uguje grupie przynajmniej 25 osób. Listy kandydatów z podpisami zg aszaj cych winny by

one komisji wyborczej przynajmniej na 14 dni przed terminem wyborów. Do list do cza si  pisemne o wiadczenie kandydatów o
wyra eniu zgody na kandydowanie. Komisja prowadzi rejestr kandydatów. List  kandydatów wywiesza si  w miejscu publicznym
przynajmniej na 7 dni przed dat  wyborów. Kandydat mo e wyznaczy  swojego m a zaufania, który mo e by  obecny w czasie

osowania i przy ustalaniu wyników wyborów przez komisj  wyborcz . Zg oszenie m a zaufania mo e by  dokonane komisji
wyborczej najpó niej na dwa dni przed dat  wyborów.

7. W przypadku zg oszenia jednego kandydata komisja og asza wybór tego kandydata na so tysa.
8. Komisja wyborcza sporz dza karty do g osowania w porz dku alfabetycznym. Karty do g osowania powinny by  opiecz towane

piecz ci  Urz du Gminy.
9. G osowanie odbywa si  w lokalu wyborczym w dzie  wyborów bez przerwy w godzinach ustalonych ka dorazowo przez Rad

Gminy. Przed rozpocz ciem g osowania komisja wyborcza sprawdza czy urna wyborcza jest pusta oraz piecz tuje urn . W czasie
osowania w lokalu wyborczym winni by  przewodnicz cy komisji lub jego zast pca i dwaj cz onkowie komisji, maj  prawo by

owie zaufania. G osowanie odbywa si  poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku kandydata, na którego chcemy odda  g os
i taki g os uznawany jest za wa ny. Nazwisk dopisanych na karcie do g osowania nie bierze si  pod uwag .
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10. Po zako czeniu g osowania komisja wyborcza podlicza g osy i sporz dza protokó  z wyborów, wyszczególniaj c w nim liczb  osób
uprawnionych do g osowania, g osów wa nych, g osów niewa nych, g osów oddanych na poszczególnych kandydatów, ewentualne
uwagi m ów zaufania. Wybran  uwa a si  osob , która uzyska a najwi ksz  liczb  g osów. W przypadku równiej liczby g osów na
dany mandat, komisja wyborcza przeprowadza losowanie. Protokó  podpisuj  wszyscy cz onkowie komisji obecni w lokalu
wyborczym.

11. Protokó  wyborów przekazuje przewodnicz cy komisji lub jego zast pca Wójtowi Gminy. Wójt Gminy og asza wyniki wyborów wg
stosownego zwyczaju.

OTRZYMALI MY DOFINANSOWANIE ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH  PROGRAMU ZPORR –  NADKONTRAKTACJA !

Gmina Ochotnica Dolna otrzyma a dofinansowanie z Unii Europejskiej  ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizacj  projektu p.n. „Technologia dla oczyszczalni cieków i budowa kanalizacji sanitarnej w
Gminie Ochotnica Dolna” realizowanego w ramach programu ZPORR (dzia anie 1.2; Infrastruktura ochrony rodowiska).

Projekt uzyska  dofinansowanie w ramach procedury nadkontraktacji  rodków ZPORR – na podstawie umowy nr
Z/2.12/I/1.2/23/06/U/8/08 zawartej pomi dzy Wojewod  Ma opolskim a Gmin  Ochotnica Dolna w dniu 5.12.2008 roku.
Projekt zosta  w ca ci zrealizowany przed podpisaniem umowy. Pierwsze roboty obj te zakresem projektu rozpocz y
si  jeszcze w 2005 roku, a zako czenie rzeczowe realizacji projektu nast pi o w dniu 31.10.2008 roku.
Warto  ca kowita projektu wynosi 4 530 484,82 PLN.
Kwota dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 112 196,02 PLN.

Przedmiotem realizacji projektu by a dostawa i monta  technologii na oczyszczalni cieków w Tylmanowej,
dostawa i monta  urz dze  do odwadniania osadu nadmiernego, urz dze  do higienizacji osadu i innych elementów
wyposa enia oczyszczalni wraz z robotami budowlanymi towarzysz cymi oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowo ciach Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna.

W efekcie zrealizowanego projektu dostarczono i zamontowano urz dzenia technologiczne dla czterech komór
reaktorów powoduj c tym samym zwi kszenie przepustowo ci oczyszczalni o 400 m3 cieków na dob . Oczyszczalnia w
Tylmanowej wzbogaci a si  równie  o urz dzenia do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego. W ramach realizacji
projektu zosta  wybudowany odcinek kanalizacji o cznej d ugo ci 19,5 km.

INFORMACJA O ZAJ CIACH POZALEKCYJNYCH PROWADZONYCH W SZKO ACH NA TERENIE GMINY
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „JESTEM ZE WSI – TO MI NIE PRZESZKODZI W ODNIESIENIU SUKCESU!

Projekt wspó finansowany
przez Uni  Europejsk

ze rodków Europejskiego Funduszu  Spo ecznego

Realizacja projektu trwa ju  od wrze nia 2008 roku.
Do prowadzonych zaj  zakupili my m. in.: kserokopiark , 2 kamery, 4 komputery, 4 laptopy, 3 drukarki,

 6 aparatów cyfrowych, 3 mikroskopy, 2 zestawy g ników, telewizor, dyktafony,  magnetofony, DVD, programy
komputerowe, wiele ksi ek i wydawnictw specjalnych, filmy, sprz t sportowy i dydaktyczny,  stroje sportowe oraz
materia y biurowe i plastyczne  za czn  kwot  ponad 109 tysi cy z otych.

Po zako czeniu projektu sprz t i pomoce dydaktyczne zostan  na wyposa eniu poszczególnych szkó  naszej
gminy i b  nadal s  uczniom oraz nauczycielom.

W miesi cach wrzesie  – pa dziernik – listopad 576 uczniów wzi o udzia  w 14 wycieczkach do: Warszawy,
Krakowa, Ojcowa, Chorzowa, Zubrzycy, Nowego S cza, Czorsztyna i Niedzicy. W ramach wyjazdów nasi uczniowie mogli
zwiedza  zabytki, muzea, zoo, obejrze  spektakle w kinie, teatrze, filharmonii, zobaczy  jaskinie, park
z dinozaurami, planetarium, a tak e p yn  gondol  po Zalewie Czorszty skim.

Dla wielu uczniów by a to jedyna mo liwo  zobaczenia nowych, ciekawych miejsc, ale równie  okazja mi ego
sp dzenia czasu i poznania siebie nawzajem. Uczniowie naszych szkó  podstawowych i gimnazjów licznie przez ca y rok
szkolny uczestnicz  w zorganizowanych zaj ciach: spo ród 1.194 wszystkich uczniów naszych szkó  1.143 uczestniczy w
wybranych przez siebie zaj ciach dodatkowych, warsztatach, kó kach zainteresowa , które pomagaj  im poszerzy
wiedz  zdobyt  w szkole i rozwin  w asne zainteresowania.

Opracowa a: J. Czajka – Kierownik ZOFS
                                                                                                                                         w Ochotnicy D.
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 „WYKORZYSTANIE I WP YW ORIGAMI NA ROZWÓJ DZIECKA”

W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej w ramach realizacji POKL „ Jestem ze wsi –  to
mi nie przeszkodzi w odniesieniu sukcesu”  prowadzone s  warsztaty „ Matematyka z elementami origami”.
Origami to stara japo ska sztuka sk adania papieru. Origami wykonuje si  z kartek kwadratowych, trójk tnych
i okr ych. Sk ada si  formy p askie i przestrzenne, pojedyncze i z one z wielu modu ów, nawet z kilkuset.
Wykorzystuje si  kartki ma e, rednie i wielkie oraz ró ne rodzaje papieru, g adkie i wzorzyste, barwione
 i drukowane, grube i cienkie.
Origami – cenione jest równie  w kulturze europejskiej. Wielu pedagogów, nauczycieli, psychologów dostrzegaj c
potencja  jaki posiada sztuka Origami w wychowaniu oraz kszta ceniu dzieci i m odzie y w cza t  metod  w swój program
pracy.
Patrz c na dzieci podczas sk adania papieru, s uchaj c ich wypowiedzi, cz sto emocjonalnych i spontanicznych, szybko
mo na si  zorientowa , origami staje si  przydatnym narz dziem integracji, szczególnie na poziomie edukacji
wczesnoszkolnej. Dlatego konstruowania papierowych form nie nale y traktowa  jedynie jako aktywno ci czysto
plastycznej czy technicznej. Rozsypane na awce kwadraty czy ko a w ró nych kolorach i wielko ciach to teren badawczy
dla dziecka, które porównuje, przelicza, przekszta ca, bardzo cz sto opowiada o tym co robi. To wiczenia j zykowe,
matematyczne z geometrii p askiej i przestrzennej oraz zbieranie ogromnej liczby do wiadcze  dla rozwijaj cej si
dynamicznie wyobra ni. Poniewa  proces uczenia si  wymaga zarówno zaanga owania intelektualnego, emocjonalnego,
jak i ruchu, który wspomaga prac  mózgu, origami staje si  niezwykle cennym narz dziem integruj cym wszystkie
do wiadczenia zmys owe dziecka, zbierane systematycznie podczas ka dej zabawy z papierow  sk adank .
W nauczaniu zintegrowanym czynno ci zwi zane z konstruowaniem papierowej formy tworz  ci g sytuacji
dydaktycznych, realizuj c tre ci z zakresu wszystkich edukacji.

Opracowa a: M. Jagie a
          SP im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

„CZ STO SAMA ZABAWA W TEATR JEST WI KSZYM SUKCESEM NI  SAM WYST P PRZED PUBLICZNO CI ”.

Dziecko w ka dym wieku ma naturaln  potrzeb  wyra ania siebie w ró nych formach. Poprzez zaj cia teatralne
ma wspania  okazj  wyrazi  siebie, zaistnie . Teatr jest dla dzieci rzeczywisto ci  wyj tkow , w której wszystko mo e si
zdarzy . Odtwórca roli ma okazj  realizowa  swoje marzenia, by sta  si  kim  innym. Dzia alno  teatralna rozwija
wyobra ni , fantazj , twórcze my lenie dziecka.  Zaj cia teatralne maj  tak e wa ny aspekt wychowawczy. Dziecko uczy
si  wspó dzia ania w grupie i odpowiedzialno ci. Ma wiadomo , e w tej e grupie pe ni bardzo wa  rol , e to mi dzy
innymi od niego zale y sukces pracy ca ego zespo u. Wspó dzia aj c w grupie dziecko uczy si  szacunku dla pracy
kolegów. Dzia alno  teatralna tworzy te  znakomit  okazj  do wyciszenia niepo danych zachowa . Uczy pokory,
panowania nad sob  i cierpliwo ci, gdy nauczyciel zajmuje si  pozosta ymi cz onkami zespo u. Przedstawienie wymaga
ogromnego wysi ku, zaanga owania i cho  efekty pracy nie s  widoczne od razu, to jednak dzieci dostrzegaj
 i rozumiej  sens wielokrotnych wicze  i powtórze .  Maj c kilkuletnie do wiadczenie w pracy teatralnej z dzie mi
zauwa am te , e powierzanie niezbyt trudnej roli nawet dziecku z du ymi trudno ciami wymowy lub nie mia emu
korzystnie wp ywa na jego samopoczucie i motywuje do pracy. Dziecko z niewyra  mow  stara si  pokona  wszystkie
przeszkody i jak najlepiej wyst pi  publicznie. Czuje si  wtedy akceptowane i wa ne. Zaj cia teatralne pomagaj  te
dzieciom przezwyci  swoj  nie mia , otworzy  si  przed grup . W trakcie zaj  zapominaj  o swoich smutkach,
szkolnych problemach, poniewa  tutaj wczuwaj  si  w zupe nie nowe role. Ich gra jest akceptowana przez rówie ników.
W ten sposób pozycja dziecka w grupie umacnia si . Zaj cia teatralne szczególnie korzystnie wp ywaj  na dzieci
nadpobudliwe ruchowo. Uczestnictwo w tego rodzaju zaj ciach umo liwia tym dzieciom ekspansj  ruchow  w formie
wicze  ruchowych, mimicznych i na ladowniczych. Dzieci te bawi c si  w teatr, uczestnicz c w przedstawieniach

opanowuj  swoje ruchy nawykowe i koncentruj  si  na czynno ci scenicznej, aby dobrze wypa  na scenie.  Zaj cia
teatralne s  równie  terapi  dla dzieci nadpobudliwych w sferze emocjonalnej. Takie dzieci w trakcie zaj  maj
mo liwo  pozbywania si  negatywnych emocji, a przyswajania prawid owych zachowa  poprzez stwarzanie okre lonych
sytuacji. Bardzo wa  rol  na zaj ciach teatralnych odgrywaj wiczenia mimiki, gestów, które pozwalaj  okre li
prze ycia osób. Te wiczenia zmniejszaj  zahamowania w sferze emocjonalno-uczuciowej. Ucz  wra liwo ci
i ekspresji. Dzieci pozbywaj  si  apatyczno ci i oboj tno ci. Bawi c si  w teatr i wyst puj c przed publiczno ci  dzieci
czuj  si  szcz liwe, bo s ysz  oklaski, aplauz i pochwa y. Ogromne zaanga owanie i autentyczna rado  tworzenia daj
satysfakcj  dzieciom i nauczycielowi. Na zaj ciach teatralnych aktorami mog  zosta  wszyscy, nie tylko ci, którzy pi knie
recytuj , ta cz  czy piewaj . Teatr umo liwia dzieciom wyra anie swoich prze , pozwala przenie  si
w krain  marze  i fantazji. Sztuka wyzwala pozytywne emocje, uczy  wra liwo ci, wiary we w asne si y, poczucia w asnej
warto ci. Dzieci wyzbywaj  si  strachu i wstydu, „ otwieraj  si ”, nawi zuj  bliskie kontakty z rówie nikami. Jedn
z metod, jakie stosuj  w czasie zaj  ko a teatralnego, jest improwizacja. Daje ona mo liwo  swobodnego operowania
materia em s ownym. Tekst zawarty w wierszu, piosence, ksi ce dzieci przedstawiaj  „swoimi s owami” zgodnie
z w asnym odczuciem, bez wcze niejszego przygotowania. Uczniowie najch tniej improwizuj  scenki humorystyczne.
Improwizacje daj  dzieciom wiele rado ci, pozwalaj  na twórcze wyra enie swoich my li, doskonal  wypowiedzi ustne
dzieci, pozwalaj  prze amywa  emocjonalne bariery przed wyst pami publicznymi.

Opracowa a: M. K dzierska
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NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMO CI ORAZ PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
OBOWI ZUJ CE W 2009 ROKU!

Rada Gminy Ochotnica Dolna na XXVI sesji w dniu 27 listopada 2008 roku podj a m. in. uchwa
w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci i uchwa  w sprawie okre lenia wysoko ci stawek
podatku od rodków transportowych, ustalaj c tym samym nowe, przedstawione poni ej stawki podatku od nieruchomo ci
jak równie  stawki podatku od rodków transportowych obowi zuj ce w 2009 roku na terenie naszej Gminy.

Uchwa a Nr XXVI/217/08
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie : okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt  8 w zwi zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym / Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm./ i  art. 5 ust. 1,3,4 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych  /Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó n.zm. /, Rada Gminy  Ochotnica Dolna uchwala co nast puje:

§ 1
 Ustala si  nast puj ce roczne stawki podatku od nieruchomo ci:
1) Od gruntów
 a/    zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób
        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0.35 z od 1m 2 powierzchni

 b/    pod jeziorami, zaj tymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
2.23 z od 1 ha  powierzchni

 c/    pozosta ych , w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku publicznego
        przez organizacje po ytku publicznego

0.12z od 1 m 2 powierzchni

2) Od budynków lub ich cz ci:

 a/     mieszkalnych
0.31 z od 1 m 2 powierzchni u ytkowej

 b/    zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
        lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej

9.52 z od 1 m 2 powierzchni u ytkowej

  -     zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich cz ci zaj tych na
         prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie handlu  zawieraj cego alkohol

15.82 z od 1m 2 powierzchni u ytkowej

 c/     zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
         materia em siewnym

5.05 z od 1 m 2 powierzchni u ytkowej

  d/   zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze  zdrowotnych

1.25 z od 1 m 2 powierzchni u ytkowej
  e/   pozosta ych w tym:

      -  zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego

1.11 z od 1 m 2 powierzchni u ytkowej
      -  wykorzystanych wy cznie w celach  rekreacyjnych

5.05 z od 1 m 2 powierzchni u ytkowej
-  innych ni  wymienionych wy ej

2.23 z od 1 m 2 powierzchni u ytkowej

3) Od budowli lub ich cz ci zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej 2%
 warto ci okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.  3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op atach
 lokalnych

§ 2
Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

§ 3
 Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od daty og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Ma opolskiego
 i ma zastosowanie do podatku nale nego od 2009 roku.
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Uchwa a Nr XXVI/218/08
Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia  27 listopada 2008 r.

w sprawie : okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków  transportowych  na terenie Gminy Ochotnica
                     Dolna.

               Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku o samorz dzie  gminnym
/tekst jednolity z 2001 roku; Dz.U.Nr 142 ,poz. 1591 z pó n.zm.) oraz  art.10 ust.1  i 2 ustawy z dnia 12 stycznia  1991
roku o podatkach i op atach  lokalnych ( tekst jednolity  Dz.U. z 2006 r  Nr 121 poz.844 ze zm.)
Rada Gminy   Ochotnica  Dolna  u c h w a l a , co nast puje:

§ 1
Stawki  podatku od rodków transportowych wynosz   rocznie :
 1)  od samochodu ci arowego o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 3,5 tony  i poni ej 12 ton,
 2)  od ci gnika siod owego  i  balastowego przystosowanego do u ywania cznie z naczep   lub przyczep
      o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów od 3,5 tony i poni ej 12 ton,
 3)  od przyczepy  i  naczepy , które cznie z  pojazdem silnikowym posiadaj  dopuszczaln   mas  ca kowit   od 7 ton
      i poni ej 12 ton, z wyj tkiem zwi zanych wy cznie z dzia alno ci   rolnicz   prowadzon  przez  podatnika podatku
      rolnego ,
 4)  od autobusów ,
       -  jak w za czniku nr 1 do niniejszej uchwa y.
 5)  od samochodu ci arowego o dopuszczalnej masie ca kowitej  równej lub wy szej ni  12 ton,
 6)  od ci gnika siod owego  i  balastowego przystosowanego do u ywania  cznie z naczep  lub przyczep
      o dopuszczalnej masie ca kowitej  zespo u pojazdów równej lub wy szej  ni  12 ton,
       -   jak w za czniku nr 2 do niniejszej uchwa y.
 7)  od przyczepy  i  naczepy , które cznie z pojazdem silnikowym posiadaj  dopuszczaln  mas   ca kowit   równ  lub
      wy sz  ni  12 ton, z wyj tkiem zwi zanych wy cznie z dzia alno ci   rolnicz  prowadzon   przez podatnika
      podatku rolnego .
       -  jak w za czniku Nr 3 do niniejszej uchwa y.

§ 2
Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

§ 3
Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Ma opolskiego.

§ 4
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni  od daty og oszenia  w  Dzienniku Urz dowym Województwa  Ma opolskiego i
ma zastosowanie do podatku nale nego od 2009 roku .

Za cznik nr 1 do  Uchwa y nr  XXVI/218/08  Rady Gminy Ochotnica Dolna  z dnia 27 listopada  2008 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY OCHOTNICA DOLNA.

L.P. RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CA KOWITA  (DMC)
 POJAZDU SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU
OBOWIAZUJ CE  NA
TERENIE GMINY
OCHOTNICA  DOLNA w z
od 1 pojazdu

1. 3 4
1.1 Samochód ci arowy o DMC  powy ej 3,5 tony do 5,5 tony w cznie 320,00
1.2 Samochód ci arowy o DMC powy ej 5,5 tony do  9 tony w cznie 374,00
1.3 Samochód ci arowy o DMC powy ej 9 ton i poni ej  12 ton 620,00
2. Ci gnik siod owy i balastowy o DMC Zespo u pojazdów od 3,5 ton i

poni ej 12 ton
620,00

3. Przyczepa i naczepa o DMC zespo u pojazdów  Od 7 ton i poni ej 12 ton 108,00
4.1 Autobusy z liczb  miejsc do siedzenia do 15 miejsc w cznie 342,00
4.2 Autobusy z liczb  miejsc do siedzenia  powy ej 15 miejsc a mniej ni  30

miejsc
566,00

4.3 Autobusy z liczb  miejsc do siedzenia równej lub wy szej  ni  30 miejsc 962,00
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Za cznik nr 2 do  Uchwa y Nr XXVI/218/08  Rady Gminy Ochotnica Dolna  z dnia 27  listopada  2008 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY OCHOTNICA DOLNA

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKI PODATKU OBOWI ZUJ CE NA
TERENIE GMINY OCHOTNICA DOLNA

W z  od 1 pojazdu
 INNE PARAMETRY
 POJAZDU SAMOCHODOWEGO

 RODZAJ, LICZBA OSI
 I DOPUSZCZALNA MASA CA KOWITA  (DMC)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
i uznane za
równowa ne

Inne systemy
Zawieszenia osi

1                                       2            3            4
1.        Samochód ci arowy o 2 osiach o DMC:
1.1 Nie mniej ni  12 ton i mniej ni  13 ton         684,00          726,00
1.2 Nie mniej ni  13 ton i mniej ni  14 ton         726,00          748,00
1.3 Nie mniej ni  14 ton i mniej ni  15 ton         748,00          770,00
1.4 Nie mniej ni  15 ton i wi cej         770,00       1 346,00
2. Samochód ci arowy o 3 osiach o DMC:
2.1 Nie mniej ni  12 ton i mniej ni  17 ton          770,00           834,00
2.2 Nie mniej ni  17 ton i mniej ni  19 ton          834,00           854,00
2.3 Nie mniej ni  19 ton i mniej ni  21 ton 854,00           898,00
2.4 Nie mniej ni  21 ton i mniej ni  23 tony          876,00        1 112,00
2.5 Nie mniej ni  23 tony i mniej ni  25 ton       1 112,00        1 688,00
2.6 Nie mniej ni  25 ton i wi cej       1 154,00        1 710,00
3. Samochód ci arowy o 4 osiach i wi cej o DMC:
3.1 Nie mniej ni  12 ton i mniej ni  25 ton          898,00             962,00
3.2 Nie mniej ni  25 ton i mniej ni  27 ton          962,00          1 154,00
3.3 Nie mniej ni  27 ton i mniej ni  29 ton       1 284,00          1 796,00
3.4 Nie mniej ni  29 ton i mniej ni  31 tony       1 796,00          2 546,00
3.5 Nie mniej ni  31 ton i wi cej       1 924,00          2 548,00
4. Ci gnik siod owy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespo u pojazdów: ci gnik siod owy + naczepa, Ci gnik

siod owy + przyczepa
4.1 Nie mniej ni  12 ton i mniej ni   18 ton           878,00            942,00
4.2 Nie mniej ni  18 ton i mniej ni   25 ton           942,00         1 026,00
4.3 Nie mniej ni  25 ton i mniej ni  31 tony        1 046,00         1 256,00
4.4 Nie mniej ni   31 ton i do 36 ton w cznie        1 486,00         1 920,00
4.5 Powy ej 36 ton        1 674,00         2 070,00

5.
 Ci gnik siod owy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespo u pojazdów:
 Ci gnik siod owy + naczepa , ci gnik siod owy + przyczepa

5.1 Nie mniej ni  12 ton i do 36 ton w cznie         1 340,00          1 820,00

5.2 Powy ej 36 ton i mniej ni  40 tony         1 360,00          1 862,00
5.3 Nie mniej ni  40 ton i wi cej         1 820,00          2 500,00

Za cznik  nr 3   do Uchwa y Nr XXVI/218/08  Rady Gminy Ochotnica Dolna  z dnia 27 listopada 2008 r.

Lp.

INNE PARAMETRY POJAZDU
                                             SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU
OBOWI ZUJ CE NA TERENIE GMINY
OCHOTNICA DOLNA
w  z  od 1 pojazdu

RODZAJ, LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CA KOWITA (DMC) ZESPO U POJAZDÓW:
NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY

Zawieszenie osi
Pneumatyczne i
uznane za
Równowa ne

Inne systemy
Zawieszenia osi

1 2 3 4
       1.  Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

1.1 Nie mniej ni  12 ton i mniej ni  18 ton          106,00 108,00
1.2 Nie mniej ni  18 ton i mniej ni  25 ton          186,00 336,00
1.3 Nie mniej ni  25 ton i do 36 ton w cznie          346,00         588,00
1.4 Powy ej 36 ton          420,00         628,00

       2.   Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 Nie mniej ni  12 ton i mniej ni  28 ton          420,00 472,00
2.2 Nie mniej ni   28 ton i mniej ni  33 ton          648,00          900,00
2.3 Nie mniej ni  33 ton i do 36 ton w cznie          900,00  1 360,00
2.4 Powy ej 36 ton i mniej ni  38 tony          942,00       1 380,00
2.5 Nie mniej ni    38 ton  i  powy ej       1 214,00  1 778,00
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      3.    Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 Nie mniej ni  12 ton i do 36 ton w cznie          732,00       1 026,00
3.2 Powy ej 36 ton i mniej ni  38 tony          734,00       1046,00
3.3 Nie mniej  ni   38 ton  i  powy ej       1 026,00  1 360,00

SPRAWOZDANIE RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA ZA ROK 2008

Rada Gminy Ochotnica Dolna na zwyczajnej sesji Nr XXVIII/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku przyj a nast puj ce
sprawozdanie za 2008 rok:

W roku 2008 odby o si  10 sesji Rady Gminy, natomiast od pocz tku kadencji odby o si  28.
Sesje zwo ywane by y zgodnie z jej planem pracy, wnioskami radnych i potrzebami Gminy.

Najwa niejszymi tematami sesji by y:
1. Uchwalenie op at za korzystanie z przedszkola.
2. Omówienie spraw zwi zanych z ochron rodowiska i czysto ci  w gminie.
3. Sprawy nabycia nieruchomo ci na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Wiejskiego O rodka Kultury

w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej za rok 2007.
5. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
6. Zmiany w bud ecie gminy na 2008 rok.
7. Zmiana uchwa y nr XXXVIII/270/05 w sprawie nabycia na rzecz gminy maj tku zwi zanego ze wiadczeniem us ug

zbiorowego odprowadzania cieków.
8. Sprawy wyra enia zgody na sprzeda  nieruchomo ci stanowi cej w asno  gminy.
9. Sprawy wyra enia zgody na zamian  nieruchomo ci.
10. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2007 rok.
11. Zmiany Uchwa y Bud etowej Gminy Ochotnica Dolna na rok 2008 Nr XV/118/07 Rady Gminy Ochotnica  Dolna

 z dnia 31 grudnia 2007 roku.
12. Zaci gni cie po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
13. Rozpatrzenie wezwania do usuni cia naruszenia prawa uchwa y nr XV/119/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku.
14. Sprawy zaopiniowania projektu uchwa y Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekszta cenia Podhala skiego

Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw a II w Nowym Targu polegaj cego na likwidacji stacji dializ wraz
z oddzia em nefrologicznym i poradni  nefrologiczn .

15. Sprawa likwidacji filii Szko y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk.
16. Sprawy wyra enia zgody na zabezpieczenie prawid owego wydatkowania rodków na budow  boiska przy Szkole

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej w formie weksla „in blanco”.
17. Sprawy nadania „Odznaki za zas ugi dla Gminy Ochotnica Dolna” oraz przyznania „Listu Pochwalnego”.
18.  Sprawy wyra enia zgody na bezprzetargowe wydzier awienie nieruchomo ci na okres 3 lat.
19. Sprawa przyj cia do realizacji zadania pod nazw  „Budowa chodnika w ci gu drogi powiatowej nr K 1637   Harklowa

– Tylmanowa”.
20. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Ochotnica Dolna za 2007 rok.
21. Okre lenie najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto ci jednego punktu dla pracowników Zespo u

Obs ugi Finansowej Szkó  Gminy Ochotnica Dolna, Pracowników Zak adu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy
Dolnej, Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Ochotnicy Dolnej.

22. Przyj cie „Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 2008 – 2020””.
23. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Turystyki w Gminie Ochotnica Dolna do  2020 roku” .
24. Ocena stanu budynków komunalnych, dróg gminnych oraz prowadzonych inwestycji.
25. Przyst pienie Gminy Ochotnica Dolna do realizacji projektu „Zmieniam swoje ycie na lepsze – upowszechnianie

aktywnej integracji spo ecznej w Gminie Ochotnica Dolna” w ramach poddzia ania 7.1.1 Programu Operacyjnego
Kapita  Ludzki.

26. Przyst pienie do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna.
27. Odwo anie i powo anie Zast pcy Kierownika Urz du Stanu Cywilnego.
28. Sprawy zwi zane z agroturystyk  i promocj  gminy.
29. Sprawy zwi zane z kanalizacj  i oczyszczalni cieków.
30. Przyst pienie Gminy Ochotnica Dolna do Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych w Ochotnicy Dolnej –

ynne.
31. Przyst pienie Gminy Ochotnica Dolna do Stowarzyszenia „Gorce – Pieniny” na prawach cz onka zwyczajnego.
32. Omówienie aktualnej sytuacji w o wiacie i kulturze na terenie gminy.
33. Omówienie spraw zwi zanych z funkcjonowaniem s by zdrowia i pomocy spo ecznej.
34. Przyst pienie Gminy Ochotnica Dolna do realizacji projektu pt. „Jestem ze wsi – to mi nie przeszkodzi w odniesieniu

sukcesu” w ramach Poddzia ania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie
do edukacji oraz zmniejszanie ró nic w jako ci us ug edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki.

35. Przedstawienie proekologicznych dzia  na terenie gminy przez Fundacj  „Dobro Nasze”.
36. Analiza informacji z wykonania bud etu Gminy Ochotnica Dolna za i pó rocze 2008 roku.
37. Przyj cie do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1216 37 Harklowa – Tylmanowa”.
38. Upowa nienie Kierownika Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Ochotnicy Dolnej do za atwienia indywidualnych

spraw w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
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39. Sprawa zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na
terenie Gminy Ochotnica Dolna.

40. Zmiana statutu Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Ochotnicy Dolnej.
41. Sprawy zwi zane z budow  kanalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
42. Sprawa wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo ci.
43. Nawi zanie wspó pracy Gminy Ochotnica Dolna z Obec Kyjow w Republice S owackiej.
44. Sprawy okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci.
45. Sprawa okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
46. Sprawa wyra enia zgody na ustanowienie s ebno ci przejazdu i przechodu.
47. Sprawa wyznaczenia miejsc poboru wiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
48. Sprawa regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko ach prowadzonych przez Gmin  Ochotnica

Dolna.
49. Przyj cie Planu Pracy Komisji i Rady Gminy Ochotnica Dolna  na 2009 rok.
50. Przyj cie rocznego programu wspó pracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarz dowymi na rok 2009.
51. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwi zywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdzia ania

Narkomanii na rok 2009.
52.  Wyra enie zgody na zaci gni cie zobowi zania w zakresie wydatków przekraczaj cych rok bud etowy.
53.  Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania cieków na 2009 rok na  terenie gminy.
54.  Ustalenie dop at do 1 m³ cieków.
55.  Uchwalenie Bud etu Gminy na 2009 rok.

          Przewodnicz cy Rady Gminy
   Józefa Ptaszek

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY OCHOTNICA DOLNA NA 2009 ROK.

            Na wniosek, Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Spo ecznej i Promocji Gminy,
zamieszczamy harmonogram na 2009 rok odbioru odpadów komunalnych przez P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o.:

DZIE  ODBIORU – PIERWSZA SOBOTA KA DEGO MIESI CA

WIADOMO CI Z SO ECTW Z TERENU GMINY – PODSUMOWANIE PRAC INWESTYCYJNYCH WYKONANYCH
W 2008 ROKU

Najwa niejsze prace wykonane w So ectwie Tylmanowa w 2008 roku :
1. Doko czenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku osiedla Bliszcze wraz z kanalizacj

ciekow .
2. Doko czenie rozbudowy i remontu Wiejskiego O rodka Kultury.
3. Wykonanie muru oporowego Zawodzie wzd  Dunajca wraz z kanalizacj ciekow  – 300 mb.
4. Wykonanie asfaltu na drogach w osiedlach: Górzany – 320 mb., Górzany – Kliniec – 600 mb, Talafusy –

Piszczki – 250 mb.
5. Cz ciowe wykonanie smo ówki w osiedlu Brzegi – 450 mb ( doko czenie w roku 2009).
6. Us ugi spycho – kopark  przy remoncie i poszerzeniu dróg w osiedlach: Zaba cie – Cyrhla, Talafusy – Piszczki,

Hardopad y, Kozuby, Kl py – Zazi y, potok Kl py Zazi y Czeczugi.
7. Remont mostu Brzegi.
8. Rozgraniczenie drogi Bliszcze Ksi aki P nie.

Od nowego roku prowadzone s  dalsze prace przy budowie muru oporowego Zawodzie.

W  2008 roku w So ectwie Ochotnica Dolna wykonano:
w ramach rodków powodziowych

1. Budowa drogi w os. Ligasy – masa asfaltowa 220 mb X 3m plus dwie kraty przepustowe 20 mb pó kana ków
odp ywowych.

2. Budowa drogi w os. Pitki – nakrapianka 300 mb X 3m

MIESI C DZIE  MIESI CA UWAGI
Stycze 3 Worki do nabycia u So tysa

oraz w siedzibie Firmy –
EMPOL, tj. os. Rzeka 133
Tylmanowa.

Pojemniki i worki z odpadami
wystawia  w dniu zbiórki do
drogi w widocznym miejscu,
pojemniki opisa  numerem
domu.

Luty 7
Marzec 7

Kwiecie 4
Maj 2

Czerwiec 6
Lipiec 4

Sierpie 1
Wrzesie 5

Pa dziernik 3
Listopad 7
Grudzie 5
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3. Budowa drogi w os. Osobie Górne – nakrapianka 400 mb  plus 60 mb p yt betonowych
4. Budowa drogi w os. Gorcowe – masa asfaltowa 300 mb X 4 m
5. Budowa muru oporowego os. Skrodne 80 mb,
w  ramach rodków na drogi rolnicze:
1. Budowa drogi w os. B ki – masa asfaltowa 50 mb X 3 m
2. Budowa drogi w os. Bibiarze – masa asfaltowa 135 mb plus 135 mb pó kana ków
3. Budowa drogi w os. D ubacze – masa asfaltowa 50 mb X 3 m.

        Dokonano, tak e remontu nast puj cych dróg gminnych: Skrodne, Gorcowe, Kudowe, droga do Wiejskiego O rodka
Kultury, Szymany, B ki, Luba skie.

Prowadzono równie   prace w nast puj cych osiedlach:
1. Kudowe – zabezpieczenie mostu, zabezpieczenie drogi, budowa przepustu, monta  barier drogowych,
2. Gorcowe – remont przepustu na drodze gminnej, budowa przepustu, zabezpieczenie drogi, zakup barier

drogowych,
3. Hologówka – regulacja potoku, zakup i monta  korytek ciekowych – 50 mb,
4. Luba skie – regulacja potoku i zabezpieczenie osuwiska,
5. Pitki – budowa drogi, wirowanie 300 mb X 3 m,
6. Plantowanie i wycinka dzia ki Gminy
7. Prace po powodzi: naprawa dróg Gminnych w So ectwie, czyszczenie przepustów, pog bianie zamulonych koryt

potoków, naprawa dróg do pól, czyszczenie studzienek.
            Ponadto, przeprowadzono nast puj ce prace w So ectwie: zbieranie mieci na terenie So ectwa, obcinanie
ga zi, koszenie poboczy, czyszczenie zbiornika P/po .

W miesi cu styczniu i lutym 2009 roku – od nie anie dróg gminnych, posypywanie, rozwo enie posypki po
osiedlach.

Z kolei, w 2008 roku w  So ectwie Ochotnica Dolna – M ynne wykonano:
1. Drog  do osiedla Brze nie – nakrapianka potrójna d ugo  110 mb,
2. Drog  do osiedla Golce – wykonano dywanik asfaltowy na d ugo ci 100 mb, nakrapiank  asfaltow  potrójn  na

ugo ci 50 mb. Sporz dzono dokumentacj  regulacji drogi do osiedla Golce, mieszka cy So ectwa przekazali
nieodp atnie cz  swoich dzia ek pod drog .

3. Drog  do osiedla Szlagówka – u ono korytka ciekowe na d ugo ci 100 mb, poprawiono p yty drogowe,
4. Drog  do osiedla Folwark – zakupiono korytka ciekowe
5. Drog  do osiedla Chrobaki – zakupiono i za ono kr gi na drodze dojazdowej do pól,
6. Drog  do osiedla Bystry Gronik – za ono i zakupiono kr gi  na pi  przepustów, wykonano równie  rów

odwadniaj cy,
7. Drog  do osiedla Wierch M ynne do granicy z Gmin  Kamienica –  wykonano podbudow  oraz nawierzchni

asfaltow  potrójn  na d ugo ci 500 mb.  Trwaj   prace przy regulacji tej e drogi.
8. Powi kszono i wy wirowano parking przed now  kaplic .
9. Wykonano wiat  przystanku na zajezdni autobusowej w osiedlu Jagie y.
10. Wykonano studni  g binow , ogrodzenie wokó  szko y podstawowej, przystosowano sale dydaktyczne do

prowadzenia zaj  w przedszkolu od 1.09.2008 r. Wykonano równie  chodnik do budynku szko y.
11. Wyremontowano pomieszczenia w budynku Agronomówka i wykonano ogrodzenie wokó  budynku.

W dniu 8 lutego 2009 roku w So ectwie odby o si  Zebranie Wiejskie, na którym dokonano podzia u bud etu na
2009 rok. Na odbudow  dróg w br. przeznaczono  kwot  43 012,00 z .

W  2008 roku w So ectwie Ochotnica Górna wykonano nast puj ce  prace inwestycyjne:
1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych –       17.333.90
2. Odbudowa i bie ce utrzymanie dróg i inne –       82.131.58
        w tym:

 wykonanie odwodnienia drogi Bia kówka  –        9.900.00
  zakup kr gów bet. pod przepusty drogowe  –        5.177.30
 odbudowa wiaty przystankowej w Centrum  –        2.970.00
 odbudowa dróg do odleg ych osiedli i pól –               47.545.34
  usuwanie skutków powodzi  –        6.893.21
 zagospodarowanie dzia ki na Ustrzyku  –        9.645.73

3. Wk ad do pozyskanych sk adanych wniosków  –      48.465.26
4. Gospodarka mieniem komunalnym  –    120.478.37
        w tym:

 wykup gruntów pod drog  Studzionki + op aty   –      87.441.37
 regulacja dróg gminnych   –        1.037.00
 dokumentacja techn. mostu Szpuntówka           –      32.000.00

5. Pracownik gospodarczy   –      25.142.84
6. Remont budynku O rodka Zdrowia   –        7.757.79
7. Dotacja dla Szko y   –      20.000.00
8. Wywóz odpadów komunalnych   –        9.485.48
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9. O wietlenie uliczne   –      57.103.44
10. Rycza t So tysa   –        8.400.00
11. Sp ata kredytu   –      13.243.96
12. Wk ad do modernizacji drogi powiatowej   –      47.960.15
13. Odbudowa drogi wewn trznej w Centrum   –        7.028.00
14. Budowa dróg bitumicznych   –    192.324.00
        /os. Studzionki, os. P. Potok/
       __________________________________________________________

RAZEM:    656.857.77
Sumuj c rok 2008 by  rekordowym, co do rozmachu prac inwestycyjnych i poniesionych nak adów finansowych

na terenie so ectwa Ochotnica Górna, bo oprócz tych wy ej wymienionych prac  nale oby doda  wielk  inwestycj
w postaci budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach rz dowego programu „ORLIK-2012” wraz
z modernizacj  budynku po by ej Szkole na Ustrzyku. Przy wspó pracy z Powiatowym Zarz dem Dróg Starostwa
Nowotarskiego i Gminy Ochotnica Dolna dokonano gruntownej modernizacji drogi powiatowej w Centrum cznie
z budow  nowego chodnika dla pieszych oraz organizacj  ruchu wraz z oznakowaniem.

Natomiast, je eli chodzi o podj te dzia ania w okresie stycze  – luty 2009 roku,  to w g ównej mierze by y to
prace zwi zane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Nadmieni  nale y, e w dniu 8 lutego odby o si  spotkanie Rady
So eckiej, na którym ustalono termin zwo ania Zebrania Wiejskiego na dzie  1 marca na godz. 10.30 oraz propozycj
porz dku zebrania i uchwalenia bud etu i zakresu prac inwestycyjnych na 2009 rok.

INFORMACJA O DZIA ALNO CI WIEJSKICH OSRODKÓW KULTURY NA TERENIE GMINY

P. Jan Ligas – Kierownik Wiejskiego O rodka Kultury przedstawia nast puj ce sprawozdanie
z dzia alno ci Wiejskiego O rodka Kultury w Tylmanowej za okres stycze  – luty 2009 r. :

W miesi cu styczniu 2009 r. odby  si  turniej halowy o Puchar Prezesa PPPN w Maniowach. W turnieju udzia
wzi y dru yny: m odsi trampkarze, trampkarze, m odsi juniorzy, juniorzy i seniorzy z Klubu Sportowego Luba  Tylmanowa
dzia aj cego przy Wiejskim O rodku Kultury w Tylmanowej.

18 stycznia br. zorganizowano Dzie  Dziadka i Babci – wyst py dzieci ze Szko y Podstawowej im. mjr.
H. Sucharskiego (50 dzieci). W imprezie wzi o udzia  120 osób.

Natomiast, w dniu 21 stycznia zorganizowano dzie  Dziadka i Babci dla dzieci ze Szko y Podstawowej im. ks. J.
Twardowskiego.
25 stycznia  – Op atek Zwi zku Podhalan – wyst p kapeli regionalnej. W op atku udzia  wzi o 150 osób.
29 stycznia  –  Konkurs recytatorski im. A.S Florka w kategorii gwara i gaw dy.  W eliminacjach udzia   wzi o  35
                         osób. Wy oniono 4 uczniów z gimnazjum i 8  uczniów ze szkó  podstawowych.
30 stycznia  –  Koncert kol d dzieci z ogniska muzycznego dla rodziców.
31 stycznia  –  Zabawa choinkowa dla dzieci ze SP. im. mjr. H. Sucharskiego.
31 stycznia o godz. 20.00 –  Zabawa dla doros ych.

Z kolei, w miesi cu lutym
01 lutego     –  Wystawienie Jase ek przez m odzie  z gimnazjum dla mieszka ców So ectwa
6 lutego       –  Konkurs malarski pt. „Zima”. W konkursie udzia  wzi o 15 dzieci.
7 lutego       –  Zabawa choinkowa dla dzieci ze SP. im. ks. J. Twardowskiego
12 lutego     –  Konkurs recytatorski im. A. S. Florka – wyjazd do Bia ego Dunajca (12 osób).
14 lutego     –  Zabawa choinkowa dla gimnazjum
15 lutego     –  Wy wietlenie prze roczy o Misjach w Afryce
19 lutego     –  Posiady „Zapusty” Zwi zku Podhalan i Ko a Gospody  Wiejskich – wyst p kapeli.

W Wiejskim O rodku Kultury w Tylmanowej od poniedzia ku do pi tku odbywaj  si  równie  nast puj ce zaj cia:
Poniedzia ek godz. 16°° -  Zespó  Regionalny
Wtorek – czwartek od godz. 14°° - Ognisko Muzyczne
Pi tek godz. 16°° - Ognisko Muzyczne i Zespó  Regionalny
Pi tek godz. 16°° - Kó ko plastyczne dla dzieci.

P. Stanis awa Grzywnowicz – Kierownik Wiejskiego O rodka Kultury w Ochotnicy Dolnej przedstawia nast puj ce
sprawozdanie z dzia alno ci O rodka za okres stycze  – luty 2009

Stycze :
04.01.09 – Wspólne Kol dowanie – „Jase ka Bo onarodzeniowe” w wykonaniu dzieci, Koncert Noworoczny

     Orkiestry D tej oraz dzieci i m odzie y ogniska muzycznego
06.01.09 – Rozgrywki tenisa sto owego w „Deblu” dzieci szkó  podstawowych
10.01.09 – Mistrz Pi karzyków – zawody o najlepsz  par  m odzie y gimnazjalnej
18.01.09 – Koncert Kol dniczy Orkiestry D tej podczas Mszy w. w Ochotnicy Górnej
21.01.09 – Rozgrywki pi karzyków pomi dzy dzie mi z ogniska muzycznego a grup  artystyczn
24.01.09 – Op atek Ochotniczej Stra y Po arnej wraz z Orkiestr  D
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                  –   koncert kol d i pastora ek w wykonaniu orkiestry oraz uczniów z ogniska muzycznego
31.01.09    – „Dzie  Babci i Dziadka” – impreza okoliczno ciowa dla babci i dziadka dzieci z ogniska muzycznego

         oraz grupy teatralnej, która przedstawi a Jase ka Bo onarodzeniowe po czone wspólnym
                       kol dowaniem przy akompaniamencie gry dzieci na fletach.

    –   w miesi cu styczniu Orkiestra D ta koncertowa a w Ko ciele w Ochotnicy Dolnej oraz w Kaplicy
                       M ynne.
Luty:
01.02.09    –   Koncert Kol dniczy Orkiestry D tej w Ko ciele pw. Mi osierdzia Bo ego w Tylmanowej oraz
                       w Ko ciele w. Wojciecha w Szczawnicy.
                  –   Op atek Zwi zku Podhalan przy wspólnym kol dowaniu kol d z Orkiestr  D
18.02.09    –   Eliminacje tenisa sto owego do Turnieju o Puchar WOK w Deblu
11.02.09    –   nie ki – zabawa w plenerze, rzut nie kami do celu dla dzieci
                   –  „Ferie Zimowe” dla dzieci i m odzie y – 14.02. – 28.02.2009
14.02.09     –   Rozgrywki tenisa sto owego par mieszanych
21.02.09     –   „Bawimy si  Razem” – dyskoteka dla dzieci i m odzie y
22.02.09     –   Turniej tenisa sto owego o Puchar WOK
24.02.09     –   Dyskoteka dla dzieci i m odzie y
25.02.09     –   Konkurs plastyczny pt. „Zima w Ochotnicy”
28.02.09     –   Turniej „Pi karzyków” w dwóch kat. wiekowych I – szko y podstawowe, II – gimnazjum.

P. Zdzis aw B achut – Kierownik Wiejskiego O rodka Kultury w Ochotnicy Górnej przedstawia nast puj ce
sprawozdanie z dzia alno ci O rodka za okres stycze  – luty 2009 r.

18 stycznia  –  zorganizowanie OP ATKA NOWOROCZNEGO wspólnie ze Zwi zkiem Podhalan I Ko em
                        Gospody  Wiejskich.
21 stycznia  –  zorganizowanie uroczystej akademii z okazji DNIA BABCI I DZIADKA.
23 stycznia  –  udzia  Zespo u „OCHOTNI” w konkursie XX MUZYKOWANIE NA DUCHOW  NUT w Czarnym
                        Dunajcu ; zaj cie II miejsca.
25 stycznia  –  obchody 54 rocznicy pobytu ks. Karola Wojty y na obozie narciarskim na Ska ce w Ochotnicy
                        Górnej –  SZLAKI PAPIESKIE.
16 – 28 luty  –  FERIE W OCHOTNICY GÓRNEJ
16 – 21 luty  –  wspólne warsztaty z zakresu rze by w drzewie i gipsie, malowania na szkle, ta ca góralskiego
                        z m odzie  z zaprzyja nionej Gminy Murowana Go lina.
23 – 28 luty  –  zaj cia GOSPODARSTWA DOMOWEGO dla dzieci i m odzie y.
23 luty          –  przygotowanie do og oszenia  I GMINNEGO PRZEGL DU GRAND PRIX – TALENT ROKU
                         w dziedzinie kultury wsi OCHOTNICA / rze ba, malarstwo, poezja, piew, obrz dy /.

                                   CELE PRZEGL DU:
 ochrona najcenniejszych tradycji folkloru,
 rozbudzenie zainteresowa  twórczych,
  popularyzacja i promocja dorobku artystycznego,
  inspirowanie do czerpania z dorobku kultury ludowej,
  zaszczepienie szacunku i umi owania kultury ludowej,
  stworzenie mo liwo ci artystycznej konfrontacji i wymiany do wiadcze .

DODATKOWE INFORMACJE
Czas pracy Urz du Gminy Ochotnica Dolna:
od poniedzia ku do pi tku w godz. 8 ºº – 16 ºº

Dy ury radnych:

Przewodnicz cy Rady Gminy – Józefa Ptaszek Z –  ca Przewodnicz cego –  Mieczys aw Trybulec
w  ka dy poniedzia ek  miesi ca w godz.  od 11 ºº do 15 ³º w ka dy wtorek miesi ca w godz.  od 11 ºº do 15 ³º
tel. 018 26 209 18 tel. 018 26 209 18

So tysi:
Tylmanowa –  Jan Ligas                                        tel. 018 262 50 94
Ochotnica Dolna –  Wojciech Chlipa a                  tel. 018 262 47 17
Ochotnica Górna –  Zdzis aw B achut                   tel. 018 262 41 25
Ochotnica Dolna –  M ynne – Józef Chrobak       tel. 018 262 49 00

BIULETYN INFORMACYJNY URZ DU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ
Wydawany przez Urz d Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0182620910

Egzemplarz bezp atny
Nak ad: 1000 egzemplarzy


