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Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, 
kierujemy do Państwa płynące z serca Ŝyczenia radosnych, spokojnych świąt  

oraz pomyślności w nadchodzącym roku. 
    

Niech te radosne święta będą dla Was szczęśliwe, niech przyniosą miłość, wiarę  
i nadzieję oraz duŜo dobrego w Nowym Roku 

 
tego Ŝyczą 

 
Przewodniczacy Rady 
Stanisław Urbaniak 

 
wraz z radnymi 

 

Wójt Gminy 
Kazimierz Konopka 
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NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 
OCHOTNICA DOLNA OD DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU 
 
Od dnia 1 lipca 2013 roku nasza gmina przejmie z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi i tym 
samym stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  
 

Celem realizacji prawidłowego funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych Rada Gminy Ochotnica Dolna 

podjęła w dniu 13 grudnia 2012 r. następujące uchwały w sprawie: 

1. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, Uchwała Nr XXV/209/12. 

2. Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Ochotnica Dolna,  Uchwała Nr XXV/210/12. 

3. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXV/211/12. 

4. Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

Uchwała Nr XXV/212/12., określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, Uchwała Nr XXV/213/12. 

5. Wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, Uchwała Nr XXV/214/12. 

 

Aby jednoznacznie określić do której grupy „właścicieli nieruchomości” Państwo należą przedstawiamy szczegółowe definicje: 

1) nieruchomości zamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa 

w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości przeznaczone do stałego bytowania ludzi, spożywania przez nich posiłków, 

do przechowywania majątku itp.; 
2) nieruchomości niezamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o ucip, a więc w szczególności: domki letniskowe i domki na 

rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy 

administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, bazy służb komunalnych, ujęcia 

wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, bazy 

postojowe i obsługowe, stacje wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, boiska, ścieżki i szlaki rowerowe i turystyczne, 

posterunki policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, parkingi strzeżone, przychodnie 

lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele, w części gospodarstwa agroturystyczne, 

domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, 

składowe, magazynowe i logistyczne i tym podobne; 

3) nieruchomości mieszane – należy przez to rozumieć nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe,  

na których powstają odpady komunalne (np. budynki mieszkalno-usługowe itp.), 

4) gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć jedną osobę lub zespół osób spokrewnionych lub 

niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, a ponadto wspólnie zaspokajających potrzeby 

życiowe. Wyróżniamy gospodarstwa małe, średnie i duże: 

– gospodarstwo domowe małe – rozumie się przez to gospodarstwo domowe o ilości osób od 1 do 2, 

– gospodarstwo domowe średnie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe o ilości osób od 3 do 5, 

– gospodarstwo domowe duże – rozumie się przez to gospodarstwo domowe o ilości osób od 6 wzwyż. 

 

 
Obowiązki właściciela nieruchomości płynące z wprowadzenia przez Gminę Ochotnica Dolna nowych zasad 

gospodarowania odpadami komunalnymi 
1. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do Gminy Ochotnica 

Dolna, która w drodze przetargu wyłoni firmę do świadczenia usług w tym zakresie. 

• Obowiązywać będzie kilka stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałych: 

– niższa w kwocie: 

1). 8,00 zł – obowiązująca dla gospodarstw domowych małych, które wytwarzane odpady komunalne będą zbierać w sposób 

selektywny, 

2). 16,00 zł – obowiązująca dla gospodarstw domowych średnich, które wytwarzane odpady komunalne będą zbierać w sposób 

selektywny, 

3). 20,00 zł – obowiązująca dla gospodarstw domowych dużych, które wytwarzane odpady komunalne będą zbierać w sposób 

selektywny, 

– wyższa w kwocie: 

1). 12,00 zł – obowiązująca dla gospodarstw domowych małych, które wytwarzane odpady komunalne będą zbierać w sposób 

nieselektywny, 

2). 24,00 zł – obowiązująca dla gospodarstw domowych średnich, które wytwarzane odpady komunalne będą zbierać w sposób 

nieselektywny, 
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3). 32,00 zł – obowiązująca dla gospodarstw domowych dużych, które wytwarzane odpady komunalne będą zbierać w sposób 

nieselektywny, 

b) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych: 
Miesięczna stawka za pojemnik/kontener  

w których odpady zbierane są selektywnie 

Miesięczna stawka za pojemnik/kontener  

w których odpady zbierane nieselektywnie 

0,06 m
3
 - 5,80 zł 

0,08 m
3
 - 7,50 zł 

0,12 m
3
 - 11,20 zł 

0,24 m
3
 - 21,70 zł 

1,1 m
3
 - 67,00 zł 

2,2 m
3
 - 129,90 zł 

5 m
3
 - 243,80 zł 

7 m
3
 - 341,40 zł 

10 m
3
 - 593,20 zł 

powyżej 10 m
3
 * 

0,06 m
3
 - 7,60 zł 

0,08 m
3
 - 9,90 zł 

0,12 m
3
 - 14,80 zł 

0,24 m
3
 - 28,70 zł 

1,1 m
3
 - 88,50 zł 

2,2 m
3
 - 171,70 zł 

5 m
3
 - 322,20 zł 

7 m
3
 - 451,10 zł 

10 m
3
 - 783,80 zł 

powyżej 10 m
3
 * 

*Opłata za kontener o powierzchni powyżej 10 m3 obliczana będzie proporcjonalnie do stawki określonej dla kontenera o powierzchni 10 m3. 

 

• Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie: 

– w przypadku nieruchomości zamieszkałych – gospodarstwo domowe, w rozbiciu na gospodarstwa domowe: małe średnie  

i duże, 

– w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. ogrody działkowe, zakłady pracy, 

lokale handlowe, placówki oświatowe i inne) – ilość i pojemność pojemników zapełnionych odpadami komunalnymi. 

 

• Sposób obliczenia wysokości miesięcznej opłaty będzie następujący: 

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałych – stanowi stałą stawkę opłaty od zadeklarowanego gospodarstwa 

domowego (małego, średniego lub dużego) oraz zadeklarowanej stawki niższej lub wyższej, dopasowanej do 

wyboru segregacji lub jej braku, 

b) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – stanowi iloczyn ilości 

pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej dla odpowiedniej pojemności pojemnika,  

z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i zadeklarowanej segregacji, 

c) w przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – stanowi suma 

wyliczonych opłat w powyższych punktach a) i b). 

 

Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się do dnia 20 każdego miesiąca, którego dotyczy. 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy. 

 

Uwaga!  Pierwszą opłatę należy uiścić do dnia 20 lipca 2013 r. 
 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W deklaracji należy określić ilość pojemników i ich pojemność zgodnie zapisami wynikającymi z nowego Regulaminu 

o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Ochotnica Dolna uwzględniając że: 

a) na nieruchomościach zamieszkałych przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę  

w ilości 60 litrów miesięcznie, 

b) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ilość odpadów uzależniona jest od 

zadeklarowanej przez właścicieli nieruchomości liczby pojemników lub kontenerów o zadeklarowanych pojemnościach oraz 

zadeklarowanej częstotliwości ich opróżniania. 
 

Uwaga!     Pierwsza deklaracja winna być złożona w terminie do dnia 15 marca 2013 r. 
 
Złożone deklaracje do Urzędu Gminy zostaną poddane wstępnej weryfikacji. W razie niezłożenia wyżej wymienionego 

dokumentu jak również uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Ochotnica Dolna określi 

wysokość opłaty w drodze decyzji, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości 

o podobnym charakterze zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

3. Właściciel nieruchomości zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ochotnica Dolna, 

będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów komunalnych, tj.: 

– selektywnie z podziałem na trzy frakcje: „SUCHĄ”, „MOKRĄ” oraz „POPIÓŁ/BIOODPADY”,  

– nieselektywnie z podziałem na dwie frakcje: odpady zmieszane (frakcja „SUCHA” plus frakcja „MOKRA”) oraz 

„POPIÓŁ/BIOODPADY”  
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Frakcja „SUCHA” zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmuje 
następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe. 
 
Frakcja „MOKRA” obejmuje pozostałe zmieszane odpady komunalne (np. pieluchy jednorazowe i inne środki higieny 
osobistej, opakowania po dezodorantach, perfumach, zużyte wyroby: z gumy, skóry, zużyte worki do odkurzaczy, zużyta 
odzież i tekstylia itp.). 
 
„POPIÓŁ/BIOODPADY” obejmuje zamiennie popiół lub bioodpady, czyli odpady ulegające biodegradacji z terenów 
zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomicznych i innych, a także odpady 
podobne ze względu na swój charakter lub skład. Odbiór popiołu będzie odbywał się nie rzadziej niż raz w miesiącu w 

terminie od 1 października do 30 kwietnia, a bioodpadów nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w terminie od 1 maja do 30 

września. W przypadku gdy na nieruchomości nie powstają popioły, odbiór bioodpadów będzie odbywał się przez cały rok,  

z częstotliwością jak wyżej. 

 

SUCHE MOKRE BIOODPADY/POPIÓŁ 
plastikowe butelki: po napojach, środkach 
czystości, środkach zmiękczających tkaniny, 
płynach do prania, 
opakowania metalowe: po żywności, napojach, 
karmie dla zwierząt i inne opakowania metalowe; 
opakowania wielomateriało-we (np tetrapak); 
gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier 
szkolny, biurowy, książki, torebki papierowe i 
kartony; 
tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych, 
opakowania z papieru powlekanego, opakowania 
po słodyczach, ciastkach, owocach, mrożonkach 
itp.; 
butelki szklane, opakowania po napojach i 
żywności; 
butelki po napojach alkoholowych; 
słoiki (bez nakrętek, zacisków i uszczelek 
gumowych); 
szklane opakowania po kosmetykach; 
inne opakowania szklane 

pieluchy jednorazowe i inne środki 
higieny osobistej; zużyta wata; worki 
z odkurzacza, sznurki i wstążki, 
lustra, szkło zbrojone; 
szkło płaskie, spodki, ceramika; 
niedopałki papierosów; 
opakowania po dezodorantach, 
perfumach; 
zużyte wyroby z gumy, skóry, 
drewna; 
zużyta odzież, obuwie i tekstylia 

odpadki spożywcze i kuchenne z 
gospodarstw domowych i zakładów 
gastronomicznych: skorupki jaj, 
odpadki z ryb, odpadki z mięsa i 
drobne kości, skorupki z orzechów, 
resztki owoców, warzyw, zepsuta 
żywność, filtry do kawy i herbaty z 
zawartością, kwiaty i pozostałości 
roślin, liście, przycięte części drzew i 
krzewów, ręczniki papierowe, 
chusteczki, papier toaletowy, 
serwetki, małe zwierzęce odchody z 
trocinami; 
popiół drzewny, popiół z węgla i 
koksu 

 
4. Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie sprawy związane z odpadami komunalnymi załatwiał będzie 

z właścicielem (współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą nieruchomości) chyba, że umowa zawarta 

z właścicielem umożliwia złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

5. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien 
pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy do dnia 1 lipca 2013 r., gdyż z tym dniem odpady komunalne będą odbierane  
za pośrednictwem firmy, która zostanie wybrana w drodze przetargu przez Gminę Ochotnica Dolna. 
 
6. W przypadku nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady inne niż komunalne  
i podobne do komunalnych, gospodarowanie odpadami w ramach prowadzonej działalności winno odbywać się na 
zasadach określonych w ustawie o odpadach. W myśl ustawy właściciel zobowiązany jest posiadać obowiązującą umowę 
na odbiór tego rodzaju odpadów i prowadzić w tym zakresie ewidencję odpadów (dotyczy to m. in. takich zakładów jak: 
garbarsko-futrzarskie, obuwnicze, opieki zdrowotnej i aptek, warsztatów wulkanizacyjnych i mechaniki pojazdowej, 
fryzjerskie itp.) 

 

Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów 

komunalnych trafiających do instalacji odzysku, a co za tym idzie znikną nielegalnie wysypiska odpadów oraz spalanie odpadów 

poza instalacjami. Efektem nowego systemu będzie fakt obsługi całej gminy przez jedną firmę wywozową a wszelkie sprawy  

z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina. 

 

W interesie mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna jest prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wg nowych ustawowych zasad, gdyż pozwoli to nie tylko chronić nasze środowisko naturalne, ale również 
oszczędzi nasze wydatki.  
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NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  NA ROK 2013  
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna  
Nr XXIV/196/12 z dnia 21 listopada 2012 roku została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna na rok 2013. Jednocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę o dopłatach do każdego m3 
ścieków odprowadzanego z gospodarstw domowych, na podstawie której – podobnie jak obecnie - wszystkie 
gospodarstwa domowe rozliczające się za ścieki na podstawie odczytów wodomierza ( I i II grupa taryfowa) będą 
korzystać z dopłaty w wysokości 1,00 zł netto, tj. 1,08 zł brutto do każdego metra sześciennego odprowadzonych  
do kanalizacji ścieków. Z dopłaty tej nie będą korzystać gospodarstwa domowe rozliczające się za tę usługę 
ryczałtowo oraz wszystkie pozostałe podmioty - nie zaliczane do gospodarstw domowych. 
 
Poniżej przedstawiono wyciąg z taryfy ze stawkami które będą obowiązywać w 2013 roku. 
 
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków: 
 
 

L.p. 
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 
Cena / stawka 

opłaty Jednostka miary 
netto z VAT 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa I 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,56 

 
4,28 

 
3,84 

 
4,62 

zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

2 Grupa II 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,56 

 
7,20 

 
3,84 

 
7,78 

zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

3 Grupa III 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,56 

 
3,10 

 
3,84 

 
3,35 

zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

4 Grupa IV 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,56 

 
4,28 

 
3,84 

 
4,62 

zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

5 Grupa V 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,56 

 
7,20 

 
3,84 

 
7,78 

zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

6 Grupa VI 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,56 

 
3,10 

 
3,84 

 
3,35 

zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

 
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług  
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki odprowadzanych 
ścieków, warunków zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone 
usługi. 
 
 
 
 
 



Str. 6                                                                                     Nr 45/12 
Taryfowe grupy odbiorców zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
 

L.p. 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

0 1 2 

1 Grupa I 
Odbiorcy usług  - gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na
podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych zainstalowanych kosztem 
własnym (usługobiorcy).  

2 Grupa II 
Odbiorcy usług  - gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez ZGK 
lub U.G. w Ochotnicy Dolnej (koszt instalacji po stronie usługodawcy).  

3 Grupa III 
Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki bytowe rozliczani 
na podstawie norm zużycia wody.  

4 Grupa IV 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz 
ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i oświatowe, inne instytucje użyteczności publicznej oraz pozostali odbiorcy usług -
odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych kosztem własnym (usługobiorcy).  

5 Grupa V 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz 
ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i oświatowe, inne instytucje użyteczności publicznej oraz pozostali odbiorcy usług -
odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez ZGK lub U.G. w Ochotnicy Dolnej (koszt 
instalacji po stronie usługodawcy).  

6 Grupa VI 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz 
ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i oświatowe, inne instytucje użyteczności publicznej oraz pozostali odbiorcy usług -
odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie norm zużycia wody. 

 
Informujemy ponadto, że w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie wzmożonych kontroli w obrębie 
nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej pod kątem sprawdzenia prawidłowości montażu i pracy 
wodomierzy oraz instalacji wewnętrznych w tych budynkach. Przypomina się, iż stwierdzenie nieprawidłowości  
w powyższym zakresie wiąże się z wymierzeniem wysokich kar właścicielom nieruchomości, które takich 
nieprawidłowości się dopuszczają. 
                                                                                                                     Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej  
                                                                                                                    Zbigniew Chlebek 
 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012R.  
 
Zbliża się koniec roku 2012r. i zgodnie z tradycją kilku lat pragniemy  Państwu przekazać krótką informację na temat 
naszej podstawowej działalności ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych , które będą miały wpływ  
na sytuację materialną wielu rodzin z terenu naszej gminy. 
 
W bieżącym roku Ośrodek nasz tak jak dotychczas zajmował się: 
 

1) Wypłatą świadczeń z pomocy społecznej:  
zasiłki stale – uzależnione od kryterium dochodowego  i występowania dysfunkcji w formie niepełnosprawności , 
zasiłki okresowe – uzależnione od kryterium dochodowego i występowania dysfunkcji w formie niepełnosprawności , 
bezrobocia , 
zasiłki celowe - uzależnione od kryterium dochodowego i występowania  innych dysfunkcji, 
dożywianie  w szkołach  
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Wszystkie świadczenia muszą być poprzedzone wywiadem środowiskowym  i złożeniem dokumentów 
potwierdzających dochód, niepełnosprawność itp. 
 
Do września  2012r.  aby otrzymać te świadczenia obowiązywało kryterium dochodowe: 

• Na osobę samotnie gospodarującą  - 477 zł 
• Na osobę w rodzinie    - 351 zł  

Od  października  2012r. kryterium uległo zmianie i obecnie wynosi: 
• Na osobę samotnie gospodarującą  - 542 zł 
• Na osobę w rodzinie    - 456 zł  

 
W tym roku wiele osób zgłosiło się do naszego Ośrodka z prośbą o pomoc na zakup opału z uwagi na wiek, 
niepełnosprawność. Musimy poinformować Państwa, że nie ma podstaw prawnych dotyczących przyznania 
świadczeń pieniężnych na zakup opału wszystkim emerytom i rencistom, świadczenia te uzależnione są 
niestety od dochodu. 
 

2) Wypłatą stypendiów szkolnych  
Przyznanie świadczenia następuje na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, uzależnione jest od dochodów 
rodzinny. Obowiązuje tutaj kryterium dochodowe takie jak w pomocy społecznej. Wnioski o stypendia szkolne składa 
się na każdy rok szkolny do 15 września. W 2012r. zrealizowano 390 wniosków przy 2 odmowach. 
 
Niestety z uwagi na szarą strefę nadal wiele osób korzysta z pomocy w formie wyżej wymienionych 
świadczeń mimo, że ich rzeczywista sytuacja dochodowa nie mieści się w kryterium dochodowym 
uprawniającym do świadczeń. Dopóki nie będzie formalnych zgłoszeń w tym temacie ośrodek nasz nie ma 
możliwości zmiany tej sytuacji.  
 

3) Wypłatą  świadczeni rodzinnych 
a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkam - przyznawane na wniosek na okres zasiłkowy (od listopada do 

października) 
 
Do października 2012r. aby otrzymać te świadczenia obowiązywało kryterium dochodowe: 

• 504zł na osobę w rodzinie 
• 583 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub wniosek składa osoba uczącą się w rozumieniu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych) 

Od  października  2012r. kryterium uległo zmianie i obecnie wynosi: 
• 539   zł na osobę w rodzinie 
• 623 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub wniosek składa osoba uczącą się w rozumieniu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych) 

 
b) świadczenia opiekuńcze 

 
• Zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie niezależne od dochodu w wys. 153 zł  przysługuje osobie posiadającej 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym; w stopniu umiarkowanym, gdy niepełnosprawność 
powstała przed 16 rokiem życia; osobie, która ukończyła 75 lat życia świadczenie to nie przysługuje, gdy 
pobiera  dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS. 

• Świadczenie pielęgnacyjne - świadczenie niezależne od dochodu w wys. 520 zł  do końca roku 2012 . 
Przysługuje matce lub ojcu , albo osobie na której ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie przepisów 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu w przypadku 
gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, którzy nie podejmą lub  zrezygnują z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej . 

 
Od stycznia 2013r. zmienić się ma całkowicie zasada przyznawania tego świadczenia. Nastąpi rozdział  
na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać niezależnie  
od dochodu w wys. 620 zł matce lub ojcu dziecka niepełnosprawnego. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać 
osobom, które opiekują niepełnosprawnymi w stopniu znacznym krewnymi pierwszego stopnia, a w przypadku braku 
takiego pokrewieństwa również spokrewnionymi w dalszym stopniu, jeżeli będą spełniać kryterium dochodowe (takie 
jak w zasiłkach rodzinnych). Ci, którzy pobierają już świadczenia pielęgnacyjne na starych zasadach, będą je pobierać 
do czerwca. 
 

• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wys. 1000 zł dotychczas przyznawana 
niezależnie od dochodu rodziny. Od stycznia 2013r. będzie od niego będzie uzależniona, otrzyma ją 
rodzina, której dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 1922 zł. 
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Mając możliwość  przekazania Państwu kilku informacji nie sposób pominąć kilku słów na temat 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 
Wydawać by się mogło, że w naszej Gminie nie ma  zjawiska przemocy, ale czy na pewno? Uruchomiony Gminny 
Punkt Konsultacyjny, gdzie  przyjmuje psycholog i pracownicy socjalni. Mimo, że Punkt działa od trzech lat,  to z jego 
usług korzysta bardzo niewiele osób  i to przeważnie nie z problemem przemocowym.  
 
Aby przybliżyć Państwu zjawisko przemocy w rodzinie i sposób walki z nim, poniżej przedstawiamy krótki jej opis  
i spis instytucji, których zadaniem statutowym jest  przeciwdziałanie przemocy. 
 

FORMY PRZEMOCY 
Przemoc f iz yczna  –  wszelk iego rodzaju dzia łan ia bezpośrednie z użyc iem s i ły,  k tó rych rezul ta tem jes t  
n ieprzypadkowe zranien ie,  np.  popychanie,  obezwładn ian ie,  po l iczkowanie,  szczypanie,  kopanie,  
duszenie,  b ic ie .  
Przemoc psychiczna  –  prowadzi  do zn iszczenia pozytywnego obrazu własnej  osoby,  wykorzystu je  
mechanizmy psychologiczne np.  wyśmiewanie ,  poniżanie ,  upokarzanie,  zawstydzanie,  narzucanie  
własnych poglądów, s tosowanie gróźb.  
Przemoc seksualna  –  wymuszanie różnego rodzaju n iechc ianych zachowań w ce lu zaspokojen ia potrzeb 
seksualnych sprawcy,  np.  n ieakceptowanych p ieszczo t  i  p raktyk  seksualnych,  seksu z osobami  t rzec imi ,  
sadystycznych fo rm współżyc ia ,  a  także krytykowanie zachowań seksualnych.  
Przemoc ekonomiczna  –  prowadzi  do ca łkowi tego uzależnien ia  f inansowego od sprawcy,  np.  poprzez  
odbieranie zarobionych  p ien iędzy,  un iemożl iwian ie podjęc ia  pracy,  n iezaspokajan ie podstawowych 
potrzeb rodziny,  okradanie,  zac iąganie kredytów i  zmuszanie do zac iągania pożyczek wbrew wol i  
współmałżonka.  
Zaniedbanie  –  c iąg łe n iezaspokajan ie podstawowych potrzeb f i zycznych  i  emocjonalnych np.   brak opiek i  
i  un iemożl iwian ie zaspokajan ia podstawowych potrzeb  f i z jo log icznych (związanych ze snem, jedzeniem,  
h ig ieną) .  
 

Pamiętaj nie daj się zwieść, że przemoc w rodzinie Ciebie nie dotyczy. 
Nie bagatelizuj problemu uważając, że przemoc jest elementem pokoleniowych tradycji w wielu rodzinach na wsi i w mieście. 

Nie dopuść, aby doszło do tragedii z udziałem dzieci, rodziców, czy dziadków, bądź innych krewnych. 
 
POMOGĄ CI: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej 
os. Dłubacze 160,34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 18 262 46 01, email: gopsochotnica@pro.onet.pl 

• Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy GOPS  
w Ochotnicy Dolnej 
Dyżuruje: w godzinach od 16.00 do 17.00  

- w każdą środę i czwartek tygodnia (za wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy) – przyjmują 
pracownicy socjalni  

- dwa razy w miesiącu w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. od 15.00 do 16.00. dyżuruje 
psycholog Pani mgr Kinga Rusin, Telefon kontaktowy Punktu – 501 593 653 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ 
tel. (18) 266 42 07, 264 08 07, e-mail: pcpr@nowotarski.pl 

• Ośrodek Interwencji  Kryzysowej  
ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ 
tel. (18) 266 42 07, 264 08 07 

• Powiatowa Komenda Policji w Nowym Targu  
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a  
34-400 Nowy Targ, e-mail: sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl. 
Telefony:                                                 
Oficer dyżurny: 18 26 10 400 
Telefon zaufania dostępny całą dobę: 
0/18 264 88 14. 

 
 
 
 
 
 

Na zakończenie chcielibyśmy  Państwu złożyć życzenia zdrowych  i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz aby 

nadchodzący Nowy Rok przyniósł Wam same radości . 

 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY OCHOTNICA DOLNA 
 

 
 

 

 
Minęły już trzy miesiące realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych 

Gminy Ochotnica Dolna realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, poddzialanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic, w jakości usług edukacyjnych, w okresie od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku. 

Pierwszy etap edukacyjny tj. klasy I-III szkoły podstawowej jest dla ucznia najważniejszym okresem w jego 
edukacji. Przyswojona w tym czasie wiedza stanowi podwaliny dalszego kształcenia młodego człowieka, zaś powstałe 
w tym okresie braki mogą utrudnić a nawet uniemożliwić dalszą edukację.  

Dla dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia wymowy, komunikacji społecznej lub wady postawy 
prowadzimy zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne i gimnastyki korekcyjnej. W ramach tych zajęć w jednej ze 
szkół zorganizowano również 32 wyjazdy na basen. Mamy nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do przełamania 
barier środowiskowych, zwiększenia pewności siebie i samoakceptacji u dzieci. 

Uczniowie, u których stwierdzono problemy z nauką czytania, pisania i z rozwiązywaniem zadań 
matematycznych także mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w każdej ze szkół.  Nauczyciel pracując z 
niewielką grupą może dostosować indywidualnie do możliwości każdego ucznia tempo i sposób przekazywania 
wiedzy. 

Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą liczyć na zajęcia, które rozwiną ich zainteresowania ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Zajęcia te pomogą zaspokoić ich naturalną ciekawość i 
otrzymać wiedzę w szerszym zakresie, niż w czasie zwykłych lekcji szkolnych. 
Do chwili obecne zrealizowaliśmy 529 godzin zajęć w klasach I-III szkół podstawowych. 
Każda ze szkół została wyposażona w pomoce dydaktyczne potrzebne w procesie indywidualizacji nauczania: 
-laptopy, 
- programy wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną uczniów (m.in. dysleksja, dyskalkulia) 
- gry i zabawy edukacyjne, 
- przyrządy do kształtowania koordynacji wzrokowo ruchowej, równowagi, 
- sprzęt do doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, 
- książki, przewodniki metodyczne i ćwiczenia, 
- materiały plastyczne, papier do orgiami, 
- materiały biurowe. 
Realizacja projektu zapewni każdemu uczniowi z klas I-III bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego 
indywidualnymi potrzebami i możliwościami, co pomoże jednym uczniom zminimalizować trudności w uczeniu się, 
innym pogłębić swoje zainteresowania i pasje. 
           Kierownik ZOFS  
           Jadwiga Czajka 
 

KONKURS PLASTYCZNY „MOJE PIĘKNE ŚWIĘTA” 
 
Gmina Ochotnica Dolna wraz z Zespołem Obsługi Finansowej Szkół zorganizowała konkurs plastyczny pod nazwą 
„Moje piękne święta”. 
Konkurs polegał na wykonaniu kartki o tematyce Bożego Narodzenia z elementami góralskimi 
i został przeprowadzony w listopadzie we wszystkich jednostkach oświatowych gminy, w czterech kategoriach 
-: przedszkole i klasa zero, 
-  klasy I-III szkoły podstawowej, 
-  klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
-  klasy I – III gimnazjum. 
Do etapu gminnego wpłynęło 47 prac uczniów. Wybór nie był łatwy, ale po licznych dyskusjach wyłoniono po trzy 
najładniejsze prace w każdej kategorii. 
Czterej laureaci pierwszych miejsc w każdej kategorii zostali autorami kartek świątecznych, które Gmina Ochotnica 
Dolna wykonała i rozesłała z życzeniami na Boże Narodzenie i Nowy Rok. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody. 
 

 
 
 

Kierownik ZOFS 
Jadwiga Czajka 
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Prace laureatów pierwszych miejsc: 

 

  
Karolina Twardowska 

ZSP im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej   
I miejsce w kategorii „przedszkole i klasa zero” 

 

Aneta Zabrzeska  
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej 

I miejsce w kategorii „klasy I-III szkoły podstawowej” 

  
Grzegorz Noworolnik 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej 
I miejsce w kategorii „klasy IV-VI szkoły podstawowej” 

Kinga Ciesielka 
Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej 
I miejsce w kategorii „gimnazja” 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
Czas pracy Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej: 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 

tel. 18 262 09 10, fax. 18 262 09 36 
e-mail: gmina@ochotnica.pl 

www.ochotnica.pl www.bip.ochotnica.pl 
 
 

Dane kontaktowe Sołtysów 
Sołtys Sołectwa Tylmanowa    – Jan Ligas tel.    18 26 250 94 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna   – Wojciech Chlipała tel.  18 26 247 17 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  – Józef Chrobak tel.   18 26 249 00 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna   – Zdzisław Błachut tel.   18 26 241 94 
 
 
 

 
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 

Redakcja: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej 182620910 
Egzemplarz bezpłatny  

Nakład: 1000 egzemplarzy 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach oraz nadawania im tytułów 

 


