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 ... pierwszego etapu obwodnicy Gdowa

Z placu budowy...

Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl
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słowo wójta

słowo wójta
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Gdów,
Przekazuję w Państwa ręce, pierwsze
w tym roku wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Gdów. Na łamach gazety
przedstawione zostały najważniejsze informacje o inwestycjach oraz innych przedsięwzięciach jakie obecnie realizowane są
na naszym terenie. A dzieje się naprawdę
wiele. Już w czerwcu zakończy się budowa
pierwszego etapu obwodnicy Gdowa. Jest
to inwestycja realizowana przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, natomiast
Gmina Gdów zobowiązała się do przekazania na rzecz Województwa Małopolskiego
pomocy finansowej, z przeznaczeniem na
nabycie nieruchomości niezbędnych do
realizacji tej inwestycji. Z budżetu Gminy
Gdów było współfinansowane także
przygotowanie dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia budowy m.in. opracowania projektu budowlano-wykonawczego
zadania.
Obecnie opracowywana jest wielowariantowa koncepcja budowy drugiego
etapu obwodnicy Gdowa (od ul. Bocheńskiej do ul. Łapanowskiej). Koszt opracowania ww. dokumentacji zostanie sfinansowany po połowie przez Gminę Gdów
i Województwo Małopolskie. W najbliższych tygodniach odbędą się konsultacje
społeczne z mieszkańcami. Wówczas przedstawione zostaną planowane warianty
poprowadzenia nowej drogi, a przedsta-
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wiciele biura projektowego wyjaśnią wszystkie wątpliwości i odpowiedzą na pytania dotyczące planowanej
inwestycji.
Budowa obwodnicy Gdowa to najważniejsza i najbardziej kosztowna inwestycja jaka jest obecnie realizowana. Oprócz tego prowadzony jest szereg innych
przedsięwzięć m.in. przy szkołach w Marszowicach
i Pierzchowie powstają sale gimnastyczne, w Czyżowie prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe
w budynku świetlicy, przebudowany zostanie parking
dolny przy kościele w Gdowie, na gdowskim Zarabiu
powstaje kolejna część Parku Przygody i Rozrywki
(zostaną zamontowane tam m.in. skatepark, stoliki do
gier oraz elementy małej architektury: ławki parkowe,
kosze na śmieci, stojaki na rowery) i inne. Wiele prac
prowadzonych jest także na drogach. O najważniejszych
remontach i przebudowach przeczytają Państwo na
kolejnych stronach Biuletynu.

uczestnictwa pracowników gminy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców
funkcjonujących na terenie danej gminy, w organizowanych przez MISTiA szkoleniach i konferencjach oraz przynależności do działających przy Instytucie forów. Gmina
Gdów zajęła II miejsce wśród gmin dużych i otrzymała
tytuł „Mądrej Gminy 2013”.
Zachęcam Państwa do przeczytania całości Biuletynu Informacyjnego, ponieważ przedstawione zostały
w nim informacje opisujące różnorodne działania podejmowane na naszym terenie. Zapraszam także do stałego
odwiedzania gminnego portalu internetowego www.
gdow.pl. Można tam znaleźć wiele bieżących informacji, opisy poszczególnych inwestycji oraz kalendarium,
w którym umieszczone są zapowiedzi nadchodzących
wydarzeń.

Zbigniew Wojas
Miło mi także poinformować, iż Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz kolejny
wyróżnił samorządy tytułem „Mądrej Gminy”. Laureaci Konkursu zostali wyłonieni w oparciu o kryterium
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INWESTYCJE
DOKOŃCZENIE BUDOWY
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZYŻOWIE

INWESTYCJE
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”).
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
W ZBORCZYCACH

Budowa świetlicy w Czyżowe współfinansowana jest z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne w budynku
świetlicy wiejskiej w Czyżowie. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę ścianek działowych, montaż stolarki
wewnętrznej, ułożenie posadzek i płytek, malowanie,
montaż elementów ślusarskich i stolarskich, montaż
armatury i urządzeń, a także wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania oraz robót instalacyjnych
hydraulicznych, elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych i inne. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w sierpniu 2014r. Koszt inwestycji wyniesie
225 000,00zł. Przedsięwzięcie współfinansowane jest

Obecnie w świetlicy w Czyżowie trwają prace wykończeniowe i instalacyjne
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PARK PRZYGODY I ROZRYWKI W GDOWIE –
ETAP DRUGI
Urząd Gminy Gdów rozstrzygnął przetarg na realizacje
zadania pn. Park Przygody i Rozrywki w Gdowie – etap
II. W ramach zadania na gdowskim Zarabiu zostaną
zamontowane elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki do gry
w szachy, tenisa stołowego, chińczyka i karty oraz skatepark . Pomiędzy elementami małej architektury zostaną
wykonane chodniki z kostki brukowej oraz podłoże pod
skatepark z nawierzchni asfaltowej. Teren zostanie
oświetlony oświetleniem parkowym. Inwestycja, która
współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich ma się zakończyć do końca lipca 2014r.

jącej nawierzchni chodnika, wykonanie podbudowy,
ułożenie obrzeży, krawężników oraz nawierzchni
z kostki brukowej). Łączna powierzchnia przebudowy
wynosi ponad 1000m². Termin zakończenia robót
został wyznaczony na 30 sierpnia 2014r. Koszt robót

Remont budynku komunalnego w Zborczycach

Remont parkingu dolnego przy kościele w Gdowie rozpocznie się w maju br

Gmina Gdów realizuje zadanie, w ramach którego prowadzony remont elewacji budynku świetlicy w Zborczycach. Obok budynku powstanie także plac zabaw dla
dzieci. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Całkowity koszt
przedsięwzięcia wynosi około 68 500,00zł. Inwestycja
współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

budowlanych wynosi około 95 000,00zł. Inwestycja
współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Remont budynku w Zborczycach współfinansowany jest z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl

PRZEBUDOWA PARKINGU DOLNEGO
PRZY KOŚCIELE W GDOWIE
Urząd Gminy Gdów wyłonił wykonawcę zadania pn.
„Remont nawierzchni chodnika oraz parkingu wraz
z odwodnieniem w miejscowości Gdów – etap I”.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie parkingu dolnego przy kościele (działka należąca do
Gminy Gdów). Przedmiotem przedsięwzięcia obejmuje
remont i odwodnienie parkingu (roboty pomiarowe,
wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych,
krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej)
oraz remont przyległego chodnika (rozbiórkę istnie-

MODERNIZACJA
SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
Urząd Gminy Gdów realizuje zadanie pn. ,,Wykonanie
i remont małej architektury na istniejących szlakach

W ramach modernizacji szlaków turystycznych wyremontowano m.in. schody
prowadzące do pomnika w Pierzchowie

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl
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INWESTYCJE
turystycznych w miejscowości Gdów i Pierzchów”.
W ramach przedsięwzięcia na gdowskim Zarabiu zostanie zamontowana wiata turystyczna oraz dodatkowy
stojak na rowery. W Pierzchowie zaplanowano remont
schodów prowadzących do pomnika, odnowienie
ogrodzenia przy pomniku, a dodatkowo nasadzenie
drzew, wysiew trawy, demontaż zniszczonego ogrodzenia terenu, odnowienie dwóch ławek stojących przy
pomniku i inne. Wykonane zostaną także trzy tablice
informujące o miejscach wartych odwiedzenia na terenie Gminy Gdów . Projekt przewiduje również wydanie
folderu turystycznego oraz opracowanie mapy turystycznej z naniesionymi szlakami rowerowo – pieszymi.
Wartość przedsięwzięcia wynosi około 50 000,00zł.
Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

INWESTYCJE
w miejscowości Gdów dz. ewid. nr 1442” obejmował
wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych,
roboty ziemne, wykonanie dwóch warstw podbudowy,
ułożenie obrzeży, krawężników oraz nawierzchni z kostki
brukowej i inne. Koszt inwestycji wyniósł 53 000,00zł.
brutto i został on pokryty ze środków własnych Gminy
Gdów.

W kwietniu rozpoczęła sie budowa chodnika przy ul. Cegielnianej w Gdowie

Nowy chodnik przy ul. Młyńskiej w Gdowie

W marcu br. został wybudowy odcinek chodnika o długości około 200mb i szerokości 1,5m przy ul. Młyńskiej
w Gdowie. Zakres zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 560129k (ul. młyńska) polegająca na
budowie chodnika lewostronnego szerokości 1,50m

6

BUDOWA CHODNIKA
PRZY UL. CEGIELNIANEJ W GDOWIE

rozbiórkę istniejącego przepustu, wykonanie nowej
konstrukcji oraz nawierzchni drogi. W ramach prac

Przepust w Pierzchowie przed remontem

BUDOWA CHODNIKA
PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W GDOWIE

Budowa chodnika przy ul. Młyńskiej w Gdowie

Nr 1 / 2014 rok

PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH I WEWNETRZNYCH
Na terenie Gminy Gdów prowadzone jest zadanie polegające na przebudowie dróg gminnych i wewnętrznych
wraz z odwodnieniem. W ramach inwestycji przebudowane zostaną 33 odcinki dróg w 21 miejscowościach (Bilczyce, Cichawa, Fałkowice, Gdów, Hucisko,
Krakuszowice, Kunice, Marszowice, Niewiarów, Nieznanowice, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa,
Szczytniki, Wieniec, Wiatowice, Winiary, Zagórzany,
Zalesiany, Zręczyce). Koszt inwestycji wynosi 514
634,78 zł. brutto i zostanie on pokryty ze środków
własnych Gminy Gdów.

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl

W pierwszych dniach czerwca zakończy się budowa
120mb chodnika przy ul. Cegielnianej w Gdowie. Odbiór
końcowy inwestycji odbędzie się w obecności pracowników Urzędu Gminy Gdów, Wykonawcy oraz Inspektora
nadzoru. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
jakości wykonania zadania na okres 5 lat. W tym okresie zobowiązany jest on się do bezpłatnego usunięcia
ewentualnych wad i usterek. Koszt przedsięwzięcia pn.
„Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 560109K
Gdów ul. Obrytka – Cegielniana o długości ok 120m
– ETAP II obejmujący odcinek przy ulicy Cegielnianej”
wynosi około 50 000,00zł. brutto i zostanie pokryty ze
środków własnych Gminy Gdów.
REMONT PRZEPUSTU W PIERZCHOWIE
Do końca maja br. zakończy się remont przepustu
w ciągu drogi gminnej w Pierzchowie (na drodze
w kierunku pomnika). Zakres zadania obejmuje m.in.

wykończeniowych m.in. zostaną zamontowane barieroporęcze. Koszt inwestycji wynosi około 65 500,00zł.
Zostanie on pokryty w całości z funduszy pozyskanych
z budżetu państwa z puli zarezerwowanej na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
REMONT PRZEPUSTU W CZYŻOWIE
W pierwszych miesiącach 2014r. odbudowano przepust
drogowy w Czyżowie, który został zniszczony podczas

Odbudowany przepust w Czyżowie

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl
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INWESTYCJE
intensywnych opadów atmosferycznych latem ubiegłego roku. Koszt zadania wyniósł około 24 000zł.
i został pokryty w całości ze środków własnych Gminy
Gdów.

Nr 1 / 2014 rok

INWESTYCJE
PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI
GMINNEJ W NIEWIAROWIE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
W NIEGOWICI – ETAP I

BUDOWA CHODNIKA
PRZY UL. ŁAPANOWSKIEJ W GDOWIE

BUDOWA CHODNIKA W NIEGOWICI

Chodnik przy Gimnazjum w Niegowici

W 2013r. prowadzone były prace związane z budową
chodnika obok Gimnazjum oraz w stronę kompleksu
sportowego Orlik i placu zabaw w Niegowici. Zakres
przedsięwzięcia obejmował m.in. budowę chodnika
przy skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących
zjazdów, poszerzenie drogi na łuku oraz zabezpieczenie
chodnika barierami. Całkowita wartość robót wyniosła 77 500zł. (wsparcie Powiatu Wielickiego wyniosło
22 346,00zł.)

8

Most w Niewiarowie przed przebudową

Przebudowa drogi powiatowej w Niegowici

Przed końcem czerwca br. zakończy się przebudowa
mostu na potoku Królewskim w Niewiarowie. Do głównych prac remontowych należą m.in. kompleksowy
remont podpór i ustroju nośnego mostu, wykonanie
nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach, montaż
barieroporęczy, uregulowanie odwodnienia w obrębie
mostu i inne. Wykonane zostanie także umocnienie
skarp w rejonie obiektu oraz pod obiektem z kamienia
na betonie. Zadanie pn.„Remont obiektu mostowego
w ciągu drogi gminnej nr 560111K w km 0+172 na
potoku Królewskim w miejscowości Niewiarów” będzie
kosztowało 221 500,00zł. i zostanie sfinansowane
z budżetu Gminy Gdów.

W ostatnich miesiącach 2013r. Urząd Gminy Gdów przejął od Powiatu Wielickiego realizację zadania polegającego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej
w Niegowici. Zakres zadania obejmował: budowę chodnika o długości ok. 100mb wraz z odwodnieniem przy
drodze powiatowej, budowę zatoki autobusowej oraz
przebudowę istniejącego zjazdu. Koszt prac budowla-

Przebudowa mostu w Niewiarowie rozpoczęła sie w maju br.

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl

Budowa chodnika przy ul. Łapanowskiej (przed mostem na Rabie)

W ostatnim kwartale 2013r. prowadzone były prace
związane z budową chodnika oraz montażem barierek
ochronnych przy drodze wojewódzkiej w Gdowie. Chodnik (wraz z odwodnieniem) powstał po prawej i lewej

Nowy chodnik wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej w Niegowici

Chodnik przy ul. Łapanowskiej w Gdowie prowadzący na Zarabie

nych wyniósł 99 350,00zł. i został pokryty po połowie
przez Gminę Gdów i Powiat Wielicki. Ponadto, aby rozpocząć inwestycję niezbędne było opracowanie projektu.
Koszt jego przygotowania został sfinansowany w całości
z budżetu Gminy Gdów

stronie ul. Łapanowskiej (przed mostem na rzece Rabie).
Przed przystąpieniem do prac budowlanych niezbędna
była przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej. Koszt
inwestycji wyniósł 205 510,94zł. i został pokryty ze środków Województwa Małopolskiego i Gminy Gdów.

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl
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INWESTYCJE
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE
WOJEWÓDZKIEJ W BILCZYCACH

INWESTYCJE
został pokryty ze środków Województwa Małopolskiego
i Gminy Gdów.
PROJEKT CHODNIKA
PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W GDOWIE
Gmina Gdów zobowiązała się do udzielania pomocy
rzeczowej Województwu Małopolskiemu w postaci
wykonania projektu chodnika niezbędnego do realizacji zadania pn. „Chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej
od ul. Stadnickiej w miejscowości Gdów”. Obecnie trwa
opracowanie ww. dokumentu.

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Bilczycach powstał od przystanku
w kierunku Gdowa

W grudniu 2013r. zakończyła się budowa kolejnego
odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bilczycach. Szlak dla pieszych (wraz z kanalizacją deszczową)
powstał na długości około 160mb. Odbiór końcowy
zadania odbył się w obecności: przedstawicieli Gminy
Gdów, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz
Wykonawcy. Koszt budowy wynoszący 81 911,41zł.

BUDOWA CHODNIKA
PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W PODOLANACH
Gmina Gdów przejęła od Województwa Małopolskiego
zadanie polegające na budowie fragmentu chodnika
prawostronnego wraz z zatoką autobusową oraz
przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej
w Podolanach (etap I). Przedsięwzięcie to będzie współfinansowane z budżetu Gminy Gdów. W ubiegłym roku
powstał projekt budowy chodnika w Podolanach. Koszt

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Bilczycach

10

Nr 1 / 2014 rok

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl

jego opracowania został pokryty przez Gminę Gdów.
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę budowy.
BUDOWA CHODNIKA
PRZY DRODZE POWIATOWEJ W HUCISKU
Z budżetu Gminy Gdów zostanie udzielona Powiatowi Wielickiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Hucisku.
W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany chodnik
dla pieszych w obrębie przystanku i skrzyżowania.
INWESTYCJE W RAMACH
INICJATYW SAMORZĄDOWYCH
Gmina Gdów złożyła do Zarządu Dróg Wojewódzkich
wnioski o realizację inwestycji z zakresu infrastruktury
drogowej na drogach wojewódzkich. Zadania te mają
być finansowane przez Gminę Gdów i Województwo
Małopolskie. Pierwszy wniosek dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gdowie (ul. Bocheńska) od skrzyżowania z ul. Obrytka w kierunku Marszowic. W drugiej inicjatywie Gmina Gdów wnioskuje
o ułożenie krawężników oraz utwardzenie i poszerzenie
pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej od skrzyżowania
z drogami gminnymi do mostu w Zagórzanach.
W poprzednich latach z budżetu Gminy Gdów sfinansowano opracowanie projektów niezbędnych do
rozpoczęcia tych inwestycji.
MODERNIZACJA REMIZY
OSP MARSZOWICE
W tym roku, w ramach programu „Małopolskie Remizy
2014” Gmina Gdów pozyskała dofinansowanie na
wykonanie prac remontowych w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Marszowicach. Zakres modernizacji
obejmuje odnowienie wnętrz budynku remizy w tym:

korytarza wejściowego, sali głównej i zaplecza kuchni
poprzez remont instalacji elektrycznej, rozbiórkę pieca
kaflowego, wymianę posadzek i podłóg, demontaż
boazerii, wykonanie tynków ścian i sufitów, malowanie
pomieszczeń i inne. Wartość zadania pn.„Prace remontowe w budynku OSP w Marszowicach” wynosi około
60 000,00zł. Inwestycja współfinansowana jest przez
Gminę Gdów i Województwo Małopolskie.
BUDOWA OBWODNICY GDOWA
W styczniu br. radni z Komisji ds. Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa
Małopolskiego uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu, podczas którego zapoznali się z postępami prac
na placu budowy pierwszej części obwodnicy Gdowa.
Oprócz radnych, w spotkaniu wzięli udział także dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj wraz z pracownikami ZDW, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas
oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Zebranym
zostały przekazane informacje dotyczące m.in. procedur
związanych z przygotowaniem zadania, przejęciem nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz
wypłacie odszkodowań poszczególnym właścicielom.
Podczas posiedzenia Komisji Wójt Zbigniew Wojas
poruszył także temat związany z budową drugiego etapu
obwodnicy Gdowa, który ma powstać od ul. Bocheńskiej
do ul. Łapanowskiej. Radni zobaczyli na mapach i w terenie którędy mogłaby być poprowadzona dalsza część
obwodnicy. Dyskutowano też o zasadności wyznaczenia
kolejnego odcinka drogi przez nowy most na rzece Rabie.
Obecnie prowadzony jest ostatni etap prac związanych z budową pierwszej części obwodnicy Gdowa,
który zakończy się w czerwcu br. Wówczas nowa droga
zostanie oddana do użytku. Przedstawiamy Państwu
fotografie obrazujące zaawansowanie prac budowlanych w terenie.
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finanse
Kilka słów o ...
... finansach Gminy Gdów czyli
rozmowa ze skarbnik Gminy Gdów
Katarzyną Lisowską
Pani skarbnik, w ostatnich dniach grudnia 2013r.
został uchwalony budżet Gminy Gdów na bieżący
rok. Jakie są najważniejsze zapisy uchwały budżetowej? Jakie środki zarezerwowano na inwestycje?
Budżet Gminy Gdów został uchwalony 27 grudnia
2013r. Wielkość szacowanych dochodów zaplanowano
w wysokości 51 892 190,00zł., (z czego dochody majątkowe to 4 075 546,66zł., a dochody bieżące wyniosą
47 816 643,34 zł.). Wydatki również zaplanowano
na kwotę 51 892 190,00 zł, (z czego wydatki bieżące
wyniosą 45 267 291,34 zł, a wydatki majątkowe
6 624 898,66 zł). W budżecie na 2014r. (uchwalonym

finanse
27 grudnia 2013r.) wydatki i dochody równoważą się.
Nie zaplanowano deficytu.
Plan zadań inwestycyjnych przewiduje realizację
licznych zadań w sferze drogownictwa – ok. 2 mln.,
(modernizacja dróg na terenie gminy oraz dotacja na
współfinansowanie wykupu nieruchomości pod obwodnicę Gdowa), gospodarki mieszkaniowej – ok. 1 mln.,
rozbudowę kanalizacji i wodociągów – ok. 1,2 mln.,
gospodarki komunalnej – 0,3 mln., przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gdów – ok. 1,2 mln.,
oświaty ok. 1 mln.
Wydatki bieżące to przede wszystkim: wydatki na
oświatę – ponad 25 mln. złotych (działa tu 16 placówek
oświatowych, w których uczy się około 2 600 dzieci
i młodzieży), na pomoc społeczną – ponad 8,2 mln.
zł, są to głównie wydatki na różnorodne świadczenia,
zasiłki i inne; pozostałe to: wydatki w zakresie drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, ochrony przeciw-

pożarowej, gospodarki komunalnej, kultury, kultury
fizycznej i inne.
Budżet na rok 2014 to wynik kompromisu pomiędzy wysokością możliwych do zrealizowania dochodów budżetowych, a zapotrzebowaniem na wydatki,
zarówno bieżące jak i majątkowe.
Projekt uchwały budżetowej opiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz poszczególne
komisje działające w Radzie Gminy Gdów. Jak
RIO i komisje zaopiniowały budżet naszej gminy?
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt
Uchwały Budżetowej jednostki samorządu terytorialnego opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Projekt
Uchwały Budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok Skład
Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie zaopiniował pozytywnie.
Również pozytywne były opinie wszystkich komisji
działających w Radzie Gminy – Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy; Komisji Ładu
i Porządku Publicznego; Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 15 radnych, a Uchwałę Budżetową
Gminy Gdów na 2014r. przyjęto jednogłośnie.
Podawane są różne informacje na temat zadłużenia naszej gminy. Pani skarbnik, proszę powiedzieć jak to wygląda naprawdę?
O gospodarce i sytuacji finansowej Gminy Gdów, jak każdej innej jednostki samorządu terytorialnego, można
mówić wiele i oceniać ją według różnych kryteriów
i mierników ekonomicznych. Niezależnie od wyboru tych
narzędzi oceny, w Gminie Gdów wynik jest pozytywny,
chociażby w aspekcie bezpieczeństwa finansowego
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wyrażonego poziomem wskaźników zadłużenia i jego
obsługi. Wielkości te w naszej gminie przedstawiają się
następująco: wskaźnik zadłużenia obrazujący relacje
długu publicznego do zrealizowanych dochodów na
koniec 2013 roku wynosił około 32% (przy limicie 60%).
Ponadto, wskaźnik obsługi zadłużenia obrazujący relację
spłacanych rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami
do wykonanych dochodów wynosił około 9%, a w roku
2014 już tylko około 5% (przy limicie 15%). Rezerwa
w zakresie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu
zadłużenia i jego obsługi, przy znacznym poziomie
wydatków inwestycyjnych realizowanych w jednostce,
świadczy o dobrej kondycji Gminy Gdów i możliwościach
dalszego rozwoju i inwestowania w kolejnych latach.
Innym ważnym elementem oceny finansowej jest
wielkość realizowanej nadwyżki operacyjnej, będącej
różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi.
Istnienie nadwyżki operacyjnej pozwala na finansowanie wydatków inwestycyjnych i spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej kraju, zaostrzenia przepisów z zakresu finansów
publicznych w kwestii dyscyplinowania finansów, udaje
nam się tak gospodarować, aby można było realizować
dalsze inwestycje.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gdów
pokazuje plan finansowy budżetu na najbliższe lata
z zachowaniem dopuszczalnego poziomu wskaźników
zadłużenia, z zapewnieniem płynności finansowej i bezpiecznego finansowania. W całym okresie prognozowania,
zapewniono przestrzeganie relacji określonej przepisem
art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, albowiem
w budżetach lat 2014-2024 planowane wydatki bieżące
nie są wyższe od tego samego rodzaju dochodów. Myślę,
że na podkreślenie zasługuje fakt, że do tej pory Gmina
Gdów nigdy nie miała problemów z płynnością finansową.
Dziękuję za rozmowę
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SZKOŁĄ BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
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oświata
w ramach Programu wyrównywania różnic między
regionami. W ramach przedsięwzięcia zakupiono schodołaz oraz wykonano remont i dostosowano pomieszczenia sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość robót wyniosła około 52 000,00zł. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2014r. roku został wykonany remont dachu obejmujący
demontaż dotychczasowego pokrycia dachu, położenie nowego pokrycia, wykonanie izolacji stropu oraz
wykonanie dodatkowego odwodnienia dachu. Drugi
etap remontu polegający na wykonaniu wentylacji
mechanicznej i malowaniu sali gimnastycznej zostanie
przeprowadzony w okresie wakacyjnym.

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
W SP W SZCZYTNIKACH

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W PIERZCHOWIE

strukcja dachu wraz z pokryciem dachu oraz zamontowane zostały okna i drzwi zewnętrzne w całym obiekcie
(włącznie za zapleczem sanitarno-socjalnym). Wartość
zadania w 2013r wyniosła około 300 000,00zł. Koszty
zostały pokryte z budżetu Gminy Gdów. Obecnie wykonane są w obiekcie prace wykończeniowe, po których
będzie można z niego w pełni korzystać. Budowa zakończy się w lipcu 2014r.
Koszt robót wykończeniowych realizowanych w tym
roku wynosi 582 177,00zł.

Schodołaz to urządzenie służące do transportu po schodach osób na wózkach
inwalidzkich

W Szkole Podstawowej w Winiarach zostało zrealizowane zadanie pn.„Szkoła bez barier architektonicznych”

W ramach zadania zostały m.in.wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych szkolne łazienki
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SP w Szczytnikach – remont dachu na sali gimnastycznej

Budowa sali gimnastycznej w Pierzchowie – lato 2013r.

W Szkole Podstawowej w Szczytnikach zakończył się
pierwszy etap remontu sali gimnastycznej. W marcu

W 2013 został wykonany stan surowy przestrzeni sali
gimnastycznej w Pierzchowie (od poziomu „0”), kon-

SP w Szczytnikach – wymiana pokrycia dachowego

Budowa sali gimnastycznej w Pierzchowie – widok z trybun (wiosna 2014r.)
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Budowa sali gimnastycznej w Pierzchowie – wiosna 2014r

Na dokończenie budowy obiektu sportowego
w Pierzchowie, Gmina Gdów pozyskała dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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PROJEKT ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GDOWIE
Na zlecenie Urzędu Gminy Gdów opracowywany jest
obecnie projekt budowlany dobudowy świetlicy do
budynku Szkoły Podstawowej w Gdowie wraz z niezbędną rozbiórką i przebudową istniejącej części
budynku oraz przebudową kolidujących z inwestycją
instalacji i sieci. Dokumentacja będzie posiadać także
wszelkie opinie i uzgodnienia wymagane przepisami
prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
W ramach przedsięwzięcia zostaną także opracowane:
przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Komplet dokumentów zostanie opracowany do 30
sierpnia 2014r.
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W MARSZOWICACH

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Marszowicach – lato 2013r

Latem 2013r. rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Marszowicach. W ubiegłym
roku wykonano makroniwelację terenu, roboty ziemne,
wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych, izo-
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Koszt tego etapu inwestycji wyniesie około 322 000,00zł.
i zostanie pokryty z budżetu Gminy Gdów na 2014r.

Budowa sali gimnastycznej w Marszowicach – jesień 2013r

lacje fundamentów, wykonanie ścian parteru i piętra
łącznika pomiędzy salą a szkołą, budowę stropu nad
parterem oraz budowę schodów z parteru na piętro.
Koszt tych prac wyniósł około 230 000,00zł. i został
pokryty z budżetu Gminy Gdów.

„JUŻ PŁYWAM”
Od marca 2014r. Gmina Gdów realizuje projekt pn. „Już
pływam” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży”. W projekcie bierze
udział 45 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu. Dzieci, podzielone w 15-osobowe
grupy, uczą się pływać na Krytej Pływalni w Proszówkach. Zapewniona jest im fachowa obsługa instruktorska i ratownicza. Dzięki przeprowadzonym zajęciom
dzieci przede wszystkim nauczą się pływać i nabiorą
sprawności ruchowej. Pływanie wspomaga również
rozwój intelektualny, wpływa na podniesienie ogólnej wydolności organizmu oraz kształtuje prawidłową
postawę ciała.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 055,00
zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego.

RUSZYŁ „POCIĄG DO EDUKACJI”
Zajęcia językowe, warsztaty taneczne i plastyczne, edukacja regionalna, szachy, zajęcia sportowe, wycieczki,
basen – to tylko niektóre z propozycji, które od stycznia 2014 roku czekają na uczniów Szkoły Podstawowej
w Gdowie.
Grupę docelową w projekcie pn.„Pociąg do edukacji”
stanowią uczniowie z klas IV – VI Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Gdowie. W ramach zadania
zaplanowano dla nich cztery bloki różnorodnych zajęć
(łącznie 2280 godzin), których celem jest kształtowanie
podstawowych kompetencji kluczowych uczniów.
„Wyrównujemy szansę” to tyłu bloku obejmującego
900 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Przeznaczone są one dla uczniów posiadających określone
dysfunkcje oraz osiągających niskie wyniki w nauce.
Plan obejmuje treści z podstawy programowej klas
IV-VI szkoły podstawowej z poszczególnych przedmiotów m.in. matematyki, j. polskiego, j. angielskiego.
Dodatkowo dla dzieci z problemami w prawidłowej
pisowni prowadzone są zajęcia z dysgrafii, a dla

Budowa sali gimnastycznej w Marszowicach – wiosna 2014r

Obecnie realizowany jest kolejny etap budowy. Do
końca września br. zostanie dokończony stan surowy
otwarty łącznika pomiędzy salą a szkołą oraz zostanie
wykonany stan surowy otwarty sali gimnastycznej.
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uczniów z problemami z wymową zajęcia logopedyczne.
W ramach drugiego modułu zatytułowanego„Kompetencje kluczowe” przeprowadzonych zostanie 600
godzin zajęć dodatkowych, w ramach których prowadzone będą koła zainteresowań oraz zajęcia kształtujące
umiejętności informatyczne i komunikacyjne. Zaplanowano także prowadzenie doświadczeń i eksperymentów. Plan obejmuje zakres merytoryczny nieznacznie
przekraczający treści obejmujące podstawę programową
klas IV-VI w zajęciach: matematycznych, przyrodniczych,
historycznych. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia szachowe, które pozwolą uczniom pozyskać umiejętności
logicznego myślenia oraz zajęcia regionalne mające na
celu poznanie kultury, historii oraz tradycji regionu.
Kolejną część zajęć nazwano „Mój czas wolny”.
W ramach tego zadania realizowane są zajęcia w wymiarze 600 godzin (tenis stołowy, siatkówka, taniec, plastyka) z elementami technik relaksacyjnych i kształtu-

oświata
jące umiejętności prawidłowego wypoczynku. Ramowy
plan obejmuje naukę gier, doskonalenie umiejętności,
planowanie strategiczne, współpracę w zespole, zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi i inne.
Uczniowie będą także uczestniczyć w zajęciach na basenie (60 godzin).
„Mój drugi język” to tytuł modułu obejmującego
120 godzin zajęć dodatkowych, których celem jest
wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie
języków obcych oraz przełamanie barier językowych.
Zaplanowano także obóz językowy dla 200 uczniów,
który odbędzie się w 2015r.
Ostatnia cześć nosi tytuł „Podróże wzbogacają wiedzę. Zaplanowano tu wycieczki krajoznawcze, wyjazdy
do kina, teatru...
Zadanie pn. „Pociąg do edukacji” realizowane jest
przez Stowarzyszenie LGD Dolina Raby we współpracy
z Gminą Gdów w ramach podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-

Warsztaty taneczne

nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Wartość całego zadania pn. „Pociąg
do edukacji” wynosi 568 719,72zł. Projekt, którego
zakończenie zaplanowano w czerwcu 2015r. w całości
będzie realizowany ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone także na zakup
pomocy dydaktycznych.

Zajęcia matematyczne
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KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GDOWIE
4 marca 2014r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Św. Jana
Kantego w Gdowie. Konkurs na stanowisko dyrektora
przeprowadziła komisja konkursowa w następującym
składzie: przedstawiciele organu prowadzącego tj.

Sekretarz Gminy Gdów Józef Zając – Przewodniczący
Komisji, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Gdowie Julita Natkaniec –
Z –ca Przewodniczącego, Radny Gminy Gdów Tadeusz
Ciężarek; przedstawiciele organu prowadzącego nadzór
pedagogiczny tj. starszy specjalista ds. oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Janusz Szklarczyk, starszy specjalista ds. oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Jan
Pawłowski; przedstawiciel Rady Pedagogicznej Grażyna
Sparzyńska; przedstawiciel Rady Rodziców Agnieszka
Zastawniak oraz przedstawiciel Związku Nauczycielstwa
Polskiego Józef Obrał.
W wyniku przeprowadzonego konkursu kandydatem na stanowisko dyrektora został wybrany Adam
Kasprzyk, który był jedyną osobą ubiegającą się o to stanowisko. Po zatwierdzeniu konkursu nowo wybrany
dyrektor zacznie pełnić swoje obowiązki 1 września br.
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21

Nr 1 / 2014 rok

2014

Bezpłatny

Bezpłatny

2014

GOSPODARKA KOMUNALNA
BUDOWA KANALIZACJI
W NIEGOWICI I NIEWIAROWIE

GOSPODARKA KOMUNALNA
w Niewiarowie oraz roboty polegające na budowie
rurociągu grawitacyjnego w Niewiarowie.
Koszt robót budowlano – montażowych wynosi
1 224 801,97zł. (brutto). Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Finał całego zadania zaplanowano
w październiku 2014r. Od dnia odbioru końcowego
robót Wykonawca udzieli Gminie Gdów 5-letniego
okresu gwarancji na wykonane prace i w tym okresie
jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania ewentualnych wad.

Budowa kanalizacji w Niewiarowie – wiosna 2014r

Do końca października 2014r. zakończy się budowa
ponad 2,7km sieci kanalizacji sanitarnej w Niegowici
i Niewiarowie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę
odcinka głównej sieci kanalizacji sanitarnej w Niewiarowie, która połączy istniejącą sieć w Niegowici z oczyszczalnią ścieków w Pierzchowie. W ramach zadania
powstał już odcinek rurociągu tłocznego w Niegowici
oraz wybudowano przepompownię ścieków w Gdowie
wraz z rurociągiem tłocznym (w najbliższym czasie przepompownia zostanie uruchomiona). Obecnie trwają
prace przy budowie jednej z dwóch przepompowni
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• odbiór i wywóz ścieków bytowych, komunalnych
i przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych
(szamb) z posesji,
• wykaszanie trawników, poboczy dróg, zarośli,
chwastów, rozdrabnianie gałęzi,
• pielęgnacja rowów melioracyjnych,
• zamiatanie z jednoczesnym zbieraniem śmieci
z takich powierzchni jak: drogi, chodniki, place
pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową.
W sprawie odbioru i wywozu ścieków bytowych i komunalnych z prywatnych posesji proszę kontaktować się
z pracownikami ZGK – tel. 12 251-40-95 wew. 27 lub
512-645-190. Cena za jeden kurs wraz ze ściekami
wynosi 85,00zł. (cena zawiera podatek VAT).

Przeprowadzono pompowanie oczyszczające
i eksploatacyjne. Uzyskano wydajność 9,5m³/h. Woda
została przebadana pod względem chemicznym i bakteriologicznym. Obecnie przystąpiono do wykonania
obudowy otworu wraz z podłączeniem szaf elektrycznych i podłączeniem do sieci wodociągowej. Wartość
całości robót to około 35 000,00zł.
NOWA STUDNIA W CICHAWIE
Odwiercono nową studnię w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Cichawie (studnia o głębokości całkowitej
20,5m). Otwór został zafiltrowany rurą PCV 400 mm.

WYKONANO OTWÓR BISOWY
NA UJĘCIU WODY W GDOWIE

NOWE MASZYNY W ZGK

Ciągnik wraz z kosiarką rotacyjną

Inwestycja w Niegowici i Niewiarowie współfinansowana jest z PROW na lata
2017 – 2013

Nr 1 / 2014 rok

W 2013r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie
zakupił nowe urządzenia, dzięki czemu poszerzył swoją
ofertę o dodatkowe usługi z zakresu gospodarki komunalnej tj:
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Przygotowanie do wiercenia otworu bisowego w Gdowie

Prace przy odwiercie nowej studni w Cichawie

Z uwagi na całkowitą kolmatację istniejącej studni S3
na ujęciu w Gdowie podjęto decyzję o odwierceniu tzw.
otworu bisowego czyli S3 BIS. W chwili obecnej został
on wykonany i zafiltrowany rurą o średnicy 400 mm.
Głębokość 9,5 m co jest standardem na lewym brzegu
Raby z uwagi na zalegające poniżej pokłady iłu czyli
warstwy nieprzepuszczalnej.

Uzyskano wydajność eksploatacyjną 9,8 m³/h. Woda
została przebadana po uprzednim pompowaniu oczyszczającym i eksploatacyjnym. Jakość nawierconej wody
pod wzglądem bakteriologicznym i chemicznym nie
odbiega od jakości wody uzyskiwanych z innych studni
wierconych. Docelowa wartość robót wyniesie około
50 000,00zł.
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gdowskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Kilka słów o ...
... Gdowskich Zakładach
Komunalnych Sp. z o.o. –
rozmowa z Prezesem GZK
Sebastianem Skrzyszowskim
W styczniu br. Gmina Gdów utworzyła Gdowskie
Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego zawiązano Gdowskie
Zakłady Komunalne Sp. z o.o.? Jakie korzyści
odniesie Gmina Gdów?

Nakładane na jednostki samorządu terytorialnego nowe
zadania bez zapewnienia adekwatnych środków aby
je zrealizować wymagają od władz samorządowych
poszukiwania rozwiązań, być może nietypowych dla
sfery publicznej, w tym poprzez wykorzystanie formy
charakterystycznej dla sektora prywatnego jaką jest
spółka prawa handlowego.
Nadto wobec prawnych ograniczeń dotyczących
zakładu budżetowego, powodem utworzenia spółki była
także konieczność realizacji zadań własnych wykraczających poza te, które można realizować w formie zakładu
budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie). Za zawiązaniem Spółki stał także zamiar prowadzenia działalność gospodarczej w obszarach będących
poza sferą użyteczności publicznej, które są jednocześnie
ważne dla rozwoju gminy. Taka działalność może być
realizowana zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej
wyłącznie w formie spółki prawa handlowego. Wybór
tej formy organizacyjno-prawnej stwarza dodatkowe
możliwości pozyskiwania środków finansowych, nie
wyłączając tych o charakterze bezzwrotnym. Kolejnymi
korzyściami, jakie płyną dla Gminy Gdów są możliwości
w zakresie podatkowego zoptymalizowania gospodarki
komunalnej, co przełoży się na oszczędności dla budżetu
gminnego.
Czym spółka ma się zajmować?
Podstawowy obszar działalności Gdowskich Zakładów
Komunalnych Sp. z o.o. (GZK) stanowić będzie realizacja
zadań użyteczności publicznej, które dotychczas wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie, a co
za tym idzie w pierwszej kolejności Spółka zajmować
będzie się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Dodatkowo spółka
będzie realizowała część zadań wykonywanych aktual-
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gdowskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
nie przez Urząd Gminy Gdów np. z zakresu gospodarki
nieruchomościami i gospodarki odpadami. Ponadto
w GZK będą realizowane także inne zadania. Z tego
powodu w umowie spółki zawarto szeroki katalog planowanej działalności. Jest to katalog na tyle pojemny
aby nie było potrzeby zmieniać umowy w niedalekiej
przyszłości, bowiem każda zmiana umowy stwarza
dodatkowe koszty. Ważne jest też, że spółka przewiduje prowadzenie działalności poza sferą użyteczności
publicznej oczywiście z poszanowaniem właściwych
przepisów.
Jaki jest status prawny GZK? Jakie są tego konsekwencje ekonomiczne?
Spółka kapitałowa utworzona przez Gminę Gdów
jest osobą prawną. Podobnie osobowość prawną ma
sama gmina. Podmioty wyposażone w tą właściwość
posiadają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, a co za tym idzie mogą samodzielnie
uczestniczyć w obrocie gospodarczym. Takiej cechy
nie posiada natomiast samorządowy zakład budżetowy (czyli Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie).
Następstwem tego jest także to, że podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania zakładu
budżetowego pozostaje zawsze gmina. W przeciwieństwie do zakładu budżetowego spółka prawa handlowego nie stanowi formy objętej prawem budżetowym,
które powoduje wiele ograniczeń. Przekłada to się na
dodatkowe możliwości zwiększenia efektywności ekonomicznej takiego podmiotu m. in. dlatego, że spółka
działa na własny rachunek, sama odpowiada za swoje
zobowiązania i jest znacznie bardziej elastyczna od
zakładu budżetowego, posiada możliwość różnicowania źródeł finansowania działalności, szybkiego
i właściwego reagowania na zmiany w otoczeniu

gospodarczym, nie wyłączając oczywiście minimalizacji obciążeń podatkowych.
W każdej spółce komunalnej działa zarząd oraz
rada nadzorcza. Proszę powiedzieć o kompetencjach tych organów oraz o wynagrodzeniach osób
zasiadających w GZK.
Tak, zgodnie z art. 10a. ust.1. ustawy o gospodarce
komunalnej w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego obowiązkowo działa rada nadzorcza. W spółce komunalnej członkowie tego organu,
mogą być powoływani jedynie spośród osób, które zdały
stosowny egzamin państwowy lub posiadają określone
uprawnienia zawodowe. Członkowie Rady Nadzorczej
GZK pełnili od samego początku swoje obowiązki społecznie, służąc swoją wiedzą i autorytetem nieodpłatnie na prośbę Wójta Gminy Gdów. Rada Nadzorcza ma
za zadanie sprawować stały nadzór nad działalnością
spółki.
Natomiast do kompetencji Zarządu należą wszelkie
sprawy niezastrzeżone dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników (funkcję zgromadzenia wspólników
w spółce gminnej pełni wójt). Członkowie Zarządu prowadzą bieżące sprawy spółki, w tym organizują działalność i reprezentują ją na zewnątrz. W skład Zarządu GZK
weszli pracownicy Urzędu Gminy Gdów, którzy jednocześnie uczestniczą w pracach powołanego przez Wójta
zespołu zadaniowego. Poprzez te osoby Gmina Gdów
realizuje swoje uprawnienia właścicielskie, w tym m.in.
w zakresie zasiadania w zarządzie. Członkowie Zarządu
GZK wykonują swoje dodatkowe obowiązki w ramach
dotychczasowego wynagrodzenia wynikającego ze
stosunku pracy z Urzędem Gminy Gdów, bez żadnych
dodatkowych gratyfikacji.
Dziękuję za rozmowę
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kultura
CZAS FESTIWALI

kultura
Natomiast jesienią odbędzie się III Festiwal Piosenek
Andrzeja Zielińskiego. Już dziś zapraszamy do udziału.
Zapraszamy również na stronę internetową www.ckgdow.pl i na fanpage na facebooku
ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2014
Tegoroczne Święto Ziemi Gdowskiej 2014 organizowane
przez Centrum Kultury w Gdowie i Gminę Gdów odbędzie się w dniach 2 – 3 sierpnia 2014 roku. W tym roku
okazja do świętowania w Gminie Gdów jest szczególna,
gdyż tegoroczne Święto Ziemi Gdowskiej połączone
będzie z uroczystością 742 rocznicy lokacji Gdowa.

CK-ART 2014 – grupa taneczna z Gimnazjum w Niegowici

W dniach 17-21 marca br. odbyła się V edycja Przeglądu
Artystycznego Młodzieży Ck-art, który zgromadził
rekordową liczbę uczestników z 35 placówek oświatowych i kulturalnych reprezentujących aż 6 powiatów.
Na tegoroczny CK-art wpłynęło ponad 460 prac tylko
w kategoriach plastycznych i literackich. Ponadto, na
scenie Centrum Kultury w Gdowie wystąpiło 145 tancerzy (w kategoriach soliści, duety, grupy taneczne) oraz
187 wykonawców w kategoriach muzycznych – instrumentaliści, soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno
– instrumentalne, chóry oraz 10 zespołów rockowych.
W maju odbędą się kolejne VI już Spotkania Teatralne
RAMPA, w tym roku szczególne, gdyż po raz pierwszy
do udziału zaproszone zostały dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Gdów, które wezmą udział
w przeglądzie RAMPA – JUNIOR. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dn. 28 – 30 maja. W pierwszy
dzień Festiwalu zaprezentują sie najmłodsi artyści, 29
maja będzie można obejrzeć spektakle w wykonaniu
młodzieży, a 30 maja o godz. 12.00 odbędzie sie Uroczysta Gala Laureatów.
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w nocy, największą w okolicy sobotnią „imprezę pod
gwiazdami” kontynuować będzie energetyczny folkowy zespół Turnioki łączący góralską nutę z rockowym
brzmieniem.
Niedziela, 3 sierpnia rozpocznie święto lokacji
Gdowa. Zaplanowany został m.in. uroczysty koncert
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów z towarzyszeniem Janusza Gajca (jednego z nielicznych polskich artystów grającego na Fletni Pana). Równolegle
zostanie rozegrany Turniej Piłki Plażowej. Na scenie
zaprezentują się zespoły muzyczne, a na godzinę 21:00
zaplanowaliśmy koncert jednego z najbardziej gorących zespołów ostatniego roku Poparzeni Kawą Trzy.
Koncert zakończy tradycyjnie widowiskowy pokaz pirotechniczny. Nie zabraknie również atrakcji dodatkowych
takich jak: luna park, pokazy strażackie, konkursy i atrakcje dla dzieci.
AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OSTATNI W RAJU -najlepszy zespół rockowy tegorocznego CK-ARTu. Będzie ich
można również posłuchać podczas tegorocznego Święta Ziemi Gdowskiej

Kurs komputerowy, w którym uczestniczyli beneficjenci

W sobotnie popołudnie rozpoczniemy prezentacją
młodych zespołów muzycznych, a o 20:00 rozpocznie
się koncert Rafała Brzozowskiego, którego debiutancki
krążek „Tak blisko” zyskał status złotej płyty i nieustannie gości na listach przebojów. Przewidzianą do drugiej

W Centrum Kształcenia na Odległość (działającym
w Centrum Kultury w Gdowie) realizowany jest kolejny
projekt skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców
Gminy Gdów. Beneficjenci korzystają z bogatej oferty
bezpłatnych szkoleń, warsztatów i praktyk zawodowych.
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W ramach wsparcia beneficjenci biorą udział m.in.
w warsztatach aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego); szkoleniach podnoszących kwalifikacje (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu
stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy
językowe); stażach i praktykach zawodowych; warsztatach szkoleniowych prowadzonych w formie praktycznej
nauki zawodu oraz zajęciach z zakresu przedsiębiorczości
i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej. Projekt finansowany jest w całości ze
środków zewnętrznych.
POWSTAŁA SALA LUSTRZANA DLA TANCERZY
Od początku roku grupy taneczne i baletowe działające
w Centrum Kultury w Gdowie mają do dyspozycji nową
salę do nauki tańca wyposażoną w lustra. Odbywają
się tam też próby chórów, zespołów wokalnych oraz
Orkiestry Dętej Gminy Gdów.

Zajęcia taneczne w sali lustrzanej
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ochrona środowiska
Kilka słów o ....
.... gospodarowaniu odpadami
komunalnymi przez Gminę Gdów
oraz działaniami w zakresie
ochrony środowiska, czyli rozmowa
z kierownikiem Referat Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Henrykiem Hankusem
W lipcu minie rok, od momentu w którym gminy
przejęły obowiązek gospodarowania odpadami
komunalnymi. Jak obecnie funkcjonuje nowy
system na terenie Gminy Gdów?
Od 1 lipca 2013r. zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Od początku ubiegłorocznych wakacji prowadzona była obserwacja i analiza nowego systemu
odbierania odpadów. Na tej postawie zostały określone
rzeczywiste koszty jego funkcjonowania i zgodnie
z zapowiedziami, jeszcze jesienią 2013r. zostały obniżone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gdów. Obecnie stawki opłat jakie
płacą nasi mieszkańcy należą do najniższych w okolicy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
płatna jest za okresy kwartalne w terminie do ostatniego
dnia drugiego miesiąca danego kwartału. Z informacji
zawartych w deklaracjach (do Urzędu Gminy zostało
złożonych około 4260 deklaracji z poszczególnych
gospodarstw domowych) wynika, że na terenie Gminy
Gdów odpady wytwarza około 15 700 osób, z czego
około 95% mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę
odpadów. Odpady zmieszane (w kubłach) odbierane są
co 14 dni, natomiast odpady segregowane (w workach)
odbierane są co 28 dni. Według danych z końca 2013r.
opłaty terminowo uiszcza około 97% mieszkańców, któ-
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ochrona środowiska
rzy złożyli deklaracje. Ponadto dwa razy w roku wykonawca wyłoniony w przetargu odbiera sprzed posesji
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony.
Od samego początku obowiązywania nowych
zasad zaczął funkcjonować punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Czy mieszkańcy
chętnie przywożą tam odpady komunalne?
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
funkcjonuje na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Gdowie (Gdów, ul. Cegielniana). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz
w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00.
Od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. mieszkańcy
złożyli w PSZOK między innymi ponad 3,5 tony odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, a także około 135 kg opon.
Czy nowy system gospodarki odpadami przyniósł oczekiwany skutek – zlikwidowanie śmieci
z miejsc publicznych?
Można zauważyć znaczną poprawę w tym zakresie,
szczególnie w terenach zabudowanych. Edukacja mieszkańców Gminy Gdów na zebraniach wiejskich, liczne
komunikaty, broszury, apele Wójta Gminy przyczyniły
się znacznie do poprawy świadomości ekologicznej.
Jednak w dalszym ciągu istnieje problem zaśmiecania
szlaków komunikacyjnych, terenów leśnych i nadrzecznych. Według mojej oceny śmieci te w większości nie
są porzucane przez naszych mieszkańców. W trosce
o czystość szlaków komunikacyjnych Urząd Gminy
Gdów zleca corocznie sprzątanie najbardziej zaśmieconych terenów. Corocznie wspieramy także akcje sprzą-
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tania terenów wzdłuż rzeki Raby organizowane przez
Przyjaciół Rzeki Raby. Organizujemy przynajmniej raz
w roku akcję sprzątania gminy, włączając się tym w akcje
sprzątania świata – Polska. W bieżącym roku taka akcja
przeprowadzona została 28 kwietnia z udziałem dzieci
szkolnych w liczbie około 2000, pod hasłem „Turysto,
szanuj środowisko”. Do udziału w akcji Wójt zaprosił
Zarządy Dróg, Nadleśnictwa, firmy zbierające odpady,
samorządy wiejskie oraz całą społeczność gminy.

Województwa Małopolskiego w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(kwota dofinansowania 85%). W ramach tego projektu
przewidziane jest chemiczne zwalczanie barszczu przez
okres czteroletni.
Dziękuje za rozmowę.

Pojawiają się często opinie o szkodliwości barszczu Sosnowskiego. Czy Gmina Gdów podejmuje
działania w tym kierunku?
Szkodliwość roślin barszczu Sosnowskiego wynika z ich
właściwości parzących i alergizujących stanowiących
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zasadniczymi
trudnościami w zwalczaniu tej rośliny jest jej odporność na wiele herbicydów, wysoki współczynnik ich
rozmnażania oraz potrzeba systematycznego, wieloletniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących. Nasiona tej rośliny zalegają w glebie i zachowują
zdolność kiełkowania do 5 lat. W praktyce stosuje się
dwa sposoby zwalczania barszczu: mechaniczny polegający na wykopywaniu korzeni lub wielokrotne koszenie
w ciągu okresu wegetacyjnego oraz sposób chemiczny
poprzez stosowanie herbicydów (od maja do września).
Gmina Gdów od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną na temat szkodliwości tej rośliny i jej zwalczania poprzez rozprowadzanie w terenie komunikatów.
Podejmowano działania polegające na mechanicznym
zwalczaniu barszczu (przez koszenie) występującego
w pasach drogowych. W 2013 roku Gmina przystąpiła
do projektu pn. „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky) realizowanego przez
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie z udziałem 30 gmin

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl

29

Nr 1 / 2014 rok

2014

Bezpłatny

Bezpłatny

2014

BEZPIECZEŃSTWO
FUNKCJONOWANIE OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE GDÓW
Na terenie Gminy Gdów funkcjonuje 20 jednostek
ochotniczych straży pożarnych, które skupiają łącznie
ponad 700 członków. W ubiegłym roku strażacy z Gminy
Gdów wyjeżdżali ponad 280 razy do udziału w akcjach
ratowniczo – gaśniczych. Do najważniejszych działań podejmowanych w 2013 roku przez ochotników
można zaliczyć: udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (pożary, wypadki drogowe i kolizje, połamane
drzewa i inne przeszkody na drodze, zabezpieczanie
lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pompowanie studni, neutralizacja plam oleju na drodze itd.),
uczestnictwo w uroczystościach o charakterze religijnym, państwowym i strażackim, pomoc w organizacji
różnego rodzaju imprez na terenie Gminy, współpracę
z lokalnymi organizacjami i inne. Najczęściej do zdarzeń
wysyłano ochotników z Gdowa, Pierzchowa i Winiar,
ponieważ te jednostki działają w Krajowym Systemie
Ratowniczo – Gaśniczym. Plan budżetu Gminy Gdów
na ochronę przeciwpożarową w 2014r. zaplanowano
na kwotę 243 200,00zł. W pierwszym kwartale 2014r.
ochotnicze straże pożarne z Gminy Gdów wyjeżdżały już
57 razy do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
ZAKUP PALIWA
DO SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH
Po raz kolejny Urząd Gminy Gdów wybrał wykonawcę
zamówienia publicznego na zakup paliw do samochodów strażackich w 2014r. zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14000 euro. Do Urzędu Gminy Gdów wpłynęły oferty złożone przez dwie stacje benzynowe działające na terenie
Gminy Gdów. Najkorzystniejszą cenę zaoferowała stacja
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paliw Petrolex z Marszowic i z usług tego wykonawcy
będą korzystali ochotnicy tankując pojazdy pożarnicze.
NOWY SYSTEM ALARMOWANIA
CZŁONKÓW OSP
Od 2013r. na terenie Gminy Gdów działa nowy, dodatkowy system alarmowania członków OSP. Działanie
systemu oparte jest na wykorzystaniu telefonów
komórkowych poszczególnych strażaków. W momencie
uruchomienia syreny (ogłoszenia alarmu), z Centrum
Alarmowego równocześnie wybierane są numery telefonów poszczególnych druhów i ich telefony rozdzwaniają
się. Aby system sprawnie działał, strażacy do numeru
Centrum Alarmowego przypisują sobie specjalny, inny
dzwonek np. dźwięk syreny strażackiej. Wówczas bez
trudu są w stanie rozpoznać dźwięk alarmu.

do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz inny
sprzęt niezbędny do walki ze skutkami żywiołów. Po
dopełnieniu wszystkich formalności samochód zostanie
wprowadzony do podziału bojowego. Zakup pojazdu
został sfinansowany z budżetu Gminy Gdów oraz OSP
w Marszowicach.

mujące układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz ćwiczenia dotyczące prowadzenia resuscytacji
krążeniowo – oddechowej. Kurs przeprowadzili ratownicy medyczni, którzy pracują zawodowo w zespołach
wyjazdowych systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego.

SZKOLENIE Z ZAKRESU
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
57 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych
z terenu Gminy Gdów uczestniczyło w kursie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, który odbywał się
w remizie OSP Gdów. Program szkolenia obejmował
m.in. ocenę stanu poszkodowanego, postępowanie
z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowanie
w przypadku braku oddechu i krążenia, ćwiczenia obej-

MONTAŻ WODOWSKAZU
W bieżącym roku planowane jest zainstalowanie na rzece
Rabie (na wysokości mostu w Gdowie) wodowskazu,
który połączony będzie z komputerową bazą danych
w Urzędzie Gminy Gdów. Pozwoli to na precyzyjne
określenie stanów ostrzegawczych czy też alarmowych
w sytuacji zagrożenia powodziowego i umożliwi Wójtowi
Gminy szybkie podjęcie właściwej decyzji (np. do ewakuacji mieszkańców z zagrożonych terenów).

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP MARSZOWICE

Nowy samochód OSP Marszowice

Samochód pożarniczy marki SCANIA posiada 8 – osobową kabinę załogi. Wyposażony jest m.in. w zbiornik
wodny o pojemności 3500 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów. Ponadto,
posiada instalację wodną oraz niezbędną zabudowę
pożarniczą i inne. W najbliższym czasie w pojeździe
zostaną zamontowane podstawowe narzędzia używane
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planowanie przestrzenne
Kilka słów o ...
... planowaniu przestrzennym
w Gminie Gdów czyli rozmowa
z kierownikiem Referatu Inwestycji,
Zamówień Publicznych
i Planowania Przestrzennego
Beatą Podkul
Zagospodarowanie przestrzenne w gminie
budzi wśród mieszkańców ogromne zainteresowanie. To, jakie przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
(mpzp) mają ich nieruchomości gruntowe,
decyduje o potencjalnej możliwości realizacji
zamierzonych inwestycji. Czy cały obszar gminy
Gdów posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Gmina Gdów obejmująca swoim zasięgiem 29 sołectw,
dla 28 z nich obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jedynie sołectwo Gdów nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne dla Gdowa trwają i są
na etapie ponawiania niezbędnych uzgodnień.
Patrząc z perspektywy mieszkańca wydaje się, że
prace nad projektem planu dla Gdowa trwają już
bardzo długo. Co jest tego przyczyną?
Proces powstawania mpzp jest procesem ściśle określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i w rozporządzeniach wykonawczych.
Art. 17. w/w Ustawy określa szereg czynności, które
należy wykonać aby przeprowadzić cały proces doprowadzający do uchwalenia planu zagospodarowania.
Niestety, jest to proces długotrwały.
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planowanie przestrzenne
Jakie istotne czynniki mają wpływ na kształt
mpzp?
W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwzględnia się zwłaszcza : wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; walory
architektoniczne i krajobrazowe; wymagania ochrony
środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony
gruntów rolnych i leśnych; wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej; wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych; walory ekonomiczne przestrzeni; prawo
własności; potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; potrzeby interesu publicznego; potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności
sieci szerokopasmowych.
Jakie najczęściej spotyka się trudności podczas
prowadzenia procedury?
W wielu wypadkach trudno pogodzić potrzeby właścicieli nieruchomości z uwarunkowaniami w terenie,
czyli z możliwością przeznaczenia terenów w mpzp pod
zabudowę, szczególnie w wypadkach, gdy tereny te są
zlokalizowane na osuwiskach, terenach zalewowych
czy w innych obszarach podlegających ochronie np. ze
względu na walory krajobrazowe lub ochronę konserwatorską. Ponadto proponowane w planie przeznaczenie terenu nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Posiadaczom nieruchomości trudno zrozumieć,
że nie mogą w dowolny sposób planować zagospodarowania swojej własności.
Innym bardzo poważnym problemem, z którym
ostatnio się spotykamy, to brak zgody Ministra Rol-

nictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Taka zgoda
wymagana jest w przypadku, gdy propozycja wyznaczania terenów budowlanych lokalizowana jest na
gruntach klasy I, II i III. Na terenie Gminy Gdów przeważają grunty tych klas i w bardzo wielu przypadkach
Minister Rolnictwa takiej zgody nie wyraził. Ponadto
kilkakrotnie trzeba było uzupełniać wniosek o dane
i analizy, które wykraczały poza zakres przewidziany
w podstawowych przepisach. Tak też stało się w przypadku sołectwa Gdów.
W Gdowie możliwości inwestycyjne znacznie ograniczają też tereny zalewowe. Ograniczeniem w inwestowaniu jest również zarezerwowana strefa pod linię
kolejową. Problemem stało się nawet uzgodnienie projektu planu z Zarządem Dróg Wojewódzkich z uwagi
na projektowaną obwodnicę. Obecnie jesteśmy już na
etapie ponownych uzgodnień, po korekcie projektu
planu, i mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach
projekt planu dla Gdowa będzie wyłożony do publicznego wglądu.
Gdzie będzie opublikowana informacja o wyłożeniu projektu planu Gdowa ?
Ogłoszenie ukaże się w prasie – Dzienniku Polskim.
Informacja będzie również w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej urzędu gminy,
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gdowie
oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie
gminy Gdów. Ponadto wszelkich informacji będzie
można uzyskać w Referacie Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy w Gdowie.
Dziękuję za rozmowę.
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współpraca z mieszkańcami
„MĄDRA GMINA 2013”

Laureaci konkursu MĄDRA GMINA 2013

Gmina Gdów po raz kolejny znalazła się w ścisłej
czołówce samorządów biorących udział w konkursie
pt.„Mądra Gmina 2013”. Statuetkę oraz certyfikat dla
Gminy Gdów odebrał jej gospodarz – Zbigniew Wojas.
Laureaci Konkursu zostali wyłonieni w oparciu o kryterium uczestnictwa pracowników gminy, instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie danej gminy,
w organizowanych przez Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji szkoleniach i konferencjach oraz przynależności do działających przy Instytucie
forów. W nagrodę za zajęcie II miejsca przedstawiciele
Urzędu Gminy Gdów skorzystają bezpłatnie ze szkoleń
organizowanych przez MISTiA.
DOTACJE Z PRZEZNACZENIEM
NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH
Co roku, z budżetu Gminy Gdów udzielane są dotacje
celowe na realizacje zadań publicznych Gminy Gdów
tj. wspieranie i rozwijanie kultury fizycznej wspieranie
działalności rehabilitacyjnej prowadzonej na rzecz osób
niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością na terenie Gminy Gdów.
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Lista podmiotów, którym udzielono dotacji na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
organizację poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej na
terenie Gminy Gdów.
• LKS „Gdovia” w Gdowie – 80 000,00zł.
• LKS „Raba” w Książnicach – 39 000,00zł.
• UKS „Rokicie” Szczytniki 26 500,00zł.
• LKS „Sparta” w Winiarach – 11 000,00zł.
• Stowarzyszenie Akademia Futbolu Pogórze –
10 500,00zł.
• IKS Olimp w Winiarach – 8 000,00zł.
• LKS „Zieloni” w Niegowici – 4 000zł.
• LKS „Gryf” Wiatowice – 4 000,00zł.
• Krakowskie Centrum TAEKWON – DO – 4 000,00zł.
• UKS przy Zespole Szkół w Gdowie – 4 000,00zł.
• Klub Piłkarski Zryw Zręczyce – 2 000,00zł.
• UKS Grot – Gdów – 2 000,00zł.

Bezpłatny
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9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013”. Na listę został wpisany m.in. wniosek
złożony przez Gminę Gdów dotyczący przygotowania
projektu Raba Open River.
Wysokość możliwych środków dotacji to 682 927,00;
co stanowi 70% wartości szacowanych kosztów opracowania dokumentacji dla partnerskiego przedsięwzięcia,
którego liderem jest Gmina Gdów.
Przedsięwzięcie w dolinie Raby będzie uzupełniało
koncepcję Województwa Małopolskiego w zakresie
budowy tras rowerowych i biegowych, z przeznaczeniem głównie dla turystyki rodzinnej i mieszkańców
pobliskiego Krakowa.

Łącznie na realizację zadań publicznych w 2014r.
przeznaczono 345 000zł. W 2013r. na realizacje zadań
publicznych Gminy Gdów wydano 318 000zł. W 2012r.
przeznaczono 289 000zł., natomiast w 2011r. była
to kwota w wysokości 256 000zł.

PODPŁOMYK NIEGOWICKI WPISANO
NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
Pod koniec ubiegłego roku na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi został wpisany niegowicki podpłomyk
z cebulką. Jest on jednym z 27 wypieków tradycyjnych
wpisanych w kategorii wyrobów piekarniczych i cukierniczych z całej Małopolski.
Tradycyjny podpłomyk to okrągły placek z ciasta
chlebowego, z przypieczoną cebulą na powierzchni. Produktem podstawowym do jego wykonania jest mąka.
Przygotowując podpłomyk z cebulą składniki miesza się
w drewnianej dzieży z dodatkiem ciasta pozostałego
z poprzedniego pieczenia chleba – naciastku. Uformowane placki wkłada się do pieca. Niegowickie podpłomyki
od zawsze wyróżniały się od innych tym, że smarowane
były naturalnym, wiejskim masłem i posypywane cebulą.

REKREACYJNO – TURYSTYCZNA DOLINA RABY
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Wstępną
Listę Indywidualnych Projektów w ramach Działania

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach
została po raz kolejny beneficjentem Rządowego Pro-

Lista podmiotów, którym udzielono dotacji na
ochronę i promocję zdrowia poprzez wspieranie działalności rehabilitacyjnej prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.
• CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – 95 000,00zł.
• Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach
– 55 000,00zł.
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Jeden z wykładów w ramach seminarium WIEDZA O KULTURZE

gramu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014 – 2020.

W ramach pozyskanych środków /Priorytet I. Edukacja osób starszych/ w okresie od 1 marca 2014 roku do 31
grudnia 2014 działa Akademia Aktywności Społecznej
w ramach Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(III edycja).
Przewidziane w tym okresie zajęcia dla słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku obejmują: wykłady z różnych

Warszaty bibułkarskie - przygotowywanie ozdób świątecznych
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współpraca z mieszkańcami

Nowością w tym roku są zajęcia taneczne dla seniorów

Zajęcia nordic walking

dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym
profilaktyka zdrowotna, turystyka, nowe technologie),
zajęcia seminaryjne realizowane w trzech głównych
nurtach tematycznych – „warto wiedzieć – aktywny
senior”, „wiedza o kulturze”, „turystyka, historia i dziedzictwo kulturowe”. Ponadto, słuchacze biorą udział
w sekcjach: ruchowej (wyjazdy na pływalnie, nordic
walking, gimnastyka, taniec) informatycznej, językowej i artystycznej (warsztaty artystyczne i chór). Dla
słuchaczy przewidziano wyjazdy edukacyjne do teatru,

kina, opery, muzeum oraz wyjazdy krajoznawcze (min.
Wadowice, Kraków Niepołomice, Opactwo w Tyńcu).
Zajęcia są realizowane w Centrum Kultury w Gdowie oraz Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie.
Gdowski Uniwersytet III Wieku działa pod patronatem
merytorycznym Politechniki Krakowskiej.
Zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy do sekretariatu UTW w Centrum Kultury w Gdowie (I piętro). Informację można również uzyskać pod
numerem tel. (12) 251-43-67 wew. 24 lub 22.

Studenci zwiedzili m.in. Muzeum w podziemiach krakowskiego Rynku

36

Urząd Gminy Gdów | tel.: 251 41 66, 251 42 66, 251 43 66 | e-mail: urzad@gdow.pl | strona internetowa: www.gdow.pl

