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SŁOWO WÓJTA
Znaczne nakłady finansowe przewidziano na
pomoc społeczną. Nie zabraknie także funduszy na
modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych oraz
budowę chodników. Ogółem wydatki przewidziano
na kwotę ponad 43 mln zł.
Mając na uwadze zeszłoroczną powódź
i pragnąc poprawić Państwa bezpieczeństwo, pod
koniec lutego uruchomiliśmy, jako pierwsi w powiecie wielickim, Smsowy System Ostrzegania
o Zagrożeniach. Każdy kto zarejestruje w nim swój
numer telefonu komórkowego będzie bezpłatnie
informowany o zagrożeniach i niebezpieczeństwach tj., powódź, pożar, ale także o utrudnieniach
np. przerwach w dostawie prądu, wody itd.

Szanowni Mieszkańcy
Oddaję w Państwa ręce, pierwszy w tym roku,
numer Biuletynu Informacyjnego Wójta. Na wstępie
chciałbym jeszcze raz wszystkim Państwu
podziękować za zaufanie jakim obdarzyliście mnie
podczas listopadowych wyborów samorządowych.
Ze swojej strony obiecuję, że będę, tak jak do tej
pory, stawiał dobro gminy i jej mieszkańców na
pierwszym miejscu.
Przed nami kolejny rok i okazja do zrealizowania zaplanowanych inwestycji i przedsięwzięć.
Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na 2011
rok, najwięcej środków, bo aż 22 mln 351 tys zł
przeznaczymy na oświatę. Pieniądze zostaną
wydane m.in. na doposażenie nowowybudowanego
Przedszkola Samorządowego w Gdowie. Placówka
ta, oficjalnie otwarta w lutym tego roku, jest jedną
z najnowocześniejszych w województwie małopolskim. Jej zalety docenia zarówno personel, rodzice,
jak i same przedszkolaki.
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Planując tegoroczne działania nie zapominamy również o młodych sportowcach. Urząd Gminy
rozpoczął starania o utworzenie boiska Orlik
w Niegowici.
Jednym z priorytetów najbliższych miesięcy
jest doprowadzenie do rozpoczęcia budowy
północnej części obwodnicy Gdowa. Wraz
z Urzędem Marszałkowskim podjęliśmy już
działania zmierzające do zrealizowania tej
inwestycji.
Więcej informacji na temat tego, co dzieje się
na terenie naszej gminy, znajdziecie Państwo na
stronach Biuletynu, do przeczytania którego gorąco
zachęcam.

Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas
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RADA GMINY
W SKRÓCIE
Wybory samorządowe w gminie Gdów odbyły się 21
listopada 2010 roku. Frekwencja wyniosła: 50,82 proc.
Wójtem na trzecią kadencję został wybrany Zbigniew
Wojas. Na kandydata oddano 3369 głosów co stanowiło 51,6
proc.
Inauguracyjna sesja Rady Gminy odbyła się 2 lutego w Centrum
Kultury w Gdowie
SKŁAD RADY GMINY W KADENCJI 2010-2014
Przewodniczący:
v-ce przewodniczący:
członkowie:

Tadeusz Ciężarek
Józef Kostuch, Bogusław
Trzaska
Andrzej Domagała, Józef
Filipowski, Aniela Florek,
Zbigniew Gumułka, Jacek
Kaleta, Andrzej Konieczny,
Stanisław Konieczny, Jan Obrał,
Józef Obrał, Maria Substelna,
Szczepan Stopa, Zbigniew
Włodarczyk

SKŁAD KOMISJI STAŁYCH W RADZIE GMINY GDÓW:
Komisja Rewizyjna
przewodniczący:
Józef Filipowski
z-ca przewodniczącego: Maria Substelna
członkowie:
Andrzej Domagała, Jacek
Kaleta, Jan Obrał, Szczepan
Stopa, Zbigniew Włodarczyk
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Gminy
przewodniczący:
Stanisław Konieczny
z-ca przewodniczącego: Andrzej Konieczny
członkowie:
Józef Filipowski, Zbigniew
Gumułka, Jacek Kaleta, Józef
Obrał, Szczepan Stopa
Komisja Ładu i Porządku Publicznego
przewodniczący:
Zbigniew Gumułka
z-ca przewodniczącego: Aniela Florek
członkowie:
Andrzej Domagała, Stanisław
Konieczny, Józef Kostuch,
Bogusław Trzaska, Zbigniew
Włodarczyk

Komisja Infrastruktury Społecznej
przewodniczący:
Józef Obrał
z-ca przewodniczącego: Maria Substelna
członkowie:
Aniela Florek, Andrzej
Konieczny, Józef Kostuch, Jan
Obrał, Bogusław Trzaska
W KADENCJI 2010-2014 RADA GMINY GDÓW PODJĘŁA
NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:
I SESJA RADY GMINY 02.12.2010
1. Uchwała nr I/1/2010 w sprawie wyboru przewodniczącego
Rady Gminy Gdów
2. Uchwała nr I/2/2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gdów
3. Uchwała nr I/3/2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gdów
II SESJA RADY GMINY 06.12.2010
1. Uchwała nr II/4/ 2010 w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej i określenia przedmiotu jej działania
2. Uchwała nr II/5/2010 w sprawie powołania Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i określenia
przedmiotu jej działania
3. Uchwała nr II/6/2010 w sprawie powołania Komisji Ładu
i Porządku Publicznego i określenia przedmiotu jej
działania
4. Uchwała nr II/7/2010 w sprawie powołania Komisji
Infrastruktury Społecznej i określenia przedmiotu jej
działania
III SESJA RADY GMINY 16.12.2010
1. Uchwała nr III/8/2010 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2010 r.
2. Uchwała nr III/9/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Gdów
3. Uchwała nr III/10/2010 w sprawie zasad otrzymywania
i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gdów
4. Uchwała nr III/11/2010 w sprawie zmiany uchwały nr
LXXX/469/2010 Rady Gminy z dnia 10.XI. 2010 w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interwencyjnego
5. Uchwała nr III/12/2010 w sprawie zmiany uchwały nr
LXXX/463/2010 Rady Gminy z 10.XI. 2010 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
6. Uchwała nr III/13/2010 w sprawie zmiany uchwały nr
XLI/267/05 Rady Gminy w sprawie określenia wzorów
informacji i deklaracji podatkowych na terenie gminy Gdów
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IV SESJA RADY GMINY 30.12.2010
1. Uchwała nr IV/14/2010 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Gdów na 2010 r
2. Uchwała nr IV/15/2010 w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010 r
3. Uchwała nr IV/16/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gdów na lata 2011-2014
4. Uchwała nr IV/17/2010 w sprawie budżetu gminy Gdów na
2011 r.
5. Uchwała nr IV/18/2010 w sprawie zmiany uchwały nr
LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12. XI. 2009
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku
rolnego. Podatku leśnego i opłat targowych
6. Uchwała nr IV/19/2010 w sprawie programu współpracy
gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2011 r.
7. Uchwała nr IV/20/2010 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie bezprzetargowym i nabycie w drodze
zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Gdów, a osobą
fizyczną oraz wyrażenia zgody na odstąpienie
V SESJA RADY GMINY 13.01.2011
1. Uchwała nr V/21/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy
Gdów na 2011 r.
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2.

Uchwała nr V/22/2011 w sprawie planu pracy stałych
komisji Rady Gminy Gdów

3.

Uchwała nr V/23/2011 w sprawie wezwania Rady Gminy
Gdów przez panią Marię Substelną do usunięcia
naruszenia prawa uchwałą XVIII/94/2007 Rady Gminy
Gdów z 25.X.2007 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania

VI SESJA RADY GMINY GDÓW 03.02.2011
1.

Uchwała nr VI/24/2011 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Gdów na 2011r

2.

Uchwała nr VI/25/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na
zakup niezabudowanych nieruchomości w msc. Niegwić

3.

Uchwała nr VI/26/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych
w msc. Niegowić

4.

Uchwała nr VI/27/2011 w sprawie ustalenia na 2011r
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli oraz form dokształcania, na które przeznaczają dofinansowanie

5.

Uchwała nr VI/28/2011 w sprawie wezwania Rady Gminy
Gdów przez pana Czesława Skowronka do usunięcia
naruszenia prawa uchwałą nr LXXVII/441/2010 Rady
Gminy Gdów z 30.IX.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi
pana Czesława Skowronka

BUDŻET NA 2011 ROK
Uchwała Budżetowa Gminy Gdów na 2011 rok została
podjęta 30 grudnia 2010 roku.
Wedle uchwały dochody Gminy Gdów na 2011 rok
kształtują się w wysokości 41 317 734 zł, zaś wydatki to
kwota 43 252 465 zł. Deficyt wynosi - 1 934 731 zł.
Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone na oświatę
i wychowanie - 22 351 185 zł, co stanowi 51,67 proc.
wszystkich wydatków. Środki te pokryją, obok wydatków
bieżących, także koszty m.in. budowy placu zabaw w SP
w Marszowicach (63 850 zł), budowy przedszkola w Gdowie
(740 000 zł) oraz jego doposażenia (50 000 zł).
Znaczne nakłady finansowe przewidziano na pomoc
społeczną. Większość wydatków, bo aż 4 697 640 zł pochłoną
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Pozostałe wydatki * kształtują się następująco:
Administracja publiczna
4 267 100 zł
Transport i Łączność
2 505 058 zł
w tym m.in. na:
obwodnicę Gdowa
267 608 zł
modernizację dróg gminnych i wewnętrznych
wraz z odwodnieniami
1 128 650 zł
chodnik w msc. Bilczyce
15 000 zł
projekt budowy chodnika w msc. Książnice 20 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa
1 381 300 zł
w tym m.in. na:
budowę świetlicy w Czyżowie,
budynku socjalnego w Zręczycach oraz odnowę
centrum Szczytnik
łącznie - 757 000 zł
Rolnictwo i Łowiectwo
1 243 620 zł
w tym m.in. na:
budowę kanalizacji Gdów-Fałkowice
(inwestycja realizowana z udziałem środków
z PROW)
903 000 zł
Gosp. komunalna i ochrona środowiska 1 182 721 zł

* zestawienie nie obejmuje wszystkich wydatków
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INWESTYCJE
ZARZĄDZANIE DROGAMI GMINNYMI

ORLIK W NIEGOWICI

I INWESTYCJE DROGOWE
Przetargi
Ogłoszony został przetarg na remont cząstkowy
nawierzchni asfaltowych dróg na terenie gminy Gdów.
Przygotowywana jest dokumentacja kosztorysowa
związana z modernizacją dróg na terenie gminy. Planowane
ogłoszenie przetargu - marzec.
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na
częściowe uregulowanie (modernizację) odwodnienia dróg na
terenie gminy. Planowane ogłoszenie przetargu marzec

W ramach rozbudowywania bazy sportowej, Urząd Gminy
w Gdowie zgłosił chęć przystąpienia do kolejnej edycji
programu pn. „Moje boisko - Orlik 2012”.
Decyzją Rady Gminy zostały zakupione dwie działki
w Niegowici, na których powstanie zespół trzech boisk
sportowych wraz z zapleczem socjalnym. Istnieje możliwość,
aby część terenu działek, który nie zostanie wykorzystany pod
inwestycję był sprzedany komercyjnie.
Obecnie prowadzona jest procedura związana z wykonaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowę.
PARK PRZYGODY I ROZRYWKI W GDOWIE - etap I

Inwestycje
Wykonana została dokumentacja projektowa na budowę
chodnika o dł. 150mb w miejscowości Bilczyce.
W realizacji jest projekt budowy chodnika wraz z zatokami
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 od ul. Obrytka do Galerii
Centrum.
Gmina otrzymała promesę w wysokości 100.000 zł na
odbudowę odcinka drogi gminnej nr 560110K wraz z nasypem
w miejscowości Pierzchów zniszczonej podczas powodzi
w 2010 r. planowany ogłoszenie przetargu - koniec lutego.

Urząd Gminy w Gdowie, na podstawie posiadanego
projektu zagospodarowania terenu Zarabia w Gdowie, zlecił
rozpoczęcie I etapu robót tj. wykonanie: alejek spacerowych
ścieżek rowerowych oraz niezbędnych elementów małej
architektury ( ławki, kosze, oświetlenie parkowe). Urząd Gminy
w Gdowie wystąpił o dofinansowanie inwestycji do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Realizacja inwestycji stanowić będzie I etap zagospodarowania terenów wzdłuż Raby w celach rekreacyjnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA
NIE SPALAJMY ODPADÓW,
NIE POZWÓLMY TEGO ROBIĆ INNYM
Jak wynika z Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego problem zanieczyszczenia
powietrza dotyczy również naszej gminy. W strefie krakowskowielickiej, do której należy gmina Gdów występują
przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz
rakotwórczego benzo(a)pirenu.
Na stan zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy
oprócz ruchu komunikacyjnego oraz produkcji energii cieplnej
i przemysłu ciężkiego największy wpływ ma ogrzewanie
budynków. Emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana
przez paleniska domowe, to tzw. emisja niska, która
rozprzestrzenia się po najbliższej okolicy, w przeciwieństwie do
emisji z zakładów przemysłowych, w przypadku, której emitor
jest usytuowany wysoko i zanieczyszczenia ulegają
rozrzedzeniu i rozprzestrzeniają się na większe odległości. Na
to, jakim powietrzem oddychamy ma wpływ zwłaszcza to, co
spalamy w paleniskach domowych lub w ogniskach, przy okazji
sprzątania posesji. Można się o tym przekonać wychodząc

z domu lub otwierając okna. Szczególnie wieczorem daje się
wyczuć zapach palonych tworzyw sztucznych.
Pamiętajmy, że spalając odpady działamy głównie na
szkodę swoją i najbliższego otoczenia! Lista szkodliwych
substancji wydzielających się, szczególnie w procesie spalania
odpadów, w paleniskach domowych oraz związanych z tym
zagrożeń dla zdrowia jest długa. Do atmosfery przedostają się:
pył, tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne
związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie.
Szczególnie szkodliwe dla zdrowia i środowiska są
zanieczyszczenia emitowane przez domowe kominy:
- dwutlenek siarki powodujący u ludzi trudności w oddychaniu, u roślin zanik chlorofilu, jest również przyczyną
powstawania kwaśnych deszczy powodując zakwaszenie
i zasolenie gleb, ma też działanie korozyjne;
- tlenki azotu podrażniające i uszkadzające płuca,
- tlenek węgla utrudniający transport tlenu, oddziałujący na
centralny układ nerwowy;
- pył zawieszony zawierający w sobie metale ciężkie czy
toksyczne węglowodory aromatyczne.
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W wyniku spalania różnych odpadów powstają
rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Dioksyny
opadają na glebę, pola uprawne i wodę i dalej przedostają się do
łańcucha pokarmowego zwierząt i ludzi. Z myślą o zdrowiu
własnym, bliskich i sąsiadów oraz w trosce o nasze środowisko
pilnujmy, aby w naszych lub sąsiadów piecach i ogniskach nie
znalazły się substancje, których spalanie jest zabronione.
W przeciwnym razie narażamy siebie i innych na groźne
choroby, które mogą się ujawnić wkrótce, ale również dopiero po
wielu latach.

-

-

-
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posiadania zawartej umowy na wywóz odpadów stałych
z uprawnionymi firmami oraz posiadania pojemnika na
odpady stałe i systematycznego ich opróżniania.
gromadzenia nieczystości płynnych w odpowiednio zabezpieczonych, szczelnych zbiornikach bezodpływowych
(w przypadku gdy posesje nie zostały podłączone do
urządzeń kanalizacyjnych, ewentualnie gdy posesja nie
jest zaopatrzona w lokalne urządzenia oczyszczające tj.
przydomową oczyszczalnię ścieków ).
posiadania aktualnego rachunku opłaty za wywóz
odpadów komunalnych stałych i płynnych.

SEGREGUJMY ODPADY BIODEGRADOWALNE
Informuje się, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
SP. z o. o. Oddział Gdów w sezonie 2011 prowadzi odbiór
odpadów zielonych od mieszkańców Gminy Gdów. Mieszkańcy
miejscowości Gdów będą mieli możliwość nabycia w biurze
MPO Oddział Gdów lub u kierowcy worków o pojemności 120 l,
w kolorze zielonym, z logo Spółki w cenie 12,00 zł brutto/szt.
(cena dotyczy czystych odpadów zielonych, bez zanieczyszczeń odpadami komunalnymi, budowlanymi). W okresie od
1 maja do 31 października 2011 r., w każdy poniedziałek od
godz. 7.00 do 15.00 zawiązane, wypełnione odpadami
zielonymi worki będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji.
Przez cały rok i dla wszystkich mieszkańców gminy istnieje
możliwość dostarczenia worków z odpadami zielonymi na bazę
MPO Oddział Gdów, ul. Cegielniana 406, w soboty w godzinach
od 8.00 do 13.00, w cenie 6,00 zł brutto za worek 120 l.
MPO Sp. z o. o. Oddział Gdów oprócz prowadzonej dwa
razy do roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed
posesji, dla swoich klientów proponuje również bezpłatny odbiór
odpadów wielkogabarytowych oraz baterii i akumulatorów na
bazie Spółki przy ul. Cegielnianej, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 14.00.
Przed oddaniem ww. odpadów na bazie MPO w Gdowie
wymaga się zgłoszenia telefonicznego pod nr (12) 251-62-60
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE
POSESJI
Wójt gminy Gdów zwraca się do mieszkańców gminy
z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na
terenie swoich posesji. W tym zakresie obowiązują
mieszkańców przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r.o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady
Gminy w Gdowie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów".
Zgodnie z zapisami znajdującymi się w powyższych
aktach prawnych każdy właściciel posesji jest zobowiązany
min. do:
- utrzymania porządku i czystości oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości,
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"Zabronione jest wywożenie odpadów płynnych na własne
użytki rolne".
W związku z często zdarzającym się naruszeniem
przepisów "Regulaminu..." w zakresie ochrony środowiska,
prowadzone będą na terenie gminy Gdów (we wszystkich
miejscowościach) kompleksowe kontrole posesji przez
pracowników Urzędu Gminy, które sprawdzą czy mieszkańcy
stosują się do przepisów dotyczących odprowadzenia ścieków
oraz wywozu odpadów.
Informujemy, że nie przestrzeganie przepisów "Regulaminu" jest wykroczeniem i postępowanie w tych sprawach toczy
się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
KOMUNIKAT
Wójt Gminy Gdów informuje rolników, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajdują się gospodarstwa rolne
o obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych
w rolnictwie:
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu
posiadania gospodarstwa rolnego
- ubezpieczenia budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego
ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść
opłatę, której wysokość wynosi:
- w ubezpieczeniu OC rolników - równowartość w złotych 30
euro
- w ubezpieczeniu budynków rolniczych - równowartość
w złotych 100 euro
Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. "O ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych" (Dz. U.
z dnia 16 lipca 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPROWADZANIA
ZIEMNIAKÓW DO OBROTU
W związku z pojawiającymi się sygnałami o prowadzonym
handlu okrężnym ziemniakami informuje się o obowiązujących
zasadach przemieszczania ziemniaków na terytorium Polski
i innych państw członkowskich.
Zgodnie z regulacjami unijnymi, ziemniaki mogą być
wprowadzane i przemieszczane na terytorium Wspólnoty
(w tym Polski ), jeśli są spełnione następujące wymagania:
a) producenci, dystrybutorzy i importerzy ziemniaków są
wpisani do urzędowych rejestrów przedsiębiorców
w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
b) ziemniaki są wolne od organizmów kwarantannowych
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i spełniają wymagania zdrowotnościowe określone w stosownych przepisach fitosanitarnych, a w przypadku
sadzeniaków - także w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałem siewnym;
c) przesyłki ziemniaków sadzeniaków powinny być zaopatrzone w paszport roślin, a inne ziemniaki w oznakowanie
z numerem producenta i dystrybutora
a ponadto
d) ziemniaki uprawiane w Polsce spełniają dodatkowe
wymagania fitosaniterne w zakresie bakterii Clacibacter
michiganensis ssp. sepedonicus i grzyba Synchytrium
endobioticum.
Za naruszenia przepisów związanych z przemieszczaniem
ziemniaków grozi mandat lub sankcja karna.

OŚWIATA
WÓJT GMINY GDÓW
OGŁASZA KONKURSY
NA STANOWISKO DYREKTORA
W NASTĘPUJĄCYCH
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach
Bilczyce 92, 32-420 Gdów
Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej
w Szczytnikach
Szczytniki 10, 32-420 Gdów
Przedszkole Samorządowe w Gdowie
32-420 Gdów 402a
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny
zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju placówki,
2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego
obywatelstwo kandydata,

3.

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub
stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3
5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu
ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się
postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub
postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),
10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
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dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz.425
z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły,
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność
kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność
kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego
- w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr
97 poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr
164 poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
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Przedsięwzięcie to miało ogromne znaczenie społeczne.
Wybudowanie przestronnego, 5-oddziałowego przedszkola
mogącego przyjąć co najmniej 125 dzieci w zasadzie
zlikwidowało problem braku miejsc dla przedszkolaków. Od
1 marca rozpoczął działalność kolejny oddział przedszkolny,
a w razie potrzeby istnieje możliwość utworzenia następnych.
Wiąże się to jednak z koniecznością przekazania na ten cel
dodatkowych pieniędzy, o czym decyduje Rada Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora ……………. ………..” w terminie do dnia 25 marca
2011 r. do godz. 1500 na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno
- Administracyjny Szkół w Gdowie, Rynek 40, 32-420 Gdów lub
osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gdów pok.
nr 4.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana
przez Wójta Gminy Gdów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdowie - tel.
(12) 251-41-17.
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE

O wybudowanie przedszkola samorządowego w Gdowie
mieszkańcy gminy zabiegali od niemal 25 lat. Do tej pory dzieci
uczęszczały do przedszkoli, których siedziba znajdowała się
w wynajmowanych budynkach tudzież w salach szkolnych
zaadaptowanych na potrzeby maluchów. Dzieci przybywało
i z roku na rok coraz trudniej było zapewnić przedszkolakom
komfortowe warunki do zabawy i odpoczynku. Fundamenty pod
nowy budynek przedszkola wykonano w 2007 roku. Dwa lata
później powstała konstrukcja - m.in. ściany, stropy oraz elewacja
budynku. W 2010 roku zakończono realizację inwestycji.
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Przedszkola są bowiem utrzymywane wyłącznie ze środków
własnych gminy ( gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej)
oraz czesnego wpłacanego przez rodziców. Miesięczny koszt
utrzymania dziecka w przedszkolu to kwota 681,88 zł, z czego
ok. 200 zł płacą rodzice ( czesne plus wyżywienie), a reszta to
dotacja gminna.
W nowym przedszkolu maluchy mają do dyspozycji nie
tylko przestronne, kolorowe sale, przystosowane do ich potrzeb
sanitariaty, ale także dobrze wyposażone zaplecze
gastronomiczne. Obok przedszkola znajduje się duży,
ogrodzony plac zabaw.
Inwestycja została dofinansowana ze środków
unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Opera-cyjnego w kwocie 1 930 866,98 zł. Całość zadania
kosztowała 4 026 403,46 zł.

POMOC SPOŁECZNA
NOWY PROJEKT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W GDOWIE
W styczniu 2011 r. GOPS w Gdowie rozpoczął realizację
projektu konkursowego pn. „Otwórz oczy i bądź wolny od
przemocy”. Projekt jest odpowiedzią na diagnozę występujących problemów lokalnych, związanych głównie z niską
świadomością społeczną o zjawisku przemocy. Jest on także
narzędziem nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy
instytucjami wchodzącymi w skład Gminnej Koalicji
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.
Jeden projekt nie zaspokoi wszystkich potrzeb, dlatego
skupiliśmy się na najpilniejszych potrzebach. Dzięki szkoleniom
grup zawodowych pierwszego kontaktu z przypadkami
przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, policjanci z patroli
interwencyjnych, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele,
pielęgniarki środowiskowe, psychologowie) nastąpi nie tylko
wzrost kompetencji i umiejętności, ale w przyszłości podniesiemy skuteczność pracy w poszczególnych instytucjach.
Pierwsze szkolenia mamy już za sobą. W dniach 15-16
lutego br. w szkoleniu pn. „Jak pracować z ofiarą przemocy
domowej” oraz „procedura niebieskiej karty” uczestniczyli
pracownicy socjalni GOPS oraz przedstawiciel organizacji
pozarządowej i gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych. Kolejne wykłady i warsztaty będą dotyczyły
następujących tematów; „jak rozpoznać przemoc domową, jak
i gdzie reagować”, „jak rozpoznać ofiarę przemocy w szkole i jak
pomagać”, „portret psychologiczny ofiary i sprawcy”, „przemoc
seksualna wobec dzieci”.
Bardzo duży nacisk w projekcie został położony na kwestię
wzrostu zainteresowania mieszkańców problematyką
przemocy w rodzinie oraz specyficznymi problemami, które
napotykają osoby doświadczające przemocy. Zamierzamy
obalić negatywne stereotypy i uprzedzenia związane z rolami

społecznymi kobiet i mężczyzn. Szczególnie fałszywe są
przekonania na temat przyczyn przemocy, którą często
tłumaczy się wyłącznie nadużywaniem alkoholu, stresem lub
wręcz zachowaniem ofiary - jest to jednoznaczne z przypisywaniem kobiecie winy za przemoc, jakiej doświadcza. Takie mity
należy obalać. Mają temu służyć artykuły sponsorowane
w lokalnej prasie, które przez czas trwania projektu będą
ukazywać się w „Naszej Gazecie”. Wizualna kampania
informacyjna została wsparta poprzez ekspozycję na terenie
Gdowa i Niegowici banerów reklamowych. W maju zaprosimy
mieszkańców na konferencję poświęconą przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszerza także
swoją ofertę pomocy skierowaną do mieszkańców. Przy GOPS
rozpoczął działalność Punkt Wsparcia i Pomocy dla osób
doświadczających przemocy domowej, w którym rozpisane są
dyżury pracowników socjalnych (także poza godzinami pracy
GOPS). Od stycznia w ośrodku można skorzystać
z indywidualnej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego,
a także ze wsparcia psychologa.
Szczegółowe informacje o godzinach przyjęć znajdują się na
ulotkach oraz na stronie internetowej www.gopsgdow.pl.
W Punkcie dysponujemy także ulotkami, broszurami
i poradnikami, z których można skorzystać na miejscu.
Zachęcamy mieszkańców do odważnego przeciwstawienia się
przemocy w swoim najbliższym otoczeniu. Dzięki dobrej
współpracy każdą trudną sytuację możemy rozwiązać. Na
przemoc i krzywdę otwórzmy oczy wszyscy!
STATYSTYKI
W 2010 roku zgłoszono 12 spraw związanych z przemocą
domową. Najczęściej zgłaszana jest przemoc psychiczna, która
wystąpiła w 11 zgłoszonych rodzinach, w 4 wystąpiła
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równocześnie przemoc ekonomiczna, w 2 przypadkach
przemoc fizyczna, a w 1 seksualna.
Interwencje są podejmowane przez policję zazwyczaj
w godzinach wieczornych lub nocnych bez udziału pracowników
socjalnych. W ramach tzw. niebieskiej karty, pracownicy socjalni
wspólnie z policją odwiedzili 8 rodzin. Pracownicy socjalni
odwiedzili rodziny dotknięte przemocą 39 razy.
TRENING KULINARNY W ZAGÓRZANACH
W ramach projektu systemowego pn. „Aktywizacja
mieszkańców Gminy Gdów”, podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Zagórzanach wzięli udział w kursie małej
gastronomii, który trwał od 3 stycznia do 23 lutego 2011 roku.
W ramach zajęć uczestnicy uczyli się przygotowywania
posiłków, gotowania i pieczenia. Kursanci poznali różnorodne
techniki przyrządzania potraw oraz zasady przestrzegania
higieny w kuchni i na jadalni. Uczestnicząc w zakupach uczyli się
także oszczędnego gospodarowania pieniędzmi we własnym
gospodarstwie domowym. Kursanci mieli możliwość
korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych, które
pomogły im w komponowaniu zdrowych i pełnowartościowych
posiłków. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Było
ono, nie tylko okazją do poznania kulinarnego fachu, ale także
do integracji z innymi uczestnikami i wymienienia się
doświadczeniami.
Uczestnictwo w projekcie systemowym pn. „Aktywizacja
mieszkańców Gminy Gdów” pomaga osobom niepełnosprawnym przełamywać niepewność we wszystkich sferach życia
osobistego i publicznego.
Ewa Wrześniak
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚDS
W ZAGÓRZANACH
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzanach ukierunkowana jest na wszechstronną pomoc
osobom chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie
i fizycznie.
Specyfiką placówki w Zagórzanach jest zasada łączności
i więzi emocjonalnej z podopiecznymi, wzbudzania w nich
zaufania i wzajemnej szczerości oraz umożliwienie korzystania
z terapii zajęciowej. Plany pracy z podopiecznymi obejmują
przede wszystkim działania zadaniowe, czyli ciągłość zajęć
w pracowniach terapeutycznych: plastycznej, kulinarnej,
stolarskiej, hafciarskiej, muzycznej. W planach pracy duży
nacisk kładzie się też na osobisty kontakt każdej z zatrudnionych osób z podopiecznym, rozmowy z nimi i ich rodzinami.
Innymi ogólnodostępnymi formami zajęć są: zabawy, konkursy,
imprezy, obchody świąt, festiwale piosenki, wyjazdy do
zaprzyjaźnionych domów, wycieczki i kuligi zimowe.
Priorytetowym zadaniem ŚDS. jest zwiększanie
aktywności, nabywanie nowych umiejętności oraz wzmacnianie
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pozytywne poprzez rozwijanie zainteresowań każdego
z uczestników.
Do zadań ŚDS należy też systematyczne prowadzenie
zajęć terapeutycznych, godne traktowanie wszystkich
uczestników, a także integrowanie ich ze środowiskiem poprzez
współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy i innymi
ośrodkami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach udziela
uczestnikom różnorodnych form wsparcia i aktywizacji. Jedną
z form nabywania nowych umiejętności był udział uczestników
w projekcie systemowym „Aktywizacja mieszkańców Gminy
Gdów”, który trwał od kwietnia 2010 r. do lutego 2011 r.
W ramach programu uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń
i kursów, których celem było wzmocnienie wiary we własne
możliwości oraz zdobycie nowych umiejętności przydatnych
w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu miał miejsce
kurs ogrodnictwa, turnus rehabilitacyjny, trening z zakresu
nabywania i wzmacniania umiejętności społecznych, kurs
z zakresu sztuk plastycznych oraz trening kulinarny - kurs małej
gastronomii.
Dom stale poszerza ofertę usług dla uczestników
proponując im nowe formy terapii i aktywności. W październiku
2010 r. została utworzona pracownia krawiecko-hafciarska.
Zajęcia z zakresu hafciarstwa cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników. Uczą one nowych umiejętności przydatnych w codziennym funkcjonowaniu, usprawniają funkcję
manualną, mają również pozytywny wydźwięk psychologiczny,
gdyż wyciszają negatywne emocje oraz integrują osoby biorące
w nich udział.
W grudniu 2010 r. w budynku wykonano prace remontowe,
których celem było zwiększenie funkcjonalności ośrodka.
Remont sanitariatów oraz wybudowanie stalowych,
zewnętrznych schodów ewakuacyjnych były priorytetem. Dzięki
dotacji z budżetu państwa udało się ten cel osiągnąć, co
przyczyniło się do znacznej poprawy warunków i bezpieczeństwa w budynku.
Dom systematycznie współpracuje z instytucjami, które
wspierają uczestników i pomagają im w funkcjonowaniu
w środowisku m.in. z GOPS w Gdowie, Stacją Caritas,
Ośrodkiem Zdrowia.
Ważną rolę w działalności ŚDS stanowi integracja
uczestników ze środowiskiem lokalnym. Sprzyjały jej m.in.:
spotkanie wigilijne, zabawa andrzejkowa z udziałem
zaproszonych gości z ŚDS z Żegociny i Muchówki oraz
jubileusz III rocznicy powstania ośrodka - luty 2011 r.
W Domu systematycznie odbywają się imprezy
wewnętrzne (imieniny, Mikołajki, konkursy i zabawy), których
najważniejszym celem jest wzmacnianie pozytywnych relacji
pomiędzy uczestnikami.
Działalność Ośrodka ukierunkowana jest, więc na
wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym tak, aby ich
życie było godne, pełne wiary we własne siły i zdolności.
Ewa Wrześniak
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KULTURA
ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2011
Tegoroczne Święto Ziemi Gdowskiej, najbardziej
popularna i prestiżowa impreza na naszym terenie, odbędzie się
w dniach 6-7 sierpnia 2011 roku. W tym roku Dni Gdowa
zapowiadają się równie atrakcyjnie, co w latach ubiegłych ( rok
temu na Gdowskim Zarabiu zgromadziło się około 10 tys. ludzi).
W sobotę zaplanowaliśmy zabawę, podczas której wystąpią
młodzieżowe zespoły coverowe, a dzień zakończy największa w
okolicy i niepowtarzalna impreza taneczna pod gołym niebem,
prowadzona m.in. przez niezwykle lubiany przez gdowską
publiczność Zespół Sweet Combo. Tradycyjnie wielka taneczna
zabawa potrwa do godziny drugiej w nocy.
W niedzielę na scenie gdowskiego Zarabia pojawi się
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta. Niewątpliwymi atrakcjami
będą: zjawiskowy pokaz mody, podczas którego w roli modelek
wystąpią piękne Gdowianki oraz Konkurs Potraw Regionalnych. Wieczorem zabawę rozpoczną zespoły coverowe, a na
finał zaplanowaliśmy koncert zespołu Big Cyc z charyzmatycznym Krzysztofem Skibą i efektowny pokaz sztucznych ogni.
Oprócz znanych i popularnych artystów wystąpią również
zespoły coverowe, regionalne i dziecięce. Na polu namiotowym
oraz w pozostałej część kompleksu rekreacyjnego,
organizowany będzie szereg imprez towarzyszących. Co roku
atrakcją jest lunapArk, mecze piłki nożnej, zawody sportowe
i pokazy strażackie
Relacje z ubiegłorocznego Święta Ziemi Gdowskiej
można obejrzeć na stronie internetowej Centrum Kultury
www.ckgdow.pl w zakładce Galeria. Zapraszamy!

z terenu powiatu wielickiego, prezentacja i popularyzacja jej
dorobku artystycznego oraz inspirowanie młodych ludzi do
poszukiwań form twórczej wypowiedzi.
Projekt zakłada dwa dni przesłuchań konkursowych.
Zgodnie z założeniem spotkania mają charakter oskarowy - jury
nominuje nagrodzonych do udziału w uroczystej Gali. Podczas
ceremonii zakończenia przeglądu przedstawione zostaną
nominowane prace oraz zaprezentują się najlepsi wykonawcy
w dziedzinie muzyka i taniec. Laureaci Ck-art będą mieli także
możliwość prezentacji podczas Małopolskiego Festiwalu
Artystycznego Młodzieży FAM w Krakowie.
Warto zwrócić uwagę, iż CK-art jest pierwszym tego typu
projektem na terenie powiatu wielickiego. Młodzi ludzie mogą
zgłaszać udział zarówno za pośrednictwem szkół jak
i indywidualnie. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie
Centrum Kultury w Gdowie www.ckgdow.pl w zakładce CK-art.

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY W GDOWIE
W związku z organizacją II Przeglądu Twórczości
Młodzieży CK-art, który odbędzie się w Centrum Kultury
w Gdowie w dniach 16-18 marca 2011r. gorąco zapraszamy
młodzież z terenu powiatu wielickiego do wzięcia udziału
w przeglądzie.
I Przegląd Artystyczny Młodzieży Ck-art odbył się w dn.17
-19 marca 2010 roku w Centrum Kultury w Gdowie. Projekt był
adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
powiatu wielickiego i wzbudził ogromne zainteresowanie. Do
udziału zgłosiło się ponad 500 młodych uczestników
w poszczególnych kategoriach. Zgłoszono ponad 200 prac
plastycznych i literackich, jury obejrzało 24 grupy taneczne
i przesłuchało 240 uczestników prezentacji muzycznych. 10
jurorów nominowało do nagrody głównej 16 laureatów
i wyróżniło blisko 70 uczestników. W przeglądzie wzięło udział
14 placówek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu
wielickiego. Laureaci ubiegłorocznego przeglądu mieli
przyjemność zaprezentować się podczas Gali wręczenia
nagród „Perły Powiatu Wielickiego”
Podobnie jak w ubiegłym roku, celem tegorocznej edycji
jest pobudzenie wrażliwości i aktywności artystycznej młodzieży

45 LAT ORKIESTRY DĘTEJ
Orkiestra Dęta Gminy Gdów, działająca nieprzerwanie od
roku 1966, we wrześniu 2011 będzie obchodzić jubileusz 45lecia. Orkiestra, pod dyrekcją Adama Czyżowskiego
popularyzuje muzykę marszową, a także rozrywkową,
uświetniając swoimi występami uroczystości państwowe,
lokalne, kościelne i dając rocznie około 20 koncertów. W 2008
roku Orkiestra Dęta reprezentowała Powiat Wielicki, a zarazem
gminę Gdów, na uroczystości Dnia Orkiestr Dętych w Monachium, natomiast w latach 2009 i 2010 zdobyła drugie miejsce
na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Więcławicach w gminie
Michałowice.
W związku z 45- leciem działalności Orkiestry Dętej na
4 września 2011 zaplanowana jest uroczystość jubileuszowa,
w tym uroczysta msza święta w Sanktuarium Gdowskim, a także
przemarsz zaproszonych orkiestr zakończony wspólnym
koncertem na placu przy Urzędem Gminy w Gdowie.
Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko!
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BEZPIECZEŃSTWO
SMSOWY SYSTEM OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH
Jest to pierwszy taki system w powiecie wielickim!
Ciągły wzrost zagrożeń dla ludzkiego życia, zdrowia
i dobytku skłonił wójta gminy w Gdowie do stworzenia
specjalnego systemu ostrzegania mieszkańców przed
niebezpieczeństwem np. powodzią, pożarem lasu, śnieżycą lub
inną klęską żywiołową, a także awariami sieci gazowej,
energetycznej itp.
Wprowadzenie sprawnego systemu ostrzegania ma
zapobiec sytuacji z maja i czerwca 2010 roku. Wówczas wielu
mieszkańców w kraju nie zostało w porę poinformowanych
o zbliżającej się powodzi i w związku z tym straciło cały dobytek.
Jak działa system?
W momencie pojawienia się niebezpieczeństwa, Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdowie określa rodzaj
oraz rozmiar zagrożenia i zgodnie z decyzją wójta gminy rozsyła
(jednym kliknięciem) komunikat ostrzegawczy. Sygnał
przesyłany jest poprzez operatorów sieci komórkowych i dociera
do mieszkańców z zagrożonego terenu, a także do innych
wyznaczonych odbiorców tj. sołtysi, straże pożarne, dyrektorzy
szkół itp. W sytuacjach wyjątkowych wójt będzie mógł
zaalarmować mieszkańców o zagrożeniu przy użyciu własnego
telefonu komórkowego.
System ostrzegania umożliwia poinformowanie kilku
tysięcy osób w zaledwie parę sekund!
Na instalację systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach gmina wydała 16 tys. zł. Natomiast podczas
eksploatacji, w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa
i uruchomienia systemu, koszt za 1 wysłanego smsa to 3 grosze
brutto. Gmina nie ponosi żadnych kosztów stałych
funkcjonowania systemu tzn., że gdy nie ma zagrożenia, nie ma
kosztów!

System obejmie tym większy obszar gminy, im więcej ludzi
będzie chciało się do niego podłączyć. Każdy mieszkaniec
gminy Gdów możne bezpłatnie dołączyć swój numer telefonu
komórkowego do systemu poprzez stronę internetową
www.gdow.pl. Rejestracja jest bardzo prosta i zajmuje nie więcej
niż dwie minuty. Na nr komórkowy podany w formularzu system
przesyła sms weryfikacyjny. Dopiero po jego zatwierdzeniu,
numer dodawany jest do systemu. Nie ma więc możliwości, aby
osoba niepowołana dodała do systemu czyjś numer telefonu.
Dane personalne otrzymywane od mieszkańców
zabezpieczone są na chronionym serwerze i nie są udostępniane do publicznej wiadomości, zgodnie z zamieszczonym na
stronie regulaminem.
W przypadku wystąpienia zagrożenia, komunikat ostrzegawczy pojawi się także na gminnej stronie internetowej.
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