
 
Polecamy w numerze : 
 

 Koncert noworoczny  
 Zmiany w gminnych opłatach i podatkach 
 Harmonogram zajęć na ferie zimowe 2016 
 Podsumowanie roku 2015 biblioteki 
 Aktualności  gminne 

Kwartalnik, Rok XVI, numer 1, styczeń 2016 





 Str. 3 

  6 stycznia odbył się koncert nowo-
roczny.    W hali sportowej Zespołu Szkół w Podolu 
- Górowej występy rozpoczęli kolędnicy z konikiem 
z zespołu regionalnego "Rożnowska Dolina". W dal-
szej części koncertu wystąpili uczniowie i uczennice 
szkoły muzycznej I stopnia w Rożnowie. Gościem 

specjalnym był Tomasz Szwed. Na zakończenie 
spotkania Wójt Gminy Józef Tobiasz złożył miesz-
kańcom Gminy życzenia noworoczne i rozdał 
uczestnikom konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 
dyplomy i upominki.  
  

Nowy rok przywitaliśmy koncertem 

noworocznym 
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 Przed nami ferie zimowe. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji na najbliższe dwa tygodnie. Nie 
zabraknie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, ceramicznych, konkursów literackich, fotograficz-
nych i oczywiście dużo ruchu na świeżym powietrzu.  
 Zapraszamy chętnych "Na narty z GOKiem" a najmłodszych do "Szkółki Narciarskiej" organizowa-
nej w ramach tych wyjazdów.  
 
 Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem organizuje w okresie ferii zimowych wyjazdy na 
narty do stacji narciarskiej „Jurasówka”. 
Wyjazdy o godzinie 8. 00 – powrót około godziny 13 .30 Koszt wyjazdu 20 zł (3 godzinny karnet czaso-
wy). 
 Dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem kl. II - VI organizujemy 
również „Szkółkę Narciarską” W ramach wyjazdów pięć dwugodzinnych lekcji nauki jazdy na nartach pod 
okiem instruktora .  
Uczestnik „Szkółki narciarskiej” pokrywa koszty: 
• dla dzieci posiadających własny sprzęt narciarski (obowiązkowo kask) – koszt 100 zł  
• dla dzieci nie posiadających sprzętu (+100zł koszt wypożyczenia) – koszt 200 zł Terminy wyjazdów:  
1. 18 styczeń 2016 – poniedziałek (bus) 
2. 21 styczeń 2016 - czwartek + Szkółka narciarska (autokar) 
3. 22 styczeń 2016 – piątek (bus) 
4. 26 styczeń 2016 – wtorek + Szkółka narciarska (autokar) 
5. 27 styczeń 2016 – środa + Szkółka narciarska (autokar) 
6. 28 styczeń 2016 – czwartek + Szkółka narciarska (autokar) 
7. 29 styczeń 2016 – piątek + Szkółka narciarska (autokar) 
Miejsce wyjazdu – parking obok budynku GOK w Gródku nad Dunajcem. Wyjazdy o godzinie 8 00 – po-
wrót około godziny 13 30. 
Ilość miejsc ograniczona!!! Liczy się kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia do piątku – 15 stycznia 2016 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem. 
Dodatkowe informacje 18 440 15 27 lub 608 524 918. 

 Zachęcamy również na naszą stronę internetową www.gok-grodek.iap.pl , gdzie na bieżąco będą aktuali-
zowane informacje powyższy temat. 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Ferie 2016 z GOKiem i Biblioteką 
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2016 — gminne podatki i opłaty 

UCHWAŁA NR XIX/130/2015 

RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie opłaty miejscowej 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2015 poz. 1515), i art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U.                z 2014 poz. 849 z 
późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy    z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 

XXII/179/2008 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 

19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu miej-
scowości na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, w któ-

rych pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Mał. 
z 2008 r. Nr 834 poz. 6160) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Niniejszą uchwałą Rada Gminy Gródek nad Dunajcem: 
1) wprowadza opłatę miejscową, 

2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej, 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatno-

ści opłaty miejscowej, 
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, 

określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 

wynagrodzenie za inkaso, 

§ 2. 

Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości 
określonych w Uchwale Nr XXII/179/2008 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 19 listopada 2008 roku w 
sprawie ustalenia wykazu miejscowości na terenie gminy 

Gródek nad Dunajcem,   w których pobierana jest opłata 

miejscowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2008 r. Nr 834 poz. 
6160). 

§ 3. 
Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą 

dobę pobytu od każdej osoby. 
§ 4. 

Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez 

wezwania na rachunek organu podatkowego,     z za-
strzeżeniem § 5. 

§ 5. 
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne , osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sa-

natoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letni-
skowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie 

gminy dłużej niż dobę     w celach wypoczynkowych, 
szkoleniowych lub turystycznych. Wykaz inkasentów sta-

nowi załącznik do niniejszej uchwały. 

UCHWAŁA NR XVI/103/2015 

RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 
z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/2013 
Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 

stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych sta-

wek opłat za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego dnia 15 luty 2013 roku 

pod poz. 1460 r.) 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1515 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), 

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala co następu-
je: 

§ 1. 
W uchwale nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Gródku 

nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie okre-
ślenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbiera-

nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    

i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych        
i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 15 
luty 2013 roku pod poz. 1460 r.), zmianie ulega §1 który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 1. 
1. Określa się górne stawki opłaty brutto za usługi w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy za usługę odbioru odpadów komunalnych: 
1) gromadzących odpady komunalne w sposób nieselek-
tywny , ustala się górną stawkę opłaty od pojemnika 
(worka): 
a. O pojemności 60 l – w wysokości 20,00 zł 
b. O pojemności 120 l – w wysokości 40,00 zł, 
2) gromadzących odpady komunalne w sposób selektyw-
ny , ustala się górną stawkę opłaty od pojemnika 
(worka): 
a. O pojemności 60 l – w wysokości 10,00 zł 
b. O pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł, 
3) W przypadku pojemników większych niż 120 l stawka 
opłaty i niższa stawka opłaty będą wielokrotnością 
stawek określonych w ust.1-2” 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek 

n/Dunajcem. 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 

2016 roku 
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UCHWAŁA NR XVI/105/2015 

RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 

z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 

r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. 

1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, określa się wzory deklaracji o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez: 

1) właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, oraz właścicieli domków letniskowych lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyj-

no – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, położonych na obszarze Gminy Gródek nad 

Dunajcem, 
2) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzą-

cych działalność handlową, lub gastronomiczną 

3) właścicieli nieruchomości, na których są świadczone 
usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierp-

nia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 196 i 822), lub nieruchomości zabudowanej budyn-

kami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 
własność lokalu objętych wspólnotą mieszkaniową lub 

spółdzielnią mieszkaniową, obejmujący objaśnienia doty-

czące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że dekla-
racja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wyko-

nawczego. 
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieru-

chomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne   
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użyt-

kowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomo-
ścią 

3. Wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości na któ-

rych zamieszkują mieszkańcy, oraz właścicieli domków 
letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości, na któ-
rych nie zamieszkują mieszkańcy z wyłączeniem nieru-

chomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822), stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
5. Wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości, na któ-

rych są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz-
nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822), stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały lub nieruchomości zabudowa-

nej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 

odrębną własność lokalu objętych 

wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową. 
§ 2. 

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieru-
chomości obowiązani są: 

1) złożyć w formie papierowej podpisanej 
a) na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Gródku nad 

Dunajcem 

b) wysłać na adres Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 
54; 33-318 Gródek nad Dunajcem 

lub 
2) złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą, przy czym: 

a) Dopuszcza się składanie deklaracji w następujących 
formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Ra-

dy Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie 
sporządzania pism w formie dokumentów elektronicz-

nych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udo-
stępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elek-

tronicznych (Dz. U z 2011r., Nr 206, poz. 1216 ze zmia-

nami): *pdf, *.gif, *.jpg (*.jpeg), *.png, *.tif (*.tiff), 
b) Układ Informacji i powiązań przesłanych deklaracji 

oraz możliwy sposób dostarczenia deklaracji jest nastę-
pujący: 

Po wydrukowaniu i wypełnieniu deklaracji o której mowa 

w §1 dostępnej na stronie internetowej 
www.bip.malopolska.pl , wykonaniu skanu do jednego z 

formatów określonych w ppkt. a), deklarację opatrzoną 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu należy przesłać 
na adres poczty elektronicznej gmina@gminagrodek.pl 

lub deklarację opatrzoną podpisem potwierdzonym profi-

lem zaufanym należy przesłać za pośrednictwem elektro-
nicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

(ePUAP). 
2. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieru-

chomości obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od: 

1) dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpa-

dów komunalnych; 
2) zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opła-

ty dla danej nieruchomości (w szczególności: zmiana 

właściciela, zmiana liczby osób zamieszkujących nieru-
chomość, oddanie do użytku nowego budynku/lokalu)” 

§ 4. 
Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane 

zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi: 

1) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (np. 

umowa o pracę, fakt pobierania nauki w systemie dzien-
nym, przebywania w zakładzie karnym, zakładzie lecznic-

twa zamkniętego, parafii i innych miejscach oraz równo-
czesnego zamieszkania na terenie innej gminy lub na 

terenie innego kraju) itp.; 

2) inne dokumenty potwierdzające czasowe użytkowanie 
przedmiotowego budynku takie jak faktury za en. elek-

tryczną, gaz, 
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wodę, odprowadzenie ścieków, lub dokumenty potwier-
dzające zamieszkiwanie w innej miejscowości. 

§ 5. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy w Gródku nad Du-

najcem z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości /
Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 02 

kwietnia 2015 r. poz. 1990/ 
§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek 

nad Dunajcem. 
§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

z mocą obowiązywania od dnia 01 luty 2016 roku. 
 

UCHWAŁA NR XVII/110/2015 

RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 
z dnia 8 grudnia 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz usta-

lenia wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 i 6j, ust.1, ust. 3, 
3a, 3b i 3c, 4, 4a, 4b, 5 ustawy z 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 
r. poz. 1515 z późn. zm.), Rada Gminy Gródek nad Du-

najcem uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w 

art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach - od gospodarstwa domo-

wego. 
2. Ustala się stawkę opłaty brutto za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi o których mowa w ust. 1, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób se-

lektywny, w wysokościach: 

· 24 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych 
pięcio-osobowych lub większych 

· 18 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych 
trzy i cztero-osobowych 

· 12 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych 

jedno i dwu-osobowych, 
3. Ustala się wyższą stawkę opłaty brutto za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 
w wysokości 48,00 zł miesięcznie jeżeli odpady komunal-

ne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

4. Dla nieruchomości objętych spółdzielnią mieszkaniową 
zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębną własność lokalu, stawka opłaty dla 
poszczególnych gospodarstw domowych naliczana będzie 

w sposób określony w ust. 2 lub 3, a wysokość ustalonej 
opłaty obciążającej spółdzielnie stanowić będzie sumę 

stawek opłaty brutto dla poszczególnych gospodarstw 

domowych. 
W imieniu osób, którym służy spółdzielcze prawo do loka-

lu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do 
spółdzielni mieszkaniowej obowiązki wnoszenia opłat spo-

czywają na spółdzielni mieszkaniowej 

§ 2. 

1. Ustala się stawkę opłaty brutto za pojemnik jeżeli od-
pady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selek-

tywny: za pojemnik (worek) pojemności 120 l – 12,00 zł 
lub za pojemnik (worek) 60l – 6,00 zł lub za pojemniki w 

innych pojemnościach - proporcjonalnie 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty brutto za pojemnik 
(worek) pojemności 120 l – 20,00 zł lub za pojemnik 

(worek) 60l – 10,00 zł lub za pojemniki w innych pojem-
nościach – proporcjonalnie, jeżeli odpady komunalne nie 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
§ 3. 

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej 
jedynie przez część roku, w wysokościach: 

- 150,00 zł rocznie jeżeli odpady komunalne nie są zbie-

rane i odbierane w sposób selektywny. 
- 75,00 zł rocznie jeżeli odpady komunalne są zbierane     

i odbierane w sposób selektywny. 
2. Ryczałtowa stawka opłaty została ustalona jako iloczyn 

średniej ilości odpadów powstających na tych 
nieruchomościach: 480 l/rok, tj. 4 pojemniki 120 l lub 8 

pojemników 60 l przemnożonych przez ustaloną stawkę 

określoną w ust. 1 lub 2 
§ 4. 

1. Dla nieruchomości, na których są świadczone usługi 
hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

196 i 822) oraz nieruchomości zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną wła-

sność lokalu objętych wspólnotą mieszkaniową z 
zastrzeżeniem §1, ust. 4, opłata za gospodarowanie od-

padami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości zuży-

tej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanej na 

podstawie art. 6j, ust. 1. pkt. 2 ustawy w wysokości 3,00 
zł brutto za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody 

(ilość wody zaokrąglona do pełnych m3). Jeżeli na tych 
nieruchomościach zamieszkują mieszkańcy to ilość zuży-

tej w danym miesiącu wody w danym miesiącu pomniej-

sza się (odejmuje) o iloczyn liczby mieszkańców przez 3 
m3/mieszkańca. 
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2. Ustala się wyższą stawkę opłaty brutto za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi miesięcznie jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny, dla nieruchomości o których mowa w ust. 1, 

w wysokości 5,40 zł brutto za każdy 1m3 zużytej w da-
nym miesiącu wody (ilość wody zaokrąglona do pełnych 

m3). Jeżeli na tych nieruchomościach zamieszkują 
mieszkańcy to ilość zużytej w danym miesiącu wody w 

danym miesiącu pomniejsza się (odejmuje) o iloczyn 

liczby mieszkańców przez 3 m3/mieszkańca. 
§ 5. 

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości jako 
średnia miesięczna z kolejnych sześciu lub dwunastu 

miesięcy na podstawie faktur lub rozliczenia wystawione-
go przez administratora oraz stawki opłaty stawkę opłaty 

za pojemnik o określonej pojemności wskazanej w §2. 

Jeżeli brak rzeczywistych danych liczbę pojemników 
ustalić można w następujący sposób: 
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UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY GMINY GRÓ-

DEK NAD DUNAJCEM z dnia 8 grudnia 2015 r. 
w sprawie wysokości rocznych stawek podatku 

od nieruchomości 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust 1 usta-

wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. (tekst jednolity: z 2014 r. poz. 849 z późn. 
zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 

2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski 

poz. 735) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, 

co następuje: 
§ 1. 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie Gminy Gródek nad Dunaj-

cem: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0.84 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-

nych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 0.31 zł od 1 m2 
powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,      
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.1777), i położonych 

na terenach, dla których miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje przeznaczenia pod za-

budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o prze-
znaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 

odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami pra-

wa budowlanego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0.45 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,98 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej     
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

6,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych      

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-

tych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,46 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) budynków letniskowych i rekreacyjnych – 7,68 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych budynków ,w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego – 2,22 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 
3) od budowli 

a) - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

b) - 0,5 % wartości budowli związanych z zaopatrze-

niem w wodę, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków 
§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XLVII/281/2013 Rady Gminy       
w Gródku n/Dunajcem z dnia 29 listopada 2013 roku     

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podat-
ku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Mał. z 2013 r 

poz.7503). 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-

polskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 
2016 r. 

UCHWAŁA NR XVII/112/2015 RADY GMINY GRÓDEK 
NAD DUNAJCEM z dnia 8 grudnia 2015 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515) , oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co 

następuje: 
§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podat-
kowy 2016 (M.P. z 2015 poz. 1025) z kwoty 53,75 
zł za 1 q do kwoty 47,40 zł za 1 q. 
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UCHWAŁA NR XVII/114/2015 RADY GMINY GRÓ-

DEK NAD DUNAJCEM 

z dnia 8 grudnia 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art.10 ust.1 i ust. 2 

ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r poz.849 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy w Gródku nad Dunaj-

cem uchwala, co następuje: 
§ 1. 

1. Ustala się roczne stawki podatku od środków trans-

portowych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem w 
wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Traci moc uchwała NR XLVII/283/2013 Rady Gminy        

w Gródku n/Dunajcem z dnia 29 listopada 2013 roku     
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-

ków transportowych (Dz.U.Woj. Małopolskiego                     

z 2013 .poz. 7462). 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek 
n/Dunajcem . 

                      

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Małopolskiego . 
§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego 
od 1 stycznia 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Klimek 
Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/2015 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015 r. 
Stawki podatku od środków transportowych na 

terenie Gminy Gródek n/Dunajcem 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1172,00 zł 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
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5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i 

poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego - 662,00 zł. 

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca – 

1180,00 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca- 1445,00 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Klimek 



Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku                  
n/Dunajcem  
 
Grudzień - czas podsumowań mijającego 20-
15 roku.  
 
Informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych 
które zorganizowaliśmy.. w których uczestni-
czyliśmy... 
  
Elektroniczna baza danych zintegrowanego 
systemu bibliotecznego SOWA  
Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. Bibliote-
karz na życzenie użytkownika udziela instrukcji do-
tyczących wyszukiwania informacji za pośrednic-
twem Internetu i katalogu elektronicznego. 
  
Spotkania w bibliotece  
Panie uczestniczące w projekcie MAMY swoje MIEJ-
SCE zaprosiliśmy na „Czwartkowe spotkanie w bi-
bliotece” w dniu 12 lutego 2015 . 
  
Ferie zimowe luty 2015  
W pierwszym tygodniu ferii zaprosiliśmy naszych 
najaktywniejszych młodych czytelników na podróż 
do krainy śniegu – czyli na kulig do Regieto-
wa. 
W drugim tygodniu ferii zorganizowaliśmy zajęcia 
dla dzieci poświęcone zdrowemu odżywianiu pod 
hasłem Talerz zdrowia czyli smacznie, zdrowo, 
kolorowo”. 
  
Czas ferii zimowych to konkursy które były adreso-
wane do uczniów z gminy Gródek n/D: 
- plastyczny „Zimowy pejzaż” – dla uczniów szkół 
podstawowych 
- konkurs literacki „Historie z przeszłości” – dla 
uczniów klas gimnazjalnych 
  
IV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przed-
szkolaków  
Konkurs odbył się w GBP w Gródku n/Dunajcem      
w dniu 26.03.2015 
  
„Moja Gmina czyli cudze chwalicie swego nie 
znacie” – XVII edycja 
Konkurs odbył się 29 kwietnia i był adresowany dla 
uczniów i wychowawców klas VI z gminy Gródek   
n/Dunajcem. Zadaniem tegorocznego konkursu by-

ło: 
"„Zaproponowanie jednodniowej wycieczki dla gru-
py rówieśniczej /np. ze Stanów Zjednoczonych/ 
odwiedzających nasza gminę i zaplanowanie w for-
mie graficznej miejsc które powinni w niej zoba-
czyć." 
W drugiej części konkursu uczestnicy rozwiązywali 
test wiedzy o gminie Gródek n/D. 
  
Powiatowy Dzień Bibliotekarza - Łącko 2015 
Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się 14 maja, 
tym razem współorganizatorem była Gminna Biblio-
teka Publiczna w Łącku. 
Dzień ten był okazją do wręczenia nagród zasłużo-
nym pracownikom bibliotek w powiecie, działają-
cym na rzecz rozpowszechniania czytelnictwa. 
Konferencję uświetnił wykład dr Anny Mlekodaj nt. 
„Piśmiennictwa gwarowego jako istotnego składni-
ka dziedzictwa kulturowego regionu”. 
Dopełnieniem uroczystości były występy zespołu 
Małe Łącko wraz z Kapelą przy Zespole Regional-
nym Małe Łącko oraz Kapeli Ciupaga. 
Nagrodę Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka 
w roku 2015 otrzymała m.in. Paruch Kazimiera z 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem 
Filia w Rożnowie. 
  
Projekt - Z książką na walizkach                       
– 28.05.2015  
Małopolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnika-
mi organizowane przy współpracy z Wydawnictwem 
Literatura w Łodzi to impreza czytelnicza, mająca 
na celu popularyzację książki, czytelnictwa i biblio-
tek. W tegoroczną trasę z walizką pełną książek 
wyruszyła m.in. Renata Piątkowska, z którą            
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku             
n/Dunajcem spotkali się  uczniowie klas I  ze szkoły 
Podstawowej z Jelnej i Podola -Górowej. 
  
WYJAZD STUDYJNY BIBLIOTEKARZY ZAKO-
PANE - 11 CZERWCA 2015 
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Starym Sączu przy współpracy Zarządu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Nowy Sącz 
zorganizowała 11 czerwca 2015 r. dla bibliotekarzy 
z bibliotek powiatu nowosądeckiego i limanowskie-
go wyjazd studyjny do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Białym Dunajcu, Gminnej Biblioteki Publicznej       
w Poroninie oraz Miejskiej Biblioteki w Zakopanem. 
  

Str. 13 

2015 w Bibliotece  
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Letnia Czytelnia Prasy w Gminnej Bibliotece 
w Gródku n/D.  
Z Letniej Czytelni Czasopism można było skorzystać 
na miejscu w bibliotece w okresie od 22 czerwca – 
30 sierpnia 2015 roku. 
  
„Wolne Lektury” w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Gródku n/Dunajcem 
Dostęp do „Wolnych Lektur” jest możliwy z katalo-
gu on-line Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku 
n/Dunajcem od 24.09.2015. 
  
Szkolenie bibliotekarzy powiatu nowosądec-
kiego – Barcice 22.09.2015  
Podczas szkolenia Pani Krystyna Kasprzyk z Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej – przybliżyła nowy 
System Bibliografii Regionalnej Małopolski. 
Kolejnym tematem był Potencjał katalogów nowej 
generacji w pozyskiwaniu nowych czytelników 
przedstawiony przez Wojciecha Kowalewskiego        
z WBP w Krakowie.  
  
19. TARGI KSIĄŻEK - KRAKÓW 2015 WYJAZD 
STUDYJNY BIBLIOTEKARZY POWIATU NO-
WOSĄDECKIEGO  
Tegoroczne Targi Książek w Krakowie odbyły się     
w terminie 22-25 października. Bibliotekarze z bi-
bliotek publicznych powiatu nowosądeckie-
go  uczestniczyli w zorganizowanym przez Dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Starym Sączu 
wyjeździe w piątek 23 października 2015. 
  
Polscy Nobliści – Konkurs dla gimnazjalistów 
z gminy Gródek n/D  
Które wartości prezentowane przez Polskich Nobli-
stów są ponadczasowe? Napisz krótki esej w któ-
rym uzasadnisz swój wybór 
na przykładzie jednego z nagrodzonych pol-
skich twórców literackiej Nagrody Nobla. 
Konkurs adresowany był dla uczniów I - III 
klas gimnazjalnych        z gminy Gródek n/
D. 
  
Szkolenie bibliotekarzy w Gołkowi-
cach Dolnych - 10.12.2015 
Spotkanie bibliotekarzy powiatu nowosą-
deckiego   w nowym budynku Biblioteki do-
tyczyło sprawozdawczości GUS oraz  pla-
nów pracy na 2016 rok.  
Na spotkaniu podsumowano także  działal-
ność bibliotek za 2015 rok. 
  
Zmieniamy się czyli odświeżanie 

wnętrz GBP 
Wymiana paneli podłogowych i odświeżania ścian 
to prace które zostały przeprowadzone w naszej 
bibliotece. 
Zmiany zaszły również w układzie zbiorów ale         
o tym czytelnicy przekonają się sami odwiedzając 
naszą bibliotekę, 
Zapraszamy serdecznie. 
 
 

 Biblioteka w Gródku n/Dunajcem  po 
małym  liftingu. 
W listopadzie 2015 roku ograniczyliśmy na 1,5 ty-
godnia dostęp czytelników do naszej  Biblioteki. Po-
wodem była wymiana wykładziny na panele podło-
gowe. Korzystając z okazji udało nam się odświeżyć 
również ściany pomieszczenia biblioteki i zrobić ma-
łe zmiany w układzie księgozbioru . Mamy nadzie-
ję , że będą Państwo zadowoleni ze zmian i jeszcze 
chętniej będzie spędzać u nas czas – tym bardziej 
że przygotowujemy na 2016 rok ciekawe oferty za-
równo dla dzieci, młodzieży jak  również  dla czytel-
ników dorosłych. 
A tak wygląda nasza biblioteka teraz: 



Str. 15 

Wieści gminne 

„Serducho” w Zespole Szkół w Przydonicy 
 

 Idea stworzenia w naszej szkole klubu wolonta-

riatu wyszła częściowo od młodzieży, częściowo od na-

uczycieli, którzy mają świadomość ogromnej roli, jaką 

odgrywa wolontariat w procesie wychowania i edukacji 

obywatelskiej młodzieży.  Gimnazjaliści z Przydonicy bar-

dzo entuzjastycznie przyjęli wiadomość, że od grudnia 

rusza pełną parą Szkolny Klub Wolontariatu 

„Serducho”.  Pani Anna Majoch, która będzie pełnić 

rolę koordynatora SKW, nawiązała współpracę ze zna-

nym ze swojej szerokiej działalności charytatywnej są-

deckim stowarzyszeniem Sursum Corda. Wolontariusze 

zostali przeszkoleni przez panią Halinę Rams - koordyna-

tora ds. wolontariatu, musieli bowiem poznać prawne       

i formalne aspekty związane z przynależnością do tego 

typu organizacji. Świeżo upieczeni wolontariusze już nie 

mogą się doczekać pierwszej akcji, w której wezmą 

udział. Pani Majoch przyznaje, że działań będzie wiele, 

ale większy nacisk postawi na wolontariat stały – czyli 

rozciągnięte w czasie stałe działania,  takie jak pomaga-

nie młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji lub organizo-

wanie im zabaw. Każdy wolontariusz będzie dawał innym 

to, co potrafi najlepiej. Najbardziej liczą się tutaj zaanga-

żowanie i wielkie serce.  

PIERWSZOKLASIŚCI  PO  ŚLUBOWANIU 
 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w dniu zabawy 

andrzejkowej, odbywa się ślubowanie uczniów klasy I 
Szkoły Podstawowej w Przydonicy . Niestety, w tym roku 

z powodu panującej grypy i ospy uroczyste ślubowanie 
miało miejsce 4 grudnia 2015roku. Ale jak mówi przysło-

wie: „Co się odwlecze, to nie uciecze ” 

Po powitalnej piosence odśpiewanej przez czwartoklasi-
stów, pierwszaki brawurowo wykonały zumbę „ Gummy 

Bear ”, a potem śpiewem i recytacją przekonywały Pana 
Dyrektora, zebranych Nauczycieli, Rodziców i całą spo-

łeczność szkolną, że są gotowi wstąpić w szeregi braci 
uczniowskiej Zespołu Szkół w Przydonicy. Po odśpiewa-

niu hymnu i złożeniu przyrzeczenia, pan Dyrektor przy-

stąpił do pasowania każdego ucznia oraz wręczył pa-
miątkowe dyplomy. Dzisiejsza uroczystość to również 

okazja do wręczenia legitymacji „Małego Mistrza” i pod-
sumowania dotychczasowych działań. 

Również uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej złożyli 

młodszym kolegom życzenia wraz z własnoręcznie wyko-

nanymi zakładkami do książek. Na koniec wzruszeni, 

dumni i szczęśliwi rodzice również pospieszyli z gratula-

cjami, życzeniami i pięknymi upominkami. 

http://www.zsprzydonica.ayz.pl/?p=8010


Str. 16  

Wieści gminne 

 

 Jasełka w Jelnej 

 W pierwszą niedzielę stycznia dzieci i mło-

dzież uczęszczająca na zajęcia do Wiejskiego Domu 

Kultury w Jelnej przedstawiła zaproszonym gościom 

Jasełka. Na scenie w gościnnym Zespole Szkół       

w tej miejscowości prezentowała się spora grupa 

dowodzona przez Panią Agatę Górowską. Na koniec 

sporo ciepłych słów skierowanych do uczestników 

spotkania skierował Ksiądz Proboszcz z Siennej.  

Członkowie zespołu usłyszeli także podziękowania 

za zbiórkę środków finansowych dla chorujących 

dzieci Parafii.  
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Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym 
Szlaku”  
 
 towarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” od 
lipca 2015 r. prowadzi konsultacje społeczne doty-
czące przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (LSR) na 
lata 2014 -2020.  W ciągu kilku miesięcy 
przeprowadzono szereg spotkań, których 
uczestnikami byli przedstawiciele sektora 
publicznego, przedsiębiorcy (sektor gospo-
darczy) i przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, lokalni liderzy (sektor społecz-
ny) oraz mieszkańcy obszaru Śliwkowego 
Szlaku. Celem spotkań było zebranie pomy-
słów do LSR  oraz konsultacje każdego eta-
pu powstawania dokumentu. Odbyły się 
miedzy innymi spotkania dotyczące analizy 
SWOT,  dyskusja nad celami, przedsięwzię-
ciami oraz wskaźnikami, czy w końcu 
uzgadnianie kryteriów wyboru operacji, 
procedury monitoringu i ewaluacji oraz pla-
nu komunikacyjnego. Proces konsultacji 
społecznych potrwa do połowy grudnia 
2015 r., i zakończy się przedstawieniem mieszkań-
com projektu LSR. Zachęcamy do czynnego udziału 
w procesie tworzenia LSR.  Informacje o aktualnych 
działaniach Stowarzyszenia znajdują się na stronie 
internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl oraz  do-
stępne są w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym 
Szlaku”: tel. 14 68 44  549, e-mail:                                      
biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Dziękujemy za ak-
tywny udział w pracach nad LSR na lata 2014-2020. 

W ramach bieżącej działalności Stowarzy-
szenie „Na Śliwkowym Szlaku”  w ramach otwarte-
go konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury  
w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza 
szansa” pozyskało dotację na przedsięwzięcie 
„Fasola z Doliny Dunajca” – wydanie publika-
cji promującej dziedzictwo kulturowe i kuli-
narne Małopolski.  Wydanie publikacji pozwoli na 
promocję i upowszechnienie wiedzy o produkcie 
„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”, która stanowi 
wizytówkę kulinarną  obszaru Śliwkowego Szlaku    
i Małopolski.   
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd Stowa-
rzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” wraz z pracowni-
kami biura składa mieszkańcom obszaru Śliwkowe-

go Szlaku serdeczne życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości 
wszelkich dóbr, a w Nowym Roku spełnienia w ży-
ciu prywatnym i zawodowym. 

Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwko-

wym Szlaku” oraz pracownicy biura. 

Kolędowanie w Jelnej 

. 6 stycznia br. w Zespole Szkół w Jelnej miała 
miejsce piękna uroczystość świąteczno-noworoczna 
pod hasłem „Odkryj w sercu Boże Narodzenie”. 
Licznie zebrani mieszkańcy okolicznych miejscowo-
ści mogli obejrzeć ciekawe przedstawienie oraz po-
słuchać koncertu kolęd... 
Program artystyczny przygotowany przez Panią Ur-
szulę Baziak, a zaprezentowany przez uczniów Ze-
społu Szkół w Jelnej, składał się z dwóch części. 
Pierwsza, w formie krótkiego przedstawienia, przy-
woływała wydarzenia związane z narodzinami Chry-
stusa, odnosząc się jednocześnie do odwiecznej 
walki dobra ze złem, światła i ciemności. Drugą 
część wypełnił koncert kolęd. Dzieci i młodzież śpie-
wały kolędy tradycyjne i współczesne piękne pasto-
rałki. Kilka utworów z podziałem na głosy wykonał 
chór. 

W finale koncertu wszyscy zebrani, po wy-

słuchaniu słów św. Jana Pawła II o kolędowaniu, 

stworzyli „łańcuch ludzkich serc” i odśpiewali kolędę 

„Bóg się rodzi”.  

Wieści gminne 

http://www.nasliwkowymszlaku.pl
mailto:biuro@nasliwkowymszlaku.pl


  

UBEZPIECZENIA 

Korzystne ubezpieczenia rolne, majątkowe, ko-

munikacyjne ( OC, AC, NNW, ASS ) mienia i dzia-

łalności, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotne, 

turystyczne. 

 Biuro czynne : poniedziałek -piątek: 9.oo-16.oo  

( przerwa, poniedziałek i środa – 11.oo-13.oo) 

Sobota: 9.oo-12.oo 

Jakub Tobiasz, tel. Biuro: 18 441 07 79 , kom. 698 641 381 

Biuro znajduje się w centrum Gródka nad Dunajcem.  

Zapraszamy.  e-mail:  jakub-tobiasz@o2.pl  

Całoroczny wypoczynek w Kamiannej koło Krynicy. 
Pensjonat „AMBROZJA”, trzy wyciągi narciarskie, ceny konkurencyjne, 

świetna domowa kuchnia, nauka jazdy na nartach, miodolecznictwo. 

Tel. 18  440 16 44 lub 18 474 17 71 

Zakład Usług RTV Mariusz Marzec 

 

Oferuje: 

-Naprawa i przestrajanie sprzętu RTV 

-Dekodery telewizji naziemnej i satelitarnej.  

-Instalacje antenowe indywidualne i zbiorcze 

- CB radia, anteny i osprzęt, radioodtwarzacze samocho-

dowe, sprzedaż oraz montaż 

-Telewizja przemysłowa-monitoring  

-Instalacje alarmowe w budynkach 

-Instalacje nagłośnieniowe       

KOMIS  RTV 

   

 

Czchów , ul. Sądecka 39, tel. 14 68 43 600    tel. kom. 603 111 837,   603 992 957 

mailto:jakub-tobiasz@o2.pl
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ZAKŁAD  USŁUGOWY ,, ROB-MET” 

               Robert Bednarski 

             33-316 Rożnów 28 

 
 

S T A C J A     K O N T R O L I 
  

P O J A Z D Ó W 
 
Oferujemy: 

- przeglądy rejestracyjne motocykli, motorowerów, po-
jazdów do 3,5t i ciągników rolniczych oraz   wyposażo-
nych w instalacje LPG. 
- przeglądy pojazdów   z zagranicy ( w tym „Anglików” 
- serwis – napraw ukł. hamulcowych, sprzęgła, ukł. kie-
rownicze, zawieszenia, paski rozrządu, naprawa instal. 
elektrycznych 
- części, akcesoria, filtry, oleje 
- wulkanizacja , konserwacja podwozi. 

 
a ponadto wykonujemy: 

- analiza spalin (silniki benzynowe i diesel) 
- kontrola i ustawianie świateł 
 - diagnostyka zawieszenia 
- komputerowe badanie amortyzatorów 
 kontrola i ustawianie zbieżności 
  

 
 

Wszelkie informacje – tel.   (18) 440-30-97 
kom. 603-383-969 

e-mail: biuro@rob-met.pl 
www.rob-met.pl 


