INFORMATOR GMINY TRZCIANA

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Trzciana!
Noworoczny i karnawałowy czas to okres spotkań w gronie bliższych lub
dalszych krewnych i znajomych, który sprzyja również podzieleniu się
wzajemnymi opiniami i refleksjami. W imieniu swoim i samorządu
gminnego przekazuję więc w Wasze ręce pierwsze wydanie informatora,
w którym przedstawione są najważniejsze sprawy funkcjonowania naszej
Małej Ojczyzny.
W spotkaniach z Państwem wielokrotnie padały stwierdzenia, że brak jest
konkretnych informacji o sprawach podejmowanych przez władze
i pracowników Gminy. Wypełniając tę lukę - na koniec każdego roku będzie
wydawana broszura, w której przedstawione zostaną najważniejsze
informacje na temat działań samorządu, nie tylko związanych z inwestycjami.
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Dla przypomnienia: Nasza Gmina została reaktywowana z dniem 01.01.1995 r.
Na początku jej funkcjonowania było nas prawie 4800 - na koniec 2011 roku
jest nas 5315 osób, o 54 osoby więcej niż na koniec roku 2010.
Stan liczbowy ludności na koniec 2011r. w poszczególnych miejscowościach
przedstawia się następująco:
Miejscowość

Urodzenia

Ogółem ludność

Wzrost w stosunku do 2010r.

Kamionna

14

832

+9

Kierlikówka

5

490

-1

Leszczyna

8

815

+7

Łąkta Dolna

18

1020

+16

Rdzawa

1

241

-2

Trzciana

28

1570

+21

Ujazd

7

347

+4

Z roku na rok rośnie aktywność mieszkańców.
Na terenie Gminy Trzciana działa ok. 230 przedsiębiorców. Większość z nich
prowadzi małe firmy, zatrudniające od 1-2 osób i zajmujące się najczęściej
usługami remontowo-budowlanymi, transportowymi lub sprzedażą detaliczną
artykułów spożywczych i przemysłowych. Niemal w każdej miejscowości
Gminy są firmy duże, zatrudniające kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, co
sprawia, że zatrudnieni w tych firmach mieszkańcy Gminy mogą czuć się
spokojni o byt swoich rodzin. Nie bez znaczenia jest także wpływ podatków
od przedsiębiorców do budżetu Gminy.
Nasza Gmina pięknieje i zmienia swoje oblicze, w większości przypadków
wokół domostw jest schludnie i czysto.
W ciągu 17 lat od reaktywowania gminy obserwujemy jednak nie tylko jej
społeczny rozwój.
W ostatnim roku, dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego
z samorządem wojewódzkim realizowane są na terenie gminy inwestycje
przy drodze wojewódzkiej:
- budowa chodnika w Trzcianie i w Leszczynie
- nakładka bitumiczna na Libichowej.
Budowa chodnika może być realizowana w takim szerokim zakresie dzięki
wsparciu działań Gminy między innymi przez Pana Karola Kłóska z Trzciany
i Państwa Marii i Adama Kłósków z Leszczyny.
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Przy dużym zaangażowaniu radnego powiatowego – Pana Wiesława Kukli
dobrze układa się współpraca z samorządem powiatowym, dzięki czemu
powstają kolejne odcinki chodników przy drogach powiatowych, a następne
planowane są do wykonania w roku przyszłym.
Z budżetu Starosty wybudowano i oddano do użytku piękny most na drodze
Kamionna – Nowe Rybie.
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Nasza Gmina z sukcesem sięga po środki unijne. W 2011r. realizowaliśmy
budowę sieci wodociągowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na
realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4 mln zł.

Kolejną długo oczekiwaną inwestycją jest budowa kanalizacji i oczyszczalni
ścieków, na którą z MRPO przyznano Gminie kwotę 5,3 mln zł. Ogólny
koszt wykonania kanalizacji i oczyszczalni ścieków opiewa na kwotę 9 300 000,-zł.
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Rok 2011 był wyjątkowym rokiem dla Gminy Trzciana, gdyż cały budżet
przekroczył kwotę 28 mln zł, a na wydatki inwestycyjne przeznaczono prawie
50% tej kwoty.
W uchwale budżetowej na rok 2012 przyjętej na sesji w dniu 28 grudnia 2011 r.
zaplanowano podobną kwotę tj. 27 353 506,-zł , zarówno po stronie
wydatków, jak i po stronie dochodów, z czego prawie 1/3 przeznaczona jest na
inwestycje.
1.DOCHODY OGÓŁEM – 24 453 506,-zł,
2.WYDATKI OGÓŁEM – 22 651 496,-zł,
3.WYNIK / NADWYŻKA/ - 1 802 010,-zł,
4.PRZYCHODY BUDŻETU: 2 900 000,-zł,
z tego:
- KREDYTY – 2 600 000,-zł,
- POŻYCZKA W WFOS – 300 000,-zł,
5.ROZCHODY - 4 702 010,-zł,
z tego:
- spłata rat zaciągniętych kredytów – 1 054 000,-zł
- spłata rat pożyczki – 61 365,-zł
- spłata pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie – 3 586 645,-zł
Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną m.in. na działania:
- realizacja wodociągowania i kanalizacji gminy;
- udział gminy w budowie chodników przy drodze powiatowej Łąkta
Górna – Trzciana – Libichowa i w budowie II części chodnika przy drodze
wojewódzkiej Trzciana Działy – Leszczyna;
- dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego dla jednostki
OSP Trzciana;
- udział gminy w realizacji odnowy centrum wsi Trzciana i wsi Łąkta Dolna
w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie;
- wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy, dostosowującym
obiekt do zwiększonych zadań realizowanych przez Gminę (w Urzędzie Gminy
na stanowiskach administracyjnych pracuje 19 osób na 18,5 etatach + 3 osoby
w Gminnym Zespole Obsługi Szkół);
- zakup działki pod boisko sportowe przy Zespole Szkół w Leszczynie.
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Rozpoczynający się rok 2012 to rok świętowania jubileuszu 750-lecia Trzciany,
a tym samym Parafii Trzciana, której obszar do 1934 r. obejmował praktycznie
cały teren obecnej Gminy. Powołany został Komitet Obchodów Jubileuszu na
czele z Proboszczem Parafii Trzciana - ks. Władysławem Midurą, który
przygotowywuje szczegóły obchodów uroczystości. Kulminacyjny punkt
obchodów Jubileuszu to uroczystości odpustowe – Odpust Parafialny
w Trzcianie w dniu 8 lipca br. i Święto Gminy Trzciana, które tym razem
wyjątkowo obchodzone będzie w połączeniu z Odpustem.
Na rozpoczynający się Nowy 2012 Rok wszystkim mieszkańcom Gminy
składam najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i dostatku w każdym domu,
realizacji wszelkich dobrych planów i zamierzeń.
Życzę miłej lektury niniejszego informatora, a po bardziej szczegółowe
informacje zapraszam na naszą stronę internetową www.trzciana.pl.
\Zachęcam również do liczniejszego uczestnictwa w zebraniach wiejskich, aby
wspólnie decydować o podejmowanych priorytetowych sprawach
i inwestycjach, realizowanych na terenie naszej Gminy.

Wójt Gminy Trzciana
Józef Nowak
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OŚWIATA , KULTURA i SPORT W GMINIE
Szkoły w naszej Gminie w większości są dobrze wyposażonymi, nowoczesnymi placówkami. Przy każdej, z wyjątkiem szkoły w Kierlikówce jest sala
gimnastyczna. Wszystkie dzieci objęte są dożywianiem w formie gorącego
posiłku. Poziom nauczania w naszych szkołach jest jednym z lepszych
w powiecie, powyżej średniej wojewódzkiej.
W Gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:
- w Kamionnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz
Publiczne Gimnazjum, prowadzone przez Stowarzyszenie Na rzecz Wsi
Kamionna.
W szkole podstawowej w oddziale przedszkolnym jest 26 dzieci, w klasach 1-6
jest 72 uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele zatrudnieni na
10,09 etatu. Do gimnazjum uczęszcza 52 uczniów, nad którymi opiekę
sprawują nauczyciele zatrudnieni na 5,63 etatu.

- w Kierlikówce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego .
W szkole w oddziale przedszkolnym jest 25 dzieci, w klasach 1-6 jest
82 uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele zatrudnieni na 9,5 etatu.
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- w Leszczynie: Zespół Szkół w Leszczynie, w skład którego wchodzi
Publiczne Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa oraz Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa.
Zespół liczy: oddział przedszkolny - 25 dzieci, szkoła podstawowa - 81 dzieci,
gimnazjum - 43 uczniów. W Zespole pracują nauczyciele zatrudnieni łącznie
na 14,39 etatu.

- w Łąkcie Dolnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi.
W szkole w oddziale przedszkolnym jest 23 dzieci, w klasach 1-6 jest 65
uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele zatrudnieni na 6,90 etatu.
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- w Trzcianie: Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:
-Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego -129 uczniów
-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego – 109 uczniów
-Publiczne Przedszkole – 76 dzieci
-Szkoła Muzyczna I Stopnia – 102 dzieci.
Nauczyciele pracujący z Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie
zatrudnieni są łącznie na 37,22 etatu.

Z uwagi na małą ilość dzieci od dnia 1.09.2010 r. nie funkcjonuje szkoła
w Rdzawie, prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa.
Subwencja oświatowa na 1 ucznia w 2011 r. – 7 733,- zł
Na jeden etat nauczyciela przypada 10,06 ucznia.
Wydatki na jednostki oświatowe za 2011 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa Placówki Oświatowej
Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej

Kwota
2.933.202,73-zł
699.366,57-zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

859.940,34-zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej

937.593,17-zł

Zespół Szkół w Leszczynie
Gimnazjum w Kamionnej (Stowarzyszenie)

1.259.152,22-zł

Razem

7.113.545,03-zł

424.290,00-zł

Różnice w wydatkach między poszczególnymi szkołami spowodowane są liczbą
dzieci z orzeczeniami o nauczaniu indywidualnym oraz stopniem awansu
zawodowego poszczególnych nauczycieli.
Ze względu na niewystarczającą subwencję oświatową do funkcjonowania
szkół Gmina ze środków własnych w 2011 roku dołożyła kwotę 500 tysięcy zł.
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Działalność kulturalno-oświatową w Gminie prowadzi Świetlica Gminna
w Trzcianie wraz z jej filiami w Leszczynie, Łąkcie Dolnej, Kamionnej
i w Ujeździe, a także Biblioteka Gminna w Trzcianie wraz z jej filiami
Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Kamionnej. Świetlica Gminna realizuje różne
projekty, inicjuje imprezy kulturalne o charakterze lokalnym, np. Święto
Gminy Trzciana, warsztaty artystyczne, itp. Przy świetlicy działa kabaret
„Zgred” i kabaret „Ziomki”, który pod opieką instruktora p. Piotra Musiała
ze swoimi występami gościł już m.in. w krakowskim studiu widowisk
telewizyjnych w Łęgu. Aktualnie prowadzony jest nabór do kabaretów
działających przy Gminnej Świetlicy w Trzcianie.

Strażacka Orkiestra Dęta w Leszczynie na czele z kapelmistrzem Włodzimierzem
Pietrasem uświetnia wiele uroczystości religijnych i patriotycznych.

Działalność świetlic i bibliotek jest prowadzona wyłącznie w oparciu o dotację
z budżetu Gminy – w 2011 r. dotacja dla bibliotek wynosiła 160 tys. zł, dla
świetlic – ponad 240 tys. zł.
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Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianaw ubiegłym
roku zrealizowało 2 projekty edukacyjno - kulturalne. Jeden pod tytułem
„Alternatywne lekcje histori” współfinsowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego miał na celu utworzenie trzech kół miłośników historii, przeprowadzenie z nimi debat oxfordzkich. W projekcie wzięło
udział 42 uczniów z gimnazjów z terenu gminy, którzy zajmowali się przeprowadzaniem wywiadów ze starszymi osobami, gromadzeniem pamiątek, starych
fotografii i esponatów. Projekt zakończył się wspaniałą wystawą, z której relację
oraz dokumentację można znaleźć na stronie www.kmh.trzciana.pl

Drugi projekt pod nazwą „Akcja Młodych” miał na celu utworzenie trzech grup
artystycznych, które podczas warsztatów wyjazdowych w Poroninie określiły
charakter swoich działań. Przygotowały one budżet na działanie grupy oraz
program artystyczny przedstawiany w poszczególnych gimnazjach.
Finałem projektu był festiwal prezentujący ich dorobek artystyczny, który odbył
się w Gminnej Świetlicy w Trzcianie. W ramach projektu przeprowadzono także
konkurs na film krótkometrażowy na temat społeczeństwa obywatelskiego.
Informacje o projekcie można znaleźć na stronie akcjamlodych.pl. Projekt był
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Partnerami projektów byli Urząd Gminy w Trzcianie i Gminna
Świetlica w Trzcianie.
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Nieprzerwanie od 2000 r. na terenie Gminy Trzciana swoją działalność
prowadzi Klub Sportowy Trzciana 2000. Udział młodzieży zarówno należącej
do Klubu, jak też tej kibicującej drużynom w różnych rozgrywkach i zawodach
piłkarskich, głównie na terenie boiska sportowego w Rdzawie - stanowi dobrą
alternatywę do aktywnego spędzania czasu w gronie znajomych, w otoczeniu
uroków Parku Podworskiego w Rdzawie. W 2011 r. z budżetu Gminy na swoją
działalność Klub otrzymał kwotę 27 tys. zł., ponadto działalność Klubu jest
niejednokrotnie wspierana przez miejscowych sponsorów. Honorowym
Prezesem Klubu jest Pan Wiesław Kukla, Wiceprezesem i kierownikiem
drużyn seniorów, juniorów i trampkarzy Pan Maciej Babral, trenerem Bogdan
Cholewa.
INWESTYCJE REALIZOWANE WROKU 2011
Kompleks sportowy Orlik 2012
Obiekt powstał na działce nabytej przez Gminę Trzciana od Parafii RzymskoKatolickiej w Trzcianie. Realizacja tego zadania inwestycyjnego pod nazwą
"Moje Boisko - Orlik 2012" zakończyła się dnia 17 listopada 2011 r. Wartość
umowna wykonanych prac to kwota 1 266 431,01- zł brutto. Wykonawca Firma Projektowo - Budowlana "Legutki i Krasoń" Sp. j. z Krakowa. W ramach
inwestycji wykonano: boisko do piłki nożnej o wymiarach: 30 x 62 m, boisko
wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1 x 32,1 m, ogrodzenie i oświetlenie terenu,
wybudowano budynek sanitarno – szatniowy, chodnik wraz z drogą dojazdową.
Finansowanie inwestycji: Ministerstwo Sportu i Turystyki – 500 000 -zł Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 333 000- zł oraz Gmina
Trzciana – 433 431,01-zł.
Obiekt został przyjęty do utrzymania przez Urząd Gminy. Oficjalne otwarcie
"Orlika" planowane jest w miesiącach wczesnowiosennych. Obecnie - z uwagi
na sezon zimowy jedynie zorganizowane grupy chętnych mogą uzgadniać
warunki i termin korzystania z kompleksu z Inspektorem UG – Panem Wojciechem Kurczakiem. Docelowo planowane jest zatrudnienie tzw. trenera - animatora tj. osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo- rekreacyjne na
tym obiekcie. Mamy nadzieję, ze powstały obiekt spopularyzuje aktywny styl
życia mieszkańców Gminy Trzciana.
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Odnowa centrum wsi Trzciana
Za kwotę 279 364,97 zł, dzięki pozyskanym
środkom finansowym centrum Trzciany doczekało
się działań wpływających na poprawę estetyki.
Początek zmian to wybudowany nowy chodnik,
łączący centrum z zabytkowym kościołem w
Trzcianie, wybrukowany plac w centrum wsi,
wyremontowany stary budynek gminny . II etap
prac w ramach Odnowy Centrum Wsi Trzciana
obejmuje budowę chodnika na odcinku od banku
do skrzyżowania w centrum wsi, co zostało już
wykonane, a także zagospodarowanie placu przy
parkingu gminnym i wymianę oświetlenia ulicznego
w centrum Trzciany. Na sfinansowanie tych prac
województwo przyznało Gminie na 2012 r. kwotę
około 440 000,- zł . Ponadto na sesji w dniu 26
września 2011 r. Radni podjęli uchwałę w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie
zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa
ciągu dróg powiatowych nr 14447K Muchówka –
Porąbka Iwkowska, 2075K Lipnica Murowana –
Żegocina, 2095K Trzciana – Łąkta Górna. Zakres
prac w odniesieniu do Gminy Trzciana obejmuje:
- budowę chodnika z kanalizacją deszczową, w tym
budowę chodnika w Trzcianie od Glinika w
kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką,
- budowę i remont zatok autobusowych przy drodze
Trzciana – Łąkta Górna,
- remont istniejącego przepustu na odcinku w
Trzcianie koło posesji p. Gumulińskiego,
- wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem
pulsacyjnym w centrum Trzciany.
Koszt ogólny tych zadań to kwota 1 983 000,- zł,
przy udziale Gminy Trzciana w kwocie 594 900,- zł.
Na podstawie przyjętej uchwały w dniu 27 września
br. Wójt Gminy podpisał ze Starostą Bocheńskim umowę na wykonanie powyższego
zakresu prac w roku 2012 pod warunkiem, że Starosta uzyska dofinansowanie do
wniosku złożonego przez Starostwo w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II BezpieczeństwoDostępność – Rozwój”.
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Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Trzcianie.
Dzięki pracom związanym z termomodernizacją budynku, które zakończyły się
w listopadzie 2011 r. kolejny obiekt w Trzcianie zyskał na wyglądzie i pięknie
się prezentuje. Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły firmie „WEMAR”
na terminowe wykonanie prac do 15 listopada 2011 r.
Całkowity koszt inwestycji to kwota 144 604,24 zł. Środki finansowe pochodzą
z budżetu Gminy Trzciana i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w kwocie 117 564,-zł. Przeprowadzona modernizacja jest
kolejnym remontem przeprowadzonym w tym obiekcie. Poprzednie remonty
pomieszczeń wewnątrz budynku były wykonywane w 2007 i 2009 roku.

Rozbudowa i remont remizy OSP w Kierlikówce w zakresie docieplenia ścian.
Zadanie zrealizowano za kwotę 100 tys. zł,
z czego 40 tys. zł z programu Małopolskie
Remizy 2011. Wykonane prace obejmowały
docieplenie ścian budynku płytami
styropianowymi wraz z ułożeniem tynku
akrylowego oraz obróbki blacharskie.
Dzięki zaangażowaniu miejscowych
strażaków dobudowany został również
boks garażowy.
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Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kamionna,
Rdzawa, Ujazd, Kierlikówka, Trzciana - etap I
Ukończono I etap wodociągowania gminy na ogólną kwotę 7 000 048,-zł. Zgodnie z
projektem na koniec października wykonano sieć wodociągową obejmującą wsie:
Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd i część Trzciany. Ponadto za kwotę 350 000,zł wybudowano budynek sterowni z technologią, wykonano prace związane z
zabezpieczeniem ujęcia wody i możliwością automatycznego przekazywania
informacji o stopniu zamulenia wody
oraz możliwością czyszczenia filtrów.
W poszczególnych wsiach zawiązały
się społeczne komitety, których celem
jest organizowanie i wykonawstwo
przyłączy do domów. Planowany termin
wykonania przyłączy to okres od października br. do końca czerwca 2012 r. Uchwałą
Rady Gminy określono cenę 1m3 dostarczanej wody, która wynosi 3,24-zł.
Apelujemy do mieszkańców o przyłączanie
się jak największej ilości gospodarstw do wybudowanej sieci . Wbrew obawom
niektórych malkontentów o brak wody – nie ma do nich podstaw – wykonawca
inwestycji zapewnia, że wody na ujęciu wystarczy dla wszystkich mieszkańców
Gminy Trzciana. Woda dostarczana do odbiorców jest uzdatniona i pozbawiona
wszelkich zanieczyszczeń bakteriologicznych.
Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni wraz z oczyszczalnią ścieków.
Oczyszczalnia ścieków usytuowana jest na działce gminnej w przysiółku
Trzciany - Libichowa. Wartość tego zadania to 9 204 617,56 zł, z czego 70%
stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - działanie 7.1:
Gospodarka wodno-ściekowa, natomiast 30% i podatek VAT zabezpiecza budżet
Gminy w latach 2010 - 2013.
W ramach inwestycji zaprojektowana została Bioreaktorowa Oczyszczalnia
Ścieków typu BIO-PAK. Przedsięwzięcie to składa się z następujących
elementów wymienionych w kolejności ich powstawania: bioreaktor BIO-PACK,
budynek techniczny, zbiornik osadów, zbiornik uśredniający, pompownia
ścieków punkt zlewny, plac na kontener. Planowany termin zakończenia prac
przy budowie oczyszczalni ścieków to IV kwartał 2012 r.
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Obecnie wykonano kanalizację w Trzcianie, w trakcie realizacji jest sieć
w Łąkcie Dolnej, prace w Leszczynie będą wykonywane w 2012 r. II etap prac
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, obejmujący pozostałe miejscowości przewidziany jest do realizacji w latach 2013-2020.
Po uruchomieniu oczyszczalni ścieków wszystkie budynki, leżące wzdłuż
wykonanej kanalizacji sanitarnej powinny jak najszybciej podłączyć się do
istniejącej sieci, aby nie zanieczyszczać środowiska. Koszt wykonania
przyłączy negocjowany będzie przez przedstawicieli poszczególnych wsi
z wykonawcą robót.
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej przy drodze wojewódzkiej Wieliczka –
Tymowa w miejscowości Leszczyna i w miejscowości Trzciana
Chodnik wybudowano na odcinku od skrzyżowania z drogą Leszczyna- Królówka
do kiosku Trzciana – Działy. W bieżącym roku wykonano roboty ziemne,
kanalizację opadową, posadowiono obrzeża i krawężniki oraz podbudowę pod
chodnik, natomiast nawierzchnia chodnika zostanie ułożona w I połowie
.przyszłego roku. Wartość zadania to kwota 524 304,10-zł.
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej
w miejscowości Trzciana wraz z przebudową istniejących zjazdów.
Za kwotę 113 422,62-zł wykonano chodnik od Banku Spółdzielczego
w Trzcianie do skrzyżowania w centrum.
Odbudowa drogi Rdzawa - Brzeziny w m. Rdzawa
Odbudowa mostu Kamionna – Rzeki w m.Kamionna
Całkowity koszt w/w wykonanych prac przez firmę BUD-DRÓG - Usługi
Budowy i Modernizacji Dróg – wynosi 149 508,84-zł
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Odbudowa drogi gminnej Kamionna Brzeziny w m. Kamionna
Prace za kwotę 161 161,12-zł wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
z Brzeska.
Remont – modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych Łąkta
Dolna – Winter
Remont tej drogi za kwotę 82 365,23-zł został przeprowadzony na odcinku
o dł. 330 metrów.
Inne inwestycje:
W roku 2011 oddano do użytku ogólnodostępną salę gimnastyczną
przy Szkole Podstawowej w Kamionnej. Na zadanie to pozyskano
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w kwocie 490 729,-zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie
200 000,-zł. Łączny koszt zadania – 798 253,61,-zł

W zakresie małych projektów Lokalnej Grupy Działania, w ramach
otrzymanego dofinansowania przeprowadzono remont świetlicy w Kamionnej.
Modernizacja objęła m.in.. wymianę podłóg, malowanie ścian, zakup i montaż
pieców grzewczych.
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W zakresie prac naprawczych na rzekach i potokach za środki wojewódzkie
wykonano regulację Potoku Pluskawka w Rdzawie oraz regulację Potoku
Saneckiego w Trzcianie koło Kościoła. Prace w Rdzawie o wartości 850 006,20-zł
wykonano w sąsiedztwie mostu na Płuskach na odcinku 600 metrów. W ramach
przedsięwzięcia poszerzono koryto, wybudowano 3 gurty denne, wykonano
opaski kamienne wzdłuż brzegów i brzegosłon faszynowy.
Zakres prac na Potoku Saneckim w miejscowości Trzciana w bezpośrednim
sąsiedztwie Kościoła o wartości 171 000,-zł objął zabezpieczenie brzegów
Potoku Saneckiego na długości ok. 140 metrów. Wykonane opaski kamienne
na prawym i lewym brzegu zabezpieczyły drogę gminną na Pachówkę i wylot
potoku z tzw. Sepnego.

W związku z podjęciem decyzji o utworzeniu w obiekcie szkoły w Rdzawie
Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano prace związane
z przygotowaniem tego obiektu pod potrzeby nowej placówki. Wydatki na
dostosowanie budynku na utworzenie tej placówki w kwocie 219 874,44-zł
w całości pokryte zostały ze środków pozyskanych z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Przewiduje się, że Środowiskowy Dom Samopomocy rozpocznie działalność w II połowie
2012 roku. Do placówki przyjmowane będą osoby z terenu
Gminy Trzciana oraz gmin
sąsiednich w oparciu o posiadane orzeczenie o niepełnosprawności.
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POMOC SPOŁECZNA .
Pomocą dla osób i rodzin, które nie są w stanie własnymi środkami ani siłami
zabezpieczyć podstawowego bytu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy
Społeczej w Trzcianie - tel. kont. 14/613-60-02.
W ramach pomocy finansowej GOPS na podstawie przeprowadzonych
wywiadów środowiskowych przyznaje zasiłki stałe dla osób, które nie mogą
podjąć pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo i nie posiadają żadnego
zabezpieczenia w postaci renty lub emerytury. Ośrodek przyznaje ponadto
zasiłki okresowe na częściową pomoc finansową, zasiłki celowe na opał,
leczenie itp. oraz udziela pomocy dla wszystkich członków rodzin, wspólnie
zamieszkałych na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Z programu tego dożywiane są również dzieci i młodzież
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach średnich.
Ośrodek zajmuje się też realizacją świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków
rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, becikowego z tytułu urodzenia
dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki
nad osobą niepełnosprawną. Prowadzi ponadto sprawy związane
z przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekwowaniem
zaległości od dłużników.
W rejestrze dłużników figuruje 11 osób, którzy zalegają ze spłatą świadczeń
alimentacyjnych na kwotę 175 352,46 zł funduszu alimentacyjnego i kwotę
29 639,52-zł zaliczki alimentacyjnej.
W roku 2011 GOPS koordynował realizację zadań finansowanych ze środków
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego za ogólną kwotę 282 383 zł w zakresie
odbudowy dwóch domów (w Łąkcie Dolnej i w Ujeździe) uszkodzonych
w 2010 roku przez osuwającą się ziemię.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej został powołany Zespół Interdyscyplinarny,
którego zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W ramach Zespołu dyżur prowadzi psycholog.
GOPS realizuje program z Kapitału Ludzkiego pt. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Trzciana”. W ramach programu corocznie 5 osób
bezrobotnych z terenu Gminy Trzciana poprzez cykl odpowiednich szkoleń
i działań przygotowywanych jest do usamodzielnienia się i podjęcia pracy.
W/w zadania realizowane są przez 7 pracowników zatrudnionych w GOPS tj.
przez kierownika GOPS, 3 pracowników socjalnych, głównego księgowego,
referenta ds. świadczeń rodzinnych oraz opiekunkę sprawującą usługi
opiekuńcze w domu podopiecznego.
W związku z okresem zimowym GOPS apeluje do mieszkańców o przekazywanie
informacji o osobach potrzebujących pomocy lub wsparcia. Zgłoszenia można
kierować bezpośrednio do GOPS lub do sołtysów poszczególnych miejscowości.
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OPIEKA ZDROWOTNA
Świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych w Gminie Trzciana
zostały przekazane z dniem 01.01.2011 r. nowoutworzonym niepublicznym
zakładom opieki zdrowotnej tj. Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
„Centrum Medycyny Rodzinnej” s.c., pod kierownictwem lek. med. Urszuli
Myszka-Jakubowskiej/ tel. kont. 613-60-05/ oraz Niepublicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej „ ARSMEDICA” Sp. z o.o., /, prowadzonym przez lek. med.
Lucynę Janeczek / tel. kont. 14/613-67-64/. Swoją działalność zakłady
prowadzą w budynku Ośrodka Zdrowia w Trzcianie, który nadal jest własnością
Gminy Trzciana. Pomieszczenia w budynku i sprzęt zakupiony przez Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej zostały wydzierżawione odpłatnie nowym podmiotom.
Usługi medyczne w obydwu NZOZ świadczone są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 – 18.00, natomiast w soboty, niedziele, święta oraz w dni
powszednie w godz. 18.00 – 8.00 – lekarska i pielęgniarska opieka ambulatoryjna jest
świadczona przez następujące placówki znajdujące się w niedalekiej odległości
od Gminy Trzciana:
- SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy - Bochnia, ul. Krakowska 31
- tel. 14/615-33-77
- Szpital Powiatowy w Limanowej - Limanowa, ul. Piłsudskiego 61
- tel. 18/337-20-75
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC- Gdów, ul. Młyńska 402
- tel. 12/346-24-05
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Bezpieczeństwo to inaczej poczucie braku zagrożenia, jakie mają mieszkańcy
gminy w miejscu zamieszkania. Na terenie Gminy Trzciana zadania z zakresu
bezpieczeństwa publicznego realizowane są przede wszystkim przy pomocy:
1. Siedmiu jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych – tj.:
- Trzciana – 40 strażaków – jednostka posiada samochód Mercedes SRT
oraz Fiat Ducato,
- Ujazd – 32 strażaków – jednostka posiada samochód Mercedes,
- Leszczyna - 37 strażaków – jednostka posiada samochód Berliet,
- Kamionna – 37 strażaków – jednostka posiada samochód Star 660,
- Kierlikówka – 37 strażaków – jednostka posiada samochód Magirus Deutz,
- Łąkta Dolna – 38 strażaków – jednostka posiada samochód Lublin,
- Rdzawa – 27 strażaków – jednostka posiada samochód Gaz,
2. Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej,
3. Posterunku Policji w Trzcianie – tel. 14/613-63-07,
4. Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
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Na terenie Gminy funkcjonuje system wczesnego ostrzegania oparty na
elektrycznych syrenach alarmowych zainstalowanych we wszystkich
miejscowościach oraz syrenie elektronicznej, zamontowanej na budynku
remizy OSP w Trzcianie.
Strażacy aktywnie włączają się także w organizację uroczystości kulturalnych
na terenie Gminy, zapewniając ochronę i bezpieczeństwo na tych imprezach.
W Urzędzie Gminy koordynacją wszystkich zagadnień z zakresu bezpieczeństwa
publicznego i zarządzania kryzysowego zajmuje się inspektor Pan Jerzy Dudek.

AKTUALNOŚCI:
Na 2012 r. Rada Gminy obniżyła cenę 1 kwintala żyta, stanowiącą podstawę
do naliczania podatku rolnego z kwoty 74,18,-zł do kwoty 52,-zł za 1 kwintal.
W związku z tym stawka za 1 ha przeliczeniowy podatku rolnego na 2012 r.
wynosić będzie 130,-zł.
Wszystkie pozostałe podatki tj. od nieruchomości i od środków transportowych
zostały podniesione o stopień inflacji.
Informujemy równocześnie, że w związku z otrzymaną ze Starostwa
Powiatowego w Bochni aktualizacją rejestrów gruntów dotyczącą wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej w przypadku wielu podatników nastąpiły i dalej
następują podwyżki kwot podatku od nieruchomości . Wynika to z dokładnego
określenia przez Starostwo powierzchni gruntów wyłączonych z użytkowania
rolniczego i określenia powierzchni zabudowanej budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi.
INFORMACJA TRASZKANA - JEST DROŻEJ !
„ Szanowni Państwo ! Chcielibyśmy Państwu przedstawić nowe ceny za
wywóz odpadów komunalnych które będą obowiązywać od nowego roku.
Zawsze staramy się przygotować dla Państwa ofertę najkorzystniejszą jaką
tylko mamy, jednak w związku z tym, że nasze koszty związane z wywozem
odpadów ciągle wzrastają , paliwo które z każdym dniem jest coraz droższe o
czym przekonali się Państwo sami. Gdyby nie siły wyższe ceny w przyszłym
roku pozostały by bez zmian jednak nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego
od 2012 roku cena dla klienta za każde opróżnienie wzrasta o 2,00 zł”.
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Od 1.01.2012 r. dotychczasowa działalność Referatu Budownictwa i Inwestycji
w Urzędzie Gminy zostanie rozszerzona o zadania związane z realizacją
wodociągowania i kanalizacji. Odczyty wodomierzy będą wykonywane przez
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzciana w roku 2012
realizują podmioty wyłonione w drodze przetargu. Szczegółowe informacje
odnośnie odśnieżania poszczególnych odcinków dróg można uzyskać w
Referacie Budownictwa Urzędu Gminy.
Urząd Gminy przypomina:
Urząd Gminy w Trzcianie przypomina, że wszystkich mieszkańców Gminy
obowiązuje przyjęty uchwałą Rady Gminy regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Trzciana, który określa m.in., że obowiązkiem
każdego właściciela psa jest sprawowanie nad nim właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawianie go bez dozoru. Pies powinien
pozostawać na swojej posesji i nie biegać samowolnie po miejscowości,
stwarzając zagrożenie dla mieszkańców!
Przypominamy ponadto, że znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt oraz
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązujące od
1 stycznia 2012r. wprowadzają m.in.. wyższe kary za złe traktowanie zwierząt
oraz wprowadzają zakaz utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi
w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Jednocześnie ustawą
wprowadzono wymóg, aby długość uwięzi nie była krótsza niż 3m.
Zabroniono również puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Urząd Gminy w Trzcianie
32-733 Trzciana 302
Email: urzad@trzciana.pl
Tel: 14/ 613 61 22
NIP: 868-10-21-259
Fax: 14/ 613 61 41
REGON: 850340120

