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R A D Y  G M I N Y  Z A W O J A

SKAWICA - ZAWOJA

Wójt Gminy Zawoja informuje, że 1 paź-
dziernika 2015 r. Rada Gminy Zawoja pod-
jęła uchwałę w sprawie utworzenia zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą 
„Dolina Skawicy” zlokalizowanego na terenie 
Gminy Zawoja, którego nadrzędnym celem 
jest ochrona cennych fragmentów krajobrazu 
naturalnego i kulturowego. W ramach zespo-
łu utworzone zostały dwie strefy (zurbanizo-
wana i leśna). 

W strefie zurbanizowanej ustalono dwa zaka-
zy, tj:

• wylewania gnojowicy, z wyjątkiem na-
wożenia użytkowanych gruntów rol-
nych;

• umyślnego zabijania dziko występują-
cych zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

Otóż obecny wójt tak, na dobrą sprawę, przez 
pierwsze pół roku swojej kadencji miał za-
stępcę powołanego jeszcze przez swojego 
poprzednika, więc cała sprawa nowego za-
stępcy nie miała wówczas racji bytu, ponie-
waż taka gmina jak nasza może mieć tylko 
jednego tego typu urzędnika. Co prawda 
zastępca była na długotrwałym zwolnieniu 
lekarskim, ale wciąż zajmowała to stanowi-
sko. Po powrocie do pracy otrzymała trzymie-
sięczne wypowiedzenie, a później należną 
odprawę (koszt około 60 000 złotych).

Dolina Skawicy
Zespół  przyrodniczo - krajobrazowy

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, 
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności związa-
nych z racjonalną gospodarką rolną, le-
śną, rybacką i łowiecką.

Natomiast w strefie leśnej oprócz w/w zaka-
zów ustalono również:

• zmiany sposobu użytkowania ziemi;

• dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeżeli nie służą ochronie przyrody 
albo racjonalnej gospodarce rolnej, le-
śnej, wodnej lub rybackiej;

• przekształcania obszaru;

• wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-

niem przeciwsztormowym, przeciwpo-
wodziowym, budową bądź odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub napra-
wą urządzeń wodnych.

Powyższe zakazy wynikają wprost z ustawy o 
ochronie przyrody, nie wnoszą dodatkowych 
restrykcji w stosunku do obszarów zurbanizo-
wanych i leśnych. Powołany zespół nie zaha-
muje rozwoju gospodarczego oraz turystycz-
nego Gminy Zawoja.

Bardzo ważnym elementem jest fakt, że 
powołanie takiej formy ochrony przyrody 
przyczyni się do pozyskania środków unij-
nych na budowę kanalizacji i oczyszczal-
ni w ramach Aglomeracji Zawoja. Zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy daje możli-
wość obniżenia wskaźnika ze 120 do 90 
mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej 
a tym samych aplikowania o środki unij-
ne w ramach POiŚ w nowej perspektywie 
unijnej 2014-2020.  

Marcin Pająk 
wójt Gminy Zawoja

Czy Zawoi potrzebny jest 
zastępca wójta?

 W tym czasie wspierałem wójta w 
zakresie zarządzania oświatą w Gminie Za-
woja, pracując na stanowisku społecznego 
doradcy ds. oświaty. Nie pobierałem za tę 
pracę żadnego wynagrodzenia. Była to dla 
mnie sprawa honorowa, w kampanii wybor-
czej przecież to obiecałem. Jednak obecny 
wójt szybko wdrożył się w sprawy oświaty, 
więc uznałem wówczas, że moja misja jako 
społecznego doradcy dobiegła końca. W ob-
liczu powyższego stwierdzenia można zadać 
sobie pytanie czy powołanie wicewójta mia-
łoby jakiś sens? 

 Ponadto za utrzymaniem obec-
nego stanu rzeczy przemawiają dodatkowo 
jeszcze inne fakty. Po pierwsze żadna z oko-
licznych gmin nie ma tego typu stanowiska, 
dlaczego zatem my mielibyśmy być wyjątko-
wi? Po drugie w skali całej kadencji przynie-

sie to oszczędność rzędu ponad pół miliona 
złotych (roczny koszt wynagrodzenia (wraz 
z narzutami) byłej Pani wicewójt Aliny Kuś to 
126000 złotych), a przecież nasza gmina nie 
należy do najbogatszych i nie można szastać 
na lewo i prawo publicznymi pieniędzmi, za 
które można by wybudować np. ponad trzy 
kilometry drogi asfaltowej. Tak na margine-
sie, Alina Kuś - wicewójt w poprzedniej ka-
dencji zarabiała więcej niż obecny wójt. 

 Po trzecie, ja nadal aktywnie uczest-
niczę w pracach samorządu gminnego, je-
stem przecież zastępcą przewodniczącego 
Rady Gminy Zawoja oraz przewodniczącym 
Komisji Oświaty i Sportu. Nadal wspieram 
wójta w jego działaniach i wbrew plotkom, 
które krążą po Zawoi zamierzam to robić do 
końca kadencji. Zajmowane obecnie przeze 
mnie stanowisko kierownicze w mojej pracy 
nie przeszkadza mi w wypełnianiu mojego 
mandatu Radnego Gminy Zawoja.

 Obecnie pracujemy między innymi 
nad reformą organizacji oświaty w Gminie 
Zawoja w kontekście budowy nowej szkoły w 
Zawoi Centrum.

dr inż. Sławomir Kudzia

Wiele osób zastanawia się dlacze-
go obecny wójt w odróżnieniu od 
swoich poprzedników nie powołał 
jeszcze swojego zastępcy. Sam je-
stem o to wielokrotnie pytany, tym 
bardziej że to właśnie ja miałem 
zostać powołany na to stanowisko. 
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Koszt całej budowy szkoły w Zawoi Centrum 
zamknie się kwotą 11 milionów złotych. W 
2013 roku nadwyżka dochodów bieżących 
nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1,5 mi-
liona zł. To znaczy, iż na wydatki majątko-
we (budowa obiektów, dróg, modernizację 
obiektów, oświetlenie itp.), gmina miała do 
wydania tylko 1,5 mln zł. Jeżeli budowaliby-
śmy szkołę z własnych środków, to wówczas 
trwałaby 7 lat i bez nakładów na inne inwe-
stycje (przy założeniu, że nadwyżka przez te 
7 lat wynosiłaby 1,5 mln). Pomimo tego, po-
przednia Rada Gminy wraz z wójtem w 2014 
roku, zdecydowała się na emisję obligacji i 
kontynuowanie budowy szkoły na postawie 
projektu z  2008 roku. 

Po zakończeniu budowy będziemy w 

Budowa szkoły
W 2015 roku została podpisana umowa na wykończenie szkoły w Zawoi 
Centrum z „Firmą Budowlaną Robert Lichosyt” z Suchej Beskidzkiej. 
Umowa opiewa  na 6 milionów złotych brutto w kwocie podstawowej.

Źródło: Pismo samorządu terytorialego „Wspólnota” 

pierwszej 30 najbardziej zadłużonych gmin 
wiejskich w POLSCE (jest ich około 1550) – na-
sze zadłużenie będzie sięgało 60% dochodów 
bieżących (w tabeli poniżej prezentujemy 26 
najbardziej zadłużonych gmin wiejskich w 
Polsce w 2013 roku, jako ciekawostka gmina 
Ostrowice może być pierwszą gminą zlikwi-
dowaną z powodu długów).

Aby ustabilizować sytuację finansową, 
Gmina już podjęła i nadal będzie podejmować 
szereg działań prowadzących do oszczędno-
ści. Jednym z głównych  jest reforma oświaty 
– już w czasie podejmowania uchwały o emi-
sji obligacji na kwotę 4 mln była zaplanowa 
likwidacja 3 szkół podstawowych.

Marcin Pająk
      wójt Gminy Zawoja

Powodów takiej decyzji jest kilka:

1. Liceum Ogólnokształcące o profilu woj-
skowym w Zawoi Wilcznej zainauguro-
wało swoją działalność w roku szkolnym 
2000/2001. Wtedy do pierwszej klasy 
zgłosiło się 96 osób, z czego przyjęto 41 
uczniów. Nabór na rok szkolny 2015/2016  
wynosił 20 uczniów, w tym cztery osoby, 
które nie zostały promowane do drugiej 
klasy z powodu licznych nieobecności.

2. Z 18 uczniów (nabór 2014/2015) zostało 
w II klasie 13 uczniów.

3. Do matury w roku 2015  przystąpiło tyl-
ko 13 osób. Z czego 62% zdało wszystkie 
przedmioty obowiązkowe w pierwszym 
(majowym) terminie. Średni wynik pro-
centowy dla matematyki w zawojskim li-
ceum to 43% (Liceum w Suchej Beskidz-
kiej – 59%, Liceum w Jordanowie – 60%). 
Język angielski pisemny 49% (Liceum w 
Suchej Beskidzkiej – 82%, Liceum w Jor-
danowie – 73%).

4. Prowadzenie liceum nie jest zadaniem 
własnym gminy. Taka jednostka, aby się 
samofinansowała, wymaga, żeby przez 
3 lata średnioroczna liczba uczniów wy-
nosiła 22. Poniżej tej liczby samorząd 
dokłada do utrzymana szkoły średniej.

Jednak, aby dać szanse nauczycielom, dy-
rektorowi oraz osobom, którym zależy na 
utrzymaniu liceum w Zawoi, w roku szkol-
nym 2016/2017 zostanie ogłoszony nabór do 
I klasy. Jednak minimum będzie wynosiło 25 
nowych kandydatów. 

Liceum 
w Zawoi

W roku szkolnym 2015/2016, decy-
zją komisji Rady Gminy postanowio-
no, że w Zawoi Wilcznej nie zosta-
nie utworzona I klasa liceum.

Wójt Gminy Zawoja informuje, że ogłoszo-
ny został nabór na rok 2016 wniosków w 
ramach Projektu „Demontaż i bezpiecz-
ne składowanie wyrobów zawierających 
azbest z obszaru województwa małopol-
skiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego 
Programu Współpracy.

1. Wnioski o udzielenie pomo-
cy dla beneficjantów ostatecz-
nych uczestniczących w projekcie  
w 2016 roku na terenie Gminy Zawoja. 
 

O dofinansowanie mogą się ubie-
gać osoby fizyczne. Refundacją 
objęte zostaną koszty związane  
z demontażem i unieszkodliwie-
niem wyrobów zawierających azbest. 

2. Wnioski o udzielenie pomocy rze-
czowej dla beneficjantów ostatecz-
nych uczestniczących w projekcie 
2015 roku na terenie Gminy Zawoja. 
 

O dofinansowanie w zakresie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla beneficjentów 

ostatecznych mogą się ubiegać osoby 
fizyczne. Refundacją objęte zostaną 
koszty związane z zakupem nowego 
pokrycia dachowego dla najuboż-
szych mieszkańców oraz dostarczenie 
do beneficjenta blachy stalowej / max 
200 m2

 /.

Nabór wniosków odbędzie się w termi-
nie do 30 listopada 2015 r.

Formularze wniosków i załączników na ww. 
temat można pobrać w Urzędzie Gminy Za-
woja adres 34-222 Zawoja 1307, pokój 16. 

Informacje na ww. temat można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Zawoja, pok. nr 16 oraz 
pod numerem telefonu 33/8775-015 w. 116.



BIULETYN INFORMACYJNY   RADY GMINY ZAWOJA    • 32/2015

Zawoja jest największą pod względem po-
wierzchni wsią na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Położona jest w południowo-za-
chodniej części Województwa Małopolskie-
go u stóp Babiej Góry. Z jednej strony jej 
wielkość i położenie jest niewątpliwie bardzo 
dużym atutem w kontekście obsługi ruchu 
turystycznego,  z drugiej zaś powodem bar-
dzo dużych proble-
mów związanych z 
infrastrukturą gmin-
ną. Oprócz gospo-
darki komunalnej i 
infrastruktury dro-
gowej problemy te 
związane są również 
z nieefektywną or-
ganizacją sieci szkół. 
Rozrzucona po tzw. 
przysiółkach zabudo-
wa spowodowała, że 
w dwudziestym wie-
ku w Zawoi funkcjo-
nowało osiem szkół 
podstawowych. Z 
uwagi na zmniejsza-
jącą się liczbę uczniów do nich uczęszczają-
cych likwidacji poddano już trzy z nich.

 Obecnie w Gminie Zawoja funkcjo-
nuje sześć szkół podstawowych i trzy gimna-
zja. W samej Zawoi działa  pięć szkół podsta-
wowych i dwa gimnazja. Zmiany społeczne 
powodują, że do zawojskich szkół uczęszcza 
coraz mniej dzieci. Związane jest to nie tyl-
ko z postępującym niżem demograficznym, 
ale również z powszechną w całym kraju 
migracją zawodową młodych ludzi. Budyn-
ki szkolne znajdują się w różnych częściach 
miejscowości, w dość dużych odległościach 
od siebie, co wyklucza możliwość płynnego 
łączenia ich w zespoły szkół. W mniejszych 
szkołach nauka organizowana jest w oddzia-
łach łączonych, w których prowadzone są za-
jęcia dla dwóch klas. 

 Wykonana w 2013 roku standary-
zacja organizacji szkół, prowadzonych przez 
Gminę Zawoja, przez firmę VULCAN z siedzi-
bą we Wrocławiu wskazuje, że ten model sieci 

szkolnej jest wysoce nieefektywny. W zawoj-
skich szkołach uczy się ogólnie 903 uczniów 
w 49 oddziałach. Przeciętna  liczebność 
oddziałów szkolnych wynosi 18 uczniów. W 
placówkach oświatowych  na terenie Gmi-
ny Zawoja zatrudnionych jest 97 nauczycieli 
w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym 
wymiarze godzin zatrudnionych jest 52 na-

uczycieli, średnio generuje to 123 etaty na-
uczycielskie. Placówki te generują również 38 
etatów pracowników obsługi. 

Sytuacja ta jest powodem bardzo wysokich 
kosztów utrzymania placówek oświatowych, 
których działanie w oparciu o środki finan-
sowe pochodzące ze subwencji oświatowej 
i dotacji celowych jest praktycznie niemoż-
liwe. Co roku samorząd Gminy Zawoja zmu-
szony jest do zabezpieczania w budżecie 
dodatkowych środków, rzędu ok. 2 milio-
nów złotych na pokrycie kosztów bieżącego 
utrzymania szkół. Zmniejsza to tym samym 
możliwości gminy w zakresie realizacji po-
zostałych zadań własnych. Rozwiązaniem 
tej trudnej sytuacji może być reorganizacja 
sieci szkolnej rozpoczęta w poprzedniej ka-
dencji samorządu. Warunkiem koniecznym 
do jej kontynuacji jest jednak dysponowa-
nie nowym budynkiem szkolnym w centrum 
wsi Zawoja. Pozwoliłoby to na zapewnienie 
wszystkim uczniom, którzy uczęszczaliby do 
tej szkoły z odległych przysiółków, optymal-
nego zarówno pod wglądem finansowym, 
jak również organizacyjnym dowozu.

 Od lat dyskutuje się w Zawoi na 
temat konieczności przeprowadzenia refor-
my struktury sieci szkolnej. Od kilku dekad 
planowana była również budowa szkoły w 
Zawoi Centrum. W roku 2005 badana była 
możliwość rozbudowy i unowocześnienia 
obecnego budynku, który oddany został do 
użytku w 1872 roku. Wyniki badania funda-
mentów wykluczyły jednak taką możliwość. 

Podjęto wówczas decyzję o wykonaniu pro-
jektu nowej szkoły. W kolejnych latach po-
dejmowano starania o uzyskanie funduszy z 
zewnętrznych źródeł finansowania dla tego 
przedsięwzięcia. Niestety, Zawoja jako wieś 
o liczbie mieszkańców powyżej 5000 miała 
mocno ograniczone możliwości w tym za-
kresie. Determinacja samorządu gminnego 

wzrosła, kiedy Powiato-
wy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego wydał 
warunkowe dopusz-
czenie obecnego bu-
dynku szkolnego do 
użytkowania z uwagi 
na stan techniczny 
jego stropów. Istniało 
wówczas realne zagro-
żenie zamknięcia tego 
budynku szkolnego, a 
tym samym likwidację 
szkoły podstawowej i 
gimnazjum w centrum 
wsi i gminy Zawoja. 

 Sytuacja ta 
skłoniła samorząd do 

podjęcia decyzji o budowie nowego budyn-
ku szkolnego w Zawoi Centrum z zaangażo-
waniem środków własnych. W tym celu w 
ubiegłym roku wyemitowane zostały obli-
gacje gminne o wartości 4.5 miliona złotych. 
Jednym z warunków montażu finansowego 
tego przedsięwzięcia jest gruntowna reor-
ganizacja sieci szkolnej, której szczegóły są 
już w trakcie opracowania. W chwili obecnej 
trwają prace związane z II etapem budowy, 
polegające na wykończeniu wnętrza budyn-
ku i zagospodarowania jego najbliższego 
otoczenia. Pragniemy oddać budynek do 
użytku przed rozpoczęciem roku szkolnego 
2016/2017, tak aby możliwe było rozpoczę-
cie funkcjonowania nowej szkoły w Zawoi 
Centrum od 1 września 2016 roku. Pozostałe 
koszty inwestycji związane z realizacją II eta-
pu budowy i wyposażenia szkoły w odpo-
wiedni sprzęt kształtują się na poziomie ok. 7 
milionów złotych. Sytuacja finansowa Gminy 
Zawoja związana z zadłużeniem na poziomie 
14.5 miliona złotych sprawia, że realizacja tej 
inwestycji jest obarczona bardzo wysokim 
ryzykiem i zamrożeniem możliwości finan-
sowania innych strategicznych inwestycji w 
Gminie Zawoja. Można się spierać co do za-
sadności rozpoczęcia budowy tej szkoły tuż 
przed końcem poprzedniej kadencji samo-
rządu, w kontekście kosztów związanych z I 
etapem budowy, nikomu jednak z obecnych 
włodarzy Gminy Zawoja nie przyszło jednak 
do głowy, aby tej budowy nie kontynuować. 

 dr inż. Sławomir Kudzia

Po co w Zawoi Centrum 

nowa szkoła?
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W gronie obdarowanych strażaków znaleźli 
się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zawoi Centrum, choć tym razem nie 
otrzymali z budżetu gminy nawet złotówki. 
Radni postanowili natomiast pozytywnie 
ustosunkować się do złożonego przez 
strażaków wniosku o umorzenie 40 tys. 
zł pożyczki wraz z odsetkami jaką gmina 
udzieliła na pokrycie kosztów modernizacji 
budynku remizy.

Zawirowania 
wokół Korony Ziemi

Większościowym udziałowcem spółki „Korona Ziemi” od początku byli 
Słowacy. Gmina Zawoja do tej pory wpłaciła 1 800 000 złotych, choć uchwa-
łą z 2012 roku zobowiązała się do wpłaty 2 800 000 zlotych. Były wójt,  26 
listopada 2014 zwrócił się do Rady Gminy, aby wykonać tę uchwałę i przezna-
czyć następny milion (poniżej pismo byłego wójta) na podwyższenie kapitału 
zakładowego.

W związku z tym zostały podjęte natychmia-
stowe działania, aby nie obciążać tegorocz-
nego budżetu następnym 1 000 000 złotych. 
Kwota ta, była już zabezpieczona w poprzed-
niej kadencji, ale w ubiegłorocznym budże-
cie zabrakło około 1 000 000 zł na wypłatę 
wynagrodzeń dla nauczycieli. Zatem, pienią-
dze zarezerwowane jako wkład do Korony 
Ziemi zostały przesunięte na wynagrodzenia.

W wyniku negocjacji ze słowackim part-
nerem, Tatry Mountain Resorts pożyczyło 
spółce „Korona Ziemi” 2 000 000 złotych na 
otworzenie kompleksu i  zaprzestało do-
chodzenia kolejnego 1  mln od Gminy Za-
woja jako wkład własny. Poza tym, Słowacy 
zgodzili się także na  wykreślenie z umowy 
zapisu mówiącego, że jeżeli spółka „Korona 
Ziemi „nie osiągnie połowy zaplanowanego 
na dany rok dochodu, a przy tym zadłużenie 
gminy będzie wyższe niż 55%  jej dochodów, 
to Tatry Mountain Resorts będą miały prawo 
żądać od gminy, aby ta wskazała firmę, która 
odkupi od Słowaków udziały w Koronie Ziemi 
(gdyby gmina nie znalazła takiego podmiotu 
lub Słowacy go nie zaakceptowali, to gmina 
zobowiązana będzie do samodzielnego wy-
kupienia udziałów w spółce, tj. około 5 000 
000 zł). Był to niekorzystny i niebezpieczny 
dla gminy zapis, który narażał nas na ogrom-
ny wydatek.

 Gmina cały czas jest otwarta na współpra-
cę z TMR, ale nie chce angażować w nią wła-
snych środków.

Marcin Pająk 
wójt Gminy Zawoja

Data  
zmiany

Partner  
Słowacki

Gmina  
Zawoja

26.11.2012r. 
(rejestracja spółki)

2 500 zł
(50%)

2 500 zł
(50%)

03.06.2013r. 400 000 zł
(60%)

271 000 zł
(40%)

17.02.2014r. 1 563 000 zł
(60%)

1 042 000 zł
(40%)

15.07.2014r. 5 000 000 zł
(73,5%)

1 800 000 zł
(26,5%)

Historia zmian wartości udziałów
w kapitale spółki „Korona Ziemi”

Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy

Jednostce OSP w Skawicy Centrum radni 
przyznali 24 tys. zł dotacji na zakup sprzętu 
ratownictwa technicznego. W tym przypadku 
druhowie muszą w swoim zakresie uzbierać 
lub pozyskać z innych źródeł jeszcze około 45 
tys. Koszt pozyskania tzw. ciężkiego zestawu 
ratownictwa drogowego (składa się między 
innymi z nożyc hydraulicznych, rozpieraczy i 
szeregu innych elementów), pozwalającego 
szybko i skutecznie uwalniać osoby 

zakleszczone w pojazdach to około 70 tys. 
zł. Skawiccy druhowie już teraz deklarują, że 
po wzbogaceniu się o nowy sprzęt posiadany 
obecnie przekażą jednostce OSP w Zawoi 
Dolnej.

Zawojscy radni przekazali jeszcze 5 tys. zł na 
remont pomieszczeń w OSP w Zawoi Górnej, 
a 3 tys. zł dla OSP w Zawoi Przysłop na zakup 
sprzętu bojowego (wymiana i uzupełnienie 
zniszczonych węży i mundurów).

Przedruk z Małopolska Kronika Beskidzka 
Wydanie nr 28 (241) z dnia16.07.2015r.

Oryginalny tytuł: "Druhowie się cieszą" 
Autor: (woc)

Frontem do druhów
Zawojscy radni przekazali na potrzeby miejscowych strażaków kilkadziesiąt 
tysięcy złotych.
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Jako wójt  podjąłem szereg działań zmierzających do ograniczenia kosztów 
funkcjonowania samorządu (koszt podany na podstawie zarobków na dzień 
30 listopada 2014 roku). 

• Brak wicewójta – 126 000 zł rocznie

• Brak asystenta wójta – 37 000 zł rocznie

• Likwidacja samodzielnego stanowiska do spraw zarządzania  
kryzysowego – 53 000 zł rocznie

• Przejście z pełnego etatu informatyka na umowę zlecenie – 10 000 zł 

• Likwidacja stanowiska wiceprezesa w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Spółka z o.o. – około 30 000 zł 
rocznie

• Likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora w Babiogorskim Centrum Kul-
tury w Zawoi (zmniejszenie etatów z 7,5 do 6,5 w Babiogórskim Centrum 
Kultury)– 63 000 zł rocznie

• Utrzymanie standaryzacji w szkolnictwie – około 100 000 zł

• Rozwiazanie umowy z Plus Comunication (firma swiadczaca usługi PR 
Gminie w poprzedniej kadencji) – 36 000 zł

• Zmniejszenie etatów w Gminnym Zespole Oświaty z 5 do 4 (Pani kierow-
nik złożyła wypowiedzenie)– około 50 000 zł rocznie

• Telefony w urzędzie - 6 000 zł (kuriozalna sytuacja, kiedy niektórzy 
pracownicy zatrudnieni w latach 2010-2014,  mieli abonamenty po 109 
złotych miesięcznie)

• Ryczałty na samochód – 14 000 zł – została przeanalizowana potrzeba,  
jak również wysokość przyznawanych ryczałtów na samochód (w 2015 
roku koszt może wynieść maksymalnie 19 000 złotych,gdzie w  poprzed-
nich latach ryczałty mogły wynieść 33 000 złotych)

• Niewypłacenie 1 000 000  zł na Koronę Ziemi, pomimo pisma z dnia 
26.11.2014 r,  pana Tadeusza Chowaniaka. 

Łączna kwota oszczędności w pierwszym roku kadencji: 1 525 000 zł.

Marcin Pająk 
wójt Gminy Zawoja

Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywioło-
wych obejmowała następujące odcinki dróg:

• Droga gminna „Zawoja Centrum Przysłop”         93 259,63 zł
• Droga gminna  „Podpolice Hujdowa”         83 294,98 zł
• Droga gminna  „Rybna”                                              72 518,93 zł
• Droga gminna  „Wełcza Jaworskie Mętle”       50 833,44 zł

Realizacja zadań przy udziale środków województwa małopol-
skiego przeznaczonych na  budowę i modernizację dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych obejmowła poniższe odcinki 
dróg:

• Droga Ryżowana                                           77 752,15 zł
• Droga Piergiesi                                           74 787,00 zł
• Droga Chowanicy II                                              7 170,90 zł
• Droga Obłaźna                                            10 693,62 zł
• Droga Barankowa                                            10 693,62 zł
• Droga Średnie                                                                 6 642,00 zł
• Droga Pod Grapą                                           18 911,25 zł
• Droga U Wiechcia                                            11 623,50 zł
• Droga U Palucha                                            18 234,75 zł
• Droga Sitkówa                                                              12 730,50 zł

Realizacja zadań przy udziale środków sołeckich objeła nas-
tępuję odcinki dróg:

• Droga Petułowa                                             54 188,45 zł
• Droga Śmietany                                              44 279,18 zł
• Droga Czarnatowa                                              10 927,26 zł
• Droga Pająkówka                                              22 676,21 zł
• Droga Barany                                                                  27 237,74 zł
• Droga Za Potokiem                                              34 778,49 zł
• Droga U Zemlika Skawica                            15 715,11 zł
• Droga do Chorążych Sucha Góra                          43 390,40 zł

Nakłady finansowe na  bieżące utrzymanie dróg:
• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych           

75 065,17 zł
• zakupy materiałów do poprawy stanu technicznego dróg  

36 472,15 zł
• roboty związane z odwodnieniem dróg        49 759,73 zł
• remonty odcinków dróg o nawierzchni tłuczniowej 

38 439,82 zł
• montaż barier ochronnych i znaków          7 900,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg                           192 581,06zł
• 

Na obecną chwilę łączne wydatki  przeznaczone na realizację 
zadań poprawy stanu technicznego i  bieżącego utrzymania 
infrastruktury drogowej wyniosły:  1 202 557,04 zł.

mgr inż. Adam Kurek

Poprawa stanu 
technicznego dróg 
w Gminie Zawoja

W  roku 2015 r. przeprowadzono poprawę stanu 
technicznego  dróg na terenie gminy Zawoja, 
przy  pozyskaniu środków zewnętrznych 
i środków własnych.

Oszczędności 
w kadencji 2014-2018

• nauka gry na pianinie - czwartki, godz. 12:00 - 19:00

• nauka gry na gitarze i skrzypcach - poniedziałki 12:30 – 15:30, sobota 10:00- 13:30 

• zumba - poniedziałki 20:00

• zumba - (OSP Skawica)  wtorki 19:30

• zumba gold (50+) - wtorki 10:00

• aerobik - środy 20:00

• zajęcia ruchowe dla dzieci - piątki: grupa starsza 15:30, grupa młodsza 16:15

• wioska internetowa - poniedziałek – piątek 11:00- 15:00

• zajęcia taneczne dla dzieci - Wełcza (schronisko młodzieżowe) soboty godz. 10:00

• próby zespołu regionalnego  „Juzyna” (ZS w Zawoi Wilcznej) – wtorki godz. 15:00

Szczegółowych informacji o zajęciach  udziela Babiogórskie Centrum Kultury  
Zawoja Centrum,  tel. 33 877 50 66, e-mail: bck@zawoja.pl

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi 
zaprasza na ZAJĘCIA STAŁE
sala widowiskowa BCK w Zawoi Centrum
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ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (gro-
madzonych selektywnie i nieselektyw-
nie) odbywa się zgodnie z harmonogra-
mem  - podział na sołectwa. Worki należy 
wystawić w dniu odbioru przed godziną 
7.30 (rano) i ustawić je w takim miejscu, 
aby przejeżdżający samochód mógł je za-
uważyć. Worki na odpady segregowane 
i niesegregowane dystrybuować będzie 
podczas zbiórki firma odbierająca odpa-
dy. W przypadku braku worków można 
je pobrać BEZPŁATNIE w  Urzędzie Gminy 
Zawoja (pok. nr 16).
UWAGA !
1. Uprzejmie prosimy o wystawienie zawią-

zanych lub zaklejonych taśmą worków z 
odpadami z naklejonym kodem kresko-
wym odpowiednio wcześniej, przed  
godziną rozpoczęcia odbioru zapełnio-
nych worków.

2. Wraz z workami NIE WOLNO! wysta-
wiać odpadów wielkogabarytowych, 
elektronicznych i elektrycznych czyli 
innych niż surowcowe. Takie odpady 
nie będą zabierane.

Należy pamiętać o zasadach prawidłowo 
prowadzonej segregacji, między innymi 
po to, aby do worków przeznaczonych na 
surowce wtórne nie trafiały inne odpady.
Prosimy o przestrzeganie wskazówek:
1. Zanim wrzucisz odpad do worka lub po-

jemnika, zmniejsz jego objętość poprzez 
zgniecenie.

2. Nie zakręcaj butelek, ponieważ nie można 
ich później zgnieść i zajmują więcej miej-
sca.

3. Staraj się wrzucać czyste opakowania – 
umyj butelki po tłuszczach, wypłucz opa-
kowania z resztek jedzenia.

4. Usuń zszywki, metalowe lub plastikowe 
części opakowania.

5. Nie tłucz szkła przed wrzucaniem go do 
pojemnika czy worka. 

Poza tym segregowanie odpadów komu-
nalnych na terenie posesji pozwala na go-
spodarowanie nimi, w sposób efektowny 
ekologicznie i ekonomicznie, między innymi 
poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafia-
jących na składowiska (efekt ekologiczny), 
jak również zmniejszenie ilości odpadów tra-
fiających do pojemnika przeznaczonego do 
gromadzenia w nim odpadów zmieszanych 
(efekt ekonomiczny). Segregacja jest rów-
nież źródłem surowców, których ponowne 
przetworzenie na produkty wymaga najczę-
ściej znacznie mniejszych nakładów energii 
(znacznie obniża zużycie energii) i surowców, 
niż w przypadku produkcji wykorzystujących 
surowce pierwotne oraz powodują znaczne 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń trafiają-
cych do środowiska.
Ponadto:
1. Odpady bioorganiczne, np. skoszona 

trawa, liście i gałęzie, pochodzące z przy-
domowych ogrodów, odpady typowo 

kuchenne, tj. resztki jedzenia, obierki itp. 
kompostujemy w przydomowych kompo-
stownikach lub zbieramy do oddzielnego 
worka ( koloru fioletowego lub brązowe-
go).

2. Nie wrzucajmy odpadów niebezpiecz-
nych lub zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego do pojemników i wor-
ków przeznaczonych na odpady zmie-
szane i segregowane – gromadźmy je 
oddzielnie i przekazujmy przedsiębiorcy, 
z którym Gmina ma podpisaną umowę na 
odbiór odpadów (nieodpłatnie). 

Umieszczanie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego razem z inny-
mi odpadami grozi wysokimi karami.
Odpady można również oddać do: 
•	 baterie wrzucać do specjalnych pojemni-

ków rozstawionych w placówkach szkol-
nych oraz budynku UG Zawoja; 

•	 przeterminowane leki wrzucać do specjal-
nych pojemników, które powinny znajdo-
wać się w ośrodkach zdrowia i aptekach 
na terenie Gminy Zawoja; 

•	 zużyty sprzęt elektryczny lub elektro-
niczny można zostawiać w sklepie, gdy 
kupujemy nowe urządzenie tego typu 
(np. starą lodówkę przy kupnie nowej, sta-
rą pralkę przy kupnie nowej itp.). Sklepy 
mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia 
od nas tego sprzętu. Można go również 
przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który mieści się 
na Oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły 
w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 
18:00. Ponadto tego typu odpady powin-
no się oddawać w dniu organizowanej 
zbiórki;

•	 odpady wielkogabarytowe gromadźmy 
w wydzielonym miejscu na terenie nieru-
chomości i przekazujmy do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
który mieści się na Oczyszczalni ścieków 
w Zawoi Widły. Można to zrobić w każdą 
sobotę w godzinach od 8:00 do 18:00 lub 
w dniu organizowanej zbiórki;

•	 odpady budowlane i rozbiórkowe, che-
mikalia (farby, lakiery, przeterminowane 
środki ochrony roślin), zużyte baterie i  
akumulatory, żarówki, opony, metale, me-

ble i odpady wielkogabarytowe oraz prze-
terminowane lekarstwa można również 
oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który jest czyn-
ny w każdą sobotę w godzinach od 8:00 
do 18:00;

•	 tekstylia (ubrania, buty) wrzucajmy do po-
jemników na zużytą odzież rozmieszczo-
nych na terenie gminy;

•	 popioły należy gromadzić w metalowych 
pojemnikach lub workach zakupionych 
we własnym zakresie.

Odpady gromadzone selektywnie można 
również oddać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych – Oczysz-
czalnia Ścieków w Zawoi Widły w każdą 
sobotę od godziny 8.00 – 18.00.
Przypominamy również o konieczności 
przestrzegania następujących zasad:
•	 nie spalaj odpadów na swoich podwór-

kach, czy w swoich piecach – spalając je 
niszczysz zdrowie swoje i swoich bliskich, 
jak również niszczysz własną instalację 
grzewczą. Podczas spalania śmieci w nie-
odpowiednich warunkach (domowych), 
do powietrza dostaje się wiele szkodli-
wych substancji (pyły, tlenki azotu i siarki, 
a także rakotwórcze dioksyny);

•	 nie wyrzucaj odpadów do lasu, czy rowu 
– dbaj o estetykę naszego otoczenia i 
chroń środowisko!

•	 nie wynoś odpadów w reklamówkach i 
nie zostawiaj ich obok koszy ulicznych 
zlokalizowanych przy przystankach, pla-
cach, parkingach, itp.

Ponadto: 
Urząd Gminy Zawoja przypomina o regu-
larnym płaceniu za odbiór odpadów ko-
munalnych. Pamiętajmy, że do naliczonej 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie od-
padów mają zastosowanie przepisy ordy-
nacji podatkowej, aby uniknąć upomnie-
nia i egzekucji administracyjnej należy 
dokonywać opłat zgodnie z harmonogra-
mem. 
Więcej informacji na ww. temat można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Zawoja ( pok. nr 16 ) lub pod 
nr tel. 33 877 54 00 wew. 116.

Przygotowała: Bogumiła Marek

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 
na terenie Gminy Zawoja

Starosta Suski zawiadamia
że w dniach roboczych od 12 do 30 paź-
dziernika 2015r. w godzinach od 7:00 do 
15:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej 
Beskidzkiej, przy ul. Kościelnej 5b zostanie 
wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości prawnej projekt 
operatu opisowo-kartograficznego zmo-
dernizowanej ewidencji gruntów i budyn-
ków dla obrębu wsi Zawoja.
W związku z tym informuję, że każdy, czyjego 
interesu prawnego dotyczą dane ujawnione 
w projekcie operatu opisowo-kartograficz-

nego ewidencji, może w okresie wyłożenia 
projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi 
do tych danych. Czynności związane z wy-
łożeniem projektu operatu będą dokumen-
towane w formie protokołu. Niestawienie się 
w terminie i miejscu określonym w zawiado-
mieniu nie stanowi przeszkody do kontunu-
owania postępowania w sprawie moderni-
zacji ewidencji gruntów i budynków. Nowa 
ewidencja gruntów i budynków wejdzie 
w życie w tym roku. Urząd Gminy będzie 
zobligowany do naliczania podatku rol-
nego, leśnego oraz od nieruchomości na 
podstawie zmodernizowanej przez Staro-
stwo ewidencji gruntów i budynków.
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28 sierpnia br. nastąpiły zmiany usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
(j.t. Dz.U.2013.627 z późn.zm.)  w zakresie 
ochrony drzew i krzewów. Zmiany dotyczą 
między innymi cięć w koronach drzew, bu-
downictwa oraz prowadzenia działań ratow-
niczych przez służby do tego powołane. W 
myśl znowelizowanych przepisów, na pod-
stawie art. 83f przywołanej ustawy, nie wy-
maga się pozwoleń na wycinkę:

1. krzewów, których wiek nie przekracza 
10 lat;

2. krzewów na terenach pokrytych ro-
ślinnością pełniącą funkcje ozdobne, 
urządzoną pod względem rozmieszcze-
nia i doboru gatunków posadzonych 
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie 
drogowym drogi publicznej, na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru za-
bytków oraz na terenach zieleni;

3. drzew, których obwód pnia na 
wysokości 5 cm nie przekracza: 
a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesio-
nolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
b) 25 cm - w przypadku pozostałych 
gatunków drzew;

4. drzew lub krzewów na plantacjach lub 
w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach;

5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłą-
czeniem rosnących na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenach zieleni;

6. drzew lub krzewów usuwanych w związ-
ku z funkcjonowaniem ogrodów bota-
nicznych lub zoologicznych;

7. drzew lub krzewów usuwanych na pod-
stawie decyzji właściwego organu z ob-
szarów położonych między linią brzegu 
a wałem przeciwpowodziowym lub na-
turalnym wysokim brzegiem, w który 
wbudowano trasę wału przeciwpowo-
dziowego, z wału przeciwpowodziowe-
go i terenu w odległości mniejszej niż 3 
m od stopy wału;

8. drzew lub krzewów, które utrudniają wi-
doczność sygnalizatorów i pociągów, a 
także utrudniają eksploatację urządzeń 
kolejowych albo powodują tworzenie 
na torowiskach zasp śnieżnych, usuwa-

nych na podstawie decyzji właściwego 
organu;

9. drzew lub krzewów stanowiących prze-
szkody lotnicze, usuwanych na podsta-
wie decyzji właściwego organu;

10. drzew lub krzewów usuwanych na pod-
stawie decyzji właściwego organu ze 
względu na potrzeby związane z utrzy-
maniem urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych;

11. drzew lub krzewów usuwanych z ob-
szaru parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody nieobjętego ochroną krajobra-
zową;

12. drzew lub krzewów usuwanych w ra-
mach zadań wynikających z planu 
ochrony lub zadań ochronnych parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody, 
planu ochrony parku krajobrazowego, 
albo planu zadań ochronnych lub planu 
ochrony dla obszaru Natura 2000;

13. prowadzenia akcji ratowniczej przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej 
lub inne właściwe służby ustawowo po-
wołane do niesienia pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia;

14. drzew lub krzewów stanowiących zło-
my lub wywroty usuwanych przez: 
a) jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, 
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, zarządców dróg, zarząd-
ców infrastruktury kolejowej, gminne 
lub powiatowe jednostki oczyszczania 
lub inne podmioty działające w tym za-
kresie na zlecenie gminy lub powiatu, 
b) inne podmioty lub osoby, po prze-
prowadzeniu oględzin przez organ 
właściwy do wydania zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu, 
potwierdzających, że drzewa lub 
krzewy stanowią złom lub wywrot; 
Przy czym uznaje się za: wywrot 
- drzewo lub krzew wywrócone w 
wyniku działania czynników natu-
ralnych, wypadku lub katastrofy w 
ruchu lądowym, wodnym lub po-
wietrznym, lub katastrofy budowlanej; 
złom - drzewo, którego pień uległ zła-
maniu, lub krzew, którego pędy uległy 
złamaniu w wyniku działania czynników 

naturalnych, wypadku lub katastrofy w 
ruchu lądowym, wodnym lub powietrz-
nym, lub katastrofy budowlanej;

15. drzew lub krzewów należących do ga-
tunków obcych, określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 120 
ust. 2f.

 W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone 
w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia 
usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do 
organu właściwego do wydania zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu, informację 
o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia 
oraz liczbie drzew lub powierzchni usunię-
tych krzewów, a także dokumentację foto-
graficzną przedstawiającą usunięte drzewo 
lub krzew.

 Z oględzin, o których mowa w ust. 
1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W pro-
tokole podaje się w szczególności informację 
o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia 
drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub po-
wierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza 
się dokumentację fotograficzną przedstawia-
jącą usunięte drzewo lub krzew.

 Ponadto na podstawie art.87a ust.2 
ustawy prace w obrębie korony drzewa nie 
mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wy-
miarze przekraczającym 30% korony, która 
rozwinęła się w całym okresie rozwoju drze-
wa, chyba że mają na celu:

• usunięcie gałęzi obumarłych lub nadła-
manych;

• utrzymywanie uformowanego kształtu 
korony drzewa;

• wykonanie specjalistycznego zabiegu w 
celu przywróceniu statyki drzewa.

 Przepis ten ma ograniczyć uszka-
dzanie drzew, które może doprowadzić do 
osłabienia ich kondycji, a w konsekwencji 
spowodować ich obumarcia. Za zniszczenie 
drzew, na przykład poprzez nadmierną re-
dukcję korony, urząd może naliczyć karę ad-
ministracyjną.

 Więcej informacji o zmianach można 
uzyskać w tutejszym Urzędzie Gminy Zawoja 
w  Referacie Gospodarki Komunalnej w poko-
ju 16.

Przygotował: Tomasz Winczewski

Zmiany w ustawie o ochronie środowiska

w zakresie ochrony 
drzew i krzewów



Wójt Gminy Zawoja informuje, że 1 paź-
dziernika 2015 r. Rada Gminy Zawoja podjęła 
uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Zawoja 2015 – 2020 z ho-
ryzontem długoterminowym do 2030 roku. 

 W ramach w/w Planu Gmina Za-
woja planuje przystąpić do programu „Po-
prawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA 
– Likwidacja niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i roz-
wój rozproszonych odnawialnych źródeł 
energii” ogłoszonego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. 

 W związku z powyższym osoby 
zainteresowane udziałem prosimy o zło-
żenie wniosku o udział w planie do 30 paź-
dziernika 2015. 
 W ramach powyższego programu 
Inwestor, będący osobą fizyczną, może uzyskać 
dotację w wysokości od 45% do 90% poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych związanych z 
likwidacją lokalnych źródeł ciepła (wymiana 
kotłów) z tym, że ostateczna wysokość prze-
kazanej dotacji jest uzależniona od przy-
znanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozosta-
łą część kosztów, co najmniej 10% przedsię-
wzięcia, ponosi Inwestor. Dotacja pochodzi z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wyso-
kości do 45% kosztów kwalifikowanych oraz 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  do 45% kosztów kwalifiko-
wanych. Program przewiduje dofinansowanie 
do wymiany starych źródeł ciepła pod warun-
kiem otrzymania przez Gminę na ten cel dotacji 
z WFOŚiGW. Realizacja inwestycji może nastą-
pić dopiero po przyjęciu uchwały WFOŚiGW 
przyznającej dotację dla Gminy Zawoja. 

 Poniesione przez Inwestora kosz-
ty wymiany starego pieca na nowy mogą 
być zakwalifikowana do dotacji dopiero po 
przyjęciu uchwały przez WFOŚiGW przy-
znającej dotację dla Gminy Zawoja.
 Podstawą określenia kolejności 
uczestnictwa Inwestorów w Programie jest 
kolejność złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, 
że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie 
mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie an-
kietę uczestnictwa w Programie na dany rok.

* * *
Program realizowany jest w następują-
cych wariantach:

1. Wymiana starych źródeł ciepła opala-
nych węglem na nowe źródła węglowe 
nowej generacji;

2. Wymiana starych źródeł ciepła opala-
nych węglem na nowe źródła ciepła w 
postaci kotłów gazowych, na biomasę;

3. Wymiana kotłów węglowych z podajni-
kiem na nowe źródła ciepła w postaci 
kotłów gazowych;

4. Wymiana źródeł ciepła opalanych drew-
nem (kominków na drewno) na nowe 
źródła ciepła w postaci kotłów gazo-
wych.

* * *
Koszty kwalifikowane stanowią w szcze-
gólności:
Dla kotłów gazowych, węglowych oraz na 
biomasę:

• demontaż starego źródła ciepła;

• zakup i montaż nowego źródła ciepła;

• zakup i montaż niezbędnej arma-
tury: czopuch, pompy wymaganej 
do prawidłowego funkcjonowania 
i obiegu instalacji c.o., zawór trój – / 
czwór – drogowy, zawory przelotowe i 
zwrotne, zespół rurowy, izolacja ruro-
ciągów, montaż naczynia zbiorczego, 
osprzęt niezbędny do zainstalowania 
nowego źródła ciepła, wkład kominowy 
– tylko w przypadku kotłów gazowych;

• wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
* * *

Warunki dopuszczenia kotłów węglowych 
nowej generacji do Programu:

1. Muszą posiadać certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. 
Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z 
ręcznym i automatycznym zasypem pali-
wa o mocy nominalnej do 500 kW - Termi-
nologia, wymagania, badania i oznako-
wanie”  lub równoważną, wydany przez 
właściwą jednostkę certyfikującą. Data 
potwierdzenia zgodności z wymaganą 
normą nie może być wcześniejsza niż 5 
lat licząc od daty złożenia wniosku o do-
finansowanie;

2. Muszą posiadać nominalną spraw-
ność przemiany energetycznej co 
najmniej 85% i spełniać wymagania: 
klasy 4 lub 5 – dla źródeł opala-
nych paliwami stałymi oddanych 
do użytkowania przed 01/01/2016; 
klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami 
stałymi oddanych do użytkowania po 
01/01/2016;

3. Powinny być wyposażone w automa-
tyczny podajnik paliwa (nie dotyczy ko-
tłów zgazowujących) i nie może posia-
dać rusztu awaryjnego ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie.

Dotacja na
WYMIANĘ KOTŁÓW 0d 2011 roku Urząd Gminy Zawoja udo-

stępnił mieszkańcom Portal eUrząd w celu 
dostępu  przez  mieszkańców do wszyst-
kich usług elektronicznych świadczonych 
przez Urząd Gminy Zawoja.

Usługi świadczone poprzez portal eUrząd 
można podzielić na dostępne publicznie i 
nie wymagające rejestracji w portalu oraz 
na wymagające rejestracji i sprawdzenia 
tożsamości osoby korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to np. dostęp 
do informacji o planie i wykonaniu budże-
tu, czy wyszukiwarka mienia. 

Usługi wymagające rejestracji w portalu 
obejmują:

• dostęp do informacji o zobowiąza-
niach podatkowych (składniki po-
datku, raty, zrealizowane płatności), 
opłatach, prowadzonych sprawach 
i wymienianej korespondencji oraz 
wpisach w rejestrach (np. rejestr ze-
zwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr 
umów dzierżawnych itd.), 

• możliwość realizacji płatności zobo-
wiązań podatkowych.

W portalu eUrząd interesant może uzy-
skać dostęp do swoich danych oraz do 
danych osób prawnych i fizycznych, które 
reprezentuje. Może również w ich imieniu 
realizować płatności. Jeżeli chce uzyskać 
dostęp do danych innych niż swoje, musi 
złożyć stosowne upoważnienie w momen-
cie rejestracji.

Rejestracja na portalu eUrząd - https://
eurzad.zawoja.ug.pl/eurzad/ wymaga 
posiadania konta na platformie ePUAP - 
http://epuap.gov.pl/wps/portal i wypeł-
nienia formularza wniosku o dostęp. Portal 
eUrząd jest zintegrowany z ogólnopolską 
elektroniczną platformą usług admini-
stracji publicznej ePUAP. Platforma ePUAP 
umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom 
zakładanie na niej własnych kont i prowa-
dzenie z nich korespondencji z urzędami 
administracji publicznej. Urzędy admini-
stracji publicznej z kolei publikują na plat-
formie ePUAP elektroniczne formularze 
umożliwiające załatwianie spraw bez ko-
nieczności wizyty w urzędzie. 

W katalogu usług systemu eUrząd znajdują 
się odwołania do formularzy elektronicz-
nych ePUAP opublikowanych przez Urząd 
Gminy Zawoja.

W katalogu usług będą sukcesywnie poja-
wiać się odsyłacze do innych, przydatnych 
dla naszych mieszkańców i przedsiębior-
ców usług, świadczonych przez różne jed-
nostki administracji publicznej.

Zachęcamy do korzystania  z platformy  eU-
rząd.

Wojciech Polak

Uwaga! Zgodnie z regulaminem programu przedsięwzięcie może być realizowane 
wyłącznie na obszarze miejscowości Zawoja! 
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, pokój nr 16  
oraz pod numerem telefonu 33/8775-015 w. 116.


