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Budżet gminy
Rada Gminy w Zawoi 29 stycznia 2015 r. uchwaliła tegoroczny budżet.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 29.096.864 zł (w tym: dochody bieżące: 26.394.434 zł i dochody majątkowe:
2.702.430 zł)
Wydatki budżetu ustalono w wysokości 28.129.164 zł (w tym: wydatki bieżące
w wysokości 23.945.225 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.183.939 zł).
Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi planowaną nadwyżkę budżetu
w kwocie 967.700 zł, którą przeznacza sie
na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 960.100 zł, oraz na udzielenie pożyczki
w kwocie 7.600 zł.
Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 20.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 987.700 zł.
Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120.000 zł oraz rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 57.000 zł.

Do dyspozycji jednostek pomocniczych sołectw Gminy Zawoja wyodrębniono kwotę
w wysokości 195.456,36 zł.
Upoważniono Wójta Gminy Zawoja do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257
ustawy o finansach publicznych oraz w zakresie wykonania budżetu na 2015 rok do:
• lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
• udzielania w roku budżetowym pożyczek
z budżetu do kwoty 27.600 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych,
• zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.
Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi
Gminy Zawoja.

Trzeba sobie uświadomić, iż w momencie
gdy spłata kapitału oraz odsetek od pożyczek
i obligacji przekroczy 5% dochodów bieżących gminy to następuje ustawowy program
naprawczy. Program się wiąże z wieloma re-
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Więcej o budżecie w środku Biuletynu

Zadłużenie
Obecne zadłużenie gminy wynosi
14.332.754 zł. Podczas gdy
we wrześniu 2010 roku (przed
wyborami samorządowymi)
wynosiło 7.700.000 zł. Jest to
gigantyczny wzrost zadłużenia,
który zbliżył się już do 55%
dochodów bieżących.

Z A W O J A

strykcjami w tym najważniejszym – zatrzymaniem inwestycji w gminie. Nie można także zapominać o odetkach od kredytu, które
obecnie wynoszą 670 000 rocznie.
Dla porównania zadłużenie (stan na koniec
roku 2013) w sąsiednich gminach wynosiło
odpowiednio: Zawoja – 47%, Stryszawa –
37,47%, Miasto Jordanów – 30,87%, Koszarawa – 16%, Maków Podhalański – 14,38%,
Sucha Beskidzka – 13,5%, Bystra-Sidzina –
8,69%, Gmina Jordanów – 19,12%, Zembrzyce
– 0,9% , Budzów – 0,0%.
Powyższe zestawienie pokazuje jak bardzo
zadłużyliśmy się w przeciągu ostatniej kadencji.

Obecnie największym problemem jest budowa szkoły w Zawoi Centrum i jej dokończenie.
Obecny budynek jest budowany według planów z 2008 roku, której założenia były z 2005
roku (w 2006 roku firma zaczęła projekt szkoły,
który ukończyła w 2008 roku). Niestety, w perspektywie lat 2014-2020, nie ma funduszy unijnych na budowy szkół, więc aby dokończyć
budowę szkoły w Zawoi Centrum, potrzebne
będzie dalsze zadłużenie się samorządu. Aby
utrzymać płynność finansową zmuszeni będziemy do głębokiej reformy oświaty oraz
innych bolesnych reform związanych z ograniczeniem kosztów funkcjonowania gminy.
Nie możemy się spodziewać także spektakularnych inwestycji. W tej kadencji priorytetem
dla nas będzie ukończenie szkoły w Zawoi
Centrum oraz reforma oświaty.
Marcin Pająk
wójt gminy Zawoja
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BUDŻET GMINY ZAWOJA 2015

Planowane dochody
ŹRÓDŁO DOCHODÓW

KWOTA w zł

Dochody bieżące
Leśnictwo ............................................................................................... 2 200
Gospodarka mieszkaniowa ......................................................... 107 086
• wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ............... 1 086
• wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa ................................ 106 000
Administracja publiczna (dotacje celowe)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje)

61 198
1 535

Obrona narodowa (dotacja z budżetu państwa) .......................... 2 100
Dochody od osób prawnych,
osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej .............................. 6 252 499
• podatek dochodowy od osób fizycznych ....................................... 5 000
• podatek rolny, leśny, opłaty i podatki lokalne
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych .................... 1 360 329
• podatek rolny, leśny, opłaty
i podatki lokalne od osób fizycznych ........................................ 1 395 193
• inne opłaty na podstawie ustaw ................................................... 221 000
• udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa ................................. 3 270 977
Różne rozliczenia ........................................................................ 15 031 665
• część oświatowa subwencji ogólnej .......................................... 9 427 978
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ................ 5 285 757
• różne rozliczenia finansowe ............................................................. 10 000
• część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ................... 307 930
• gimnazja .............................................................................................. 175 130

ŹRÓDŁO DOCHODÓW

KWOTA w zł

Oświata i wychowanie .................................................................. 562 610
• szkoły podstawowe .......................................................................... 54 690
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ............... 202 192
• przedszkola ........................................................................................ 100 399
• inne formy wychowania przedszkolnego ................................... 30 199
Pomoc społeczna ........................................................................ 3 447 121
• świadczenia rodzinne ................................................................. 3 027 002
• składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia 26 700
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecznia ......... 69 872
• zasiłki stałe .......................................................................................... 116 396
• ośrodki pomocy społecznej ........................................................... 85 318
• pozostała działalność ........................................................................ 121 833
Edukacyjna opieka wychowawcza .......................................... 233 530
• świetlice szkolne ............................................................................. 193 500
• szkolne schroniska młodzieżowe ................................................. 40 030
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ................. 694 990
• gospodarka odpadami ................................................................. 679 990
• oczyszczanie miast i wsi .................................................................. 3 000
• różne opłaty ........................................................................................ 12 000
Razem dochody bieżące ....................................................... 26 394 434
Dochody majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo ................................................................ 1 979 667
• infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ...................... 1 419 939
• restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ................... 559 728
Transport i łączność (drogi publiczne wojewódzkie) .......... 242 718
Gospodarka mieszkaniowa ....................................................... 480 045
Razem dochody majątkowe ................................................. 2 702 430
OGÓŁEM DOCHODY ................................................................ 29 096 864

Wydatki majątkowe
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie
Gminy Zawoja-Projekt oczyszczalni ścieków w Skawicy ........ 329 122
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Zawoja - projekt kanalizacji sanitarnej w Zawoi .................... 1 090 817
Opracowanie dokumentacji
projektowej odnowa Gminy Zawoja ............................................. 457 000
Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej
957 na odcinku Zawoja Lajkonik – Zawoja Policzne Etap I ...... 405 000
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika
i przejścia dla pieszych w rejonie kładki Burdele wraz z aktualizacją
dokumentacji projektowej Kładki pieszej Zawoja Burdele .......... 21 000
Modernizacja dróg gminnych - środki sołeckie ........................ 196 000
Regulacja Stanu Prawnego .............................................................. 100 000
Remonty dróg gminnych .................................................................. 100 000
Modernizacja dróg gminnych - środki do dyspozycji sołectw 24 000
Modernizacja Dróg - II Fundusz Sołecki ....................................... 196 000
Modernizacja/wymiana sprzętu komputerowego
i oprogramowania w Urzędzie Gminy Zawoja ............................ 25 000
Budowa Szkoły w Zawoi Centrum .................................................. 421 000
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy
Zespołu Szkół w Skawicy .................................................................. 50 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej 40 000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Zawoja Centrum ............... 100 000
Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w Gminie - Zawoja Górna (Czatoża) ........................... 25 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Skawica Centrum ........... 25 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Zawoja Dolna ................. 12 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Zawoja Mosorne ............. 12 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Zawoja Wełcza ................ 10 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Zawoja Przysłop .............. 8 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Skawica Sucha Góra ......... 8 000
Budowa witaczy na granicy Gminy Zawoja i tablic na osiedlach 15 000
Wykonanie Plażowiska w Zawoi Dolnej ......................................... 10 000
Odnowa Wsi Zawoja .......................................................................... 244 000
Remont Hali Sportowej w Zawoi Centrum ................................... 15 000
Remont Orlika w Zawoi Wilcznej .................................................... 20 000
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa
oświetlenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skawicy
55 000
Uporządkowanie stanu prawnego
terenu boiska sportowego LKS Huragan Skawica ....................... 50 000
Przebudowa istniejącego budynku LKS Watra Zawoja ........... 100 000
Budowa boiska Zawoja Mosorne .................................................... 20 000
Razem ......................................................................................... 4 183 939 zł
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Planowane wydatki
KIERUNKI WYDATKOWANIA

KWOTA w zł

Rolnictwo i łowiectwo .............................................................. 1 879 789
• infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ......................... 1 421 939
• izby rolnicze ............................................................................................... 850
Leśnictwo (gospodarka leśna) ........................................................... 5 000
Dostarczanie wody ............................................................................. 4 220
Transport i łączność .................................................................... 1 536 400
• drogi publiczne wojewódzkie ...................................................... 426 200
• drogi publiczne powiatowe .................................................................. 200
• drogi publiczne gminne .............................................................. 1 108 000
• drogi wewnętrzne ................................................................................ 2 000
Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) .... 17 940
Gospodarka mieszkaniowa ......................................................... 137 260
Działalność usługowa ................................................................... 140 200
• plan zagospodarowania przestrzennego ................................... 137 200
• cmentarze .............................................................................................. 3 000
Administracja publiczna ......................................................... 2 733 768
• urząd wojewódzki ............................................................................... 61 198
• rada gminy .......................................................................................... 99 200
• urząd gminy .................................................................................... 2 417 820
• promocja jednostek samorządu terytorialnego ....................... 51 000
• pozostała działalność ........................................................................ 104 550
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ............................ 1 535
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa ............ 157 270
• ochotnicze straże pożarne ............................................................. 145 000
• obrona cywilna ...................................................................................... 2 270
• zadania ratownictwa górskiego i wodnego ................................ 10 000
Wpływy z innych opłat .......................................................................... 400
Obsługa długu publicznego ....................................................... 951 750
• Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ...................... 651 100
• rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji .................................. 300 650
Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe) ........................... 177 000
Oświata i wychowanie ............................................................. 12 209 253
• szkoły podstawowe ...................................................................... 6 366 164
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ................ 637 720

BIULETYN
Informacyjny Rady Gminy Zawoja
Wydawca: Urząd Gminy Zawoja
34-222 Zawoja 1397, tel. 33 877 50 15
Redakcja: Urząd Gminy w Zawoi,
Rada Gminy Zawoja
Skład: Grzegorz Ficek,
Babiogórskie Centrum Kultury
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”,
Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20

KIERUNKI WYDATKOWANIA

KWOTA w zł

• przedszkola ....................................................................................... 815 373
• gimnazja ........................................................................................... 2 937 310
• dowożenie uczniów do szkół ......................................................... 517 603
• zespół obsługi ekonomiczno-administr. szkół ......................... 332 824
• liceum ogólnokształcące ................................................................ 574 845
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ................................... 27 414
Ochrona zdrowia ............................................................................. 185 380
• zwalczanie narkomanii ....................................................................... 2 000
• przeciwdziałanie alkoholizmowi ................................................... 180 000
• izby wytrzeźwień .................................................................................... 880
• pozostała działalność .......................................................................... 2 500
Pomoc społeczna ........................................................................ 4 270 869
• domy pomocy społecznej ............................................................. 302 000
• rodziny zastępcze ................................................................................ 11 000
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ................ 3 018 502
• składki na ubezpieczenie zdrowotne ........................................... 26 700
• zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ............ 133 872
• dodatki mieszkaniowe .................................................................... 25 000
• zasiłki stałe ......................................................................................... 151 396
• ośrodek pomocy społecznej ........................................................ 412 566
• pozostała działalność ..................................................................... 189 833
Edukacyjna opieka wychowawcza
• świetlice szkolne
• pomoc materialna dla uczniów
• szkolne schronisko młodzieżowe
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

569 885
354 919
63 170
151 279
517

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .............. 1 748 260
• gospodarka ściekowa i ochrona wód ......................................... 340 692
• gospodarka odpadami .................................................................... 679 990
• oczyszczanie wsi ............................................................................... 27 000
• utrzymanie zieleni ............................................................................ 11 000
• oświetlenie placów i dróg .............................................................. 491 000
• pozostała działalność ...................................................................... 198 578
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ....................... 790 000
• domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby .................................... 650 000
• biblioteki ............................................................................................. 135 000
• pozostała działalność ........................................................................... 5 000
Kultura fizyczna ................................................................................ 597 985
• obiekty sportowe ............................................................................. 433 485
• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu .......................... 164 500
RAZEM WYDATKI ....................................................................... 28 129 164

Wydatki

do dyspozycji sołectw
Zawoja Centrum ............................ 28 167,80 zł
Zawoja Dolna .................................. 28 167,80 zł
Zawoja Mosorne ............................ 28 167,80 zł
Zawoja Wełcza ............................... 21 407,53 zł
Zawoja Górna ................................. 28 167,80 zł
Zawoja Przysłop ............................. 14 281,07 zł
Skawica Centrum ........................... 28 167,80 zł
Skawica Sucha Góra ....................... 18 928,76 zł
Razem ......................................... 195.456,36 zł

Urząd Gminy Zawoja informuje,
że przystąpił do opracowania
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Właścicieli budynków, którzy zamierzają
w przyszłości wymienić swoje stare piece
na piece nowe, o wyższej sprawności spalania, zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety na dziennik podawczy w UG
Zawoja. Szczegółowe informacje na temat
programu oraz pobór ankiety dostępne są
w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja oraz pod
tel. nr 33 877 50 15 w. 116; w. 118
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Rozmowa z wójtem gminy Zawoja

Marcinem Pająkiem
Panie Wójcie przede wszystkim gratuluję
wygranych wyborów i proszę o refleksję na
ten temat.
Marcin Pająk: – Jestem zaskoczony, że
pomimo mojego młodego wieku zostałem
wybrany na tak zaszczytną funkcję. Jako przeciwników miałem bardzo doświadczonych samorządowców, a mimo to mieszkańcy naszej
gminy postawili na moją kandydaturę.
Kandydując na wójta kilka miesięcy temu
miał Pan zapewne jakieś wyobrażenia
o tej funkcji. Które z tych wyobrażeń się
potwierdziło, a co Pana zaskoczyło?
Mój tata jest długoletnim samorządowcem,
więc miałem możliwość poznać realia tej pracy. Na plus zaskoczyło mnie, że z Radą Gminy
rozwiązujemy merytorycznie problemy, a nie
bawimy się w politykę i opisywanie swoich racji w gazetach, facebooku czy na stronach internetowych. Pozytywnie zaskoczyli mnie także mieszkańcy naszej Gminy, są otwarci oraz
mają życiowe podejście do gminnych spraw.
Nie boją się rozmawiać i prezentować swoich
racji i pomysłów. Rozumieją także, że niektóre
decyzje muszą zostać podjęte, aby przynosiły
wymierne efekty w przyszłości.
Wójt Gminy to funkcja zaszczytna, ale i zobowiązująca. Nowe stanowisko jest dla
Pana dużym obciążeniem? A może wyzwaniem?
Bycie wójtem w tak młodym wieku jest dużym
wyzwaniem, którego nie bałem się podjąć. Zamieniłem pracę w ustalonych godzinach od 8
do 16, w systemie pięciodniowego tygodnia
pracy, na pracę, w którą angażuję się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Oczywiście ucierpiało moje życie rodzinne, jednak satysfakcja
z nowej pracy jest nieporównywalnie większa.
Jakie są Pana najbliższe plany dotyczące
naszej gminy?
Krwiobiegiem samorządu są pieniądze.
W naszej gminie konieczna jest reforma
oświaty oraz inne działania, które ograniczą
koszty. Dzięki temu więcej środków będzie
można przeznaczyć na podstawowe cele,
które musi realizować każdy samorząd, tzn.
budowę i utrzymanie: dróg, obiektów użyteczności publicznej, kanalizacji, rozwój infrastruktury sportowej, itp. Jednak najważniejszą rzeczą jest pomoc naszym mieszkańcom
w rozwiązywaniu ich problemów.
Oczkiem w głowie wójtów, jak powiadają
niektórzy, są inwestycje. Rozpoczęto budowę szkoły, zapewne priorytetem będzie
jej dokończenie. Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom tą kwestię?
Została podjęta uchwała w sprawie emisji kolejnej serii obligacji gminnych w celu dokończenia budowy szkoły w Zawoi Centrum. Jako

samorząd jesteśmy zdeterminowani, aby jak
najszybciej ukończyć tę szkołę. Rada Gminy,
kierując się troską o kondycję finansową gminy, przed podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych,
przyjęła deklarację na temat likwidacji 3 szkół
podstawowych (SP Mosorne, SP Przysłop oraz
SP Gołynia). Szkoda tylko, że dyskusja na ten
temat nie odbyła się w poprzedniej kadencji
przed rozpoczęciem budowy. Osobiście uważam, że błędem było rozpoczęcie budowy
tego obiektu według projektu opracowanego
w 2006 roku, bez skonkretyzowanej reformy
sieci szkół na terenie Gminy Zawoja. W obecnej kadencji jesteśmy zmuszeni dostosować
tą sieć do pojemności nowego budynku, a według mnie powinno być na odwrót – najpierw
tworzymy koncepcję sieci szkolnej a później
budujemy budynek.
Czy planowane są jeszcze inne inwestycje?
Czy mógłby Pan odnieść się także do budowy kanalizacji w gminie?
Ciężko planować inwestycje gdzie po wyemitowaniu obligacji zadłużenie sięgnie 20 milionów złotych przy dochodach gminnych na
poziomie 25 milionów. Oprócz szkoły moim
priorytetem będzie budowa kanalizacji w naszej gminie. W ogólnym zarysie będziemy
chcieli sięgnąć po pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gdzie
kwota dofinansowania sięga do 85% kosztów kwalifikowanych. Planujemy także w ramach budowy kanalizacji zbudować wspólną
oczyszczalnię z Makowem Podhalańskim, co
będzie dużo korzystniejsze dla naszej gminy
niż budowa własnej oczyszczalni w Skawicy.
Niedawno otwarto Centrum Górskie Korona Ziemi, miejsce będące niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych w
Zawoi. Czy mógłby Pan podzielić się z nami
swoją refleksją na ten temat?
Cieszę się, że taka atrakcja powstała. Obecnie
jestem po rozmowach ze Słowackimi Partnerami, w czasie których udało się nam ustalić
warunki odstąpienia od paragrafu 8 umowy spółki, który jest bardzo niekorzystny dla
naszej Gminy (zobowiązuje nas do odkupu
udziałów o wartości ponad 5 milionów złotych, jeśli spółka nie będzie przynosiła dochodów a zadłużenie gminy przekroczy 55%
dochodów). Po tych ustaleniach Rada Gminy
oraz ja jako wójt będziemy z jeszcze większą
determinacją wspierać to przedsięwzięcie.
Jak Pan zapatruje się na rozwój kapitału
społecznego w naszej gminie? Czy w tej
kwestii są poczynione już jakieś nowe kroki, plany?
Kapitał społeczny musi się rozwijać oddolnie.
Co z tego, że jako wójt zorganizuję spotkanie lub stworzę jakieś stowarzyszenie, które

później nie będzie funkcjonować. Osobiście
jestem otwarty na rozmowę z ludźmi. Drzwi
mojego gabinetu są otwarte dla każdego. Niestety nie zawsze można mnie zastać w gabinecie, ponieważ często wyjeżdżam w sprawach
ważnych dla naszej gminy. Staram się o pozyskiwanie środków zewnętrznych na gminne
inwestycje, rozmawiam z wójtami i burmistrzami sąsiednich gmin o możliwościach
ścisłej współpracy, w zakresie wspólnych dla
naszych samorządów przedsięwzięć. Często
poruszam się również po terenie naszej gminy,
nadzorując przebieg prac przy inwestycjach,
wspierając prace jednostek organizacyjnych,
rozwiązując problemy mieszkańców w zakresie kompetencji samorządu gminnego.
Coraz częściej w polskich samorządach kładzie się nacisk na włączanie mieszkańców w
procesy decyzyjne. Służą ku temu między
innymi konsultacje społeczne dotyczące
ważnych obszarów dotykających życia każdego obywatela. Czy planuje Pan wprowadzać te mechanizmy? Czy gmina posiada już
np. regulamin konsultacji społecznych?
O bardzo ważnych problemach gminnych informowany jestem na zebraniach wiejskich,
jak również przez sołtysów i radnych, którzy
według moich obserwacji mają bardzo dobry
kontakt z mieszkańcami, dzięki wprowadzonym w poprzedniej kadencji jednomandatowym okręgom wyborczym. Z racji tego że jeden radny przypada na ok. 600 mieszkańców
naszej gminy, każdy wie przez kogo reprezentowany jest w radzie gminy i do kogo może
zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania naszej gminnej społeczności.
A nasza gmina za 10 lat. Jakie jest Pana marzenie? Jaka jest Pana wizja długofalowa?
Ja chcę patrzeć w przyszłość w perspektywie
najbliższych trzydziestu lat. Wójt wraz z Radą
Gminy musi myśleć i działać strategicznie biorąc pod uwagę dobro przyszłych pokoleń. Nie
możemy kierować się osobistymi aspiracjami lub własnym interesem lecz podejmować
decyzje, które przyniosą korzyści naszym
mieszkańcom. Musimy podejmować decyzje
w perspektywie długoterminowej, nawet jeśli
w krótkim czasie nie będą one popularne i nie
przysporzą nam zwolenników. Nie możemy
być zakładnikami najbliższych wyborów samorządowych i robić wszystkiego pod publikę.
Jak udaje się Panu pogodzić pracę z życiem
rodzinnym?
Bywa ciężko. Obecnie żona wróciła do pracy
po urlopie macierzyńskim, więc teraz muszę
codziennie rano dowozić syna do żłobka. Po
południu zazwyczaj żona go odbiera, ponieważ obowiązki wójta absorbują moją uwagę
do późnych godzin wieczornych.
Rozmawiała: Anna Kulka
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Szkoła w Zawoi Centrum

Rozprawa

z poprzednim wykonawcą
Gmina Zawoja w styczniu 2013 roku wniosła pozew przeciwko Aleksandrowi
Zembolowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Babiogórska
Grupa Budowlana BITEX Aleksander Zembol o zapłatę kwoty 47 983,26 zł.
W odpowiedzi na pozew Pan Zembol wniósł
o oddalenie powództwa i złożył pozew wzajemny, domagając się zapłaty kwoty 116.640 zł.
Pierwsza rozprawa odbyła się 4 grudnia
2013 roku. Na wniosek obydwu stron sprawa
została skierowana do mediacji. W toku mediacji każda ze stron wystąpiła z propozycjami ugodowymi, ale ostatecznie nie doszło do
porozumienia i do zawarcia ugody i postępowanie mediacyjne umorzono.
Od tamtej pory odbyły się dwie rozprawy:
w czerwcu 2014 i w październiku 2014.
Sąd dopuścił dowody ze świadków, a z uwagi na fakt, że wszyscy wnioskowani przez strony świadkowie zamieszkują poza okręgiem
sądu prowadzącego sprawę, byli słuchani
w drodze pomocy prawnej przez sądy rejonowe w miejscach zamieszkania.
Z uwagi na fakt, że Gmina Zawoja wnosiła
o przeprowadzenie dowodów z:
1) opinii biegłego z zakresu budownictwa
specjalności konstrukcyjno-budowlanej na
okoliczność:
• prawidłowości i jakości wykonanych prac
tj. okoliczność czy prace wykonane przez
pozwanego do dnia odstąpienia od umowy były wykonane w sposób zgodny z dokumentacją projektową, ze specyfikacjami
technicznymi oraz umową.
• prawdopodobieństwa wykonania przez
pozwanego całości prac objętych umową
w terminie do 31.12.2012 roku.
2) dowodu z opinii Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa na okoliczność:

oceny jakości prac wykonanych przez pozwanego do dnia odstąpienia od umowy
w świetle dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz postanowień
umowy, ze szczególnym uwzględnieniem
badania jakości betonu.
Nowy wykonawca – TMT Wadowice Spółka
Jawna, zgodnie z umową i SIWZ, zlecił wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej
możliwości kontynuowania budowy budynku szkoły w Zawoi Centrum w oparciu o istniejące (wykonane wcześniej) elementy. Ekspertyza techniczna została wykonana przez
uprawnionych rzeczoznawców budowlanych
we wrześniu 2014 roku. Wykazała ona nieprawidłowości w robotach wykonanych przez
poprzedniego wykonawcę (BITEX) i zawierała
wnioski, że fundamenty wykonane dla części podpiwniczonej należy wyburzyć, ścianę
i ławę fundamentową na osi 17 wraz z fragmentem ścian podłużnych należy wyburzyć,
słupy żelbetowe należy wyburzyć. Opiniujący
wskazał, że przy zachowaniu wykonanych
fundamentów nie jest możliwe kontynuowanie budowy zgodnie z projektem, a prowadzenie dalszych prac przy częściowym zachowaniu wykonanych fundamentów wymaga
wprowadzenia zmian dotyczących zarówno
konstrukcji budynku jak i architektury.
Opinia ta została złożona przez Gminę na
rozprawie w październiku 2014 jako dowód
na okoliczność nieprawidłowego wykonania
prac przez BITEX.
Aktualnie akta sprawy zostały przekazane
do wyznaczonego biegłego, który sporządzał będzie opinię.
Radca prawny

Rada Gminy w Zawoi w lutym br.
podjęła uchwałę o przystąpieniu
Gminy Zawoja do realizacji projektu
pn. „Demontaż i bezpieczne
składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego”
w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy.

Dotacje
na azbest
Program będzie trwał do 2016 r. Zainteresowani właściciele budynków, będące osobami
fizycznymi, na których zlokalizowane są wyroby azbestowe będą mogli liczyć na 100%
dotacje w zakresie demontażu i utylizacji
tych wyrobów. Ponadto dla najuboższych
mieszkańców przewidziana jest również pomoc na zakup nowego pokrycia dachowego
w postaci blachy stalowej.
Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków można uzyskać
i pobrać w Urzędzie Gminy Zawoja adres
34-222 Zawoja 1307; pokój 16 oraz pod numerem telefonu 33 877 50 15.

Modernizacja mapy ewidencyjnej
Główny Geodeta Kraju pozyskał pieniądze na modernizację ewidencji
gruntów i budynków, między innymi na terenie powiatu suskiego. W związku
z tym, władze powiatu zdecydowały, że w ramach pozyskanych środków
finansowych zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków
w miejscowości Zawoja za kwotę 2 milionów złotych.
Modernizacja ta polega na stworzeniu cyfrowej mapy ewidencji gruntów dla miejscowości Zawoi oraz aktualizacji danych liczbo-

wych i opisowych gruntów, budynków, w tym
między innymi dane dotyczące budynków
stanowiących cześć składową gruntu oraz

danych dotyczących użytków gruntowych
i kas bonitacyjnych. W ramach modernizacji
ewidencji gruntów,poszczególni właściciele
nieruchomości będą mogli dokonać nieodpłatnych ustaleń w zakresie przebiegu granic
swoich nieruchomości.
Zmiany wynikłe z przedmiotowej modernizacji wg deklaracji Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej w sposób nieodpłatny
zostaną wprowadzone do Ksiąg Wieczystych.
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Reforma oświaty
1/2015

w gminie Zawoja
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że reforma sieci szkół na terenie Gminy Zawoja
była przedmiotem rozważań kilku kadencji samorządu. Główną determinantą
ewentualnych zmian były oszczędności, a ściślej mówiąc zmniejszenie
nadmiernych dopłat, jakie nasza gmina ponosiła z tytułu zbyt rozbudowanej
sieci szkół, w których nauczanie w niezbyt licznych oddziałach jest wyjątkowo
drogie.

Początkowo w jej ramach utworzono dwie
filie szkolne w Zawoi Wełczy i Skawicy Suchej Górze. Kilka lat temu w ramach dalszych
działań reformatorskich filie te zostały zlikwidowane. Zlecono również tzw. Standaryzację
zatrudnienia w placówkach oświatowych, dla
których Gmina Zawoja jest organem prowadzącym. Założenia do reformy oświaty określone zostały w Programie Emisji Obligacji dla
Gminy Zawoja opracowanym na zlecenie poprzedniego wójta w styczniu 2014 roku przez
firmę DRAGON PARTNERS.

było uzyskanie „oszczędności” w wydatkach
związanych z funkcjonowaniem szkół, na poziomie 2 milionów złotych, obecnie sam fakt
przeprowadzenia wspomnianej reformy jest
nieunikniony. Ewentualna dyskusja dotyczyć
może jedynie szczegółów. Należy jednak
pamiętać, że część wydatków oświatowych
nie jest finansowana ze subwencji oświatowej. Dowóz dzieci do szkół oraz utrzymanie
przedszkoli są zadaniami własnymi gmin. Na
wychowanie przedszkolne gmina dostaje

Planowana Reforma Oświaty w Gminie Zawoja

W 2014 roku Gmina Zawoja planuje podjęcie następujących działań
• budowę nowej szkoły w Zawoi Centrum,
• likwidację jednego gimnazjum,
• likwidację trzech szkół podstawowych (całkowitemu zamknięciu
ulegną dwa budynki, tj. Szkoła Podstawowa Zawoja Gołynia
oraz Szkoła Podstawowa Zawoja Przysłop),
• utworzenie jednego, dużego przedszkola.

Program ten zaakceptowany został przez
Radę Gminy Zawoja w chwili podjęcia
uchwały o emisji obligacji gminnych na realizację budowy szkoły w Zawoi Centrum.
Obligacje te tak naprawdę są szczególną
formą kredytu. W ramach planowanej reformy oświaty zaproponowano wówczas
zamknięcie szkół podstawowych w Zawoi
Gołynia, Zawoi Przysłop i Zawoi Mosorne,
zdecydowano również o likwidacji jednego
gimnazjum w Zawoi. Zaplanowano likwidację 24 etatów nauczycielskich, w związku z czym wśród wydatków budżetowych
planowano kwotę blisko miliona złotych na
odprawy dla zwalnianych nauczycieli.
Z uwagi na fakt, iż jednym z podstawowych warunków emisji obligacji gminnych,

dotację w wysokości ok. 300 tysięcy złotych,
a wydaje ponad milion czterysta tysięcy złotych. Dowóz kosztuje Gminę Zawoja 570 tysięcy złotych. Łatwo zatem policzyć, że przy
obecnym stanie prawnym ok. 1.7 miliona złotych nasza gmina musi dołożyć do oświaty,
mimo największych oszczędności. Zbyt duża
komplikacja sieci dowozów skutkować może
wzrostem tej kwoty.
Środkiem do uzyskania celu ekonomicznego reformy jest organizacja takiej sieci
szkół, która zapewni zminimalizowanie ilości
oddziałów szkolnych, które tak naprawdę generują etaty nauczycielskie. Czy można było
osiągnąć ten cel bez likwidacji szkół? Oczywiście, że tak wystarczyło utworzyć w Zawoi
dwa duże zespoły szkół: Wilczna-Mosorne

i Centrum-Gołynia, których dyrektorzy w ramach przeprowadzonej standaryzacji zobligowani byliby do organizacji jak najmniejszej
liczby oddziałów i jak najtańszej organizacji
nauki w prowadzonych przez siebie placówkach. Zadecydowano inaczej więc dzisiaj należy sprecyzować tamte, podjęte już decyzje.
I tak uczniowie z Przysłopia i Gołyni oraz
Wełczy dowożeni będą do nowej szkoły
w Zawoi Centrum. Uczniowie z Zawoi Mosorne przeniesieni zostaną do szkoły w Zawoi
Wilczna.
W nawiązaniu do ustaleń z 2014 roku należałoby obecnie wskazać lokalizację jednego
dużego przedszkola samorządowego oraz
sprecyzować, które gimnazjum przeznaczone jest do likwidacji.
Wydaje się jednak konieczne przeprowadzenie dyskusji na temat celowości likwidacji
któregokolwiek gimnazjum na terenie Gminy
Zawoja.
Przewiezienie uczniów do jednego gimnazjum na terenie Zawoi oraz młodszych
uczniów do jednej szkoły podstawowej wiązać się będzie niewątpliwie ze znaczącym
podniesieniem kosztów dowozu, co obniży
efektywność reformy.
Pozostawienie na terenie Zawoi dwóch
szkół podstawowych, przy których zlokalizowane będą gimnazja pozwala na utrzymanie
kosztów dowozu, w przybliżeniu, na obecnym poziomie. Jedynym argumentem, który
mógłby przemawiać za organizacją jednego gimnazjum i jednej szkoły podstawowej
w Zawoi mogłoby być obniżenie liczby oddziałów szkolnych. Z przeprowadzonych symulacji wynika jednak, że liczba oddziałów w
przypadku obu wariantów, przez najbliższe
pięć lat kształtowałaby się w Gminie Zawoja
na podobnym poziomie.
Problem lokalizacji przedszkola gminnego
jest bardziej złożony. Z jednej strony lokalizacja dużego przedszkola gminnego w Zawoi
Mosorne to wykorzystanie tradycji tej placówki w tym zakresie, z drugiej zaś ewentualna lokalizacja takiego przedszkola w Zawoi
Gołynia zwiększałaby dostępność wychowania przedszkolnego dla większej ilości mieszkańców Gminy Zawoja. Sytuację komplikuje
fakt, iż Gmina Zawoja zobligowana jest do
przeprowadzenia naboru 3 i 4-latków do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które od 1 września 2016 roku
uzyskają status przedszkoli, a dzieci pięcioletnie realizować będą wówczas obowiązek
wychowania przedszkolnego. Może zatem
duże gminne przedszkole jest w ogóle nie
potrzebne, tym bardziej że sale przedszkolne
muszą być zlokalizowane na parterze, więc
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ani w Gołyni, ani na Mosornym i tak nie będzie można wykorzystać całych budynków
szkolnych na tego typu placówkę. W nowej
szkole w Zawoi Centrum sale przeznaczone
dla przedszkolaków zaplanowano właśnie na
parterze. W Zawoi Wilcznej również planuje
się przeniesienie wychowania przedszkolnego na parter.
Przedszkola prowadzone przez inne samorządy, lub przedszkola niepubliczne na
każde dziecko zameldowane na terenie naszej gminy otrzymują obecnie dotację od
samorządu gminnego w wysokości ok. 500
zł/miesiąc. Ograniczanie zatem ilości miejsc
w naszych publicznych przedszkolach będzie przynosiło jedynie pozorne (niewielkie)
oszczędności. Pieniądze zaś bezpowrotnie
będą opuszczać nasz gminny system oświaty. Zapewniając zaś możliwość wychowania
przedszkolnego naszym małym obywatelom, w prowadzonych przez nas publicznych
przedszkolach, jesteśmy w stanie zmniejszyć
ujemne skutki redukcji etatów w placówkach oświatowych.
Nieprzemyślane decyzje, które zapadały
do niedawna w naszej gminie bez społecznych konsultacji pociągają za sobą dzisiaj
bardzo poważne konsekwencje. Samorząd
Gminy Zawoja jest jednak zdeterminowany
do przeprowadzenia gruntownej reformy
struktury sieci szkolnej, tak by w niedalekiej
przyszłości była nie tylko bardziej ekonomiczna, ale również efektywnie przygotowywała nasze dzieci do nauki na dalszych
etapach edukacji.
Sławomir Kudzia

Wójt Gminy Zawoja

informuje
Wójt Gminy Zawoja informuje, że w roku
2015 Powiat Suski planuje przystąpienie do
opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności
Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie wsi Skawica i Zawoja.
Uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest dla lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób
fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty. Uproszczone plany urządzeń
lasów określają racjonalną gospodarkę leśną
w celu pozyskania drewna przez właścicieli
lasów.
Informuje się ponadto, że ww. dokument
zostanie wyłożony do publicznego wglądu
na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja. W terminie 30 dni od daty wyłożenia w/w planu, właściciele lasów mogą
składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Następnie Starosta Suski wyda decyzje
w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Właściciele lasów zostaną
poinformowani pisemnie o przystąpieniu do
opracowywania uproszczonego planu urządzeń lasów.
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W Urzędzie Gminy trwają intensywne prace nad opracowaniem projektów
nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
dla obszarów zurbanizowanych na terenie miejscowości Zawoja (dwa plany)
oraz Skawica. W miesiącu marcu projekty zmiany planów zostały
przedstawione Radnym Rady Gminy Zawoja.

Miejscowy Plan

Zagospodarowania
Przestrzennego
Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, projekty zmiany planów zostały przesłane do
szeregu instytucji w celu ich zaopiniowania
i uzgodnienia, które w ciągu miesiąca winny
wydać stosowne uzgodnienia i opinie. Zakończenie prac nad nowymi planami, zgodnie z umową zawartą z pracownią urbanistyczną było planowane na koniec czerwca
bieżącego roku. Dotrzymanie tego terminu
jest uzależnione od otrzymania pozytywnych
uzgodnień ze strony instytucji i organów
ustawowo do tego powołanych, w tym m.in.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Babiogórskiego
Parku Narodowego, Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz uzyskania
Decyzji Ministra Rolnictwa i Leśnictwa na
wyłączenie lasów z użytkowania leśnego dla
projektu planu w obrębie wyciągu narciarskiego Mosorny Groń.
Niezwłocznie po zamknięciu etapu uzgodnień z instytucjami , projekty zmiany miejscowych planów zagospodarowania zostaną
wyłożone do publicznego wglądu na okres
21 dni. O terminie wyłożenia oraz terminie
na wnoszenie uwag do projektów zamiany
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Wójt Gminy poinformuje
z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, ogłoszenia parafialne oraz
stronę internetową Urzędu Gminy Zawoja.
Każdy będzie mógł wnieść uwagi do wyłożonych projektów. Każda uwaga będzie szczegółowo rozpatrywana przez Wójta Gminy.
Ich ilość i negocjowalny sposób rozpatrzenia
może dodatkowo mieć wpływ na wydłużenie terminu opracowania planów. Pozytywne
rozpatrzenie uwag spowoduje konieczność
nie tylko zmiany projektu planu, ale ponowienia wyłożenia projektu do publicznego
wglądu, tym samym do wydłużenia czasu ich
opracowania.

Wobec powyższego przewiduje się, iż zmiany przedmiotowych planów zagospodarowania zostaną uchwalone we wrześniu bieżącego roku. Należy podkreślić, iż w związku
z faktem opracowywania i prowadzenia odrębnych procedur dla trzech planów , możliwe jest niejednoczesne ich uchwalanie.
W związku z opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gmina została zobligowana do nie
wyznaczania nowych terenów budowlanych
w terenach osuwiskowych wyznaczonych na
mapach osuwisk opracowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej – SOPO.
Nowe ustalenia projektów miejscowych planów zagospodarowania będą przewidywać
dodatkowe uwarunkowania również do istniejących terenów budowlanych, które zlokalizowano w terenach osuwiskowych. Rozumiejąc zaistniałe uwarunkowania Wójt Gminy
Zawoja informuje, iż na koszt gminy będzie
występował do Państwowego Instytutu geologicznego o ponowną weryfikację budzących
wątpliwości terenów osuwiskowych. Należy
podkreślić, iż problem identyfikacji terenów
osuwiskowych w obszarze gminy, na terenach
które do chwili obecnej nie były uznawane
jako zagrożone geologicznie, był szczegółowo
analizowany na etapie projektowym i stał się
bezpośrednim powodem wydłużenia czasu
opracowania projektów planów.
Sprawa wyłączonego z prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Zawoi Górnej (Ryzowane, Kwiatek) z uwagi na plany stworzenia
przez poprzedniego Wójta Tadeusza Chowaniaka uzdrowiska w Zawoi Górnej zostanie
w najbliższych tygodniach podjęta wobec
braku jakichkolwiek wymiernych działań
w tym zakresie za jego kadencji. Obecnie
czynione są starania w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Podwyżki w Urzędzie Gminy
Miesiąc przed wyborami (1 listopad 2014 roku) wójt Tadeusz Chowaniak przyznał prawie
wszystkim pracownikom około 15% podwyżkę. Dodatkowy koszt dla budżetu wraz z narzutami na wynagrodzenia to prawie 160 000 złotych.

Dofinansowanie

na kanalizację
Gmina Zawoja w dniu 3 marca 2015 podpisała z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę na
dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –Etap I” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET: I oś. Gospodarka
Wodno-ściekowa; DZIAŁANIE: 1.1. Gospodarka Wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.
Umowa dotyczy refundacji poniesionych
kosztów na opracowanie przez Gminę Zawoja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ok. 19 km sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Skawica. Jest to pierwszy etap
uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja. W dalszej
kolejności Gmina Zawoja zamierza aplikować
o środki unijne na kolejny etap projektowania
i budowy zarówno oczyszczalni ścieków jaki
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja i Skawica. Ścieki sanitarne z terenu Gminy
Zawoja odprowadzane będą do oczyszczalni
ścieków, którą Gmina Zawoja wspólnie z Gminą Maków Podhalański wybuduje na terenie
Makowa Podhalańskiego. Będzie to nowo-

czesna oczyszczalnia ścieków z europejskimi
standardami oczyszczania w zakresie między
innymi biogenów tj. azotu i fosforu jak również usuwania osadu.
Informacja o projekcie:
Projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja
–Etap I”.
Beneficjent: GMINA ZAWOJA.
Wartość projektu: 641 788,00 zł.
Koszty kwalifikowane projektu: 527 137,70 zł.
Dotacja z Unii Europejskiej: 448 067,04 zł,
co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych
projektu.

Reorganizacja

Babiogórskiego Centrum Kultury
Obecnie w budżecie BCK na 2015 rok zabezpieczone zostały fundusze na
wszystkie formy jego działalności, z Babiogórską Jesienią włącznie.
W ostatnim czasie głośnym tematem w lokalnej prasie jest Reorganizacja Babiogórskiego
Centrum Kultury w Zawoi. Gazety rozpisują
się o likwidacji tej jednostki i krzywdzie jakiej
doznał jej zastępca dyrektora. Można usłyszeć niepochlebne komentarze dotyczące tej
sytuacji. Są głosy które podważają zasadność
podjętych już decyzji w tym zakresie.
Otóż Szanowni Państwo, pragniemy rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące tej
sprawy. Nikt nie ma zamiaru utrudniać dostępu do szerokorozumianej kultury naszym
mieszkańcom. Nieprawdą jest, że BCK ma
ulec całkowitej likwidacji. Faktem zaś, że ma
zostać połączone z Gminną Biblioteką Publiczną. Trudno mówić o racjonalnym wydawaniu gminnych pieniędzy w sytuacji gdy
w „Domu Parafialnym” pod jednym dachem
mamy do czynienia z trzema etatami kierowniczymi. W naszej opinii wystarczający
jest jeden tego typu etat i nad takim właśnie

rozwiązaniem obecnie pracujemy. Wszyscy
doskonale wiemy w jak trudnej sytuacji ekonomicznej znajduje się nasza gmina. Wysoki
poziom zadłużenia został już wcześniej omówiony. Jednym z warunków koniecznych
do utrzymania płynności finansowej Gminy
Zawoja jest szukanie oszczędności wszędzie
tam gdzie wydatki są do tej pory nie do końca
racjonalne. W 2014 roku na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi w samym BCK zostało
wydanych 381 823 złote. Dla porównania na
drogi przegłosowane na zebraniach wiejskich
zostało przeznaczone w tym roku 392 000
złotych. W tej jednostce budżetowej funkcjonowały do tej pory aż dwa stanowiska kierownicze: dyrektor oraz jego zastępca. To trochę
dziwne, zważywszy na fakt, iż w BCK zatrudnionych jest łącznie osiem osób. Mając na
uwadze dbałość o finanse gminy, Rada Gminy
podjęła uchwałę o likwidacji stanowiska zastępcy dyrektora tej placówki. W następstwie

Cele projektu:
• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie.
• Wzrost poziomu skanalizowania gminy.
• Wzrost liczby mieszkańców podłączonych
do sieci kanalizacyjnej.
• Spełnienie norm i przepisów prawodawstwa polskiego i unijnego poprawę stanu
środowiska wskutek ograniczenia odprowadzania ścieków nieoczyszczonych.
• Wzrost poziomu świadomości ekologicznej
lokalnego społeczeństwa.
• Poprawę standardu i jakości życia mieszkańców i pobytu dla turystów.
• Stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia poziomu
inwestycji infrastrukturalnych na obszarze
Projektu.
• Poprawę jakości i stanu sanitarnego wód
w regionie.
Korzyści dla mieszkańców:
• Zwiększenie dostępności do kanalizacji
zbiorczej.
• Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców.
• Stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia ilości inwestycji infrastrukturalnych.
• Poprawa niezawodności odbioru i oczyszczania ścieków.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. PRIORYTET: I oś. Gospodarka Wodno-ściekowa; DZIAŁANIE: 1.1.
Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

tej uchwały wicedyrektor, Pan Piotr Jezutek,
otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę
na tym stanowisku. Obecnie jest rozważana
możliwość dalszej jego pracy w jednostce
budżetowej gminy.
Paradoksalnie zastępca dyrektora zarabiał
więcej od Pani dyrektor, której koszt wynagrodzenia (wraz ze składką odprowadzaną
przez pracodawcę do Zus) to około 62 000
złotych. Wartość wynagrodzenia rocznego
(wraz ze składką pracodawcy) pozostałych
pracowników kształtuje się średnio na poziomie 37 000 złotych.
Obecnie w budżecie BCK na 2015 rok zabezpieczone zostały fundusze na wszystkie
formy jego działalności, z Babiogórską Jesienią włącznie. Innymi słowy zakres działalności BCK nie uległ zmianie. Zmniejszone zostały natomiast środki na wynagrodzenia. W tym
roku nie będzie to jednak skutkowało zmniejszeniem liczby pracowników oraz wymiarem
ich zatrudnienia. Dzięki dotacjom zewnętrznym BCK do końca roku będzie funkcjonowało tak jak dotychczas. Nad przyszłością
tej instytucji pracuje jednak ciągle specjalna
komisja utworzona przez Radę Gminy Zawoja. Członkowie tej komisji nie otrzymują za
swoją pracę żadnych gratyfikacji, ich praca
w całości ma charakter społeczny. Ostateczne rozwiązania dotyczące przyszłości BCK
będą gotowe do końca tego roku.
Marcin Pająk – wójt gminy Zawoja

