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Szanowni Pañstwo.
Wybór na stanowisko Burmistrza Biecza to bardzo du¿e wyzwanie i ogromny kredyt zaufania 
jakim obdarzyli mnie wyborcy. Kolejne lata bêd¹ okresem ciê¿kiej pracy oraz starañ by podjête 
zamierzenia móc jak najefektywniej realizowaæ.  Plan dzia³añ skupiony bêdzie wokó³ kilku 
obszarów:
1) Strefy aktywnoœci gospodarczej
Stworzenie jak najdogodniejszych warunków dla przedsiêbiorców bieckich oraz poten-
cjalnych inwestorów, które bêd¹ odpowiada³y ich potrzebom i oczekiwaniom. Bez przedsiê-
biorczoœci Gmina Biecz nie bêdzie mog³a siê w pe³ni rozwijaæ. Niezwykle wa¿ne jest 
zwiêkszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej miasta, która pomo¿e rozwin¹æ przedsiêbiorczoœæ 
i wykreowaæ nowe miejsca pracy. Konieczna jest wnikliwa analiza Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego uwzglêdniaj¹ca pozyskanie nowych terenów dla rozwoju strefy gospodarczej 

oraz zwi¹zane z tym wydatkowanie œrodków finansowych. Dzia³ania wynikaj¹ce z realizacji tych zamierzeñ bêd¹ inwestycj¹, 
która zwróci siê na wiele sposobów. Strefy aktywnoœci gospodarczej to przede wszystkim strefy nowych miejsc pracy 
zmniejszenie bezrobocia, a tak¿e szansa dla m³odych ludzi na to by swoje ¿ycie wi¹za³y z gmin¹ i jej oddawa³y swój 
potencja³. 
2) Rozwój mieszkalnictwa
Zabezpieczenie terenów w podstawow¹ infrastrukturê tj. drogi dojazdowe, kanalizacjê, wodê i energiê by budownictwo 
jednorodzinne mog³o siê rozwijaæ. Tereny gminy musz¹ staæ siê atrakcyjne dla wszystkich, którzy podejmuj¹ decyzjê o bu-
dowie domu. Musimy stworzyæ dogodne warunki m³odym rodzinom, które z gmin¹ wi¹¿¹ swoje ¿ycie. Dba³oœæ o odpowie-
dni¹ infrastrukturê to tak¿e sposób na przyci¹gniêcie mieszkañców s¹siednich miast.  
3) Turystyka i promocja
Rozwój turystyki w tak bogatym w dziedzictwo kulturowe mieœcie to wielkie wyzwanie. Nale¿y nie tylko przyci¹gn¹æ turystê, 
ale sprawiæ ¿e zostanie tutaj na d³u¿ej.  W tym celu nale¿y przeprowadziæ II etap projektu rewitalizacji Biecza, zak³adaj¹cy 
remonty istniej¹cych wa¿nych obiektów zabytkowych. Wnikliwego przemyœlenia wymagaæ bêdzie plan remontów i rekon-
strukcji obiektów zabytkowych Potencja³em wartym wykorzystania jest tak¿e Góra Zamkowa, czy te¿ bieckie piwnice.
4) Oœwiata i edukacja
Inwestowanie w oœwiatê musi staæ siê jednym z priorytetów przysz³ych dzia³añ. Naszym obowi¹zkiem jest zapewnienie 
m³odemu pokoleniu jak najlepszego wykszta³cenia, dziêki któremu bêdzie mog³o siê rozwijaæ i osi¹gaæ sukcesy. Wszelkie 
zaniedbania w tej kwestii bêd¹ skutkowaæ ogromnymi stratami, których nie da siê naprawiæ. Wysoki poziom oraz stabilnoœæ 
bieckiej oœwiaty to cel, który bêdzie realizowany. Kluczem do sukcesu dzia³añ podejmowanych w trakcie kadencji bêdzie 
konsekwentna realizacja wyznaczonych zadañ oraz celów strategicznych. Musimy przede wszystkim dobrze przygotowaæ 
gminê do nowego rozdania Funduszy Europejskich, by jak najefektywniej je wykorzystaæ. Trzeba mieæ tak¿e na uwadze 
obecn¹ sytuacjê finansow¹ gminy by z wielk¹ rozwag¹ wydatkowaæ wszelkie œrodki. Kroki, które poczynimy w zakresie 
powy¿szych obszarów dzia³añ stan¹ siê pocz¹tkiem wielu dobrych przemian, które bêd¹ procentowaæ na przysz³oœæ.

Serdecznie dziêkujê Pañstwu za okazane zaufanie.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Biecza

Miros³aw Wêdrychowicz

Szanowni Pañstwo.
28 listopada 2014r. Radni Biecza powierzyli mi funkcjê Przewodnicz¹cego Rady, jest to dla 
mnie wielkie wyró¿nienie ale zarazem zobowi¹zanie.
W tak trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalaz³ siê nasz samorz¹d potrzebna jest rozwaga, 
m¹dra i merytoryczna wspó³praca pomiêdzy Rad¹ a Burmistrzem w celu ustabilizowania 
zad³u¿enia oraz stworzenia warunków do rozwoju naszej gminy Biecz. W zwi¹zku z tym Radni 
postanowili zawi¹zaæ szerok¹ koalicjê ponad podzia³ami tworz¹c Klub Radnych dla Biecza, 
który zostanie powo³any do funkcjonowania po zmianach statutu Gminy Biecz.
Gmina Biecz wymaga, przeprowadzenia odwa¿nych reform restrukturyzacyjnych przede 
wszystkim w sferze gospodarki komunalnej w celu racjonalizacji wydatków pozwalaj¹cych 
efektywnie i oszczêdnie  wykonywaæ zadania w³asne gminy.  Wa¿n¹ rol¹ Rady Gminy bêdzie 
aktywne wspieranie Burmistrza w realizacji tych przedsiêwziêæ.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

           Grzegorz Nosal
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Na zlecenie Burmistrza Biecza zosta³y przeprowadzone wielkoœæ i wskaŸniki zapisane w Wieloletniej Prognozie 
nastêpuj¹ce audyty: Finansowej.
1. „Ocena skutków finansowych zawarcia umowy nr Przeprowadzone zadanie audytowe wykaza³o, i¿ przedmio-
IZP.272.7.2014 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie sfinanso- towa umowa zawiera niekorzystne dla Gminy Biecz zapisy  
wania zobowi¹zañ Gminy Biecz poprzez przejêcie d³ugu dot. mo¿liwoœci wypowiedzenia umowy przez FM Bank PBP 
w kwocie 16 727000 z³” obejmuj¹cy szczegó³ow¹ analizê S.A. skutkuj¹ce koniecznoœci¹ natychmiastowej sp³aty  
prawid³owoœci przeprowadzenia udzielenia zamówienia pu- przez Gminê ca³ej nale¿noœci g³ównej wraz z odsetkami i in-
blicznego na w/w us³ugê finansow¹ oraz wp³yw zawarcia nymi nale¿nymi kwotami. Jak podkreœla Audytor, pozosta-
umowy o przejêcie d³ugu na bud¿et Gminy Biecz oraz na wienie otwartego katalogu sytuacji, w których mo¿e wyst¹-

WYNIKI AUDYTÓW

2021 0 2 939 766,14 analizy dokumentów wynika, ¿e Gmina Biecz 
2022 0 3 024 400,62niestety nie jest stabilna finansowo. D³ug Gminy 
2023 0 3 280 109,77ZBiecz oraz Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospo-
2024 0 3 132 283,48darki Komunalnej wynosi 32 854 885 z³, w tym koszty 
2025 0 2 977 701,57odsetek to kwota 11 498 534, z czego:
Razem 19 513 206,02 23 587 679,53

- d³ug Gminy Biecz wynosi 29 808 602 z³, a zaplano-
wana w Wieloletniej Prognozie Finansowej obs³uga Rok Sp³aty kapita³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek 
d³ugu to kwota 10 740 000 z³, przez Gminê Biecz wraz z odsetkami
- d³ug MPGK to kwota 3 046 283 z³, a odsetki zgodnie 2015 1 691 000,00
z harmonogramem umowy wynosz¹ 758 534 z³. 2016 2 904 338,00
W wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Biecz 2017 3 545 946,00

2018 4 033 026,68przekaza³a d³ug w wysokoœci 16 727 000 na rzecz FM 
2019 4 025 500,00Bank PBP S.A. Przedstawione w uzasadnieniu do 
2020 5 058 838,00uchwa³y o przejêciu d³ugu informacje nt. kosztów 
2021 4 031 854,00obs³ugi zad³u¿enia wg stanu „przed przejêciem d³ugu” 
2022 4 191 500,00i „po przejêciu d³ugu” by³y ma³o przejrzyste, bez 
2023 3 922 500,00

informacji nt. wzrostu kosztów obs³ugi zad³u¿enia. 
2024 3 732 500,00

Przesuniêcie w czasie okresu sp³aty zobowi¹zañ do 2025 3 541 500,00
roku 2025, spowodowa³o wzrost kosztów obs³ugi za-
d³u¿enia w stosunku do wczeœniej obowi¹zuj¹cych Zabieg polegaj¹cy na przesuniêciu sp³at d³ugu 
umów kredytowych o 4 194 623 z³. w tym odsetki pozwoli³ zaledwie na przyjêcie przez poprzedniego 
4 074 473 z³. i prowizja 120 150 z³. £¹cznie koszt Burmistrza projektu bud¿etu na 2015 r., ale cena jak¹ 
obs³ugi przejêtego d³ugu wynosi 6 897 018 z³. gmina musi za to zap³aciæ jest pora¿aj¹ca. W latach 
Sama treœæ umowy o przejêcie d³ugu Gminy zawartej 2016 i 2017 wskaŸnik zad³u¿enia bêdzie bliski dopusz-
 z FM Bank posiada nieprecyzyjne, niekorzystne zapisy. czalnego poziomu, natomiast w latach 2020-2025 
W przypadku nieterminowych sp³at przez Gminê, FM wskaŸnik bardzo siê pogorszy. Istnieje ryzyko, i¿ 
Bank ma mo¿liwoœæ swobodnej interpretacji umowy w przypadku niewykonania dochodów w zak³adanej 
na swoj¹ korzyœæ. Budzi to obawy, ¿e FM Bank bêdzie wysokoœci, b¹dŸ zwiêkszenia wartoœci wydatków bie-
móg³ wypowiedzieæ umowê Gminie wraz z ¿¹daniem ¿¹cych zaistnieje sytuacja przekroczenia dopuszczal-
zwrotu nale¿noœci w pe³nej wysokoœci kredytu wraz nego limitu zad³u¿enia, a skutkiem tego mo¿e byæ brak 
z odsetkami w przypadku przekroczenia p³atnoœci mo¿liwoœci uchwalenia bud¿etu.
nawet o jeden dzieñ. Istniej¹ tak¿e uzasadnione obawy co do mo¿liwoœci 
Kalkulacja zmian obci¹¿enia bud¿etu przekazanym sp³aty przez gminê w latach 2020-2025 obci¹¿eñ z ty-
d³ugiem tu³u d³ugu na poziomie zaplanowanym w Wieloletniej 
Rok Przed przejêciem d³ugu Po przejêciu d³ugu Prognozie Finansowej tj. ponad 3 mln., a nawet 4,5 
2014 1 231 067,18 226 708,13 mln z³. rocznie. W zwi¹zku z wysokimi kosztami obs³u-
2015 2 809 852,42 853 077,00 gi d³ugu oraz koniecznoœci¹ jego sp³aty do 2025 roku, 
2016 2 335 299,00 1 051 564,75

podstawowym i niezbêdnym dzia³aniem bêdzie ogra-
2017 3 335 275,68 1 431 328,64

niczenie wydatków bie¿¹cych do niezbêdnego mini-2018 4 916 875,45 1 596 879,19
mum, tak by nie przekroczyæ indywidualnych wskaŸni-2019 3 669 409,33 1 556 079,19
ków zad³u¿enia gminy. 2020 1 215 426,96 1 517 281,05

TRUDNA SYTUACJA FINANSOWA GMINY BIECZ 



piæ wypowiedzenie umowy przez bank, jak równie¿ niedo- komunalnej oraz monitorowania i rozliczania wykonywa-
precyzowanie sformu³owania „nieterminowo reguluje zobo- nych zadañ. Ponadto audyt wykaza³, i¿ ceny us³ug nie podle-
wi¹zania” stawia Gminê w bardzo niekorzystnej sytuacji ze ga³y weryfikacji pod k¹tem rzetelnoœci i adekwatnoœci w sto-
wzglêdu na du¿y poziom uznaniowoœci i dowolnoœci inter- sunku do zakresu rzeczowego zadania. Nie by³a prowadzona 
pretacji przedmiotowego zapisu. Ponadto w wyniku podjê- kontrola jakoœci i zakresu wykonywanych przez Spó³kê 
cia przez Audytora dodatkowych czynnoœci wykazano uchy- us³ug pod k¹tem zgodnoœci z zawart¹ umow¹ lub zleceniem.
bienia, zarówno przy opracowywaniu pierwotnego projektu Przedmiotowe uchybienia œwiadcz¹ o braku racjonalnoœci 
Umowy jak równie¿ projektu zawieraj¹cego zmianê dot. mo- dzia³ania w obszarze objêtym audytem, co prowadzi³o do 
¿liwoœci wypowiedzenia umowy przez bank (wprowadzon¹ wydatkowania œrodków publicznych z naruszeniem zasad 
do projektu umowy jako odpowiedŸ na wnioski  o wyjaœnie- okreœlonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie 
nie treœci SIWZ wniesione przez potencjalnych wykonaw- z któr¹ wydatki publiczne powinny byæ dokonywane w spo-
ców), pod k¹tem ich dok³adnego sprawdzenia i zatwier- sób celowy i oszczêdny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
dzenia przez radcê prawnego. Zawarcie umowy na przejêcie najlepszych efektów z danych nak³adów oraz optymalnego 
d³ugu skutkuje wysokimi kosztami jakie poniesie Gmina doboru metod i œrodków s³u¿¹cych osi¹gniêciu za³o¿onych 
Biecz w kwocie 6 987 018 z³. Przesuniêcie w czasie tak celów. W ocenie audytora równie¿ system kontroli zarz¹d-
znacznego d³ugu powoduje wzrost kosztów obs³ugi zad³u- czej w audytowanym obszarze w 2014 r. by³ nieadekwatny, 
¿enia o ponad 4 000 000 z³. Audyt wykaza³, ¿e obci¹¿enie nieskuteczny i nieefektywny.
bud¿etu Gminy Biecz w latach 2015-2025 bêdzie bardzo Audytor zarekomendowa³ wdro¿enie procedury w zakresie 
wysokie, a sp³aty d³ugu zaplanowane w Wieloletniej Progno- zlecania us³ug Spó³ce, w tym ich monitorowania i rozliczania 
zie Finansowej w kwocie ponad 3 mln. rocznie w latach - usystematyzowanie zasad w zakresie nadzoru w³aœciciel-
2020-2025 mog¹ staæ siê niemo¿liwe. WskaŸniki w poszcze- skiego oraz przypisanie zadañ konkretnej komórce orga-
gólnych latach bliskie bêd¹ dopuszczalnego poziomu. nizacyjnej usprawni przep³yw i gromadzenie informacji nt. 
Istnieje tak¿e niebezpieczeñstwo przekroczenia dopuszczal- Spó³ki oraz wzmocni bie¿¹cy nadzór w³aœcicielski. Regula-
nych wskaŸników, co bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœ- min w zakresie zlecania us³ug Spó³ce jest w trakcie opraco-
ci uchwalenia bud¿etu. £¹czne koszty obs³ugi wszystkich wywania przez P. Jana Zawadowicza i P. Marka Urbanika - 
kredytów i po¿yczek to kwota ok. 9 mln. z³. pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizacjê 
2. „Ocena procedur zlecania i rozliczania zadañ realizowa- w/w zadañ. Zostan¹ równie¿ wprowadzone odpowiednie za-
nych przez MPGK w Bieczu Sp. z o.o. w 2014 roku na rzecz pisy w Regulaminie Organizacyjnym tut. Urzêdu i zakresach 
Gminy Biecz”, który ukaza³ brak ustalonych i przyjêtych czynnoœci pracowników odnoœnie sprawowania nadzoru 
w sposób formalny procedur dot. zasad, trybu postêpo- w³aœcicielskiego.
wania i odpowiedzialnoœci w zakresie zlecania us³ug spó³ce 

W zasobie komunalnym Gminy Biecz znajduje siê 46 budynków w tym:  35  zarz¹dzanych przez gminê, 2 budynki szkolne 
u¿yczone Stowarzyszeniom prowadz¹cym szko³y podstawowe oraz 9 budynków szkolnych oddanych w trwa³y zarz¹d 
Dyrektorom Szkó³/Zespo³ów Szkó³. Stan techniczny budynków przedstawia siê nastêpuj¹co: 
- 4 budynki nowe (Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Binarowej, Dom Ludowy w Bugaju, szalety miejskie - Rynek, szalety 
miejskie – Tumidajskiego) 
- 8 budynków poddanych termomodernizacji w zakresie ocieplenia œcian, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, remontu 
instalacji CO (budynek OSP w Bieczu, Dom Stra¿aka w Libuszy, Dom Ludowy w Grudnej Kêpskiej, Rynek 9, Sitnica Nr 86, 
Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Libuszy, Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Strzeszynie, Zespó³ Szkolno - Przedszkolny 
w Ro¿nowicach),
- 2 budynki w dobrym stanie technicznym (u¿ytkowane 
ok. 10 lat - budynki szkolne w Sitnicy i Korczynie), 
- 3 budynki po przeprowadzeniu remontu elewacji  po-
krycia dachu i wykonania odwodnienia( Dom Kromera, 
Muzeum - Dom z Baszt¹ i „Ma³y Domek”, Dom Becza),
- 29 budynków wymagaj¹cych przeprowadzenia kapital-
nych remontów.
Szacunkowy koszt wykonania remon-tów kapitalnych to 
ok. 40 mln z³.

Burmistrz Biecza i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Bie-
czu wraz z pracownikami merytorycznymi Urzêdu Miej-
skiego rozpoczêli przegl¹d warunków ¿ycia lokatorów 
mieszkañ znajduj¹cych siê w zasobie komunalnym. 
Wizytowano ju¿ lokalne na ul. Fuska 2, Rynek 20, 

ZASOBY KOMUNALNE GMINY BIECZ

Stan mieszkania w budynku Rynek 20

PIERWSZE WIZYTY BURMISTRZA BIECZA W TERENIE

S T R . 4                                                                                           B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  G M I N Y  B I E C Z                                                                                           



B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  G M I N Y  B I E C Z                                                                                           S T R . 5

 dniu 22 paŸdziernika 2014 r. zosta³ og³oszony czu Pan Grzegorz Nosal podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do ta-
przetarg na odbieranie, transport oraz zagospo- kiego rozwi¹zania zaistnia³ej sytuacji by pracownicy spó³ki Wdarowanie odpadów komunalnych zmieszanych mogli nadal pracowaæ. 

i segregowanych od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka- Stworzone zosta³y mo¿liwoœci zatrudnienia dla 4 pracow-
³ych na terenie Gminy Biecz. Do udzia³u w postêpowaniu ników. Z propozycji tej skorzysta³y trzy osoby, przechodz¹c 
oferty z³o¿yli wykonawcy: do firmy EMPOL. Biecka spó³ka komunalna znajduje siê 
1) Konsorcjum Firm: Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospo- obecnie w trudnej sytuacji. Musi wiêc podj¹æ szereg ko-
darki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. i Zak³ad Produkcyjno- niecznych przedsiêwziêæ, które pozwol¹ jej na stabiln¹ dzia-
Uslugowo-Handlowy „Wiertmet” Sp. z o.o. w Libuszy, ³alnoœæ w oparciu o warunki rynkowe oraz zapewni¹ sta-
oferuj¹c cenê wykonania przedmiotu zamówienia w kwocie: bilnoœæ zatrudnienia dla pracowników spó³ki w przysz³oœci. 
1 014 958, 35 z³otych brutto. Niewiele jest gmin, które przetarg na zagospodarowanie 
2) Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych „EMPOL” Sp. odpadami zorganizowa³y tak, ¿e dotyczy³ on tylko odbioru 
z o.o. z Tylmanowej, oferuj¹c cenê wykonania przedmiotu odpadów z gospodarstw domowych, a nie dotyczy³ odbioru 
zamówienia w kwocie: 674 705, 65 z³otych brutto. odpadów od firm, przedsiêbiorstw, jednostek organizacyj-
Otwarcie ofert nast¹pi³o w dniu œlubowania Burmistrza Bie- nych gminy i powiatu. Przetarg zorganizowany w Bieczu nie 
cza oraz Radnych Rady Miejskiej w Bieczu tj. 28 listopada dotyczy³ równie¿ opró¿niania koszy na przystankach oraz 
2014 r. Oferta najkorzystniejsza, wybrana w postêpowaniu na terenie miasta. Takie podejœcie zdecydowanie podwy¿-
z³o¿ona zosta³a przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunal- sza wydatki w sektorze finansów publicznych jak i naszych 
nych  „EMPOL” Sp. z o.o., której kwota by³a ni¿sza o 340 przedsiêbiorców. Oprócz tego w zamyœle Gminy by³o za-
252,70 z³otych od oferty z³o¿onej przez nasz¹ spó³kê. Spo- pewne zlecenie ju¿ w trybie bezprzetargowym dodatkowych 
wodowa³o to trudn¹ sytuacjê, gdy¿ z jednej strony biecka zadañ zwi¹zanych z usuwaniem odpadów, takich jak: 
spó³ka zosta³a pozbawiona znacznego dochodu, natomiast oczyszczanie miasta, opró¿nianie koszy na przystankach, 
gdyby jednak przetarg wygra³a nasza spó³ka, wówczas od- obs³uga punktu selektywnej zbiórki odpadów, utrzymy-
p³atnoœæ za œmieci wzros³aby byæ mo¿e nawet dwukrotnie, wanie zamykanego sk³adowiska odpadów, utrzymanie par-
za co zap³aciliby mieszkañcy Gminy. MPGK w Bieczu kingu, szalet i stadionu, wywóz kontenerów z jednostek 
przystêpuj¹c do przetargu musia³o wejœæ w konsorcjum gminnych. £¹czna kwota takiego zlecenia w 2014 r. to ok. 
z firm¹ Wiertmet, gdy¿ nie spe³nia³o jednego z warunków 670 000 z³otych. Zadania te realizowane by³y przez Miejskie 
wymaganych przez Gminê Biecz w postêpowaniu przetar- Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu. 
gowym tj.  Certyfikatu Jakoœci zgodnie z norm¹ ISO 9001 W przysz³oœci w jednym przetargu okreœlone zostan¹ wa-
lub Certyfikatu Ochrony Œrodowiska zgodnie z norm¹ ISO runki odbioru odpadów komunalnych z terenów zamieszka-
14001 lub innego równowa¿nego potwierdzaj¹cego spe³- ³ych i niezamieszka³ych tak by obni¿yæ koszty funkcjono-
nienie wymogów standardów zarz¹dzania jakoœciowego wania systemu odbioru odpadów komunalnych. Poprawi-
lub zarz¹dzania œrodowiskowego. Zdziwienie budzi fakt, ¿e my tak¿e organizacjê selektywnej zbiórki odpadów. Zorga-
w chwili og³aszania przetargu z tym w³aœnie dodatkowym nizujemy j¹ bli¿ej osiedli mieszkaniowych i mieszkañców 
warunkiem, nasza spó³ka komunalna nie mia³a jeszcze za- z mo¿liwoœci¹ ci¹g³ego dostarczania odpadów segrego-
wartej umowy konsorcyjnej z podmiotem, który by taki wanych do specjalnych pojemników. Segregowanie przy-
certyfikat posiada³. Rodzi siê te¿ pytanie, po co warunek taki czyni siê te¿ do zmniejszenia odpadów w gminie, a tym sa-
w ogóle zosta³ postawiony. Przegrywaj¹c przetarg biecka mym stworzy docelowo mo¿liwoœæ obni¿enia odp³atnoœci 
spó³ka komunalna zosta³a pozbawiona znacznego dochodu za nie. Byæ mo¿e wystarczy te¿ œrodków finansowych na 
co mog³o spowodowaæ utratê pracy nawet dla czterech nieodp³atn¹ dystrybucjê worków na œmieci oraz organizacjê 
osób. W zaistnia³ej sytuacji Burmistrz Biecza Pan Miros³aw konkursów dla szkó³ i przedszkoli.
Wêdrychowicz oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Bie-

„ŒMIECIOWA NONSZALANCJA NASZEJ SPÓ£KI?”

£¹czna d³ugoœæ dróg zarz¹dzanych przez Gminê Biecz – 162 km Drogi zmodernizowane i wyremontowane o nawierzchni utwar-
w tym: dzonej bitumicznej oko³o 51 km, a o nawierzchni ¿wirowej oko³o 
Drogi publiczne – 105 km, 111 km. WskaŸnik odbudowy nawierzchni wynosi 32%.
Ulice i drogi wewnêtrzne – 57 km Szacunek kosztów zmiany nawierzchni ¿wirowej na bitumiczn¹ 
Obiekty mostowe – 12 szt. w tym 1 wiadukt kolejowy i 2 k³adki dla dróg wynosi oko³o 48 mln z³.
pieszych Gmina posiada 69 ci¹gów dróg publicznych, 21 ci¹gów ma ure-
Przepusty rurowe – 17 szt. gulowany stan prawny co stanowi jedynie 27%.
Przepusty skrzynkowe  – 1 szt.

INWESTYCJE I REGULACJA STANU PRAWNEGO DRÓG GMINNYCH

Przedmieœcie Dolne 54, Belna Dolna 97. Z tej wstêpnej lustracji wynika, ¿e przeprowadzenia natychmiastowego remontu 
kapitalnego wymaga mieszkanie zniszczone przez po¿ar w budynku przy ul. Fuska 2, oraz mieszkanie w budynku Rynek 20 
znajduj¹ce siê w bardzo z³ym stanie technicznym.



Z ¯YCIA RADY MIEJSKIEJ

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym S¹czu, 
w dniu 28  listopada 2014 roku, odby³a siê I sesja nowo wybranej 
Rady Miejskiej w Bieczu. Pierwsze obrady poprowadzi³ najstarszy 
wiekiem radny Czes³aw Mazur. Przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Bieczu Pani Marta G³owiak z³o¿y³a sprawozdanie z prze-
biegu wyborów do Rady Miejskiej w Bieczu i na Burmistrza Biecza, 
wrêczy³a zaœwiadczenia o wyborze i pogratulowa³a objêcia funkcji. 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni z³o¿yli œlubo-
wanie, a nastêpnie tego samego aktu dokona³ Burmistrz Biecza Miro-
s³aw Wêdrychowicz. Kolejnym punktem obrad by³ wybór Przewodni-
cz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Bieczu.  W g³oso-
waniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, na Przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej w Bieczu wybrany zosta³ Grzegorz Nosal, na-
tomiast Wiceprzewodnicz¹cym Rady zosta³ Jacek Mleczak.

Najwa¿niejszymi uchwa³ami podjêtymi podczas sesji by³y dot.
- zmian w uchwale bud¿etowej Gminy Biecz na 2014 rok,
- przyjêcia Programu wspó³pracy Gminy Biecz z organizacjami 
pozarz¹dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci - przyjêcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych - przyjêcia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania 
Narkomanii na 2015 rok.

G³ównym tematem obrad by³o omówienie projektu bud¿etu Gminy Biecz na 2015 rok oraz informacji o stanie realizacji 
zadañ oœwiatowych za rok szkolny 2013/2014. Ponadto Rada podjê³a  uchwa³y dot.: - zmiany zakresu czasowego p³atnego 
parkowania na parkingu znajduj¹cym siê na p³ycie Rynku;
- wyboru przedstawiciela - cz³onka Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej. Zgodnie ze Statutem cz³onkowie Zwi¹zku 
Gmin posiadaj¹ w Zgromadzeniu po 2 przedstawicieli. Jednym jest burmistrz, natomiast na drugiego przedstawiciela Rada 
wybra³a Grzegorza Nosala – Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej;
- uchwalenia Statutu Gminy Biecz. Nad zmian¹ statutu pracowa³a doraŸna Komisja Statutowa. Zmiany zosta³y wpro-
wadzone po to by tematyka i uk³ad komisji zosta³y skonstruowane zgodnie z zakresem zadañ w³asnych gminy. Takie 
skonkretyzowanie zapisów pozwoli na lepsze dzia³ania komisji oraz dok³adniejsz¹ analizê zadañ gminy. Ponadto wprowa-
dzono mo¿liwoœæ pisemnego sk³adania przez radnych interpelacji dot. spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy i jej miesz-
kañców oraz mo¿liwoœæ ustnego sk³adania wniosków i zapytañ w sprawach aktualnych problemów gminy oraz w celu 
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Docelowo Rada bêdzie posiada³a 6 komisji tj.; Komisja Rewizyjna, 

I sesja Rady Miejskiej w Bieczu, 28 listopada 2014 r.

II sesja Rady Miejskiej w Bieczu, 11 grudnia 2014 r.

III sesja Rady Miejskiej w Bieczu, 29 grudnia 2014 r.

Od lewej: Swo³kowicz Jan, Dykas Tomasz, Boche-

nek Andrzej, Dyl¹g Karol, Liana Kazimierz, Nizio³ek 

Adam, Rybczyk Maciej, Mazur Czes³aw, Wszo³ek 

Józef, Mierzwa Konrad, Kalisz Gra¿yna, Mleczak 

Jacek, Nosal Grzegorz, Kosiba Kamila, Sendecki 

Piotr (nieobecny) oraz Burmistrz Biecza Wêdry-

chowicz Miros³aw.

Sk³ad Rady Miejskiej w Bieczu na kadencjê 2014-2018
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IV sesja Rady Miejskiej w Bieczu, 30 stycznia 2015 r.
Najwa¿niejszym punktem sesji by³o przyjêcie Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Biecz na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Biecz.
Do uchwalonego bud¿etu Gminy Biecz na rok 2015, zosta³y wprowadzone korekty w stosunku do przed³o¿onego projektu 
uchwa³y bud¿etowej zarz¹dzeniem Burmistrza Biecza z dnia 12.11.2014 r. W przyjêtym bud¿ecie zmniejszono zaplano-
wane wczeœniej dochody w oparciu o realne kwoty. Nie zaplanowano wp³ywów z tytu³u sprzeda¿y sieci kanalizacyjnej na 
rzecz spó³ki komunalnej w wys. 3 500 000 z³. oraz ze sprzeda¿y 10 ha sadu jako grunty rolne na kwotê 1 000 000 z³.  
Wartoœæ tych gruntów po dokonaniu podzia³u na dzia³ki budowlane i ich uzbrojeniu bêdzie znacznie wy¿sza. Sytuacja 
zmusza³a do wykreœlenia dochodu ze sprzeda¿y sieci z bud¿etu gdy¿ spó³ka musia³by zaci¹gn¹æ kolejny kredyt tym razem 
w wysokoœci 3 500 000 z³ na jej wykup. Wtedy kredyt spó³ki przekroczy³by kwotê 6 500 000 z³. Sytuacja ta spowodowa³aby, 
¿e to samo zadanie na które wczeœniej gmina czêœciowo zaci¹gnê³aby kredyt, zosta³oby sfinansowane kolejnym kredytem 
zaci¹gniêtym przez spó³kê. Przy ni¿szej kwocie dochodów, wydatki w celu zbilansowania musia³y zostaæ zaplanowane 
bardzo oszczêdnie. Dochody w du¿ej czêœci pochodziæ bêd¹ ze œrodków Unii Europejskiej. Wiêksza kwota dochodów od 
wydatków powoduje, ¿e wypracowana zosta³a nadwy¿ka w bud¿ecie w wysokoœci 130 000 z³. W projekcie bud¿etu z listo-
pada 2014 r. zaplanowany by³ kolejny kredyt w wysokoœci ok. 3 000 000 z³. Wówczas ³¹czna wysokoœæ kredytów wzros³aby 
do ok. 38 000 000 z³. Jednak¿e Burmistrz Biecza podj¹³ próbê dzia³añ w celu ograniczenia kredytu, w wyniku których zosta³ 
on obni¿ony o ok. 2 000 000 z³.  Pomimo to w tej dramatycznej sytuacji uda³o siê wypracowaæ ponad 15,4% wskaŸnik 
inwestycyjny, w kwocie 7 400 000 z³. Oznacza to, ¿e przy sporych ograniczeniach, uda siê zrealizowaæ  kilka zadañ 
inwestycyjnych tj. rozbudowa oczyszczalni w Bieczu, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Libusza Podwójtowie, 
budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Bieczu, wyposa¿enie placów zabaw, doposa¿enie 
oddzia³ów przedszkolnych i modernizacja pomieszczeñ w przedszkolach dzia³aj¹cych przy szko³ach w ZS 1 w Bieczu, 
Szkole Podstawowej w Grudnej Kêpskiej, Rac³awicach, Bugaju i Sitnicy w ramach projektu „ S³oneczne Przedszkolaki”.  
G³ównym Ÿród³em finansowania inwestycji w 2015 roku s¹ œrodki Unii Europejskiej. 
Zestawienie porównawcze projektu bud¿etu z 2014 r z przyjêtym uchwa³¹ bud¿etem.

L.p. Wyszczególnienie Plan przychodów i rozchodów  Plan przychodów i rozchodów bud¿etu
bud¿etu Gminy Biecz na rok 2015 Gminy Biecz  na rok 2015, zgodnie z przyjêt¹
zgodnie z projektem bud¿etu z 2014 roku Uchwa³¹ Bud¿etow¹ w dniu 30.01.2015 r.

1. DOCHODY   OGÓ£EM 57 168 000,00 48 372 459,00
 Dochody bie¿¹ce 44 137 128,00 44 366 925,15
 Dochody maj¹tkowe 13 030 872,00 4 005 533,85
2 WYDATKI   OGÓ£EM 58 898 000,00 48 242 459,00
 Wydatki bie¿¹ce 41 424 454,00 40 817 227,15
 Wydatki maj¹tkowe 17 473 546,00 7 425 231,85
3. Nadwy¿ka   bud¿etu (1-2) - 1 730 000,00 130 000,00
4. PRZYCHODY   BU¯ETU 2 939 338,00 1 079 338,00
 W tym:kredyty 2 939 338,00 1 079 338,00
5. ROZCHODY   BUD¯ETU 1 209 338,00 1 209 338,00

W tym:Sp³ata zaci¹gniêtych 
kredytów i po¿yczek 1 209 338,00 1 209 338,00

Przyjêty bud¿et jest pocz¹tkiem wprowadzania dyscypliny finansowej, która zak³ada minimalizacjê wydatków. Bardzo 
trudna sytuacja finansowa przy odpowiedniej i realnej kalkulacji poszczególnych sk³adowych bud¿etu pozwoli³a na wypra-
cowanie pierwszego od wielu lat bud¿etu nadwy¿kowego. Burmistrz Biecza dokona³ pierwszych dobrych zmian, które 
wskaza³y, ¿e poprawa sytuacji Gminy Biecz jest priorytetem tej kadencji.

Komisja Bud¿etowo-Finansowa, Komisja Zdrowia, Spraw Spo³ecznych, Sportu i Turystyki, Komisja Oœwiaty i Kultury, 
Komisja Rozwoju, Mienia Komunalnego i Gospodarki Przestrzennej, Komisja Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska. 
Sk³ady zostan¹ wybrane w najbli¿szym czasie.
- Planu Pracy Rady Miejskiej w Bieczu na 2015 r. Na termin sesji zosta³ wyznaczony poniedzia³ek ostatniego tygodnia 
miesi¹ca. Sesje w poszczególnych miesi¹cach posiadaj¹ swoj¹ konkretn¹ tematykê.
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Œrodki finansowe dla Gminy Biecz
Staraniem Burmistrza Biecza, Nasza Gmina otrzyma³a pem i ustabilizowanej ukoœnymi kotwami gruntowymi. 
najwy¿sze w powiecie gorlickim promesy w wysokoœci Wartoœæ kosztorysowa zadania-  888 024,66 z³ brutto. 
3.844.000 z³ na dofinansowanie w 2015 roku zadañ zwi¹za- 3. Wykonanie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej w ra-
nych z usuwaniem skutków klêsk ¿ywio³owych. mach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi 
Dotacja na stabilizacjê osuwisk wynosi 2.944.000 z³. na gminnej publicznej ul. Grunwaldzka skrzy¿owania z ul. Bo-
nastêpuj¹ce zadania: chniewicza” - szacowana wartoœæ zadania 50 000,00 z³.
1. „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej pu- Promesa na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych w wyso-
blicznej nr K270000, Biecz – Belna Dolna. Zadanie polega³o koœci 900.000 z³. przeznaczona zostanie na realizacjê poni¿-
bêdzie na zabezpieczeniu ok 130 m drogi gminnej poprzez szych zadañ:
wykonanie kompleksowego odwodnienia terenu, wykona- 1. Odbudowa uszkodzonego mostu w ci¹gu drogi gminnej 
niu konstrukcji zabezpieczaj¹cych krawêdŸ drogi i stabili- „Stara droga” nr K 270012 w m. Binarowa obejmuje odbu-
zuj¹cych skarpê w postaci 2 rzêdów mikropali zwieñczonych dowê przyczó³ka mostu, p³yty noœnej wraz z urz¹dzeniami 
œcian¹ k¹tow¹ i zabezpieczonych ukoœnymi kotwami grunto- zabezpieczaj¹cymi.
wymi oraz  odbudowê nawierzchni. W ramach inwestycji 2. Odbudowa drogi gminnej „Wilczak Folwark” nr 271103 
przewidziany jest tak¿e monta¿ urz¹dzeñ bezpieczeñstwa K w m. Strzeszyn. 
ruchu – stalowych barier i barieroporêczy mostowych oraz 3. Remont drogi gminnej „Na Topole” nr K 270035 
umocnienie istniej¹cych œcieków skarpowych prefabryko- w m. Korczyna
wanymi elementami betonowymi. Wartoœæ kosztorysowa 4. Odbudowa gminnej „G³êboka – Belna Górna” nr K 270041 
zadania – 2 493 578,66 z³ brutto. w m. G³êboka
2. „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej Droga 5. Odbudowa drogi gminnej „Granice od Œwiêcan” 
przez Las w Grudnej Kêpskiej” polega³a bêdzie na naprawie nr K 270013 w m. Binarowa.
ok 30 m korpusu drogi poprzez  odtworzenie uszkodzonej 
skarpy , kompleksowe odwodnienie terenu oraz wykonaniu Powy¿sze zadania dotycz¹ce odbudowy dróg obejmuj¹ 
konstrukcji zabezpieczaj¹cej w postaci stalowej œciany wykonanie podbudowy dwuwarstwowej nawierzchni wraz 
szczelnej z brusów GU06, zwieñczonej ¿elbetowym ocze- z poboczami.

Miêdzysesyjna dzia³alnoœæ Burmistrza Biecza
Burmistrz Biecza prowadzi szereg starañ, które maj¹ na celu gminy Biecz  – 311 szt. Termin wykonania zamówienia: od dnia 
poprawê trudnej sytuacji w jakiej znajduje siê Gmina Biecz. 02.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Oferta z najni¿sz¹ cen¹ 
Z jednej strony s¹ to dzia³ania, które musz¹ zminimalizowaæ z³o¿ona zosta³a przez Tomasza Kiwacza Us³ugi Elektryczne, 
wydatki bie¿¹ce, a z drugiej strony w jak najwiêkszym stopniu 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 113 na kwotê  27.368,00 z³ 
wykorzystaæ szanse jakie przed ni¹ stoj¹. Wszystkie podejmo- (8,00 z³ brutto za jeden punkt œwietlny).        
wane dzia³ania podawane s¹ do publicznej wiadomoœci by mie- 3. Wykonanie konserwacji i eksploatacji urz¹dzeñ oœwietlenia 
szkañcy mogli siê z nimi zapoznaæ i mieli œwiadomoœæ podejmo- ulicznego na terenie gminy Biecz.
wanych inicjatyw. Najwa¿niejsze dzia³ania prowadzone przez Liczba punktów œwietlnych 867 w tym:
Burmistrza Biecza: a) bêd¹cych na maj¹tku PGE 802 szt.,

b) bêd¹cych na maj¹tku gminy Biecz i podwieszonych na sieci 
 W zakresie gospodarki finansowej nN – 65 szt.
Na konto Gminy Biecz wp³ynê³y nastêpuj¹ce œrodki finansowe: W wyniku przeprowadzonych negocjacji podpisano umowê 
• czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin za miesi¹c z PGE Dystrybucja S.A. Oddzia³ Rzeszów, Rejon Energetyczny 
01.2015 w kwocie 684 712,00 z³ Krosno, ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno, na kwotê 97.363,23 z³ 
• subwencja ogólna na luty 2015 roku w kwocie 1 063 595,00 z³ brutto (8,30 z³ netto za 1 punkt œwietlny).
• czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla gmin za miesi¹c Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 
01.2015 w kwocie 31 914,00 z³ 31.12.2015 r. 
• odszkodowanie z InterRisk za szkodê w mieszkaniu na ul. Fus-
ka 4/1 – 6 078,86 z³ W zakresie inwestycji i remontów:
W zakresie postêpowañ o udzielenie zamówieñ publicznych: Burmistrz Biecza Pan Miros³aw Wêdrychowicz zwróci³ siê 
1. Dnia 21.01.2015 r. og³oszono przetarg na: z wnioskiem do Dyrektora Wydzia³u Rewaloryzacji Zabytków 
Rozbudowê i modernizacjê istniej¹cej oczyszczalni œcieków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Ma³opolskiego Urzêdu Wo-
w Bieczu w celu dostosowania jej do dyrektywy œciekowej w ra- jewódzkiego w Krakowie o uwzglêdnienie w planowanym na 
mach projektu pn. „Porz¹dkowanie gospodarki wodno-œcieko- 2015r. bud¿ecie Województwa Ma³opolskiego, œrodków finan-
wej w aglomeracji Biecz”. sowych na prace konserwatorskie i remontowe na cmentarzach 
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2015 r. wojskowych z okresu I wojny œwiatowej znajduj¹cych siê na te-
Otwarcie ofert: 16.02.2015 r. renie Gminy Biecz. Pilnej interwencji wymagaj¹ nastêpuj¹ce 
2. Dnia 19.01.2015 r. zaproszono wykonawców do z³o¿enia pro- cmentarze: cmentarz nr 112 zlokalizowany w Ro¿nowicach, 
pozycji cenowej na: Wykonanie konserwacji i eksploatacji urz¹- cmentarz nr 110 w Binarowej, cmentarz nr  111 w Rac³awicach 
dzeñ oœwietlenia ulicznego na terenie gminy Biecz. oraz cmentarz nr 101  w Libuszy, cmentarz nr 104 w Strzeszynie 
Liczba punktów œwietlnych wydzielonych bêd¹cych na maj¹tku oraz nr 105  w Bieczu-Harta.



Cmentarze wojenne z okresu I wojny œwiatowej s¹ wa¿n¹ pa-
mi¹tk¹ wydarzeñ, które rozgrywa³y siê w ramach najwa¿niejszej 
z bitew frontu wschodniego I wojny œwiatowej-bitwy pod Gorli-
cami w 1915 roku. Ciekawe architektonicznie nekropolie, ma-
lowniczo sytuowane na terenie Ziemi Gorlickiej w tym tak¿e na 
terenie Gminy Biecz upamiêtniaj¹ poleg³ych ¿o³nierzy 3 armii 
walcz¹cych. Bitwa pod Gorlicami by³a prze³omem, który znisz-
czy³ potêgê wojsk carskich i wp³yn¹³ na odrodzenie siê Pañstwa 
Polskiego. Cmentarze z tego okresu staj¹ siê obiektem coraz 
wiêkszego zainteresowania w dobie 100 rocznicy Wielkiej Woj-
ny. Wydaje siê wysoce prawdopodobne, ¿e zg³oszone przez Bur-
mistrza Biecza Pana Miros³awa Wêdrychowicza cmentarze zo-

Na cmentarzu nr 112 w Ro¿nowicach konieczna jest rozbiórka stan¹ w³¹czone do du¿ego inwestycyjnego projektu pn.: „100 
ruin zdewastowanego betonowego ogrodzenia i zast¹pienia  go cmentarzy na 100-lecie odzyskania niepodleg³oœci”.
kamiennym murem z kamienia ³amanego oraz wykarczowanie Beneficjentem i koordynatorem tego projektu bêdzie Urz¹d Wo-
porastaj¹cych go samosiejek zarówno zewn¹trz ogrodzenia jaki jewody, a finansowany zostanie ze œrodków Unii Europejskiej 
w jego wnêtrzu. Szacowany koszt prac niezbêdnych do wyko- w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
nania to ok 170 tys. z³. Cmentarz nr 111 w Rac³awicach wymaga go oraz z bud¿etu pañstwa.
odbudowy ogrodzenia z belek drewnianych z naro¿nymi betono-
wymi s³upami oraz pielêgnacji zieleni gdy¿ zlokalizowany jest Ponadto Burmistrz Biecza wzi¹³ udzia³:
w lesie. Szacowany koszt tych prac to ok 150 tys. z³ - w spotkaniu, zorganizowanym w Urzêdzie, odnoœnie zabudo-
W przypadku cmentarza 110 w Binarowej konieczna jest reno- wy koryta potoku Sitniczanka w Binarowej w rejonie dzia³ki 
wacja istniej¹cego drewnianego krzy¿a centralnego i betono- 1384/4 oraz 1384/6, w którym uczestniczyli P. Tomasz S¹dag – 
wych elementów ogrodzenia wraz z uzupe³nieniem pozosta³ych Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie, P. Wies³aw Górecki – Inspek-
elementów ogrodzenia oraz pielêgnacja zieleni. tor Nadzoru RZGW, projektanci Firmy Hydromax - P. A. Mular-

Szacowany koszt tych czyk i P. P. Sypek, P. Zbigniew Kot i Adam Wilczek (kierownik 
prac to ok 150 tys. z³ budowy) – przedstawiciele MZWiK PROWOD Sp. z o.o oraz 
Cmentarz nr 101 w Li- P. Stanis³aw Lenard – w³aœciciel przedmiotowych dzia³ek.
buszy nie posiada do- Spotkanie zakoñczy³o siê modyfikacj¹ planowanej inwestycji 
kumentacji pozwala- w zakresie zabezpieczenia prawostronnego brzegu i zawarciem 
j¹cej  szczegó³owo ugody  w tym zakresie,
okreœliæ zakres prac - w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ma³opolski 
mo¿liwych do wyko- w Krakowie, gdzie wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z P. Markiem Sow¹ – 
nania. Jednak zarów- Marsza³kiem Województwa Ma³opolskiego, P. Stanis³awem So-
no ogrodzenie jak rysem Wicemarsza³kiem Województwa Ma³opolskiego oraz 
i krzy¿ centralny wy- P. Ma³gorzat¹ Mruga³¹ – Prezesem WFOŒiGW w Krakowie (nowe 
magaj¹ przeprowa- zasady przyznawania pomocy na zadania zwi¹zane z ochron¹ 
dzenia prac konserwa- œrodowiska),
torskich i odbudowy. - w spotkaniu z przedstawicielem brokera Maximus Broker 
Koszt prac budowlano Sp. z o.o. z Torunia, w nastêpstwie którego w dniu 22 stycznia br. 
konserwatorskich sza- zosta³o zorganizowane to¿same spotkanie, w którym wziêli 

cowany jest na ok. 100 tys. z³. udzia³ kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy 
Cmentarz nr 104 w Strzeszynie wymaga odtworzenia Biecz, dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej, Miejskiej i Gminnej Bi-
oryginalnego drewnianego ogrodzenia z elementami kamienny- blioteki Publicznej w Bieczu, Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultu-
mi oraz pielêgnacji zieleni, która os³oni³aby jego po³o¿enie. Ko- ry w Bieczu, prezes MPGK Sp. z o.o., prezesi wszystkich jed-
nieczne jest równie¿ odtworzenie wnêtrza. Szacowany koszt nostek OSP Gminy, przedstawiciele Urzêdu Miejskiego w Bie-
prac to ok. 150 tys. z³. czu. Na spotkaniu ustalono, ¿e Maximus Broker przeprowadzi 
Cmentarz nr 105 Biecz – Harta po³o¿ony jest na wzgórzu przy analizê stanu ubezpieczenia Gminy Biecz, a w terminie póŸniej-
kapliczce z 1812 r. Konserwacji wymaga kapliczka i pozosta³a szym pomo¿e zorganizowaæ prze-targ w celu wybrania najko-
czêœæ murowanego ogrodzenia. Konieczne jest tak¿e odtwo- rzystniejszej oferty ubezpieczenia,
rzenie wnêtrza oraz prace przy zieleni. Szacowany koszt to ok. - w zorganizowanych w Kroœnie negocjacjach z Panem Bogu-
170 tys. z³. s³awem Kubitem - Dyrektorem  Rejonu Energetycznego Krosno 
Obiekty wpisane s¹ do rejestru zabytków i rozpoczêcie jakich- PGE Dystrybucja S.A., Oddzia³ Rzeszów, które dotyczy³y zasad 
kolwiek prac poprzedzone musi byæ opracowaniem dokumen- i kosztów wykonywania konserwacji i eksploatacji urz¹dzeñ 
tacji i uzyskaniem niezbêdnych pozwoleñ. Koszt wykonania do- oœwietlenia drogowego na terenie Gminy Biecz w roku 2015, 
kumentacji to kwota ³¹cznie ok. 160 tys. z³. Problem zniszczo- Burmistrz Biecza regularnie bierze udzia³ w spotkaniach infor-
nych cmentarzy by³ niejednokrotnie zg³aszany przez mieszkañ- macyjnych celem zaprezentowania oferty edukacyjno - wycho-
ców Ro¿nowic, Rac³awic i Libuszy podczas spotkañ wybor- wawczej szkó³ w ramach rekrutacji uczniów do szkó³ obwo-
czych. Temat remontu cmentarzy podejmowa³ radny Pan Konrad dowych. Spotkania dotychczas odby³y siê w Grudnej Kêpskiej, 
Mierzwa oraz radny Pan Jan Swo³kowicz, który interpelowa³ G³êbokiej i Sitnicy tj. w miejscowoœciach w których uczniowie 
w sprawie rac³awickiego cmentarza. wybieraj¹ szko³y w s¹siednich gminach. Obecnie oko³o 100 

uczniów pobiera naukê w szko³ach poza gmin¹ Biecz. Skutkuje 
to obni¿eniem subwencji oœwiatowej o oko³o 1 mln. z³otych.
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Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowoœci Libusza - Podwójtowie

W styczniu ub. roku z³o¿ony zosta³ wniosek o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla 
gospodarki i ludnoœci wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Libusza – Podwójtowie”. Szacunkowa wartoœæ zadania wynosi³a 7 628 009,35 z³. 
Wniosek przeszed³ pozytywn¹ ocenê i w lipcu ub. roku podpisano umowê o przyznanie pomocy z kwot¹ dofinansowania 
1 453 686 z³ jednak nie wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikowanych. Po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia 
publicznego i podpisaniu umów z wykonawcami prac wartoœæ zadania spad³a do kwoty 1 666 428,37 z³ w sk³ad której 
wchodzi etap budowy, nadzór inwestorski oraz projekt budowlany, a wraz z ni¹ zmniejszy³a siê równie¿ wartoœæ dofinanso-
wania do kwoty 677 409,90 z³. W dniu 5 stycznia br. zosta³ przekazany Wykonawcy plac budowy. Wykonawc¹ inwestycji 
jest Us³ugowy Zak³ad WOD-KAN-GAZ Józef Lis Gorliczyna 675, 37-200 Przeworsk. Termin zakoñczenia realizacji zadañ – 
czerwiec 2015 r.

Burmistrz Biecza cz³onkiem Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej
W dniu 29 stycznia 2015 r. w Restauracji „Grodzka” w Bieczu odby³a siê I Sesja Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin Ziemi 
Gorlickiej. W trakcie sesji wybrane zosta³y nowe w³adze. Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³ Pan Czes³aw Rakoczy Wójt Gmi-
ny Lipinki, natomiast Burmistrz Biecza zosta³ wybrany na cz³onka Zarz¹du Zwi¹zku. W trakcie obrad poruszany by³ m.in. 
temat budowy przydomowych oczyszczalni œcieków o których finansowanie bêdzie siê mog³a ubiegaæ Gmina Biecz.  

Bie¿¹ce wydarzenia

Spotkania Burmistrza Biecza z mieszkañcami Gminy Biecz oraz stra¿akami
W poszczególnych so³ectwach gminy oraz Bieczu odbywaj¹ siê spotkania Burmistrza Biecz i przewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej z mieszkañcami. Tematami spotkañ s¹ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy, bud¿et na 2015 rok, za³o¿enia 
na kadencjê 2014 -2018, projekt „Nowoczesna Administracja Samorz¹dowa” oraz sprawy zwi¹zane z wyborami  So³ty-
sów i Cz³onków Rad So³eckich. Spotkania odbywaj¹ siê po to, by mieszkañcy mogli mieæ pe³n¹ informacjê dotycz¹ca 
sytuacji finansowej Gminy Biecz, bie¿¹cych dzia³añ burmistrza oraz planów na najbli¿sze lata. Bezpoœredni kontakt 
z mieszkañcami to warunek sprawnego zarz¹dzania gmin¹, rozpoznawanie oczekiwañ i problemów jakie posiadaj¹ 
mieszkañcy poszczególnych miejscowoœci. Ponadto w gminie odbywaj¹ siê tak¿e spotkania sprawozdawcze jednostek 
OSP, w trakcie których udzielane s¹ absolutoria dla zarz¹dów OSP za okres sprawozdawczy oraz przyjmowany jest nowy 
plan dzia³alnoœci i plan finansowy na dany rok bie¿¹cy. Spotkania z mieszkañcami odbywaj¹ siê g³ównie w soboty i nie-
dziele, czyli w terminie dogodnym dla mieszkañców. Zaplanowany przez Burmistrza Biecza harmonogram obejmuje 
22 spotkania.

Zmiana op³at za wynajem sal na terenie Gminy Biecz
Na wniosek Burmistrza Biecza ceny wynajmu sal w Gminie Biecz uleg³y obni¿eniu. Dotychczasowe kwoty by³y zbyt wysokie 
w zwi¹zku z tym dla wielu osób wynajem by³ niemo¿liwy ze wzglêdów finansowych. Budynki maj¹ s³u¿yæ spo³ecznoœci 
lokalnej oraz budowaæ aktywnoœæ spo³eczn¹.
Nowy cennik op³at za wynajem sal w budynkach u¿ytecznoœci publicznej.
1.  Wesela, zabawy taneczne, andrzejki, sylwester
•    z kuchni¹ - 307,5 z³ brutto
•   bez u¿ywania urz¹dzeñ do gotowania i pieczenia 246 z³ brutto
•   poprawiny - 1/2 podstawowej stawki czynszu
•   dodatkowa op³ata za wynajêcie kuchni przed imprez¹ (za dobê) - 61,5 z³ brutto
2. Imprezy rodzinne tj. urodziny, chrzciny, komunie, inne - 209,1 z³ brutto
3. Stypy - 61,5 z³ brutto
4. Najem cykliczny liczony za godzinê - 24,6 z³ brutto
5. Najem komercyjny liczony za godzinê - 123 z³ brutto    

Odkamienienie drzew
W grudniu 2014 r. wyst¹piono z proœb¹ do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego z proœb¹ o wyra¿enie 
zgody na modyfikacjê projektu pn. „Rewitalizacja uk³adu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego 
– czêœæ I” polegaj¹c¹ na likwidacji otoczaków okalaj¹cych pieñ drzewa i pozostawienie otwartej przestrzeni ziemnej w celu 
dopuszczenia nawadniania korzeni drzew. Zgodê uzyskano w styczniu 2015 r. Prace zostan¹ przeprowadzone na wiosnê br.



We wrzeœniu 2013 r. z³o¿ony zosta³ wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Porz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej 
w aglomeracji Biecz” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, o szacunkowej wartoœci 7 452 
546,50 z³ w tym dofinansowanie 4 628 775,82 z³. Wniosek przeszed³ pozytywn¹ ocenê i w czerwcu 2014 r. podpisano 
umowê o dofinansowanie projektu. Zadanie swoim zakresem obejmuje: zwrot kosztów za wybudowan¹ w 2013 r. kana-
lizacjê sanitarn¹ na terenie miejscowoœci Libusza; rozbudowê i modernizacjê istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Bieczu 
w celu dostosowania jej do dyrektywy œciekowej; przebudowê kanalizacji w celu rozdzia³u wód opadowych na terenie 
miasta Biecz; koszty zwi¹zane z przygotowaniem projektu, zarz¹dzaniem projektem, dzia³ania informacyjne i promocyjne 
jak i nadzór inwestorski. We wrzeœniu ub. roku z³o¿ono pierwszy wniosek o p³atnoœæ w ramach projektu. W grudniu ub. 
roku otrzymano zwrot kosztów w kwocie 1 288 592,29 z³ za wykonan¹ sieæ kanalizacji sanitarnej w m. Libusza spe³niaj¹c¹ 
wymogi kwalifikowalnoœci o ³¹cznej d³ugoœci 7,2 km. Na kolejne œrodki równie¿ w grudniu z³o¿ony zosta³ wniosek o p³at-
noœæ dotycz¹cy zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie zadañ realizowanych w ramach projektu na kwotê 109 
855,05 z³. S¹ to koszty opracowania projektów budowlanych, opinii i studium wykonalnoœci. Obecnie przygotowywane jest 
postêpowanie przetargowe maj¹ce na celu wy³onienie wykonawcy dotycz¹ce rozbudowy oczyszczalni. Termin zakoñczenia 
realizacji zadania – wrzesieñ 2015 r.

Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Bieczu

INFRASTRUKTURA
I ŒRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŒCI

W Bieczu nast¹pi³a zmiana dotycz¹ca strefy p³atnego parkowania. Dziêki likwidacji drogi 
po¿arowej, od strony zachodniej ratusza i przeniesieniu jej na pó³nocn¹ stronê, liczba do-
datkowych miejsc parkingowych wzros³a o 18, co przy œredniej dziennej rotacji samochodów 
daje w ci¹gu dnia zwiêkszenie mo¿liwoœci parkowania dla ok. 70 samochodów. Ponadto po 
wejœciu w ¿ycie Uchwa³y wprowadzaj¹cej zmiany tj. od dnia 20 stycznia 2015 r. obowi¹zuj¹ 
nowe godziny w strefie p³atnego parkowania. P³atny parking obowi¹zuje w godzinach 9.00-
16.00, co skróci³o p³atne parkowanie w ci¹gu dnia o 3 godziny. Nast¹pi tak¿e zmiana orga-
nizacji ruchu, umo¿liwiaj¹ca parkowanie po lewej stronie w ci¹gu dróg jednokierunkowych 
w obrêbie rynku.
Zmiany s¹ wprowadzane z myœl¹ o klientach sklepów zlokalizowanych wokó³ rynku oraz 
o w³aœcicielach obiektów handlowych i us³ugowych. Dziêki zmianom w Bieczu powstanie 
strefa bardziej przyjazna dla handlu i us³ug. Jest to wyjœcie naprzeciw zarówno firmom prowa-
dz¹cym dzia³alnoœæ w centrum Biecza jak i mieszkañcom, którym obni¿¹ siê koszty zwi¹zane 
z robieniem zakupów, dziêki czemu liczba potencjalnych klientów sklepów wokó³ rynku siê 
zwiêkszy. Ponadto dla pracowników banków, sklepów i zak³adów poszukane zostan¹ dodat-
kowe miejsca do parkowania m.in. na ul. Podwale i ul. Bochniewicza, by nie powodowaæ blo-
kowania miejsc w rynku klientom firm handlowo-us³ugowych.

ZMIANA W STREFIE P£ATNEGO PARKOWANIA W BIECZU

Postój p³atny

w godz. 9.00-16.00

Od 1 lutego w Urzêdzie Miejskim w Bieczu obowi¹zuje nowy Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarz¹dzeniem Nr 
14/2015 Burmistrza Biecza z dnia 28 stycznia br. Wdro¿enie Regulaminu skutkowa³o koniecznoœci¹ reorganizacji Urzêdu, 
poprzez dostosowanie istniej¹cej struktury Urzêdu do zmian organizacyjnych wprowadzonych nowym Regulaminem, 
w taki sposób, aby poszczególne komórki skuteczniej ni¿ dotychczas, mog³y realizowaæ powierzone im zadania.
Zgodnie z now¹ struktur¹ organizacyjn¹ Urzêdu i zarz¹dzon¹ etatyzacj¹ na 2015 rok zlikwidowano stanowisko zastêpcy 
burmistrza. Zlikwidowano tak¿e stanowiska: kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego oraz zastêpcê skarbnika. Nowy Skarbnik 
Gminy bêdzie jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê g³ównego  ksiêgowego urzêdu. Stanowisko Sekretarza obsadzone zostanie w ra-
mach otwartego konkursu.
Ponadto w nowej strukturze organizacyjnej Urzêdu zaistnia³y nastêpuj¹ce zmiany:
1) Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówieñ Publicznych – zosta³  przekszta³cony w Referat Rozwoju 
i Planowania Przestrzennego – jednoczeœnie dokonuj¹c wydzielenia z tego referatu zamówieñ publicznych, zadañ z zakresu 
drogownictwa i gospodarki komunalnej, zadania te odpowiednio realizowane bêd¹ przez nowopowsta³y Zespó³ ds. za-
mówieñ publicznych, samodzielne stanowisko ds. zarz¹dzania drogami i samodzielne stanowisko ds. gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej.
2) Referat Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej i Ochrony Œrodowiska –  zosta³ prze-
kszta³cony w Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Dzia³alnoœci Gospodarczej, w ramach którego utworzony zosta³ 

Zmiany organizacyjne w Urzêdzie
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Zespó³ ds. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – jednoczeœnie dokonuj¹c wydzielenia z tego referatu zadañ 
z zakresu gospodarki mieniem i nieruchomoœciami, zadania te realizowane bêd¹ przez nowopowsta³y Zespó³ ds. gospo-
darki nieruchomoœciami.
3) Referat Organizacyjno-Administracyjny – zosta³ przekszta³cony w Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – 
jednoczeœnie dokonuj¹c wydzielenia z tego referatu dwóch samodzielnych stanowisk ds. osobowych i obs³ugi Rady.
4) Referat Spraw Obywatelskich – zosta³ zlikwidowany – zadania z zakresu zarz¹dzania kryzysowego i obrony cywilnej 
przej¹³ do realizacji nowo powo³any Zespó³ ds. Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, natomiast za-
dania dot. ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych zosta³y w³¹czone do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Pozosta³e komórki Urzêdu/samodzielne stanowiska nie uleg³y zmianie. Wdro¿enie postanowieñ Regulaminu spowo-
dowa³o koniecznoœæ dokonania zmian personalnych na niektórych stanowiskach pracy (przy czym wielkoœæ zatrudnienia 
w ca³ym Urzêdzie nie wzros³a) tj.:
-  Kierownikiem Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego – zosta³ Pan Grzegorz Korzeniec,
- Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – zosta³a Pani Magdalena Gorzkowska,
- Koordynatorem Zespo³u ds. zamówieñ publicznych – zosta³a Pani Anna Kwilosz,
- Koordynatorem Zespo³u ds. gospodarki nieruchomoœciami – zosta³a Pani Agnieszka Dyl¹g,
natomiast samodzielne stanowiska pracy obsadzone zosta³y nastêpuj¹co:
- ds. osobowych – Pani Katarzyna Jarek,
- ds. obs³ugi Rady – Pani Danuta Oberc,
- ds. zarz¹dzania drogami - Pan Marek Urbanik,
- ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – Pan Jan Zawadowicz. 
Funkcjê Pe³nomocnika Burmistrza Biecza ds. uzale¿nieñ – pe³ni Pani Zofia Knybel. 
Burmistrz Biecza Miros³aw Wêdrychowicz zmieni³ tak¿e dotychczasowy system pracy z kierownikami. Spotkania z kie-
rownikami i osobami na samodzielnych stanowiskach pracy odbywaj¹ siê 3 razy w miesi¹cu. Na pierwszym spotkaniu 
omawiane s¹ wnioski i interpelacje z ostatniej sesji, okresu miêdzysesyjnego, harmonogram realizacji podjêtych uchwa³. 
Na drugim spotkaniu przygotowywana jest merytorycznie kolejna sesja oraz opracowywany plan posiedzenia sesji. Trzecie 
spotkanie odbywa siê przed sesj¹ w celu przyjêcia zatwierdzonych materia³ów sesyjnych. W trakcie spotkañ omawiana jest 
tak¿e bie¿¹ca dzia³alnoœæ komórek organizacyjnych. Taki system pracy ma na celu podniesienie i kontrolowanie jakoœci pra-
cy urzêdu, terminowoœæ wykonywania zadañ.

Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi 
W 2015 roku Gmina Biecz zleci³a organizacjom pozarz¹dowym realizacjê zadañ publicznych z zakresu :
1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej oraz przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym poprzez:
- powierzenie Stowarzyszeniu Na rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu prowadzenia œrodowiskowej œwietlicy 
w miejscowoœciach Biecz, Binarowa, Ro¿nowice i Sitnica. Wartoœæ zadania 70.500, 00 z³,
- dofinansowanie prowadzenia przez Klub Abstynenta „Horyzont” w Bieczu ruchu abstynenckiego na terenie gminy, 
w kwocie 10.000,00 z³.
2) pomocy spo³ecznej poprzez:
- powierzenie  Stowarzyszeniu Na rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu prowadzenia oœrodka wsparcia (w formie 
klubu samopomocy) dla dzieci/m³odzie¿y i osób starszych w miejscowoœciach Biecz, Sitnica, Grudna Kêpska oraz Libusza, 
Strzeszyn, G³êboka. Wartoœæ zadania 118.684 z³, w tym 94.684 z³ stanowi dotacje Wojewody Ma³opolskiego, a 24.000 z³ 
œrodki w³asne Gminy Biecz.

Gmina Biecz realizuje projekt pn. „Nowoczesna Administracja 
Samorz¹dowa”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji 
pracowników Urzêdu oraz poprawa jakoœci us³ug œwiadczo-
nych drog¹ elektroniczn¹. Projekt realizowany jest przez Euro-
kon sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, w partnerstwie z oœmio-
ma jednostkami samorz¹dowymi z terenu woj. Ma³opolskiego.
Projekt zak³ada przeprowadzenie szkoleñ dla pracowników 
Urzêdu Miejskiego w Bieczu z zakresu: Profilu Zaufanego i ob-
s³ugi us³ug elektronicznych na Elektronicznej Platformie Us³ug 
Administracji Publicznej (e-PUAP), Kodeksu Postêpowania 
Administracyjnego z uwzglêdnieniem elektronicznej obs³ugi 
klienta, a tak¿e stosowania zasad bezpieczeñstwa oraz dosko-
nalenia komunikacji wewnêtrznej.

Realizacja projektu pn. „Nowoczesna Administracja Samorz¹dowa”
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Ponadto w ramach projektu uruchomiono Punkt Potwier- Projekt bêdzie promowany wœród mieszkañców Gminy 
dzania Profilu Zaufanego, czyli bezp³atnej metody uwierzy- Biecz za pomoc¹ ulotek, plakatów oraz lokalnych portali 
telnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. e- internetowych, które u³atwi¹ poznawanie platformy e-PUAP 
PUAP, CEIDG, ZUS). Dziêki niemu obywatel mo¿e za³atwiæ oraz uka¿¹ zalety korzystania z tego w³aœnie rozwi¹zania 
sprawy administracyjne drog¹ elektroniczn¹, 24 godziny na w kontaktach z administracj¹ publiczn¹. W celu lepszej 
dobê, z dowolnego miejsca, bez koniecznoœci wychodzenia promocji elektronicznych us³ug publicznych wœród spo-
z domu. ³ecznoœci lokalnej zostanie zmodernizowana strona Urzêdu 
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego mieœci siê w kan- i przystosowana dla osób niepe³nosprawnych zgodnie 

z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie minimal-celarii Urzêdu Miejskiego w Bieczu przy ul. Rynek 1, pok. 
nych wymagañ dla rejestrów publicznych i wymiany infor-nr 2.
macji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagañ Zmiana standardów obs³ugi klienta drog¹ elektroniczn¹ 
dla systemów teleinformatycznych.w Urzêdzie mo¿liwa bêdzie dziêki wdro¿eniu oprogramo-
Ca³kowity koszt projektu dla wszystkich oœmiu partnerskich wania do Elektronicznego Zarz¹dzania Dokumentacj¹ oraz 
jednostek samorz¹du terytorialnego to 2 175 444,75 z³o-zakupionym w ramach projektu komputerom. W dalszym 
tych w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 1 849 131,44 etapie wdra¿ania projektu zostanie dokonana integracja 
z³otych i wk³ad w³asny 326 317,31 z³otych. W tym dla Gminy systemu Elektronicznego Zarz¹dzania Dokumentacj¹ z plat-
Biecz przeznaczona jest kwota 235 661,49 z³ przy dofinan-form¹ e-PUAP, poczt¹ elektroniczn¹ Urzêdu oraz Biu-
sowaniu z UE w wysokoœci 194 871,83 oraz wk³adzie w³as-letynem Informacji Publicznej. Poszerzona zostanie tak¿e 
nym Gminy Biecz w postaci wynagrodzenia uczestników oferta e-us³ug œwiadczona przez Urz¹d poprzez instalacjê 
projektu w kwocie 40 789,66 z³.i uruchomienie nowych us³ug na platformie e-PUAP.

Od 1 marca 2015 obowi¹zuje nowy wzór dowodu osobistego. Co wa¿ne – 
dotychczasowe dowody osobiste zachowaj¹ wa¿noœæ do up³ywu termi-
nów w nich okreœlonych. Nie bêdzie koniecznoœci wymiany dokumentów.
Nowy dowód nie bêdzie zawiera³ ju¿ informacji o adresie zameldowania, 
kolorze oczu i wzroœcie. Nie bêdzie te¿ zeskanowanego podpisu posiada-
cza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostan¹ 
takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która bêdzie wykorzysty-
wana w dowodzie osobistym bêdzie taka sama jak ta, która obowi¹zuje 
w paszportach.
Dowód osobisty bêdzie wa¿ny przez 10 lat od daty wydania, z wyj¹tkiem 
dowodu osobistego wydawanego dzieciom poni¿ej 5 roku ¿ycia, który bê-
dzie wa¿ny przez okres 5 lat.

Nowe dowody osobiste

Od 1990 roku so³tys pe³ni funkcjê organu wykonawczego w so³ectwie, 
wybierany w wyborach tajnych, bezpoœrednich spoœród nieograniczonej 
liczby kandydatów przez mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariu-
szom publicznym.
Spe³nia trzy podstawowe funkcje: ³¹cznika miêdzy mieszkañcami a orga-
nami Gminy, organizatora i administratora. So³tys jest animatorem ¿ycia 
spo³ecznego i kulturalnego, winien s³uchaæ i rozmawiaæ z ludŸmi, 
motywowaæ ich do dzia³ania spo³ecznego na rzecz swojej wsi, byæ otwarty 
na nowe pomys³y dotycz¹ce rozwoju wsi oraz podejmowaæ wspó³pracê 
z lokalnymi organizacjami. Dzia³alnoœæ so³tysa wspiera Rada So³ecka.
Do obowi¹zków so³tysa nale¿y:
- zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³eckiej,
- reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
- uczestniczenie w sesjach Rady i naradach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza,
- organizowanie ¿ycia spo³ecznego, wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki 
i warunków ¿ycia w so³ectwie,

ROLA SO£TYSA W SPO£ECZEÑSTWIE
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- bie¿¹ce informowanie mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty o podejmowanych inicjatywach, planowaniu zadañ 
i ich realizacji,
- realizacja uchwa³ Rady dotycz¹cych so³ectwa, a tak¿e umo¿liwianie zapoznania siê z uchwa³ami jak najszerszemu krêgowi 
mieszkañców so³ectwa,
- udzia³ w posiedzeniach komisji Rady, jeœli rozpatrywane s¹ sprawy so³ectwa.
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. W bie¿¹cym roku wybory na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbêd¹ siê 
22 marca 2015 roku w 10 so³ectwach Gminy tj.: Binarowa, Bugaj, G³êboka, Grudna Kêpska, Korczyna, Libusza, Rac³awice, 
Ro¿nowice, Sitnica i Strzeszyn. Ka¿dy uprawniony mieszkaniec danego so³ectwa bêdzie mia³ mo¿liwoœæ oddania g³osu na 
swojego kandydata w lokalach wyborczych, czynnych w godz. 8.00-16.00. 
Szczegó³owy kalendarz wyborów so³eckich ustali Rada Miejska w Bieczu w drodze uchwa³y.

Imprezy kulturalne

radycji sta³o siê zadoœæ, 6 grudnia 2014 roku w Bieczu, który po zebraniu licznych listów od dzieci do Œw. 
Miko³aj wybra³ na miejsce spotkania z dzieæmi Miko³aja rozpocz¹³ poszukiwania ludzi dobrej woli, by pomóc TRemizê OSP w Bieczu. Punktualnie o godz. 11.00 Miko³ajowi zrealizowaæ dzieciêce marzenia. 

do sali przybyli rodzice, dziadkowie z dzieæmi z bieckiego Ka¿de dziecko otrzyma³o miko³ajkowy upominek, zdrowe 
Osiedla nr 1, by oczekiwaæ na wizytê zapowiedzianego polskie jab³uszka, a doroœli kalendarze na 2015 rok, ufundo-
GOŒCIA. Inicjatorem spotkania by³ Pan Stanis³aw Augu- wane przez BS w Bieczu. Zabawê wszystkim umila³a Biecka 
styn - Honorowy cz³onek Klubu Abstynenta HORYZONT Kapela z Panem Antonim Mrozkiem na czele.

Wizyta œw. Miko³aja w Bieczu

 niedzielê 21 grudnia 2014 roku z inicjatywy wieczerzy, dlatego te¿ dziêki wspó³pracy organizatorów, 
Burmistrza Biecza Pana Miros³awa Wêdrycho- wspó³organizatorów oraz sponsorów ka¿dy uczestnik spotka-Wwicza po raz pierwszy zorganizowana zosta³a nia móg³ skosztowaæ tradycyjnych potraw wigilijnych tj.: 

dla mieszkañców Wigilia na bieckim rynku. Spotkanie barszcz czerwony, pierogi, kapusta, ¿urek. Nie zabrak³o 
rozpoczê³o siê koncertem kolêd i pastora³ek w wykonaniu równie¿ pachn¹cych s³odkoœci. Podczas gdy bieczanie delek-
zespo³u "Canto" z Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. œw. towali siê smakiem i zapachem unosz¹cym siê z potraw, szkol-
Jadwigi Królowej w Bieczu pod kierunkiem Pani Bo¿eny ny zespó³ "Canto" przygrywa³ kolêdy, co sprawi³o, ¿e biecki ry-
Dyl¹g. Po oficjalnym rozpoczêciu Wigilii Burmistrz nek ca³kowicie wype³ni³a atmosfera zbli¿aj¹cych siê œwi¹t 
Biecza z³o¿y³ mieszkañcom ¿yczenia œwi¹teczne oraz Bo¿ego Narodzenia. Zainteresowaniem cieszy³a siê ¿ywa 
skierowa³ s³owa podziêkowania dla wspó³organizatorów szopka, w której mo¿na by³o zobaczyæ Mariê i Józefa z dzieci¹t-
i sponsorów niedzielnej uroczystoœci. Modlitwê przy sto- kiem, Trzech Mêdrców, Pastuszków, jak równie¿ zwierzêta 
le wigilijnym poprowadzili Ojcowie Franciszkanie z tutej- m.in.: baranki, kaczki i królika. Na biecki rynek dotar³o te¿ prze-
szego klasztoru, po czym wszyscy zgromadzeni na biec- kazywane przez harcerzy Betlejemskie Œwiat³o Pokoju. Pomi-
kim rynku mogli prze³amaæ siê op³atkami roznoszonymi mo niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych pierwsza Wigilia 
przez dziewczynki przebrane w stroje anio³ków. Wigilia na bieckim rynku zgromadzi³a wielu uczestników.
Bo¿ego Narodzenia nie mog³aby siê odbyæ bez uroczystej 

WIGILIA na bieckim rynku
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Mieszkañcy Biecza wspólnie przywitali 
Nowy 2015 Rok. Na imprezie zorganizo-
wanej na bieckim rynku bawi³o siê wiele 
osób. Sylwester pod gwiazdami rozpocz¹³ 
siê o godzinie 23.00. Niepowtarzalny kli-
mat muzyczny stworzy³ DJ Rafa³, który 
ró¿norodnymi przebojami poderwa³ ludzi 
do zabawy. Przed pó³noc¹ Burmistrz Bie-
cza Pan Miros³aw Wêdrychowicz oraz 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Pan 
Grzegorz Nosal pojawili siê na scenie 
i z³o¿yli wszystkim zgromadzonym przed 
bieckim ratuszem ¿yczenia noworoczne. 
O pó³nocy po wspólnym odliczaniu czasu, 
niebo ubarwi³o siê iskrami fajerwerków.  
Zabawa trwa³a do godziny 1.00. 

SYLWESTER
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W dniu 9 stycznia 2015 r w Muzeum Ziemi 
Bieckiej odby³ siê wernisa¿ wystawy ko-
miksowej „Honwedzi i Huzarzy na Polskiej 
Ziemi. Polowe i inne historie 1914 – 1915”.  
Wernisa¿owi towarzyszy³a promocja ksi¹¿ki 
Ferenca Molnara "Galicja 1914-1915. Zapis-
ki korespondenta wojennego”. W spotkaniu 
wzi¹³ udzia³ Ákos Engelmayer, by³y Ambasa-
dor Wêgier w Polsce, który jest t³umaczem 
na jêzyk polski wspomnianej ksi¹¿ki Ferenca 
Molnara oraz Pan dr János Tischler Dyrektor 
Wêgierskiego Instytutu Kultury w Warsza-
wie wraz z zastêpc¹ Panem Gáspárem Ke-
resztesem- pomys³odawcy wystawy. 
W trakcie wernisa¿u uczestnikom rozdano 
katalog komiksowy zawieraj¹cy zbiór polo-
wych historii prezentowanych w ramach 
wystawy. Katalog zakupiony zosta³ przez 
Gminê Biecz. W trakcie kuluarowych rozmów przeprowadzonych z naszymi goœæmi Pan Miros³aw Wêdrychowicz 
Burmistrz Biecza wraz z Panem Grzegorzem Nosalem Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej, Panem Konradem Mierzw¹ 
Radnym Rady Miejskiej oraz Pani¹ Mart¹ Bartuœ Dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej omówili zakres mo¿liwej wspó³pracy 
w ramach której odbêd¹ siê kolejne ciekawe wydarzenia.
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u¿ po raz kolejny Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odby³ siê tak¿e w Bieczu. Tym razem g³ówne wydarzenia 
w ramach imprezy odby³y siê w sali kina Farys. Imprezê rozpocz¹³ mecz pi³ki no¿nej halowej, który rozegrali radni Ji samorz¹dowcy oraz policja. O godzinie 15. 0 na hali sporto-

wej odby³ siê równie¿ mecz pi³ki rêcznej, w którym wziêli udzia³ 
Zarz¹d Klubu, Trenerzy, Rodzice oraz Zawodnicy. Przed po³udniem 
w kinie Farys zorganizowane zosta³y atrakcje dla najm³odszych: 
poranek dla dzieci podczas którego wyœwietlony zosta³ film 
„Pinokio”. Frekwencja dopisa³a dziêki czemu budynek wype³niony 
by³ po brzegi.
Potem do wspólnej zabawy poderwa³ dzieci Klaun Roberto z wioski 
Indiañskiej Hokka Hej z Kunowej. Rycerze z Zakonu Ziemi Bieckiej 
zaprezentowali walkê rycerzy oraz umo¿liwili dzieciom strzelanie 
z ³uku. Nie zabrak³o tak¿e Harcerzy Pierwszej Dru¿yny Wêdrowni-
czej z Biecza, którzy przedstawili pokaz pierwszej pomocy, a Pan 
mgr. Piotr Matys zaprezentowa³ krótki rys historyczny bieckiego 
harcerstwa. W tym dniu tak¿e wie¿a ratuszowa zosta³a udostê-
pniona do zwiedzania, a dochód zosta³ przeznaczony na WOŒP.
Wœród osób, które w tym dniu wesz³y na wie¿ê i wp³aci³y datek roz-
losowane zosta³y upominki rzeczowe. Popo³udnie w Sali Kina Fa-
rys przebieg³o w charakterze wystêpów muzycznych ró¿nych zes-
po³ów i solistów. Na scenie wyst¹pili: Zespó³ „Canto” z ZSZ im. Œw. 
Królowej Jadwigi w Bieczu, Pani Luiza Dublewicz-Mleczko, Pani 
Angelika Druciak, „Kapela Huzary” z Nowego S¹cza, zespó³ „Trick 
Beck” oraz zespó³ „Reggeneracja”. Przed godzin¹ 20.00 na scenie 
kina pojawili siê wolontariusze, Burmistrz Biecza oraz Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej. Burmistrz Biecza – Pan Miros³aw Wêdrycho-
wicz z³o¿y³ podziêkowania wolontariuszom, którzy od samego rana 
kwestowali na terenie Gminy Biecz. £¹czna kwota jak¹ uda³o siê 

XXIII Fina³ WOŒP w Bieczu

Wernisa¿ wystawy komiksowej „Honwedzi i Huzarzy 

na Polskiej Ziemi. Polowe i inne historie 1914 - 1915”



zebraæ podczas Fina³u WOŒP w Bieczu to 13 823,77 z³. 
Natomiast 38 wolontariuszom, uda³o siê zebraæ do pu-
szek sumê 12 513,97 z³. Tradycyjnie o godzinie 20.00 
odby³o siê œwiate³ko do nieba. Atmosfera tegorocznego 
fina³u by³a nieco inna, bardziej kameralna i pomimo 
zmiany miejsca imprezy frekwencja dopisa³a. 
Podziêkowania kierujemy wszystkim, którzy zaanga¿o-
wani byli w pracê na rzecz organizacji Fina³u WOŒP oraz 
swoim wystêpem wzbogacili program imprezy.
Dziêkujemy szczególnie wszystkim tym, którzy okazali 
wielkie serce i wsparli swoim datkiem WOŒP. Bo to 
Pañstwo bezpoœrednio przyczyniacie siê do sukcesu 
tego ogólnopolskiego dzia³a.
Dziêkujemy tak¿e wszystkim sponsorom, którzy okazali 
swoj¹ hojnoœæ i umo¿liwili organizacjê tego wspania-
³ego przedsiêwziêcia: Panu Waldemarowi Ryznar z firmy„Mebhol”, Panu Witoldowi Kêdzior z firmy „Lody Vito”, Panom 
Stanis³awowi i Tomaszowi Basistom z Firmy Dom Handlowy „Centrum”, Panu Ryszardowi Szetela z Banku Spó³dzielczego 
w Bieczu, Pañstwu Marii i Adamowi Pawlik z Piekarni „Kasia ”Biecz, Pani Iwonie Rudek z firmy „Piekarnie Polskie” 
w Libuszy, Pani Lidii Wyderka z firmy Wyderka Nieruchomoœci, Panu Robertowi Ziêba z firmy LibbBud, Panu Zbigniewowi 
Wal z Zak³adu Galanterii Drzewnej Biecz, Pani Magdalenie Kokoczka z firmy PPHU Pyszotka Lipinki, Pani Magdalenie 
Stawarz z Poœrednictwa Sprzeda¿y Biecz, Panu Damianowi Kucowi z Restauracji i Kawiarnii „U Becza”, Pañstwu El¿biecie 
i Robertowi Szudy z Wioski Indiañskiej HOKKA HEY z Kunowej, Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym Gminy Biecz, Panu Wac³a-
wowi Furmankowi z Uzdrowiska Wysowa, Zespo³owi Szkó³ Nr 1 w Bieczu, Zespo³owi Szkó³ w Libuszy, Stowarzyszeniu 
Mi³oœników Ziemi Libuskiej, Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Przyjació³ Szko³y "Wszyscy Razem" Grudna Kêpska, Stowa-
rzyszeniu Oœwiatowemu "Jedynka" przy Zespole Szkó³ Nr 1 w Bieczu, Zakonowi Rycerskiemu Ziemi Bieckiej, Ko³u 
Gospodyñ Wiejskich z Binarowej.

II Forum Nasze Ma³e Dziecko pn. 

„POMÓ¯ MI SAMEMU TO ZROBIÆ”
nia 19 stycznia 2015 roku w sali kina FARYS oraz Hali Sportowej w Bieczu odby³o siê II Forum Nasze Ma³e Dziecko 
pn. „POMÓ¯ MI SAMEMU TO ZROBIÆ”, zorganizowane przez Pani¹ Renatê Go³êbiowsk¹ – dyrektora ZEAPO Dw Bieczu. Organizacja Forum wpisuje siê w realizacjê  „Strategii Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Gminie 

Biecz na lata 2013 – 2018”. Wzorem poprzedniego roku utrzymano formu³ê Forum sk³adaj¹c¹ siê z dwóch czêœci: wyk³a-
dowej w Kinie FARYS oraz praktycznej w postaci WYSP STYMULACJI zorganizowanych w Hali Sportowej. W I czêœci Pani 
Jolanta Wierucka wyczerpuj¹co omówi³a tematykê pedagogiki Marii Montessori oraz roli Polskiego Stowarzyszenia  
Montessori w jej propagowaniu. Zaprezentowa³a równie¿ program wychowania przedszkolnego pt. „Razem w przedszko-
lu”. Pani Beata Majewska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14 im. Marii Montessori w Nowym S¹czu przedstawi³a 
doœwiadczenia przedszkola jako dobr¹ praktykê we wdra¿aniu pedagogiki Marii Montessori. Zebrani obejrzeli równie¿ film 
promuj¹cy dzia³alnoœæ s¹deckiego przedszkola. Krótk¹ czêœæ artystyczn¹ przedstawili przedszkolacy: Maciej Wêdrycho-
wicz z Gminnego Przedszkola w Bieczu i Tobiasz Stêpieñ z ZSP w Binarowej. Bart³omiej ̄ egleñ - uczeñ ZS Nr 1  w Bieczu, 
piêknie akompaniowa³ kolêdê m³odszemu koledze na akordeonie.
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Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu otrzyma³o dofinansowanie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 92 500 z³. na modernizacjê wystawy sta³ej 
„Tradycje aptekarskie Biecza”. Projekt obejmuje: kompleksow¹ aran¿acjê i iden-
tyfikacjê wizualn¹ ekspozycji z dziedziny aptekarstwa, wiod¹cej w bieckim 
muzeum. Zastosowanie odpowiedniego oœwietlenia i udŸwiêkowienia elemen-
tów wystawy celem wzmocnienie merytorycznego przekazu. Zakup wyposa¿e-
nia wystawienniczego koresponduj¹cego z zabytkowym wnêtrzem muzeum 
i charakterem wystawy. Wykonanie aplikacji multimedialnych powi¹zanych 
z prezentowanymi treœciami i kontekstem historycznym. Unowoczeœnienie 
i interaktywnoœæ wystawy oraz konserwacjê cennych eksponatów w tym; staro-
druków medycznych i XVI – wiecznej recepty.

Pieni¹dze dla Muzeum Ziemi Bieckiej

Ma³gorzata Nalepa laureatem nagrody "Przês³o"
        30 stycznia 2015 r. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach zosta³y wrêczone doroczne nagrody w dziedzinie kultury 
„Mosty Starosty” oraz "Przês³o” dla m³odych obiecuj¹cych twórców, zaanga¿owanych w tworzenie i ochronê dóbr kultury. 
Nagrodê „Przês³o” otrzyma³a Ma³gorzata Nalepa, przewodniczka po koœciele pw. Micha³a Archanio³a w Binarowej za 
wyj¹tkowe zaanga¿owanie i profesjonalizm w popularyzacji piêkna architektury koœcio³a wpisanego na listê Œwiatowego 
Dziedzictwa UNESCO.
Cieszymy siê, ¿e praca Pani Ma³gorzaty zosta³a doceniona i nagrodzona. Dziêki jej ogromnej pasji i aktywnoœci ten piêkny 
zabytek zachwyca tysi¹ce turystów.  Laureatce serdecznie gratulujemy i ¿yczymy wielu kolejnych sukcesów.

Spotkanie z Wiceministrem 
 dniu 2 lutego 2015 r. w Sali Kina Farys odby³o siê spotkanie z Panem Markiem Wójcikiem Podsekretarzem Stanu 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wspó³organizatorami spotkania byli Burmistrz Biecza Pan Miros³aw WWêdrychowicz i Starosta Gorlicki Pan Karol Górski. Tematem spotkania by³a „Przysz³oœæ Samorz¹du Terytorial-

nego. Propozycje zmian ustrojowych dotycz¹cych gmin, powiatów i województw”. W spotkaniu wziêli udzia³ burmistrzo-
wie i wójtowie z powiatu gorlickiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, uczniowie ostatnich klas gim-
nazjalnych, maturzyœci z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Bieczu, nauczyciele, radni, so³tysi, prezesi gminnych jednostek 
stra¿y po¿arnej, przewodnicz¹cy komitetów osiedlowych, komendant komisariatu policji, przedsiêbiorcy.
Spotkanie rozpoczê³o siê powitaniem zebranych goœci przez Burmistrza Biecza, nastêpnie g³os zabra³ Pan Marek Wójcik, 
który niezwykle ciekawie przedstawi³ tematykê rozwoju samorz¹du terytorialnego, nawo³ywa³ m³odych ludzi do aktyw-
noœci i czynne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym. Zachêca³ do tworzenia M³odzie¿owych Rad Miasta, rozwijania w³asnych 
zainteresowañ, zdobywania wszechstronnej wiedzy, korzystania z pomocy wielu instytucji oraz rozwijania przedsiê-
biorczoœci. Spotkanie nie przebieg³o w formie wyk³adu, ale rozmowy z m³odymi ludŸmi na temat ich oczekiwañ i planów na 
przysz³oœæ. Pan Wiceminister schodzi³ ze sceny i podchodzi³ do m³odych, by to z nimi prowadziæ rozmowê na temat 
postrzegania sytuacji w kraju. Pyta³ o marzenia m³odych i ich realizacjê. Zachêca³ by nie wyje¿d¿ali z Polski, ale z ni¹ wi¹zali 
swoj¹ przysz³oœæ. W kolejnej czêœci spotkania mo¿liwoœæ wypowiedzi mieli wójtowie i burmistrzowie powiatu gorlickiego, 
którzy sygnalizowali wiele problemów z którymi borykaj¹ siê w swojej pracy samorz¹dowej. Pan Wiceminister odpowie-
dzia³ na wszystkie pytania wskazuj¹c te dzia³ania dziêki którym sytuacja mo¿e siê poprawiæ. Budowanie dialogu pomiêdzy 
samorz¹dami i mieszkañcami w wielu dzia³aniach maj¹ staæ siê kluczem skutecznych zmian i ewolucji. Rozmowa z Panem 
Wiceministrem przebieg³a w niezwykle mi³ej atmosferze. Sposób podejœcia do spotkania i m³odych ludzi wskazuje auten-
tyczne zainteresowanie losami m³odego pokolenia oraz du¿e zrozumienie problemów z jakimi borykaj¹ siê samorz¹dy na 
co dzieñ. 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê wszystkie wyspy, prowadzone przez:
I EDUKACJA SENSORYCZNA - Jolanta Wierucka
II EDUKACJA GEOMETRYCZNA - Halina Tokarz – Miejskie Przedszkole Nr 1 i Jolanta Romaniuk Miejskie Przedszkole Nr 3 
w Gorlicach
III EDUKACJA JÊZYKOWA - Maria Przetacznik - Miejskie Przedszkole Nr 8 w Gorlicach
IV EDUKACJA MATEMATYCZNA - Monika Muzyka – SOSW w Kobylance
V EDUKACJA KOSMICZNA - Beata Majewska-, Ma³gorzata Karpiel, Kazimiera Pajor, Katarzyna Tomaniewska - Miejskie 
Przedszkole Nr 14 im. Marii Montessori w Nowym S¹czu
Nawi¹zane podczas II Forum wspó³prace z nauczycielami realizuj¹cymi zasady pedagogiki Marii Montessorii z przedszkoli 
i szkó³ Powiatu Gorlickiego oraz Nowego S¹cza zaowocuj¹ dzia³alnoœci¹ KLUBU MONTESSORII w Bieczu, którego pomys³ 
powsta³ w³aœnie podczas obrad II FORUM. Jego cz³onkowie tj. nauczyciele i rodzice bêd¹ zg³êbiali metody Marii Montessori 
i przenosili je na teren naszych przedszkoli i szkó³. Aktualne bowiem jest stwierdzenie, ¿e „ Dobra edukacja naszych dzieci 
zale¿y od nas wszystkich”.



WYDAWCA:
Drukarnia GLINIK Robert Huk
Gorlice, ul. Michalusa 1/106, 
tel. 18 35 39 750, 605 649 019 
na zlecenie Miejsko - Gminnego Oœrodka Kultury w Bieczu

Rada Programowa: 
Miros³aw Wêdrychowicz

Grzegorz Nosal
Joanna Faryj
Pawe³ Jamro

Maria Tarczyñska (redaktor naczelny)

Fot: Mariusz Kozieñ,
       Pawe³ Dutka
       Konrad Mierzwa

Informujemy, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zamieszczania reklam w gazecie „Panorama Biecza”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

z wydawc¹ gazety: DRUKARNI¥ GLINIK ROBERT HUK, UL. MICHALUSA 1, 38-320 GORLICE,  tel. 18 3539750, 605 649 019.

Oferta Miejsko – Gminnego Oœrodka Kultury w Bieczu jest odpowiednio dostosowana do potrzeb mieszkañców wszystkich 
grup wiekowych. Najm³odszych mieszkañców zapraszamy na PORANKI FILMOWO – TEATRALNE, które od 1 marca w ka¿-
d¹ niedzielê od godz. 11.15 pozwalaj¹ dzieciom mi³o spêdzaæ czas w bieckim kinie. Poranki Filmowe oraz Poranki Teatralne 
odbywaj¹ siê naprzemiennie co tydzieñ i ciesz¹ siê wielkim zainteresowaniem. Na du¿ym ekranie mali widzowie mog¹ 
zobaczyæ swoich ulubionych bohaterów, natomiast pouczaj¹ce teatrzyki na podstawie znanych utworów literackich 
przedstawiaj¹ profesjonalni aktorzy ze Studia 
Teatralnego Art - Re  z Krakowa. Ponadto od 
poniedzia³ku do œrody w godzinach popo³udnio-
wych organizowane s¹ bezp³atne zajêcia dla 
dzieci, podczas których uczniowie mog¹ przez 
chwilê oderwaæ siê od obowi¹zków szkolnych 
i mi³o spêdziæ wolny czas z rówieœnikami.
W najbli¿szym czasie pojawi siê równie¿ cieka-
wa oferta dla osób nieco starszych.
Planowane s¹ interesuj¹ce spektakle teatralne 
oraz koncerty i wystêpy znanych gwiazd polskiej 
sceny muzycznej oraz kabaretowej.W sezonie 
letnim mieszkañcy równie¿ nie bêd¹ mieæ okazji 
do nudy, gdy¿ MGOK zaplanowa³ wiele atrakcji 
i niespodzianek. 

 Bogata oferta Miejsko–Gminnego Oœrodka Kultury w Bieczu
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TUW TUZ

HDI

"Poœrednictwo Ubezpieczeniowe      "
Gorlice, ul. 11 Listopada 21

(pod bocianem)
tel. 608 77 88 44

tel./fax 18 353 71 48

K U P O N  

RABATOWY

DLA MIESZKAÑCÓW GMINY BIECZ
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Zni¿ka dotyczy nowo zawieranych umów.
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