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Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021 rok
Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021 r. podjęta 

została na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2020 r.  
Ustalono dochód budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021 r.  

w wysokości 96.859.297,27 zł., a wydatki na 2021 r. w wysokości  
103.663.717,27 zł.

 Najważniejsze pozycje w budżecie to:
• wydatki na pomoc społeczną  - 36 mln zł;
• wydatki na oświatę - 33,5 mln zł;
• gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa, oświetlenie, oczyszczanie 

miasta, ochrona środowiska - 9,2 mln zł;
• drogi gminne i chodniki - 4,8 mln zł;
• funkcjonowanie obiektów sportowych i kulturalnych - 5,4 mln zł.

W ramach wszystkich wydatków  inwestycyjnych  przewiduje się  finansowanie 
między innymi następujących zadań:

• dokończenie budowy Centrum Kulturalno - Społecznego w Morzychnie  
za kwotę 800 tys. zł.  Całość  zadania to koszt 1,5 mln zł;

#ZOSTAŃMY W DOMU
APELUJEMY

• rozpoczęcie  budowy Centrum Kulturalno- Społecznego  w Nieczajnie Górnej,  
za kwotę 400 tys. zł.  Całość  zadania to koszt 3,5 mln zł;

• modernizacja szkoły podstawowej w Żelazówce, I etap za kwotę 700 tys. zł.  
Całość  zadania to koszt 1,5 mln zł;

• zagospodarowanie otoczenia szkoły w Laskówce Chorąskiej  - 150 tys. zł;
• utworzenie Centrum Inicjatyw Gospodarczo – Społecznych „KOTŁOWNIA” 

w byłej kotłowni MPEC (z przeznaczeniem na funkcję kulturalną, handlowo-
-usługową i siedzibę  organizacji pozarządowych i stowarzyszeń), - 206 tys. zł.  
Całość  zadania to koszt   4,3 mln zł;

• zakup gruntów pod budowę dróg , chodników i innych obiektów użyteczności  
publicznej 400 tys. zł.

Planowane są także inwestycje drogowe i budowa chodników o łącznej wartości 
prawie 3 milionów złotych oraz współfinansowanie budowy chodników przy drogach 
powiatowych na terenie naszej gminy  kwotą 400 tys. zł.

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
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Chcemy uniknąć 
podwyżek opłat 

za odpady 
komunalne

Więcej sprzętu do zdalnej nauki

Gmina Dąbrowa Tarnowska zawarła umo-
wę na zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu całej gminy z Konsorcjum firm FCC Tarnobrzeg.  
Sp. z o.o. i FCC Podhale Sp. z o.o. 

Kwota, na którą zawarto umowę na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów wynosi 5.480 tys. zł 
brutto i będzie one realizowane do 31.12.2021 r. 
Zmiana firmy zagospodarującej odpady z Dąbro-
wy Tarnowskiej nie wpływa na wysokość stawek,  
które płacą mieszkańcy, pomimo, że są onę przewożo-
ne na dalszą odległość. 

System zagospodarowania odpadów powinien być 
tak skalkulowany aby wpłaty od mieszkańców równo-
ważyły ponoszone koszty odbioru i utylizacji odpadów 
oraz prowadzenia punktów selektywnej zbiórki. 

W rzeczywistości jednak jednostki samorządu  
terytorialnego, w tym również nasza gmina, corocznie  
dopłacają do gospodarki odpadami ogromne kwoty, 
które tym samym nie są inwestowane w inne dziedziny 
życia społecznego. 

Wielu mieszkańców nie ma świadomości wysoko-
ści wydatków gminy na odbiór każdej ilości odpadów 
jaką wytwarzają mieszkańcy. Rok rocznie rośnie wiel-
kość tych odpadów, a w konsekwencji muszą rosnąć 
opłaty po stronie mieszkańców. Obecnie nie ma planów 
na obniżenie ich w najbliższym czasie, ale część miesz-
kańców nadal uważa je za zbyt wysokie. Zmniejszenie 
ich nie jest możliwe bez zaburzenia finansów gminy.

Powodem takiego stanu rzeczy są z jednej strony 
stale rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów, w tym 
opłat środowiskowych wpłacanych do marszałka dane-
go województwa, zwiększająca się ilość odpadów oraz 
niewłaściwa segregacja. Nie bez znaczenia jest też brak 
własnego składowiska śmieci. Jednak gmina nie ma  
w dzisiejszej sytuacji prawnej możliwości zorganizowa-
nia takiego składowiska.

Odrębną kwestią, która jest i będzie szczególnie 
monitorowana, to kontrola wszystkich złożonych dekla-
racji pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym 
oraz kontrola nieruchomości których mieszkańcy do tej 
pory nie figurują w miejskiej bazie. Szacujemy, że ok.  
15 % z ogólnej liczby mieszkańców gminy nie złożyło de-
klaracji „śmieciowych”, a przez to pozostali płacą wię-
cej. Ta weryfikacja będzie prowadzona w sposób ciągły.  
Za brak zgłoszenia  deklaracji grozi grzywna zgodna  
z Kodeksem Wykroczeń.

Podobny problem można zaobserwować u nie-
których  przedsiębiorców, którzy odpady powstałe  
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odda-
ją jako odpady komunalne – czego zgodnie z prawem 
nie wolno im robić. Przypominamy, że każdy przedsię-
biorca generujący śmieci z działalności, musi posiadać 
umowę z przedsiębiorstwem zbierającym odpady oraz 
potwierdzenia systematycznego ich oddawania. 

Odpady te nie mogą zatem być częścią zbieranych 
przez gminę odpadów komunalnych.

Plany rozwojowe obecnej 
kadencji samorządu

Najbliższe lata w planach samorządu mają być poświęcone dalszemu rozwojowi infrastruktury 
poprawiającej standard życia w mieście i na terenach wiejskich.

Oprócz stałego inwestowania w infrastrukturę oświatową, wodno - kanalizacyjną, drogową, 
chodniki, oświetlenie ulic, samorząd zakłada zrealizować w niedalekiej przyszłości projekty  
prezentowane poniżej.

W mieście:
• Utworzenie Centrum Inicjatyw Gospodarczo – Społecznych „KOTŁOWNIA” w byłej kotłowni MPEC  

(z przeznaczeniem na funkcję kulturalną, handlowo-usługową i siedzibę organizacji pozarządowych  
i stowarzyszeń), 

• Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska 
• (w tym utworzenie na obiektach sportowych: ślizgawki rekreacyjnej/lodowiska, toru rolkarskiego, 

sceny plenerowej, modernizacja letniego basenu, dobudowa części SPA do istniejącej krytej pływalni 
wraz z jej przebudową),

• Przebudowę „Placu Walczących o Niepodległą Polskę” zlokalizowanego w Parku Miejskim,
• Modernizacja stadionu miejskiego z budową nowej bieżni i systemu nawadniania.

 
         W sołectwach:

• Budowa Centrum Kulturalno – Społecznego w Nieczajnie Górnej,
• Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Smęgorzowie,
• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
• Przebudowa Szkoły Podstawowej w Żelazówce.
• Modernizacja przyszkolnych boisk w Szarwarku,
• Budowa ogólnodostępnego boiska w Żelazówce.

 
Jeżeli uważacie Państwo, że do listy zadań priorytetowych należy dodać jeszcze inne przedsięwzięcia, 

to oczekujemy na Państwa propozycje i sugestie pod adresem mailowym Urzędu Miejskiego: 
umdt@dabrowatar.pl

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech wręczyła samorządowcom  
z powiatu dąbrowskiego promesy na zakup sprzętu do nauki zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego  
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu wzięła również udział Radna Sejmiku Województwa  
Małopolskiego Anna Mikosz. Promesę dla Gminy Dąbrowa Tarnowska na kwotę 74 983,26 zł odebrał  
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. 

Środki te zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu komputerowego 
do nauki zdalnej dla uczniów uczęsz-
czających do szkół podstawowych, 
których organem prowadzącym jest 
nasza gmina.

Promesy otrzymały rów-
nież wszystkie samorządy gminne  
z terenu powiatu oraz organ prowa-
dzący Zespół – Szkolno Przedszkolny 
w Żelazówce.  

W ubiegłym roku Gmina Dą-
browa Tarnowska dwukrotnie doko-
nywała zakupu laptopów w związ-
ku z uzyskanym dofinansowaniem  
w ramach programu „Zdalna szkoła”. 
Łącznie kupiono  uczniom 79 nowo-
czesnych laptopów za kwotę blisko 
200 tysięcy złotych.
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Nowoczesny samochód
dla osób z niepełnosprawnościami

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. na parkingu przed Urzędem Miej-
skim odbyło się przekazanie samochodu dla osób z niepełnosprawnościami  
w ramach realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych na terenie Gmi-
ny Dąbrowa Tarnowska poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełno-
sprawnych”. 

Projekt jest integralną częścią „Programu Wyrównywania Różnic Między 
Regionami III”. Gościem specjalnym tego zorganizowanego przez Burmistrza 
Dąbrowy Tarnowskiej wydarzenia była Marta Malec-Lech z Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

Projekt dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego wdrożenie było możliwe dzięki współ-
pracy Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Starostwa Powiatowe-
go, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszt zadania wyniósł prawie  
200 tys. zł przy dofinansowaniu z PEFRON w wysokości 120 tys. zł.

Autobus zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla 18 osób, w tym tak-
że osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pojazd dowozi już dzie-
ci i młodzież niepełnosprawną do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół i przedszkoli specjalnych  
w Tarnowie. Obecnie na tej trasie przewożonych jest 16 dzieci z naszej gminy.

Dąbrowska „Trójka” 
z nowoczesną salą 

integracji sensorycznej 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego  

w Dąbrowie Tarnowskiej została niedawno wyposażona w salę integra-
cji sensorycznej. Jest to pierwsza tego typu pracownia szkolna na terenie  
naszej gminy 

Ze względów na panującą sytuację epidemiologiczną jej otwarcie  
na początku marca miało kameralny charakter. Uczestniczyli w nim:  
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Dąbro-
wie Tarnowskiej Lucyna Kaganek oraz uczniowie klasy integracyjnej II b wraz  
z wychowawcą Urszulą Bobowską. Przybyłych gości przywitała Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 3 Iwona Wrzoskiewicz – Słonka. 

Obecny na uroczystości Burmistrz Krzysztof Kaczmarski podkreślił,  
że powstanie sali było możliwe dzięki wspólnym staraniom i konsekwent-
nemu działaniu Dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, Dyrektora 
CUW-u oraz władz samorządowych. Koszt stworzenia takiej nowoczesnej sali  
wyniósł 30 000 zł. 

Sala integracji sensorycznej służy do prowadzenia zajęć profilaktycznych  
i terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funk-
cjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór  
i przetwarzanie bodźców zmysłowych. 

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”. Nie jest 
wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zacho-
wania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań.  
Pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja 
poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. 

Specjalistyczny sprzęt na sali integracji sensorycznej obejmuje urządze-
nia do ćwiczeń pod okiem terapeuty oraz liczne atrakcje służące do zabawy,  
a także rozwiązania multimedialne. 

Sala ta jest jedną z niewielu takich na terenie powiatu.
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W hołdzie „Żołnierzom Niezłomnym”
W poniedziałek 1 marca br., w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, w Parku Miejskim im. „100-lecia Odzyskania Niepodległości”  
w Dąbrowie Tarnowskiej przed przed pomnikiem upamiętniającym 
poległych z Dąbrowy Tarnowskiej odbyła się uroczystość patriotyczna ku czci  
bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się  
sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu. 

Delegacje samorządów i instytucji złożyły wiązanki biało-czerwonych 
kwiatów i znicze. Wśród nich byli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
Krzysztof Kaczmarski, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz radni rady miejskiej  
i rady powiatu. 

Obecny był także wójt Gręboszowa Krzysztof Gil, Komendant Policji  
w Dąbrowie Tarnowskiej nadkomisarz Jarosław Kmieć oraz Kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej Aleksandra Kądzielawa. Tegoroczna 
uroczystość miała skromny, zupełnie inny charakter niż dotychczas, w związku  
z aktualną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju. 

Rozpoczął ją st. chor. Mariusz Grzebieniowski, Dowódca Jednostki 
Strzeleckiej JS–2083 im. Mariana Kukiela w Dąbrowie, który odczytał 
list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z okazji przypadającego 1 marca  
święta, skierowany do osób i środowisk honorujących Żołnierzy Niezłomych.

Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządów 
Powiatu Dąbrowskiego w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych.

Koncert poświęcony pamięci “Żołnierzy Niezłomnych”
W niedzielę 7 marca br. w zabytkowym kościele  

pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej  
odbył się koncert pieśni patriotycznych poświęcony pamięci 
“Żołnierzy Niezłomnych”. 

Wystąpił Chór Clave de Sol ze Szkoły Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Szczucinie pod dyrekcją Ilony 
Mach oraz solisty, tenora Sebastiana Macha z Akademii 
Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, obchody 
odbyły się w skromniejszej formie, a koncert pieśni 
patriotycznych, będący głównym punktem tegorocznych 
obchodów był transmitowany. 

Artystom akompaniowała Martyna Misiaszek. Koncert 
zorganizowany został przez Stowarzyszenie Samorządów 
Powiatu Dąbrowskiego przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego i Powiatu Dąbrowskiego.

Swoją obecnością uroczystości zaszczycił Wicewojewoda 
Małopolski Ryszard Pagacz, wójtowie i burmistrzowie  
z terenu powiatu dąbrowskiego, w tym Burmistrz Dąbrowy 
Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wicestarosta Dąbrowski 
Krzysztof Bryk, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji  
i stowarzyszeń oraz przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 
Strzelec JS 2083.

Po koncercie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny 
i Żołnierzy Niezłomnych sprawowana przez proboszcza 
dąbrowskiej parafii księdza Stanisława Cyrana.
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Dąbrowskie seniorki docenione przez  
Muzeum Historii Polski

W ubiegłym roku Muzeum Historii Polski w Warszawie pod Honorowym 
Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz przy udziale 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło akcję pod nazwą „Moja Pamiątka”. 

Akcja ta kierowana była do osób po 60 roku życia, a jej celem było zachęcenie 
osób starszych do podzielenia się swoim wspomnieniem, gdyż  historia naszego 
kraju to także osobista historia każdego z nas. 

Do projektu przystąpiły dwie uczestniczki 
Dziennego Domu „Senior+” w Dąbrowie Tarnowskiej 
Pani Władysława Burak i Pani Teodozja Bednarz, które 
w swoich pracach wzruszająco opisały  przeżycia 
związane z okresem II wojny światowej. 

Prace te zostały przesłane przez kadrę Dziennego 
Domu do Muzeum Historii Polski i na początku marca 
Dzienny Dom Senior + otrzymał piękne podziękowania 
dla swoich Seniorek za udział w tej niezwykłej akcji  
od MHP oraz Mateusza Morawieckiego Premiera RP.

„Czerwone róże od Obywateli DT” - koncert w DDK
Tegoroczny Dzień Kobiet w Dąbrowskim Domu Kultury uświetnił występ 

zespołu lokalnych artystów „Obywatele DT”. 
Koncert odbywał się w reżimie sanitarnym z limitowaną widownią, a jego 

transmisje online prowadził portal „Koncertowy Tarnów i Okolice”.
Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Paweł Chojnowski 

– Dyrektor DDK złożyli życzenia kobiecej części publiczności i obdarowali ją 
symbolicznie słodkościami. Koncert miał także dodatkowy charytatywny cel. 
Zbierano wolne datki i pomagano w aukcji internetowej Gabrieli Łoś, walczącej  
z nowotworem kości. 

„Obywatele DT” zaprezentowali własne kompozycje, po czym bisowali 
na  prośbę świetnie bawiącej się publiczności. Wśród utworów były zabawne, 
inteligentne ballady, bluesowe perełki, piosenki „zaangażowane” społecznie, 
osadzone mocno w lokalnym kontekście i wpadające w ucho songi. 

Podczas koncertu po raz pierwszy użyto nowoczesnego, profesjonalnego 
systemu oświetlenia scenicznego, będącego efektem starań Dąbrowskiego Domu 
Kultury o modernizację wyposażenia technicznego.

Akcja „Mała Książka Wieki Człowiek” w bibliotece
W Oddziale dla Dzieci i Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej trwa akcja 

„Mała Książka Wielki Człowiek”?  W jej ramach dzieci otrzymują naklejki  
ze zwierzętami, którymi mogą wypełniać swoją „Kartę Małego Czytelnika”

Drodzy Rodzice, jeśli Wasze dziecko nie bierze jeszcze udziału w tej akcji,  
a ma od 3 do 6 lat i jest czytelnikiem naszej biblioteki to może odebrać „Wyprawkę 
Małego Czytelnika” i zacząć kolekcjonować naklejki.

Miejska Biblioteka Publiczna przypomina dzieciom, które mają już taką kartę, 
aby jak najszybciej wypełniły ją naklejkami i odebrały drobną niespodziankę.

Akcja „Mała Książka Wielki Człowiek” realizowana jest przez Instytut Książki, 
a dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
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Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa receptą 
na brak przystępnych cenowo mieszkań?

W sobotę 6 marca br. przedstawiciele 13 gmin 
z Małopolski, a wśród nich Dąbrowa Tarnowska, 
podpisali w Bochni porozumienie o partnerstwie  
z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Dzięki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej na 
ich terenie ma łącznie powstać blisko 900 mieszkań. 
Przy podpisaniu porozumienia z Krajowym Zasobem 
Mieszkaniowym Gminę Dąbrowa Tarnowska 
reprezentował Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Ideę projektu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
przedstawił obecny na spotkaniu wicepremier i minister 
rozwoju Jarosław Gowin.

Towarzysząca mu wiceminister rozwoju, pracy  
i technologii Anna Kornecka mówiła, że program 
jest ukierunkowany na osoby, które nie są w stanie 
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Jak zaznaczyła: “Społeczna Inicjatywa Mieszkanio-
wa buduje mieszkania o tzw. umiarkowanym czynszu. 

Będą to mieszkania na wynajem, z przystępnym 
czynszem, na który stać większość Polaków  
i z opcją dojścia do własności”. Samorząd Dąbrowy 
Tarnowskiej ma świadomość dużego zapotrzebowania 

młodych małżeństw i rodzin z dziećmi na mieszkania,  
o niewysokich miesięcznych opłatach.

Samorząd, który decyduje się na tworzenie nowych 
Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych będzie mógł 
otrzymać bezzwrotne wsparcie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 3 mln złotych.

Spotkanie finalizujące Klaster Energii 
„Energetyczne Powiśle”

11 marca 2021 r. na Hali Łuczniczej w Dąbrowie 
Tarnowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin 
powiatu dąbrowskiego wchodzących w skład Klastra 
Energii ‘Energetyczne Powiśle’ z liderem klastra, którą 
jest firma  Doeko Group Sp. z.o.o. z Krakowa. 

Firmę reprezentował Wiceprezes Wojciech 
Chowaniak. Spotkanie, które odbyło się w reżimie 
sanitarnym, zorganizował Burmistrz Dąbrowy 
Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i on sam przywitał 
zebranych. Obecny był także Wicestarosta Krzysztof 
Bryk, gdyż władze powiatu również zaproszono do 
projektu koordynowanego przez gminę Dąbrowa 
Tarnowska.

Klaster zrzeszając gminy powiatu dąbrowskiego 
stawia sobie następujące cele: ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Powiśla Dąbrowskiego, nowe inwestycje  
w odnawialne źródła energii (OZE) z naciskiem na 
rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej, 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
dywersyfikację źródeł energii, edukację ekologiczną  
w zakresie OZE.

Dąbrowa Tarnowska wraz z innymi gminami 
powiatu dąbrowskiego przystąpiła do klastra już pod 
koniec 2017 roku. Od tego czasu na terenie powiatu 
dąbrowskiego znacznie wzrosło zainteresowanie 
nowoczesnymi technologiami energetycznymi. 

Coraz więcej mieszkańców decyduje się na 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii na terenie 
swoich posesji.  Dodatkową zaletą współdziałania  
w ramach klastra energii „Energetyczne Powiśle” jest 
zdecydowanie wyższa punktacja wniosków dotyczących 
montażu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 
w ramach programu 4.1.1. realizowanego ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

w ramach działania: „Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych.” 

Partnerami klastra mogą być również 
przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z możliwości, 
przysługujących w ramach klastra w zakresie 
pozyskiwania środków finansowych do realizacji 
projektów energetycznych, przynoszących duże 
oszczędności w funkcjonowaniu firm.
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Pomóżmy Gabrysi i Szymonowi w walce o zdrowie
Na przełomie lutego i marca przeprowadzono 

akcje charytatywne na kontynuację leczenia dwójki 
nastoletnich mieszkańców powiatu dąbrowskiego: 
Gabrieli Łoś i Szymona Kolano. 

Zbierano pieniądze poprzez sprzedaż ciast, datki 
do puszek na terenie powiatu dąbrowskiego. Dzięki 
Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Smęgorzów na terenie wsi 
udało się przeprowadzić dwie akcje sprzedaży słodkości 
na rzecz Szymona. 

Dla Gabrysi zbiórka prowadzona była także 
podczas koncertu „Obywateli DT”. Nadal możliwe 
jest wspieranie walczących o zdrowie młodych ludzi 
poprzez zbiórki internetowe, przekazanie 1 % podatku 
oraz wpłaty na specjalne konta. Oboje mają konta na 
www.siepomaga.pl. Każda złotówka ma znaczenie  
i przybliża ich do odzyskania zdrowia i jakości życia.

Osoby chcące przekazać 1% podatku dla 
Gabrysi mogą wpisać w formularz podatkowy numer:  
KRS 0000037904, a w rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1%” podać: 38006 Łoś Gabriela. 

Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat 
darczyńcy proszeni są by nie wpisywać zdrobnień ani 
słów odmienionych przez przypadki jak również słów: 
„dla”, „na”, „leczenie”, „rehabilitacja”, itp. 

Rodzice Gabrysi proszą także o zaznaczenie  
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. 
Gabriela Łoś znajduje się pod opieką Fundacji Dzieciom 
“Zdążyć z Pomocą”.

W przypadku chęci zapewnienia innej pomocy niż 
1% można dokonywać wpłat na subkonto fundacji: Alior 
Bank S.A., nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 
3994; tytułem: 38006 Łoś Gabriela darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.

www.siepomaga.pl/gabriela-los

Szymonowi także można nadal okazać pomoc 
poprzez wpłaty na: 

     www.siepomaga.pl/szymon-kolano 

Możliwe jest także przekazanie 1 % podatku na numer 
KRS: 0000396361,  

cel szczegółowy 1%: 0065342 Szymon.

Nowoczesny pojazd z drabiną pożarniczą o zasięgu 30 metrów trafił na początku marca do Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dotychczasowy, 20-letni wóz był wyposażony jedynie w podnośnik hydrauliczny o zasięgu krótszym  
o 10 m. Nowy pojazd na podwoziu firmy MAN, zbudowany przez austriacką firmę Rosenbauer, jest wyposażony  

Dąbrowscy strażacy  
z nowoczesnym samochodem

foto: www.rdn.pl foto: www.rdn.pl

m.in. w mechaniczną drabinę oświetlaną diodami 
LED czy reflektory do oświetlania terenu, która jest 
zautomatyzowana, co ułatwi strażakom obsługę 
poszczególnych akcesoriów. Koszt wszystkich  
20 pojazdów to około 50 mln złotych.  

Całość sfinansowała Państwowa Straż Pożarna. 
W najbliższym czasie kilkunastu dąbrowskich 

strażaków przejdzie szkolenie z zakresu obsługi 
nowego wozu. Obecnie w Komendzie Wojewódzkiej 
PSP w Krakowie trwają formalności związane  
z rejestracją nowego pojazdu. Dąbrowska jednostka 
będzie mogła korzystać z nowego wozu strażackiego 
już na przełomie marca i kwietnia.
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Przypominamy o nowym nr rachunku 
do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,  
że został uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, 

specjalny rachunek pomocniczy dla Mieszkańców gminy 
na “Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Nr tego rachunku to: 69 9462 0003 2001 0000 4226 0057.
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BEZPŁATNY PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY 
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Pobierz, zainstaluj i korzystaj z „InfoŚmieci” 
aplikacji z harmonogramem odbioru odpadów

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej poleca pobranie  
i zainstalowanie aplikacji InfoŚmieci, która zapewnia łatwy dostęp  
do aktualnego gminnego terminarza wywozu odpadów oraz  
dodatkowe informacje na temat segregacji śmieci i o Punktach 
Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK.

Aplikacja InfoŚmieci wyposażona jest w funkcje przypominania  
terminów oraz harmonogram wywozu odpadów. Już nigdy nie 
zapomnisz wystawić śmieci! Przed zbliżającym się terminem 
wywozu poszczególnych odpadów komunalnych z danej lokalizacji, 
aplikacja przypomni o tym użytkownikowi, który otrzyma stosowne 
powiadomienie. 

 
Aby zainstalować aplikację na telefonach z systemem Android 

należy wpisać „infosmieci”  w aplikacji Google PLAY.
Dla telefonów z systemem iOS aplikacja będzie dostępna w App 

Store wkrótce - zaraz po jej zatwierdzeniu.

W aplikacji należy wybrać:
→ województwo małopolskie →  powiat dąbrowski  

→ Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej  
→ ulicę lub poszczególne bloki na osiedlu lub sołectwo

Dodatkową funkcją aplikacji InfoŚmieci jest możliwość 
przekazywania Mieszańcom przez Urząd Miejski w Dąbrowie 
Tarnowskiej różnych ważnych informacji.

Zapraszamy do pobrania i korzystania tej aplikacji


