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Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Nędzy 

 
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości 

zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. 

Zamawiający: Gmina Nędza 
ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
tel. (0 32) 410 20 18, tel./fax (0 32) 410 23 99 w. 28 
e-mail: ug@nedza.pl 

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy przy ul. Jana 
Pawła II 41a, w tym: 
- zadanie nr 1:  modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o., 
- zadanie nr 2: ocieplenie stropodachu nad częścią dydaktyczną. 

Termin realizacji 
zamówienia: 

zadanie nr 1 - 15.10.2007 r. 
zadanie nr 2 - 15.08.2008 r. 

Specyfikacja warunków 
zamówienia: 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna pobrać bezpośrednio ze strony 
internetowej www.nedza.pl w formacie PDF albo odebrać w siedzibie zamawiającego, w pokoju 
nr 21. 

Osoby do kontaktów z 
oferentami: 

w sprawach proceduralnych: 
Waldemar Kalus 
pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 w. 28 
godziny urzędowania: 
od poniedziałku do piątku od 800 do 1400 
w sprawach merytorycznych: 
Mieczysław Wojtaszek 
pokój nr 22, tel. (0 32) 410 20 18 w. 30 
godziny urzędowania: 
od poniedziałku do piątku od 800 do 1400 

Miejsce i termin składania 
ofert: 

Oferty naleŜy składać w Urzędzie Gminy Nędza, ul. Sobieskiego 5, pok. nr 17. Termin składania 
ofert upływa 30.08.2007 r. o godz. 900. 

Miejsce i termin otwarcia 
ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nędza, ul. Sobieskiego 5, pok. nr 14, w dniu 
30.08.2007 r. o godz. 930. 

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

Kryteria wyboru oferty: cena - 100% 

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania oferty częściowej na zadanie nr 1 lub nr 2. 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 
zamówienia: 
- przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności powinien odpowiadać 
zakresowi robót w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
- osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania ww. robót, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, 
5) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych, 
6) spełniają warunki określone niniejszą specyfikacją, 
7) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami 
oraz zaświadczeniami. 
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SATYSFAKCJA STRONY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD 
GMINY - RAPORT 2/2007 

 

Liczba ankiet skutecznie doręczonych i odzyskanych : 42 
 
1. Odpowiedź na pytanie pierwsze ankiety pozwoliła 
określić rodzaj spraw skierowanych do Urzędu Gminy w 
okresie kwiecień - czerwiec 2007. Tematyka spraw 
zawierała cały wachlarz problemów, których załatwienie 
naleŜy do kompetencji samorządu gminy. Nie 
zidentyfikowały swoich spraw 4 osoby. Przekrój 
załatwianych spraw przedstawia się następująco:  

• dowód osobisty - 9 osób,  
• USC - 8 osób,  
• ewidencja ludności - 4 osoby,  
• działalność gospodarcza - 2 osoby,  
• wywóz śmieci, worki - 3 osoby,  
• plan zagospodarowania przestrzennego - 3 

osoby,  
• kupno, sprzedaŜ działki - 2 osoby,  
• ochrona środowiska - 1 osoba,  
• wycinka drzew - 1 osoba,  
• zgłoszenie uszkodzenia znaku drogowego - 1 

osoba,  
• zaświadczenie - 2 osoby,  
• sprawa w sekretariacie - 2 osoby.  

2. Na pytanie dotyczące zadowolenia z poziomu 
świadczonych usług w Urzędzie Gminy - spośród 42 osób, 
aŜ 34 osoby oceniły poziom świadczonych usług jako 
bardzo dobry, 6 osób jako dobry, natomiast 2 osoby jako 
niezadowalający. 
Poziom świadczonych usług w Urzędzie Gminy 
3. Ogólna ocena kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy 
przy załatwianiu spraw była przedmiotem kolejnego 
pytania skierowanego do mieszkańców. Z 42 
respondentów ocenę bardzo dobrą wystawiło 
pracownikom Urzędu Gminy 37 osób, ocenę dobrą - 3 
osoby, ocenę zadowalającą - 1 osoba, a ocenę 
niezadowalającą - 1 osoba. 
 
 
 
 
 

Ocena kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy przy 
załatwieniu sprawy  
4. Następnym pytaniem skierowanym do respondentów 
była ocena rzetelności przekazywanej informacji oraz 
pomocy świadczonej przez pracowników Urzędu Gminy 
przy załatwianiu spraw. Spośród 42 zbadanych 
mieszkańców - 37 osób uznało, Ŝe rzetelność przekazanej 
informacji oraz pomoc przy załatwieniu sprawy była 
bardzo dobra, 3 osoby uznały, Ŝe dobra, 1 osoba - Ŝe 
zadowalająca i 1 osoba - Ŝe niezadowalająca. 
Ocena rzetelności przekazywanej informacji oraz 
pomocy świadczonej przez pracownika Urzędu 
Gminy przy załatwieniu sprawy  
5. Ogólna informacja dotycząca pracy Urzędu była 
przedmiotem kolejnego pytania zadanego w ankiecie. Na 
pytanie: Jak Pan (Pani) ocenia przekazywaną informację o 
pracy Urzędu Gminy? - 31 osób odpowiedziało, Ŝe sposób 
przekazywania informacji o pracy Urzędu Gminy jest 
bardzo dobry, 9 osób stwierdziło, Ŝe jest dobry, 1 osoba - 
Ŝe jest zadowalający i 1 osoba - Ŝe jest niezadowalający. 
Ocena przekazywanej informacji o pracy Urzędu 
Gminy  
6. Ostatnie pytanie brzmiało: Jakie ma Pan (Pani) uwagi 
dotyczące pracy Urzędu Gminy i co Pana (Pani) zdaniem 
moŜna zmienić w funkcjonowaniu Urzędu Gminy? 
Odpowiedzi udzieliło 16 osób, pozostałe osoby pozostawiły 
rubrykę bez zapisów:  

• 1 osoba stwierdziła, Ŝe nic nie trzeba zmieniać;  
• 2 osoby stwierdziły, Ŝe jest super;  
• 9 osób stwierdziło, Ŝe nie mają uwag dot. pracy 

urzędu;  
• 1 osoba stwierdziła, Ŝe nie ma uwag, a 

pracownicy zawsze słuŜą pomocą i szybko 
załatwiają sprawy;  

• 1 osoba stwierdziła, Ŝe naleŜy zmienić 
niektórych pracowników urzędu na bardziej 
"bezstronnych" i uprzejmych;  

• 1 osoba napisała, Ŝe pracownicy są bardzo 
przyjemni w kontakcie, słuŜą radą, chętnie 
tłumaczą niejasności;  

• 1 osoba poprosiła, aby sprawdzać sumienność 
pracowników.  

 
 
 

 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
URZĄD GMINY W NĘDZY PROSI 

O KONTAKT WSZYSTKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W 
ZAKRESIE ODBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 
CHĘTNYCH DO PROWADZENIA 

W/W DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE 
GMINY NĘDZA. 

MAJĄC NA UWADZE OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI 

ORAZ DBAJĄC O INTERESY 
NASZYCH MIESZKAŃCÓW 
PRAGNIEMY WSPÓLNIE 

WYPRACOWAĆ OPTYMALNY I 
ZGODNY Z PRZEPISAMI SYSTEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
NA TERENIE GMINY NĘDZA 

 
                      Wójt Gminy Nędza 
                       mgr Anna Iskała 

Informuje się mieszkańców 
Gminy Nędza o moŜliwości 

składania wniosków na 
świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy 2007-2008. 

Wnioski do pobrania w siedzibie 
GOPS przy ul. Jana III 
Sobieskiego 5 w Nędzy. 



 
 

JAK KSZTAŁTUJE SIĘ BUDśET GMINY PO I PÓŁROCZU 2007 ROKU 
 

I.  DOCHODY 
 
           Dochody  ogółem w I półroczu  2007 r. wykonano w wysokości 6.068.298,73 zł. na plan 11.237.804,24 zł. , co 
stanowi 54 % wykonania planu dochodów. W stosunku do I półrocza  2006 roku  wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 
576.911,21 zł.     

Dochody budŜetu gminy przedstawia się według  podstawowych źródeł : 

• dochody własne, 
• subwencja ogólna, 
• dotacje, 

 
       PoniŜszy wykres przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. z podziałem na podstawowe źródła tych 
dochodów. 
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II.        WYDATKI 
 
       Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 roku wyniosło kwotę 5.372.971,41 zł. na plan 12.659.781,24,00 zł., co 
stanowi 42,44 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieŜące stanową  97,90 %, co 
odpowiada kwocie 5.260.316,35 zł.,  a wydatki majątkowe stanowią 2,10 % co odpowiada kwocie 112.655,06 zł.  

  
             W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się 
następująco : 

 
 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej Gminy 

 
Plan 

 na 2007 r. 
  

 
Wykonanie 

wydatków za 
  2007 r.  

 
% wykonania  
wydatków do 

wykonania wydatków  
ogółem 

1 2 3 4 
 
1.  Urząd Gminy w Nędzy 
2.     Zespół Szkolno -   
        Gimnazjalny w Nędzy 
3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Górkach Śl. 
4. Zespół Szkolno –   
        Przedszkolny w Babicach 
5. Przedszkole w Nędzy 
6. Zespół Szkolno –  
        Przedszkolny w Zawadzie   
        Ks. 
7. Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Nędzy 
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17,42 
 

Ogółem 12.659.781,24 5.372.971,41 100,00 

 
 



 
 

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI Z NASZEJ GMINY 

       Jak co roku i tego lata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy zorganizował wyjazdy dzieci na wypoczynek letni.  
Kuratorium Oświaty w Katowicach zapewniło 10 miejsc dla dzieci z rodzin objętych pomocą GOPS.  
 
Pierwszy wyjazd był zaraz na początku wakacji do Pogorzelicy - 3 miejsca.  

                                                  

Grupa 7 dzieci wyjechała takŜe na drugi  wypoczynek finansowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach  do 
Zarzecza.  

 

 
 

Od kilka juz lat GOPS we współpracy z GKRPA wysyła dzieci na kolonie do Muszyny - do ośrodka 
szkoleniowo – wypoczynkowego JAGA. GOPS opłacił wyjazd 7 dzieci, GKRPA takŜe opłaciła pobyt w Muszynie 7 
dzieci.  

 

 
Łącznie w wakacje wyjechało 24 dzieci. Dzieci wracając z wakacji były radosne, pobyt się wszystkim podobał, 

pogoda prawie zawsze dopisywała. Atrakcji było wiele – wycieczki, ogniska, basen, spacery itp. Wszystkie dzieci chcą 
ponownie wyjechać na wakacje za rok – czy będzie to moŜliwe? OkaŜe się juŜ za 365 dni. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
tel. 0 32 410 20 18, tel./fax 0 32 410 23 99 
www.nedza.pl 
e-mail: ug@nedza.pl 
godziny urzędowania:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
ADRES REDAKCJI :  
Urząd Gminy w Nędzy  
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
NAKŁAD : 1000 egzemplarzy  

Pogorzelica jest miejscowością uzdrowiskową WybrzeŜa 
Rewalskiego. DuŜe obszary lasów sosnowych w połączeniu z morskim 
powietrzem tworzą w Pogorzelicy specyficzny mikroklimat doskonale 
poprawiający samopoczucie oraz wspomagający leczenie chorób 
układu oddechowego i kostnego.  

W miejscowości przewaŜają duŜe ośrodki wypoczynkowe i 
sanatoryjne oraz kempingi. Niewątpliwym jej atutem jest połoŜenie 
wśród lasów - czyli cisza i spokój, a jednocześnie bliskość Niechorza - 
miejscowości w której Ŝycie wakacyjne toczy się "na wysokich 
obrotach". 

Pośród lasów, wzgórz i łąk, na terenie niegdyś królującej 
Puszczy Karpackiej, goszczącej w swych ostępach krocie potoków, 
stawów, cieków wodnych i rzek, w malowniczo ukształtowanej 
Kotlinie Sandomierskiej, rozciągającej się od podnóŜa Karpat, po 
wyŜyny: Małopolską i Lubelsko-Lwowską, na pograniczu 
zagłębienia zwanego Rynną Podkarpacką, leŜy miejscowość 
Zarzecze. 

Zarzecze jest znaną miejscowością turystyczną, 
połoŜoną nad jeziorem śywieckim. Do jej szczególnych walorów 
turystycznych naleŜy bliskie połoŜenie gór oraz jezioro 
umoŜliwiające aktywny wypoczynek. Miejscowość ta ma bogatą 
kulturę związaną z regionem Beskidu Ŝywieckiego 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna urokliwie 
połoŜona wśród szczytów i potoków górskich, zajmuje ziemie 
leŜące na południu województwa małopolskiego, na 
pograniczu polsko-słowackim w dolinie rzeki Poprad i dwóch 
jej dopływów potoków Szczawnik i Muszynka, na wysokości 
od 450 do 550 m n. p. m., najwyŜszą górą jest Jaworzyna 
1114 m n.p.m. 

        Ośrodek połoŜony jest w malowniczej kotlinie 
Popradu bogatej w źródła naturalnej wody mineralnej, z 
których jedno znajduje się na terenie Ośrodka. Okolice te 
słyną z niepowtarzalnego mikroklimatu, duŜej ilości lasów i 
rezerwatów przyrody, co daje duŜe moŜliwości dobrego 
wypoczynku i zdrowia. 


