
Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018 roku   w miejscowości  Izdebnik
gmina Lanckorona.

1. Koszt utrzymania zespołu szkół   –            10 540 171,22  złotych
    od 2015 do I półrocza 2018 
 
2.  W  budynku  szkoły  zostały  wykonane  roboty  remontowo-budowlane
za ogólną kwotę:  236 377,00 zł.
w tym:
instalacja odgromowa na sali  gimnastycznej, wymiana wykładziny i położenie
wylewki  samopoziomującej,  konserwacja  telewizji  dozorowej,   modernizacja
instalacji  monitoringu,  wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej,  remont  budynku
przedszkola.                 
 
3.  Wykonano  plac  zabaw  dla  dzieci  przy  Zespole  Szkół  za  kwotę
97 466,00 złotych.

4.  Wykonano  boisko  wielofunkcyjne  do  piłki  ręcznej,  siatkówki,  tenisa
ziemnego i koszykówki przy Zespole Szkół za kwotę 115 251,00 złotych.

5.  Wykonano  miejsca  postojowe  przy  Zespole  Szkół  za  kwotę
47 500,00 złotych.

6.  Wykonano  projekt  budowlano  -  wykonawczy  przebudowy  i  nadbudowy
budynku  Zespołu  Szkół  z  instalacjami  z  dobudową  sali  gimnastycznej
z instalacjami o wymiarach 26 m x 18 m – za kwotę 39 999,60 złotych.

7. Koszt utrzymania Biblioteki wynosi  ok.                236 380,00  złotych.
    (łącznie z wynagrodzeniem pracownika)

8. Wspieranie jednostki OSP  ok.               96 700,00 złotych.

9. Wspieranie Klubu Sportowego ok.                             41 000,00 złotych. 
        
10. Koszt utrzymania akcji zima                      85 000,00  złotych. 
      odśnieżanie i dowóz żużla.

11. Koszty oświetlenia ulicznego                     330 000,00  złotych.
      (oświetlenie, przeglądy, konserwacja)
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12.  Opracowano  zmianę  nr  1  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Lanckorona  wraz  ze  zmianą  nr  3
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Lanckorona  –
fragment  Izdebnika  na  którym zamierza  się  realizację  oczyszczalni  ścieków.
Koszt opracowania to  27 000,00 złotych.

13.  Dla polepszenia zaopatrzenia w wodę dokonano połączenia sieci odcinka
łączącego sieć wodociągową ZWiK Skawina z  siecią  wodociągową Izdebnik
w miejscowości Izdebnik za kwotę 13 530,00 złotych.

14.  Zakupiono   zestaw  hydroforowy   oraz  zbiornik  betonowy.  Zestaw
zamontowano  na sieci wodociągowej w Izdebniku – Chatałówce. 
Ogólny koszt  wyniósł  38 571,05   złotych.

15.  Wykonano  dokumentację  na  rozbudowę  sieci  wodociągowej
w miejscowości Izdebnik o trzech odcinkach ok. 950, 550 mb. i 500 mb. wraz
z uzbrojeniem  za ogólną  kwotę 26 490,00 złotych.  
 
16. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o długości ok. 430 mb.  za kwotę
60 000,00 złotych.

17. Dokonano inwentaryzacji kapliczek za kwotę 2 100,00 złotych. 

18. Wykonano instalację alarmową i elektryczną w kapliczce Św. Walentego
za kwotę 2 700,00 złotych.

19.  Wykonano  dokumentację  na  wykonanie  projektu  budowlanego  budowy
oświetlenia ulicznego za kwotę 25 830,00 złotych.

20. Wykonano budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV drogi
krajowej nr 52 za kwotę 74 000,00 złotych.

21.  Wstawiono  słupy  betonowe  –  światłowodowe  dla  poprawy  łącza
internetowego – za kwotę  8 000,00 złotych.

22.  Wykonano  projekt  techniczny  na  przebudowę  dróg  wraz  z  budową
i przebudową chodników  i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej
nr 1728K Izdebnik-Lanckorona-Brody na odcinku 0 + 000 – 0 + 350 i 2 + 595 –
2 +820  oraz  drogi  powiatowej  nr  1727  Jastrzębia  –  Kopań  –  Lanckorona  –
Jastrzębia na odcinku 0 + 000 – 0 + 545 za kwotę  - 43 000,00 złotych. 
Są to środki powiatowe.
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23.  Wykonano  remont  drogi  gminnej  nr  K  470155  Podchybie  –  Pochów –
Izdebnik  –  położenie  masy  mineralno  -  asfaltowej  –  za  kwotę  342  341,90
złotych.

24.  Wykonano  remont  dróg  osiedlowych   polegający  na  położeniu  nakładki
z masy mineralno - asfaltowej w miejscowości  Izdebnik o łącznej długości 
800 mb. za kwotę 89 730,47 złotych.
 
25. Wykonano remont nawierzchni dróg gminnych:
Izdebnik Borończyk (930 mb x 4,0) za kwotę 207 503,46 złotych.
Izdebnik - Drobny (430 mb x 2,6) za kwotę   69 000,29 złotych.
Izdebnik – Starzec 180 x 2,6) za kwotę   30 639,55 złotych
Nadzór inwestorski  - 4 305,00 złotych.
Razem wydatkowano kwotę 311 448,30 złotych.

26. Wykonano remonty cząstkowe  dróg gminnych i osiedlowych, czyszczenia
rowów,  montaż korytek,  koszenie poboczy itp. za kwotę  64 806,00 złotych.   

27.  Wykonano   bieżące  remonty  budynków komunalnych,  w tym:  wymianę
wentylatorów wyciągowych na sali widowiskowej w budynku nr 186,  
zakupiono środki do malowania parkietu, cyklinowanie i malowanie parkietu  
Zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe do budynku 186, 
Malowanie pomieszczeń i grzejników oraz balustrad w budynku,
zakupiono   karnisze,  zamontowano  sublicznik  w  budynku  540,  wraz
z rozdzieleniem  instalacji  elektrycznej,  wykonano  sprawdzenie  wyłącznika
głównego  prądu  oraz  przeprowadzono  badanie  stanu  instalacji  wewnętrznej,
Usunięto awarię pieca CO  –  za kwotę 125 768,90 złotych.
 
28. Gmina dokonała odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców
gminy za kwotę  4 920,50 złotych. 

29.  Przydzielono  dotacje  do  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków
w ilości 95  po 5 000,00 złotych każda. Razem wydatkowano kwotę  475 000,00
złotych.

30. Wykonano opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za kwotę 
18 300,00 złotych – plan związany z programem dot. dopłat do wymiany kotłów
grzewczych.

31. Gmina zawarła 21 umowy o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych
dla nieruchomości położonych w Izdebniku.
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Ponadto na bieżąco dokonywano spłaty kredytów zaciągniętych w poprzedniej
kadencji.  Gmina  składała  wiele  wniosków  dotyczących  dofinansowania
prowadzonych  inwestycji  i  remontów  m.in.  dofinansowanie  remontów  dróg
gminnych i  rolniczych,  rozbudowy szkoły  podstawowej  w Jastrzębi,  budowy
przedszkola, wyposażenia przedszkola, utworzenia żłobka, realizacji programu
„SENIOR+”, odbudowy remizy OSP Łaśnica, wymiany  kotłów grzewczych w
indywidualnych gospodarstwach domowych. 
Dokonano  poprawy  warunków  pracy   Izby  Muzealnej,  Ośrodka  Pomocy
Społecznej, Biblioteki Publicznej, utworzono Izbę Pamięci  P. Wiśniaka. Wiele
środków gmina przeznaczyła na remonty szkół.  Dbamy o środowisko poprzez
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, budowę przydomowych oczyszczalni, wymianę
kotłów.  
Na  bieżąco  polepszamy  infrastrukturę  drogową,  zastępując  drogi  żwirowe
nawierzchniami  asfaltowymi.
Również nie zapominamy o historii naszej małej ojczyzny,  na przestrzeni tych
4-ch  lat  odbyło  się  wiele  spotkań,  konferencji  i  uroczystości  poświęconych
wydarzeniom  historycznym,  zwłaszcza  tym   które  miały  miejsce  w  naszej
gminie  i  okolicy.  Przykładem  jest  konserwacja  dokumentów  ,  wmurowanie
tablic  pamiątkowych,  budowa  pomnika  poświęcona  pamięci  Konfederatów
Barskich.  Dokumentacyjnie   uporządkowano  sprawy   Góry  Zamkowej,
wykonano  analizy  i  prace  studialne  oraz  badawczo-konserwatorskie,
opracowano projekt budowlany i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę
Rewitalizacji Zamku, Podgrodzia, Grodu i Twierdzy Lanckorona. 
Wykonywaliśmy  tez  wiele  innych  prac  które  służyły  mieszkańcom  i  dały
wymierne efekty.


