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

1. Koszt utrzymania zespołu szkół     –   5 685 546,51  złotych
    od 2015 do I półrocza 2018 

2. W ramach remontów i inwestycji w szkole wykonano:
Zakup  i  montaż  drzwi  wejściowych,  montaż  monitoringu,  docieplenie  ścian
zewnętrznych  - za kwotę  168 052,97 złotych. złotych.

3. Koszt utrzymania Biblioteki ok.                  92 000,00 złotych.
    (łącznie z wynagrodzeniem pracownika)

4. Wspieranie jednostki OSP  ok.                           60 000,00 złotych.

5. Wspieranie Klubu Sportowego  ok.                  50 000,00  złotych. 
        
6. Koszt utrzymania akcji zima                                 73 400,00  złotych. 
    Skawinki i Lanckorona-Łaśnica
    odśnieżanie i dowóz żużla.

7. Koszty oświetlenia ulicznego  66 punktów               131 000,00  złotych.
      (oświetlenie, przeglądy, konserwacja)
         
8. Wykonanie oświetlenia ulicznego Skawinki – Szewcówka  za kwotę 
5 000 złotych.

9.  Zakończono budowę wodociągu, wykonano 1 studnię i  15 przyłączy – za
kwotę 198 872,00 złotych.

10. Zakupiono zestaw hydroforowy do montażu na wodociągu za kwotę 
23 370,00 złotych.

11.  Wykonano  projekt  budowlany  i  uzyskano  pozwolenie  na  rozbudowę
cmentarza komunalnego – za kwotę 18 327,00 złotych.

12. Rozpoczęto rozbudowę cmentarza komunalnego,  wykonano odwodnienie,
ogrodzenie i oświetlenie cmentarza za kwotę – 149 996,42 złotych.

13. Wykonano remont chodników na cmentarzu komunalnym wraz ze schodami
terenowymi – za  kwotę  54 037,87 złotych.
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14. Remont drogi rolniczej Skawinki – Repciówka za kwotę 70 000,0 złotych.
W tym dotacja 30 000 złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

15. Wykonano remont nawierzchni drogi Skawinki – Wyka o długości 360 mb.
za kwotę 62 599,62 złotych.

16.  Zarurowanie  rowu  na  długości  36  mb.  przy  drodze  gminnej  Skawinki-
Jurkówka, wybranie rowu na drodze Repciówka, utwardzenie pobocza drogi do
cmentarza – za kwotę 15 000,00 złotych.

17.  Położono  nową  nawierzchnię  asfaltową  na  drodze  Skawinki  –  Zadziele
o długości 1580 mb  - koszt wyniósł 605 177,22 złotych.

18.  Remont  drogi  Skawinki  –  Zadziele  w  celu  doprowadzenia  drogi
do przejezdności,  usunięcie  wyrwy  w  korpusie  drogi,  naprawa  istniejącego
przepustu,  wykonanie narzutu kamiennego jako zabezpieczenia,  oczyszczenie
rowu -  za kwotę  41 139,20 złotych 

19.  Kosztu  utrzymania  dróg,  doraźne  remonty,  czyszczenie  rowów,  koszenie
poboczy i naprawy, itp. -  92 926,62 złotych.

20. Koszty związane z utrzymaniem i remontem budynku mienia komunalnego,
przeglądy, malowanie, media itp. - kwota  42 500,83 złotych.

21.  Podział  działek  w celu  zamiany  nieruchomości  dla  powiększenia  boiska
sportowego oraz zawarcie aktu notarialnego za kwotę 4 504,00 złotych
 
22.  Wykonano projekt  budowlany i  uzyskano pozwolenie  na budowę boiska
sportowego wraz z zapleczem. Koszt projektu 29 520,00 złotych.

23. Pozyskano dofinansowanie na budowę boiska sportowego z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na kwotę 1 121 600,00 złotych. Ogólny koszt budowy wynosi
2 850 925,00 złotych.

24.  Przydzielono  dotację  do  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków
w ilości  59  po 5 000,00 złotych każda. Razem wydatkowano kwotę 
295 000,00 złotych.

25. Gmina zawarła 6 umów o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych dla
nieruchomości położonych w Skawinkach.
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26. Dokonano dopłaty do odbioru eternitu   w wysokości 5 663,09 złotych.

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.
 
 




