Realizacja zadań kadencja od 2015 do 2018
Jastrzębia, gmina Lanckorona.

roku w miejscowości

1. Koszt utrzymania Szkoły Podstawowej –
od 2015 do I półrocza 2018.

3 579 114,51 złotych

2. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe za łączną kwotę
16 968,56 złotych,
w tym:
- prace remontowe wodno – kanalizacyjne, prace tynkarsko – malarskie
i wykonanie rampy podjazdowej.
3. Wykonano dokumentację na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku
szkolno - przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń szkolnych na przedszkole, rozbiórka i budowa bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe, rozbiórka przyłącza gazowego, budowa dwóch
zjazdów publicznych wraz z dojściem, dojazdem z miejscami postojowymi
o kubaturze 13 260 m3. W miejscowości Jastrzębia za kwotę 98 092,50 złotych.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
4. Wykonano opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, celem złożenia
w Urzędzie Marszałkowskim dla projektu: rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku szkolno-przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń szkolnych na przedszkole, budowę zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe, przebudowa dwóch zjazdów publicznych wraz z dojściem,
dojazdami z miejscami postojowymi, rozbiórka budynku gospodarczego na
działkach nr 899/1, 1008/3 położonych w Jastrzębi pomieszczeń szkolnych na
przedszkole za kwotę 9 225,00 złotych. Wniosek został załatwiony pozytywnie.
5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na
rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku szkolno - przedszkolnego wraz
ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole,
rozbiórką i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
rozbiórką przyłącza gazowego, budową 2-ch zjazdów publicznych wraz
z dojściem, dojazdem z miejscami postojowymi o kubaturze 13 260 m3
W miejscowości Jastrzębia. Zawarto umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie
budowy 10.2018 roku, zakończenie 30.03.2020 roku. Ogólny koszt budowy
wynosi
4 270 560,00 złotych, w tym:
rok 2018 600 425,20 złotych,
rok 2019 2 049 729,31 złotych,
rok 2020 1 620 405,49 złotych.

- 2 6. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku szkolno
- przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
szkolnych na przedszkole,
o specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
instalacyjnej i elektrycznej. Wyłoniono wykonawców i zawarto umowy:
- na specjalność konstrukcyjno - budowlaną na kwotę
29 500,00 złotych,
- na specjalność instalacyjno – inżynieryjną na kwotę
13 600,00 złotych,
- na specjalność elektryczną na kwotę
13 400,00 złotych.
Razem koszty nadzoru inwestorskiego wynoszą:
56 500,00 złotych.
4. Koszt utrzymania Biblioteki to ok.
(łącznie z wynagrodzeniem pracownika)

89 698,00 złotych.

5. Wspieranie jednostki OSP ok.

54 000,00 złotych.

6. Wspieranie Klubu Sportowego ok.

46 000,00 złotych.

7. Koszt utrzymania akcji zima

52 500,00 złotych.

8. Koszty oświetlenia ulicznego
(oświetlenie, przeglądy, konserwacja)

46 000,00 złotych.

9. Wykonano wydzielenie geodezyjne drogi do Sadku
oraz uregulowano stan prawny za kwotę

20 588,00 złotych.

10. Remont budynku mienia komunalnego,
utrzymanie kortów tenisowych

23 977,66 złotych

11. Utrzymanie budynku komunalnego:
media, przeglądy itp.

56 364,00 złotych.

12. Remonty cząstkowe dróg, oznakowania, koszenie
poboczy, czyszczenie rowów, uzupełnienie poboczy,

53 281,00 złotych.

13. Remont drogi rolniczej Jastrzębia k/Lipy o długości 500 mb za kwotę
40 000 złotych
14. Gmina dokonała odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców
za kwotę
3 728,30 złotych.

- 3 15. Zawarto 2 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany kotłów
grzewczych.
16. Dopłata do oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców Jastrzębi – kwota
75 000 złotych.
17. Ponadto na bieżąco dokonywano spłaty kredytów zaciągniętych
w poprzedniej kadencji. Gmina składała wiele wniosków dotyczących
dofinansowania prowadzonych inwestycji i remontów m.in. o dofinansowanie
rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej. Wniosek o dofinansowanie został
załatwiony pozytywnie i po wielu latach spełniło się marzenie mieszkańców,
mogliśmy fizycznie rozpocząć rozbudowę. Okres realizacji zadania jest
w miarę krótki, wynosi 18 miesięcy.
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.

