Realizacja zadań kadencja od 2015 - 2018 w miejscowości Lanckorona
gmina Lanckorona.
1. Koszty utrzymania szkoły
od 2015 do I półrocza 2018.

10 540 171,22 złotych.

2. W ramach remontów i inwestycji w szkole wykonano:
wymianę posadzki w sali gimnastycznej, docieplenie ściany, wymiana stolarki
drzwiowej, remont budynku wraz z robotami malarskimi,
remont szatni,
wymiana oświetlenia, wymiana barierek, ułożenie gresu na klatce schodowej,
struktury zabezpieczającej elewację budynku szkoły za kwotę
430 919,03 złotych.
3. Utrzymanie przedszkola
od 2015 do I półrocza 2018.

1 654 122,85 złotych.

4. W Przedszkolu wykonano wymianę istniejącego ogrodzenia
za kwotę
11 985,00 złotych.
5. Koszt utrzymania Biblioteki to ok.
(łącznie z wynagrodzeniem pracownika)
6. Wspieranie jednostek OSP Lanckorona ok.
7. Wspieranie Klubu Sportowego ok.
8. Koszty oświetlenia ulicznego
(oświetlenie, przeglądy, konserwacja)

328 322,00 złotych.
103 400,00 złotych.
42 000,00 złotych.
504 000,00 złotych.

9. Zakończono budowę budynku zaplecza sportowego w Lanckoronie wraz
z instalacjami przyłączeniowymi – roboty wykończeniowe za kwotę
292 919,00 złotych.
10. Wykonano przebudowę budynku Izby Muzealnej w tym:
Wykonanie pokrycia dachu gontem, budowa
ogrodzenia trwałego od strony ulicy za kwotę
85 615,00 złotych.
11. Opracowano dokumentację za kwotę 12 000 złotych oraz wykonano sieć
wodociągową z pełnym uzbrojeniem, z reduktorem ciśnienia i hydrantami
o dł. ok. 1200 mb. za kwotę 131 572 zł.

- 2 12. Dokończenie budowy wodociągu
Lanckorona – Kopań za kwotę

138 341,12 złotych.

13. Wykonano dokumentację
wraz z rozbudową sieci wodociągowej
w miejscowości Lanckorona - Pagórki o długości 191 mb. Ogólny koszt
wynosi 27 494,50 złotych.
14. Wykonano rozbudowę wodociągu gminnego w miejscowości Lanckorona,
(od ul. Piłsudskiego w stronę szkoły i przedszkola) – za kwotę 22 000,00
złotych.
15. Zakupiono zestaw hydroforowy za kwotę 23 370,00 złotych, wykonano
montaż zestawu hydroforowego Lanckorona k/Guzika za kwotę 6 094,78
złotych. Razem wydatkowano kwotę 29 464,78 złotych.
16. Koszty utrzymania budynków
mienia komunalnego (prąd, woda, gaz,
Ścieki itp.

57 314,15 złotych.

17. Remonty budynków mienia komunalnego

75 845,00 złotych.

18. Koszt utrzymania akcji zima to ok.
odśnieżanie i dowóz żużla.

109 000,00 złotych.

19. Utrzymanie i bieżące remonty dróg, oznakowanie,
koszenie poboczy, oznakowanie itp. to kwota
20. Utrzymanie porządku i oczyszczanie terenów
publicznych, zieleń,

107 560,00 złotych.
180 131,00 złotych.

21. Trwa opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Lanckorona wraz z ok. 4-ma przepompowniami z zasilaniem
elektrycznym. Sieć o długości ok. 10-11 km.
Kwota – 95 000,00 złotych.
22. Wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Lanckorona ul. Konfederatów Barskich w Lanckoronie
o łącznej długości 1654,3 mb. za kwotę 394 997,02 złotych.
23. Wykonano zaprojektowanie ulic wraz z przenumerowaniem miejscowości
Lanckorona za kwotę 28 168,23 złotych.

- 3 24. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę
remontu budynku nr 119 Rynek w miejscowości Lanckorona za kwotę
14 514,00 złotych.

-

25. Wykonano odwodnienie wokół budynku nr 224 w miejscowości
Lanckorona, własność mienia komunalnego za kwotę 20 295,00 złotych.
26. Wykonano remont drogi gminnej - ulicy Jagiellońskiej w miejscowości
Lanckorona o długości 306 mb. Remont polegał na położeniu nowej nakładki
z masy mineralno - asfaltowej. Koszt remontu wynosi 132 690,08 złotych.
27. Wykonano remont drogi gminnej Lanckorona – Oś. Niepodległości
o długości 160 mb. za kwotę 30 294,26 złotych.
28. Remont drogi gminnej Lanckorona – Łaśnica – Ostrowiec na długości
700 mb. wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim za kwotę
200 050,49 złotych.
29. Wykonano remont pomieszczeń w budynku nr 587 w miejscowości
Lanckorona pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę
91 831,92 złotych.
30. Zaprojektowano i wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy znamionowej
6,24 kWp na dachu budynku OSP w Lanckoronie nr 224 za kwotę
44 132,00 złotych.
31. Poddano konserwacji dokument w którym cesarz Franciszek II potwierdził
posiadane przez Lanckoronę przywileje a także nadał miastu herb za kwotę
2 250,00 złotych.
32. Opracowano i wydrukowano ulotki 650-lecia lokacji miasta Lanckorony za
kwotę 1 445,25 złotych.
33. Wykonano tablicę pamiątkową dot: rocznicy konstytucji 3-maja przy
Urzędzie Gminy Lanckorona za kwotę 1 000,00 złotych oraz tablicę
pamiątkową dot: 650-lecia lokacji miasta Lanckorony za kwotę 600,00 złotych.
Razem wydatkowano kwotę 1 600,00 złotych.
34. Wykonano projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego napowietrzno - kablowa ok. 730 mb. oraz napowietrzna ok. 310 m.
Kwota - 16 605,00 złotych. Uzyskano pozwolenie na budowę.

sieć

- 4 35. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego o długości
450 m w miejscowości Lanckorona ul. Kopań. Odcinek łączący dwa odcinki.
Kwota - 7 995,00 złotych. Uzyskano pozwolenie na budowę.
36. Wykonano projekt techniczny na przebudowę dróg wraz z budową
i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr
nr 1727 Jastrzębia – Kopań – Lanckorona – Jastrzębia na odcinku 0 + 000 – 0 +
545. Kwota - 43 000,00 złotych. Koszty pokrywa Starosta Wadowicki.
37. Wykonano projekt budowlany oraz przebudowano drogę gminną publiczną
nr K 470148 Lanckorona – Dział Palecki w zakresie budowy chodnika,
kanalizacji opadowej, miejscowymi poszerzeniami jezdni oraz przebudową
istniejącego rowu.
Projekt za kwotę – 20 910 złotych.
Wykonanie za kwotę 157 517 złotych.
Razem wydatkowano kwotę 178 427,00 złotych.
38. Wykonano program prac badawczo-budowlano-konserwatrskich ruin zamku
lanckorońskiego
Zakres prac obejmuje:
1). - inwentaryzacja ruin wraz z otoczeniem dronem,
- wykonanie programu prac konserwatorskich ruin,
- wykonanie przekrojów przez ruiny, fosy i wał do zakresu odgruzowania.
2). - wykonanie wykopów sondażowych na zamku górnym w celu ustalenia
poziomów docelowych odgruzowania,
- wykonanie dokumentacji zakresu odgruzowania i zatwierdzenia jej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
3). - wykonanie programu badań archeologiczno-architektonicznych.
- wykonanie wykopów archeologicznych w miejscu lokalizacji zachodniego
odcinka fortyfikacji bastionowych.
- wykonanie wykopów w celu odczytania murów przedbramia.
o wartości 40 000 złotych.
39. wykonano studia i analizy oraz koncepcję zagospodarowania wybranych
obszarów wzgórza zamkowego za kwotę 35 976 złotych.
40. Wykonano projekt budowlany Rewitalizacji Zamku, Podgrodzia, Grodu
i Twierdzy Lanckorona – szczytu Góry Zamkowej za kwotę 66 000,00 złotych.
Uzyskano pozwolenie na budowę NBZ.6740.4.30.2018.

- 5 41. Opracowano kosztorysy szczegółowe wraz z przedmiarami robót projektu
pt: Rewitalizacji Zamku, Podgrodzia, Grodu i Twierdzy Lanckorona – szczytu
Góry Zamkowej za kwotę 26 570,00
42. Wykonano program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Lanckorona
za kwotę 18 300,00 złotych. Program związany z dopłatami do wymiany pieców
grzewczych.
43. Odbiór azbestu od mieszkańców Lanckorona za kwotę – 5 327,29 złotych.
44. Zawarto 23 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany kotłów
grzewczych.
45. Dopłata do oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców Lanckorony –
kwota 60 000 złotych.
46. Dopłata do ścieków w wysokości 6 złotych do 1 m3 ścieku.
47 Zakup działki pod budowę remizy OSP Łaśnica kwota 25 000 złotych + akt
notarialny 1455,56 złotych.
48. Wykonano roboty remontowe w budynku położonym w miejscowości
Lanckorona ul. 3 Maja 11, własność mienia komunalnego gminy Lanckorona za
kwotę 99 094,65 złotych.
49. Rozpoczęto opracowanie projektu budowlano - wykonawczego architektura,
konstrukcja budowy parkingu wraz z budynkiem sanitariatów z instalacjami
i podłączeniami w miejscowości Lanckorona za kwotę 23 124,00 złotych.
Termin realizacji 31.12.2018 rok.
50. Wykonano przepusty i ułożono ścieki drogowe na podbudowie z kruszyw
o długości 100 mb. na drodze gminnej publicznej K 470148 Lanckorona – Dział
Palecki – za kwotę 41 000,00 złotych.
51. Wykonanie utwardzenia kruszywem naturalnym placu – działki nr 394
w miejscowości Lanckorona - za kwotę 15 000,00 złotych.
52. Wykonano frezowanie i położenie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
Lanckorona ul. Świętokrzyska na powierzchni 937 m2 – za kwotę
49 984,36 złotych.

- 6 53. Wybudowano pomnik poświęcony pamięci Konfederatów Barskich. Koszty
budowy pokryli sponsorzy.
54. Zlecono czynności gleboznawcze klasyfikacji gruntów na działkach
nr 7502/2, 7509 w miejscowości Lanckorona – czynności związane z odbudową
remizy OSP Łaśnica – za kwotę 3 400,00 złotych.
55. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej na budowę remizy OSP
Łaśnica wraz z przyłączami za kwotę 52 521,00 złotych, przy udziale 80 %
dotacji ze środków Budżetu Państwa. Termin wykonania 10.12.2018 roku.
56. Zlecono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lanckorona dla działek nr 7502/2 i 7509 w miejscowości Lanckorona.
Zmiana związana jest z odbudową remizy OSP Łaśnica – za cenę 10 000,00
złotych. Termin wykonania 30.11.2018 roku.
57. Wykonano analizę w zagospodarowaniu przestrzennym: planu i studium
za kwotę 6 500,00 złotych.
58. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy budynku przedszkola
w miejscowości Lanckorona oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę na działkach nr 8694, 7952, 384/2, 385/3, Koszt opracowania to kwota
84 624,00 złotych.
59. Zakończono budowę budynku przedszkola wraz z instalacjami, budową
muru oporowego, ogrodzenia i placu zabaw na działkach nr 8694, 384/2, 385/2
w Lanckoronie - o powierzchni użytkowej 626,24 m2, powierzchni zabudowy
793,74 m2, kubaturze 4457 m3 o wymiarach 47,55 x 14,80 i wysokości 7,40 –
za kwotę 2 939 597 złotych.
60. Zlecono dostawę mebli wraz z montażem do poszczególnych pomieszczeń
przedszkola: gabinetu, jadalni, sali nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, oraz wyposażenie
kuchni, w miejscowości Lanckorona, za kwotę 80 000,00 złotych.

- 7 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.

