Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym 2016 roku
Życzy Wójt Gminy Lisia Góra
Arkadiusz Mikuła
wraz z zespołem pracowników

Zadania zakończone:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa
Jastrząbka.
2. Remont i przebudowa drogi gminnej – ul. Wspólna
w miejscowości Brzozówka.
3. Budowa chodnika w Starych Żukowicach przy drodze
powiatowej nr 1371K wraz ze zjazdami oraz urządzeniami
odprowadzenia wód opadowych - ETAP I
4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1341K

w Łukowej od kościoła do cmentarza.
5. Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem przy
cmentarzu w miejscowości Łukowa i Śmigno.
6. Modernizacja wraz z termomodernizacją remizy strażackiej
OSP Lisia Góra.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 203714K klasy „L” Łęg
Tarnowski – Pawęzów na odcinku od km 1+ 481,14 do km 3+
390,00.
8. Wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa
Jastrząbka, Nowe Żukowice.
9. Konserwacja rowów i odmulanie przepustów przy drogach
gminnych.

10. Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisia Góra
ul. Rolnicza.
12. Budowa muru oporowego przy boisku sportowym w Śmignie
Etap I.
Zadania w trakcie realizacji:
1. Budowa chodnika ze zjazdami i urządzeniami odprowadzenia
wód opadowych w ciągu drogi gminnej – w miejscowości Lisia
Góra ul. Długa.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej
w miejscowości Zaczarnie – odbiór ścieków przepompownia
w Brzozówce – ETAP I.
3. Dobudowa przedszkola do istniejącej Szkoły Podstawowej
w miejscowości Kobierzyn.
4. Rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej dla potrzeb
oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Żukowice.
5. Przebudowa sieci energetycznej dla potrzeb oświetlenia
ulicznego –Kobierzyn.
Dokumentacje techniczne w trakcie realizacji:
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1375K
w miejscowości Zaczarnie.
2. Budowa odcinka drogi gminnej w Lisiej Górze – ul. Zagumnie.
5. Budowa sali gimnastycznej w Brniu.
6. Budowa sali gimnastycznej w Łukowej.
7. Przebudowa drogi gminnej ulicy Południowej w Lisiej Górze.
8. Budowa chodnika w miejscowości Breń.
9.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Lisia Góra –
centrum.

Tony żywności dla mieszkańców Gminy Lisia Góra
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020
Europejskiego
Funduszu
Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym realizowanym w Podprogramie 2015 Gmina
Lisia Góra otrzymała dla swoich mieszkańców 20 ton żywności
w dwóch turach z Krajowego Banku Żywności w Krakowie. – Na
tym jednak nie koniec zapewniamy – słyszymy w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Aby otrzymać pomoc w formie żywności niezbędnym było
uzyskanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Skierowanie mogły otrzymać osoby samotne,
których dochód nie przekracza 951 złotych oraz rodziny, w
których dochód na jednego członka rodziny jest poniżej 771
złotych. W sumie z tej firmy pomocy w gminie Lisia Góra
skorzystało 1100 mieszkańców.
- Władze gminy szczególny nacisk kładą na pomoc społeczną,
którą starają się realizować w różnych aspektach życia. Jedną z
form jest pomoc żywnościowa, która z kolei jest konsekwencją
zaangażowania naszej gminy w projekt Krajowego Banku
Żywności. Między styczniem a kwietniem 2016 roku do
mieszkańców gminy Lisa Góra trafi jeszcze 50 ton żywności –
mówi Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła.
Wśród produktów, które trafiły do mieszkańców był m.in.:
makaron, ryż, kasza jęczmienna, mleko, ser żółty, groszek z
marchewką, dżem, olej, konserwy mięsne, cukier, soki. W
dystrybucję żywności w poszczególnych sołectwach mocno
zaangażowali się sołtysi oraz radni.
Wójt Gminy Arkadiusz Mikuła oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lisiej Górze Urszula Zając serdecznie
dziękują firmom LisPol oraz Pabtrans za pomoc w organizacji
transportu oraz magazynowanie żywności.
Informacja Wójta o planowanej obniżce opłat za wywóz
odpadów komunalnych
Rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na 2016 rok, pozwala na obniżkę opłat za odbiór
śmieci. Wójt Gminy przygotował projekt uchwały o zmniejszeniu
opłat za śmieci od 1 kwietnia 2016 r, który rozpatrzony będzie
na najbliższej sesji Rady Gminy. Propozycja obniżki obejmuje
gospodarstwa domowe, w których dotychczasowa opłata w
przeliczeniu na osobę jest najwyższa, dotyczy ona gospodarstw
domowych: 1-osobowych, 2-osobowych, 3-osobowych i 4-

sobowych, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych. Przygotowany projekt uchwały pozwoli na
obniżenie opłat za wywóz odpadów komunalnych dla około 65
% gospodarstw domowych. Przypominamy, że w 2015 r została
obniżona stawka dla rodzin wieloosobowych.
Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Od 2016 r zmieniają się terminy uiszczania opłat za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.
Właściciele
nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia comiesięcznych
opłat kwartalnie - z dołu w następujących terminach do:
 20 marca
za I kwartał
 20 czerwca
za II kwartał
 20 września
za III kwartał
 20 grudnia
za IV kwartał.
Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Gminy Lisia
Góra, bądź przelewem na przypisane właścicielowi
nieruchomości indywidualne konto bankowe.
00
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Kasa jest czynna w poniedziałki od godz.8 do 16
00
30
od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 13 .
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
„u źródła” (w workach) na terenie Gminy Lisia Góra
obowiązujące od 2016 r. Selektywną zbiórką objęte będą
następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe.
Worek koloru niebieskiego przeznaczony jest na papier i
tekturę.
Worek koloru żółtego przeznaczony jest na tworzywa
sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (kartony po
sokach i napojach).
Worek koloru zielonego przeznaczony jest na opakowania
ze szkła (słoiki, butelki).
Odbiór odpadów zebranych selektywnie w workach koloru
żółtego i zielonego odbywać się będzie jeden raz w miesiącu,
zaś w workach koloru niebieskiego jeden raz w kwartale. Za
każdy wystawiony pełny worek z odpadami zebranymi
selektywnie, właściciel nieruchomości winien otrzymać worek
pusty. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy
zgłaszać osobiście, bądź telefonicznie w Urzędzie Gminy tel. 14
6784-678 wew.117.
Od nowego roku pojemniki na odpady zmieszane (dotyczy
właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych) będą odpowiednio oznakowane,
co ułatwi kontrolowanie pozostałych właścicieli nieruchomości,
którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, czy
prawidłowo wywiązują się z tej powinności.
Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają w m-cu grudniu
harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące w 2016 roku
oraz ulotkę z informacją odnośnie zasad prawidłowej segregacji
odpadów.
Informujemy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, że firma która wygrała przetarg, ma obowiązek
zabrać z posesji wszystkie wystawione także obok pojemnika
odpady zmieszane w workach.
W przypadku firm i instytucji, właściciele tych nieruchomości
maja obowiązek zamówić pojemnik dostosowany do ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych w skali miesiąca,
względnie zadeklarować zwiększenie częstotliwości opróżniania
posiadanych pojemników.
Zmieszane opady komunalne będą odbierane jak dotychczas, tj.
raz na dwa tygodnie.
Po raz kolejny apelujemy, aby do odpadów zmieszanych
(pojemników) nie wrzucać odpadów zielonych i popiołu.
W/w odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Gminnej
Spółce Komunalnej w Lisiej Górze przy ul. Rolniczej 39.
W 2016 roku odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów
komunalnych zajmować się będzie konsorcjum firm, które
wygrało przetarg, a to: Gminna Spółka Komunalna w Lisiej
Górze – lider konsorcjum i MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie –
członek konsorcjum.
Redaguje: Urząd Gminy Lisia Góra.
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