Dokumentacje techniczne w trakcie realizacji:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika
przy drodze powiatowej w miejscowości Kobierzyn
2. Przebudowa drogi gminnej nr 203731K, „Nowe ŻukowiceLaski „ w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice
3. Oświetlenie uliczne w miejscowości Łukowa
4. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1402K
w Śmignie
5. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 203709K w
miejscowości Łukowa wraz z elementami towarzyszącymi.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 203705Kt w miejscowości Lisia
Góra k.Szkoły.
7. Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w miejscowości
Zaczarnie.
8. Przebudowa drogi gminnej ulicy Południowej w Lisiej Górze.
9. Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Breń.
10. Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Łukowa.
11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum Lisiej
Góry.
Zadania w trakcie realizacji:
1.
Budowa muru oporowego zlokalizowanego na działce
nr 511/4 w miejscowości Śmigno – etap II
2.
Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych na rok
2016.
3.
Cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej na drogach
gminnych na rok 2016
4.
Konserwacja rowów i odmulanie przepustów przy
drogach gminnych w roku 2016.
Ogłoszono przetargi:
1.
Przebudowa dróg transportu rolnego w miejscowości
Łukowa.
2.
Rozbudowa i przebudowa istniejącej remizy OSP w
miejscowości Kobierzyn.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty:
1.
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
przedszkola z przeznaczeniem rozbudowanej części na
potrzeby żłobka w miejscowości Lisia Góra.
2.
Konserwacja chodników gminnych na terenie Gminy
Lisia Góra .
W trakcie przygotowania procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty:
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1371K Tarnów –
Zaczarnie - Stare Żukowice miejscowości Zaczarnie wraz ze
zjazdami oraz urządzeniami odprowadzenia wód
opadowych.
2. Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Starych
Żukowicach.
3. Wykonanie projektu boiska sportowego w Śmignie.
4. Remont Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach.

Informacja Wójta Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy
oraz dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Informuję, iż w zwiazku ze zmianą uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy za zbiorowe

odprowadzanie ścieków, od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31
marca 2017 roku dopłata określona w uchwale /1,89 zł do
3
każdego m / dotyczyć będzie wyłącznie osób fizycznych,
ZAMELDOWANYCH NA POBYDT STAŁY na terenie Gminy
Lisia Góra. Osoby mieszkające, a nie zameldowane na terenie
Gminy Lisia Góra w celu uzyskania dopłaty powinny się
niezwłocznie zameldować
Żłobek w Gminie Lisia Góra
Jeszcze jesienią tego roku w Lisie Górze powstanie żłobek.
Gmina uzyskała dotację z programu „Maluch” i właśnie
rozpoczęła procedurę przetargową na budowę. Dotacja, która
otrzymała gmina to 560 tysięcy złotych. Żłobek powstanie przy
przedszkolu w Lisie Górze. Będzie to dobudowane skrzydło. W
dwóch oddziałach będzie miejsce dla 30 dzieci. Przetarg
właśnie się rozpoczął. Po rozstrzygnięciu rozpocznie się
budowa. Zgodnie z planem zakończy się najpóźniej w
listopadzie br.
Rodzina 500 plus
Na terenie gminy Lisia Góra program „Rodzina 500 +” będzie
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej
Górze. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie
polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice
oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z
minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła
otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku
rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie
otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest
wyższe i wynosi 1200 zł netto.
Rokiem kalendarzowym, z którego będzie brany dochód pod
uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30
września 2017 r.) jest rok 2014. W kolejnym okresie
(2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017r., rokiem
„bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę
będzie rok 2016.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od
momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w
ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie
wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni
płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w
dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie
będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia
rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września
2017 roku. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z
pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych. W przypadku przebywania osoby, która ubiega się
o świadczenie lub członka jej rodziny poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie należącym do Unii
Europejskiej oraz w Szwajcarii, wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego będzie przekazany do marszałka
województwa celem rozpatrzenia.
Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o
świadczenie wychowawcze: Wypełniony wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego, Potwierdzenie
tożsamości wnioskodawcy - dokument tożsamości ze zdjęciem
do wglądu pracownika, Opiekun prawny - orzeczenie sądu

ustanawiające opiekuna prawnego, Opiekun faktyczny –
zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym
się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, Rodzic
adopcyjny –
odpis
prawomocnego
orzeczenia
sądu
orzekającego przysposobienie dziecka.
Dokument potwierdzający stan cywilny:
kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o
świadczenie na pierwsze dziecko.
Oświadczenia dokumentujące uzyskiwane dochody w 2014
roku przez pełnoletnich członków rodziny w tym:
oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych
niż
dochody
podlegające
opodatkowaniu
podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w
art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ) w przypadku prowadzenia
działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej
(dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały): oświadczenia
członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym
podatku
dochodowym
od
niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
(dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):zaświadczenie
właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy umowa dzierżawy w
przypadku w przypadku oddania części lub całości
znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w
dzierżawę umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w
przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
Inne dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:
w przypadku gdy członkiem
rodziny jest
dziecko
niepełnosprawne – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
odpis
podlegającego
wykonaniu
orzeczenia
sądu
zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza
rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść
ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody
zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są
zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą
przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza
rodziny.
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów
albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku
sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
zaświadczenie
organu
prowadzącego
postępowanie
egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej
instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z
brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli
dłużnik zamieszkuje za granicą.
W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty
dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o
wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, umowy zlecenie,
umowy o dzieło itp.) dokument potwierdzający miesięczną

wysokość utraconego dochodu np. rozliczenie podatkowe "Pit 11" za rok bazowy lub zaświadczenie pracodawcy.
W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym
okres
zasiłkowy: dokument
określający
wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz
liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na
przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”).
W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym
poprzedzającym
okres
zasiłkowy: dokument
określający
wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty
WAŻNE!
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych oraz zaświadczenia o wysokości składki na
ubezpieczenie zdrowotne będą uzyskiwanie przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze we własnym
zakresie.
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez
Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po
stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze,
Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych
informacji lub zaświadczeń.
Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będą dostępne
od 14 marca 2016 r. w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w
Lisiej Górze w pokoju nr 12.
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