OGŁOSZENIE
W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA BR. ODBĘDĄ SIĘ WYBORY PARLAMENTARNE . GŁOSOWANIE ODBYWAĆ
SIĘ BĘDZIE W GODZIN ACH OD 7.00 DO 21.00 . W DNIU GŁOSOWANIA OBWODOWE KOMISJE
WYBORCZE BĘDĄ ŻĄDAĆ OD KAŻDEGO GŁOSUJĄCEGO OKAZANIA DOKUMENTU ZE ZDJĘCI EM
UMOŻLIWIAJĄCEGO STWIERDZENIE JEGO TOŻSAMOŚCI - może to być: DOWÓD OSOBI STY,
PASZPORT, PRAWO JAZDY.
Nr
obwodu

Granica obwodu

2

Sołectwo Lisia Góra obejmujące ulice: Długą, Mielecką, Leśną,
Południową, Szkolną, Stefana Jaracza, Zagumnie
Sołectwo Pawęzów

3

Sołectwo Nowa Jastrząbka

1

Adres obwodu
Przedszkole, ul. Jaracza 1, Lisia Góra

4

Sołectwo Zaczarnie

Szkoła Podstawowa, Pawęzów 66
Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola,
Nowa Jastrząbka 156
Szkoła Podstawowa, Zaczarnie 25

5

Sołectwo Nowe Żukowice

Dom Strażaka, Nowe Żukowice 48a

6

Sołectwo Stare Żukowice

Szkoła Podstawowa, Stare Żukowice 54

7

Sołectwo Łukowa

Szkoła Podstawowa, Łukowa 86a

8

Sołectwo Breń

Szkoła Podstawowa, Breń 25

9

Sołectwo Brzozówka

Szkoła Podstawowa, ul. Tarnowska 36, Brzozówka

10

Sołectwo Kobierzyn

Szkoła Podstawowa, Kobierzyn 61a

11

Sołectwo Śmigno
Sołectwo Lisia Góra obejmujące ulice: Breńską, 1 Maja, Józefa
Bema, Łukowską, Macieja Rataja, Majora Henryka
Sucharskiego, Rolniczą, Stefana Czarneckiego, Tadeusza
Kościuszki, Tarnowską, Warzywną, Wincentego Witosa.

Gminny Ośrodek Kultury, Śmigno 30

12

Przedszkole, ul. Jaracza 1, Lisia Góra

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH:
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
Głosy ważne – głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x”
(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej
listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu
Głosy nieważne – przyczyną nieważności głosu jest:
- oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk
kandydatów umieszczonych na więcej nić jednej liście,
- nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce,
- postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż „x”
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano więcej niż
jednego kandydata):
Głosy ważne – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x”
(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego
wyborca głosuje.
Głosy nieważne – przyczyną nieważności głosu jest:
- oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok
nazwiska więcej niż jednego kandydata,
- nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
- postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

Zadania w trakcie realizacji:
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.
6. Przebudowa wraz z termomodernizacją remizy strażackiej OSP Lisia Góra.
7. Budowa chodnika ze zjazdami i urządzeniami odprowadzenia wód
opadowych w ciągu drogi gminnej –w miejscowości Lisia Góra ul. Długa.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej w miejscowości
Zaczarnie – odbiór ścieków przepompownia w Brzozówce – ETAP I.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 203714K klasy „ L” Łęg Tarnowski – Pawęzów
na odcinku od km 1+ 481,14 do km 3+ 390,00.
10. Wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Jastrząbka, Nowe
Żukowice.
11. Konserwacja rowów i odmulanie przepustów przy drogach gminnych.
12. Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych.
13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisia Góra ul. Rolnicza.
14. Wyposażenie świetlicy w budynku OSP w miejscowości Breń.
Ogłoszone przetargi:
1. Dobudowa przedszkola do istniejącej Szkoły Podstawowej
w miejscowości Kobierzyn.
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie
Lisia Góra w roku 2016.
W trakcie wyboru wykonawcy:
1. Budowa muru oporowego przy boisku sportowym w Śmignie Etap I.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Lisia Góra –
centrum.
Dokumentacje techniczne w trakcie opracowania:
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1375K miejscowości Zaczarnie.
2. Budowa odcinka drogi gminnej w Lisiej Górze – ul. Zagumnie.
3. Oświetlenie uliczne w Kobierzynie.
4. Oświetlenie uliczne w Starych Żukowicach
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.
Zakończono:
1.

Budowa odcinka sieci przesyłowej z likwidowanej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Brzozówka do Tarnowa.
2. Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Nowa Jastrząbka
dz.nr 668.
3. Oświetlenie uliczne w Lisiej Górze ul. Bema.
4. Wymiana stolarki okiennej w budynku „ starej szkoły” w miejscowości
Pawęzów.
5. Remont schodów zewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Lisiej Górze.
6. Renowacja kominów wraz z wymianą rur spustowych i rynien
dachowych Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaczarnie.
7. Zakupiono 54 węże pożarnicze dla potrzeb jednostek OSP.
8. Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej
w Nowych Żukowicach.
9. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w budynku
Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach.
10. Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół w Nowej
Jastrząbce.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 203710K w Śmignie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze przypomina
o konieczności składania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres
zasiłkowy 2015/2016. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do
dnia 30 września 2015 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31
listopada 2015 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2015 roku, ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad
następuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Jednocześnie informujemy iż od 1 listopada 2015 r. zostało podwyższone
kryterium dochodowego uprawniające do zasiłku rodzinnego i wynosi:
kryterium ogóle: 674 zł (wzrost o 100 zł), kryterium dla rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł). Kryterium dochodowe
uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
wynosi 1 922 zł na osobę i pozostaje bez zmian.
Podwyższeniu od 1 listopada 2015 r. ulegają następujące świadczenia
zasiłek rodzinny :
 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).
 dodatku z
tytułu
kształcenia
i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),
- powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),
 dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);
 dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do
kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
 dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł
nie więcej niż 370 zł/, 265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł
w
przypadku
dziecka
legitymującego
się
orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności).
Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:
 dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 400 zł;
 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
 zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
 specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.
Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).
Zmiany w godzinach otwarcia Urzędu Gminy
Wójt gminy informuje, iż w celu ułatwienia petentom załatwiania spraw, od
dnia 1 kwietnia 2015 Urząd Gminy w Lisiej Górze czynny będzie w godzinach:
 poniedziałek – od 8.00 do 17.00,
 wtorek – czwartek – od 7.30 do 15.30,
 piątek – od 7.30 do 14.30.
Kasa Urzędu Gminy czynna:
 Poniedziałek – od 8.00 do 16.00
 Wtorek – piątek – od 8.00 do 13.30
Doradztwo prawne
Wójt gminy informuje, iż w każdy wtorek w godz. 13.30 – 15.30 można
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w pok. nr 22.
Wójt Gminy informuje:
W związku z przeprowadzoną aktualizacją przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowie sieci znaków drogowych przy drogach powiatowych na terenie
Gminy Lisia Góra informuję, iż osoby/firmy zamierzające realizować transport
przewozowy samochodami ciężarowymi na drogach powiatowych
ograniczonych znakiem drogowym B-18 (zakaz wjazdu pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12t), zobowiązane są uzyskać
stosowne pozwolenie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowie z/s ul.
Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice tel. (014) 674-12-30, (014) 678-70-50, FAX (014)
674-12-31.
Po złożeniu wniosku ZDP wydawał będzie kilkumiesięczną zgodę dla
wnioskodawców umożliwiając w ten sposób zaopatrzenie w różnego rodzaju
materiał gospodarstw domowych, czy też budów.
Redaguje: Urząd Gminy Lisia Góra.
www.lisiagora.pl

