Słowo od Wójta
Wkroczyliśmy w kolejny rok budżetowy z nadzieją, że będzie on lepszy od poprzedniego pod
względem ilości zrealizowanych inwestycji tak oczekiwanych przez społeczeństwo naszej gminy.
Otwiera się niejako nowa perspektywa pozyskiwania środków unijnych w latach 2015 – 2020, które
stanowić będą podstawę realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Po wnikliwej analizie wniosków
zgłaszanych przez mieszkańców, priorytetem moich poczynań będą działania zmierzające do
opracowania koncepcji lokalizacji sieci kanalizacyjnej we wschodniej części gminy, oraz dalsza
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i modernizację dróg lokalnych oraz
chodników. I chociaż nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się na dobre dopiero w przyszłym
roku, to już teraz rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, uzgodnień, itp.
Planowane inwestycje w najbliższych latach będą wymagać ogromnych nakładów finansowych jak
również wzmożonej aktywności pracowników Urzędu Gminy. Dlatego też rozpocząłem prace
o charakterze organizacyjnym zmierzające do usprawnienia funkcjonowania urzędu oraz
podniesienia jakości obsługi petentów. Jestem przekonany, że ciężką pracą i zaangażowaniem
osiągniemy nasz wspólny cel, jakim jest dobro gminy i jej mieszkańców.
Z poważaniem
Wójt Gminy
Arkadiusz Mikuła

Wójt gminy informuje, że w dniu 15 lutego 2015r. odbędą się
wybory sołtysów i rad sołeckich.
Głosowanie odbywać się będzie w tych samych lokalach
wyborczych jak w ostatnich wyborach do samorządu
terytorialnego.
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 17.00.
Wybór sołtysów i Rad Sołeckich odbywa się w drodze tajnych
i bezpośrednich głosowań.
Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom
umieszczonym w rejestrze wyborców.
Wójt gminy powołał Gminną Komisję Wyborczą (GKW), której
zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów. Siedziba komisji
znajduje się w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze pok. nr 19.
GKW przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków
Rad Sołeckich.
Kandydat na sołtysa musi do zgłoszenia dołączyć wykaz łącznie
z podpisami 30 wyborców z terenu danego sołectwa,
popierających jego kandydaturę.
Kandydat do Rady Sołeckiej musi dołączyć do zgłoszenia wykaz
15 wyborców łącznie z podpisami z terenu danego sołectwa,
popierających jego kandydaturę.
Kandydat na sołtysa i do Rady Sołeckiej może zgłosić po jednym
kandydacie do Sołeckiej Komisji Wyborczej. Wyjątkiem jest
sołectwo Lisia Góra, gdzie ze względu na dużą liczbę wyborców,
wybory przeprowadzą 2 komisje wyborcze. Dlatego kandydaci na
sołtysa i do Rady Sołeckiej sołectwa Lisia Góra mogą zgłosić po
2 osoby do Sołeckich Komisji Wyborczych.
Kandydować można jednocześnie na sołtysa i do Rady Sołeckiej.
W przypadku jednoczesnego wyboru na sołtysa i do Rady
Sołeckiej, osobę tą uznaje się za wybraną na sołtysa. Osoba ta
nie wchodzi w skład Rady Sołeckiej.

Zgłoszenia kandydatów na sołtysa i Rad Sołeckich Gminna
Komisja Wyborcza przyjmuje
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w terminie do dnia
30 stycznia br.
Druki potrzebne do zgłoszeń można odebrać w urzędzie pok.
nr 19 lub pobrać ze strony www.lisiagora.pl
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, GKW sporządzi
obwieszczenia o zgłoszonych kandydatach.
Jeżeli będzie tylko jedno zgłoszenie na sołtysa w danym
sołectwie, to wyborów na sołtysa nie będzie się przeprowadzać,
a za wybranego będzie uznany kandydat zgłoszony.
Wybory Rad Sołeckich:
Zgodnie ze statutami, Rady Sołeckie sołectw: Breń, Brzozówka,
Kobierzyn, Łukowa, Pawęzów, Śmigno, Nowe Żukowice, Nowa
Jastrząbka, liczą po 4 osoby.
Jeżeli zgłoszeń kandydatów do Rad Sołeckich tych sołectw
będzie 4 lub mniej, to wyborów do tych rad nie będzie się
przeprowadzać, a za wybranych uzna się tych kandydatów, którzy
się zgłosili.
Jeżeli zgłoszeń kandydatów w w/w sołectwach będzie więcej jak
czterech, będą przeprowadzone wybory.
Sposób
głosowania
na
członków
Rad
Sołeckich
w sołectwach: Breń, Brzozówka, Kobierzyn , Łukowa,
Pawęzów , Śmigno , Nowe Żukowice i Nowa Jastrząbka:
głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy
nazwiskach od 1 do 4 kandydatów.
Rady Sołeckie sołectw ; Zaczarnie i Stare Żukowice liczą po 5
osób.
W tych sołectwach głosowanie odbywać się będzie poprzez
postawienie znaku „x” przy nazwiskach od 1 do 5
kandydatów.
Jeżeli zgłoszeń kandydatów do Rad Sołeckich tych sołectw
będzie 5 lub mniej, to wyborów nie będzie się przeprowadzać,
a za wybranych uzna się tych kandydatów, którzy się zgłosili.
Jeżeli zgłoszeń kandydatów w w/w sołectwach będzie więcej jak
pięć będą przeprowadzone wybory.

Rada Sołecka sołectwa Lisia Góra liczy 7 osób. W lisiej Górze
głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywać się będzie
poprzez postawienie znaku „x” przy nazwiskach od 1 do 7
kandydatów.
Jeżeli zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej tego sołectwa
będzie 7 lub mniej, to wyborów nie będzie się przeprowadzać,
a za wybranych uzna się tych kandydatów, którzy się zgłosili.
Jeżeli zgłoszeń kandydatów w w/w sołectwie będzie więcej jak
siedem, będą przeprowadzone wybory.
Przypomina się wszystkim wyborcom, że tak jak we
wszystkich wyborach, Sołeckie Komisje Wyborcze będą
żądać od głosujących okazania dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.

Wójt gminy informuje o zadaniach w trakcie realizacji:
1.„Odnowa Centrum Wsi Breń”, wykonawca: Zakład Murarsko Tynkarski – Stanisław Wałaszek z/s Kobierzyn 34, wartość robót
brutto: 569 863,31 zł.
2.„Odnowa Centrum Wsi Pawęzów – Budowa Placu Zabaw”,
wykonawca: GOR-BUD s.c. z siedzibą 38-300 Gorlice
ul. Kochanowskiego 120 , wartość robót brutto: 96 116,53 zł.
3.„Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej przy Gminnym
Przedszkolu w Lisiej Górze”, wykonawca: Firma Handlowo Usługowa „DACH-BUD”, Wiesław Minorczyk z/s 33-140 Lisia
Góra ul. Jaracza 5B, wartość robót brutto: 33 000 zł.
Wójt gminy podpisał umowy na wykonanie dokumentacji
technicznej zadań pn.:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa
Jastrząbka .
2. Przebudowa drogi gminnej nr 203710K w Śmignie.
3. Oświetlenie uliczne w Lisiej Górze ul. Bema.
Informacja :
Wójt gminy informuje, że nadal będzie kursował autobus linii
5 i 206, zgodnie z warunkami zawartego porozumienia z gminą
miasta Tarnowa w sprawie prowadzenia lokalnego transportu
zbiorowego na terenie gminy Lisia Góra.

Szansa na lepsze jutro- program aktywnej integracji w gminie
Lisia Góra.
Nabór na bezpłatne szkolenia w roku 2015, organizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze.
Rok 2015 jest kolejnym rokiem realizacji projektu - "Szansa na
lepsze jutro- program aktywnej integracji w Gminie Lisia Góra".
W związku z powyższym ogłaszamy nabór na szkolenia dla
mieszkańców naszej gminy. Osoby chętne powinny łącznie
spełniać następujące warunki: zamieszkiwać na terenie naszej
gminy, korzystać z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi
zawodowo tj. osobami pozostającymi bez zatrudnienia.
Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja społeczna
i zawodowa bezrobotnych, zwiększenie umiejętności poruszania
sie na rynku pracy oraz kompetencji zawodowych poprzez udział
w kursach zawodowych.
Zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające powyższe
wymagania do udziału w projekcie. Bliższych informacji udzielają
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej
Górze pok. nr 3, osobiście lub telefonicznie pod nr 14 6784 568 .

Informacje wójta gminy dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi w 2015 r.
.Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być
uiszczane w okresach kwartalnych w terminach płatności podatku
rolnego i od nieruchomości tj. :

za I kwartał do 15 marca,

za II kwartał do 15 maja,

za III kwartał do 15 września,


za IV kwartał do 15 listopada.
W/w opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Gminy codziennie od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 13.30, bądź
przelewem na indywidualny nr rachunku bankowego, który
otrzymał każdy właściciel nieruchomości.
Odbiór odpadów komunalnych
Przypomina się mieszkańcom, iż w okresie zimowym tj. od
listopada do marca, zmieszane odpady komunalne (kosze)
odbierane są raz na trzy tygodnie, w pozostałych miesiącach tj. od
kwietnia do października, odbiór w/w odpadów realizowany jest
raz na dwa tygodnie.
W najbliższym przetargu w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia pojawi się zapis, iż niezależnie od pory roku
zmieszane odpady komunalne (kosze) będą odbierane raz na
dwa tygodnie. Odpady zbierane selektywnie tj. szkło
opakowaniowe i tworzywa sztuczne (worki żółty i zielony),
odbierane są raz w miesiącu.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali odbiór odpadów
zielonych, pozbywają się tych odpadów poprzez nieodpłatne
dostarczanie ich
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w Gminnej
Spółce Komunalnej w Lisiej Górze, ul. Rolnicza 39, tel. 14 6784102. Odpady zielone nie będą odbierane u źródła tj. w miejscu
zamieszkania. To samo dotyczy odbioru popiołu.
W przypadku zadeklarowania odbioru popiołu, właściciele
nieruchomości proszeni są o dostarczenie popiołu do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pracownicy GSK
pomogą mieszkańcom w odbiorze popiołu), który mieści się
w Gminnej Spółce Komunalnej w Lisiej Górze ul. Rolnicza 39.
Aktualne harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych (kosze)
i odpadów zebranych selektywnie (worki), są dostępne na stronie
internetowej
www.lisiagora.pl,
w
zakładce
„System
gospodarowania odpadami”.
Obowiązek złożenia deklaracji
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
Także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Przypomina się mieszkańcom, że na terenie GSK w Lisiej
Górze przy ul. Rolniczej 39, utworzony jest Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można
oddać
bezpłatnie, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7- 15 następujące odpady:

przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

odpady wielkogabarytowe,

odpady budowlane pochodzące z rozbiórki i remontów,

zużyte opony,

papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe,

odpady zielone i popiół,

odpady komunalne ulegające biodegradacji.
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.
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.
Redaguje: Urząd Gminy Lisia Góra.
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