Informujemy, iż gmina Lisia Góra rozpoczyna przygotowania do pozyskania unijnych środków
finansowych na realizacje projektu, związanego z dofinansowaniem do 60 % wykonania: ogniw
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.
W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne
na których zostaną przekazane wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu.
Harmonogram spotkań informacyjnych
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TERMIN
13/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
17/03/2017

DZIEŃ
GODZINA
18.00
PONIEDZIAŁEK
18.00
WTOREK
18.00
ŚRODA
18.00
CZWARTEK
18.00
PIĄTEK

OGŁOSZONO PRZETARGI:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 203731K „Nowe ŻukowiceLaski” w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 984
2. Przebudowa drogi gminnej nr 203718K w miejscowości
Kobierzyn
3. Remont drogi gminnej nr 203722K na odcinku w km
0+005 do 1+430 w miejscowości Zaczarnie
4. Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych żwirowych
oraz czyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych na
terenie gminy Lisia Góra w 2017r
Dokumentacje techniczne w trakcie realizacji:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 203717K
w miejscowości Kobierzyn
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska
piłki
nożnej
wraz
z
niezbędną
infrastrukturą
w miejscowości Lisia Góra
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla sołectwa Pawęzów
4. Budowa drogi łączącej ul. Południową z drogą krajową nr
73 w Lisiej Górze wraz z przebudową skrzyżowania z DK
nr 73 oraz DW 984

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Lisia
Góra w 2017 r.

MIEJSCE
ŁUKOWA KLUB – BUDYNEK OSP
LISIA GÓRA – BUDYNEK OSP
ŚMIGNO – BUDYNEK GOK
STARE ŻUKOWICE – BUDYNEK OSP
BRZOZÓWKA – BUDENEK SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Lisia Góra w roku 2017, najkorzystniejszą ofertę
cenową złożyła spółka REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o.
Kraków ul. Półłanki 64. W/w firma odbiera odpady zmieszane
z koszy jak i odpady zbierane selektywnie w workach, takich
frakcji jak: papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa
sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe. W wyniku
porozumienia firm uprzednio odbierających odpady od
właścicieli nieruchomości ze spółką REMONDIS, pojemniki na
śmieci, które są aktualnie w posiadaniu mieszkańców nie będą
wymieniane. Pełne pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz
worki z odpadami segregowanymi, należy wystawiać w dniu ich
odbioru w te same miejsca co dotychczas. Worki na segregację
odpadów są dostarczane w ten sposób, że za każdy odebrany
pełny worek z odpadami zebranymi selektywnie, wykonawca
świadczący usługę powinien pozostawić worek pusty.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r. jest
dostępny na stronie internetowej Gminy Lisia Góra w zakładce
„System gospodarowania odpadami”.
Wszelkie uwagi dotyczące braku odbioru odpadów,
uszkodzenia pojemników w trakcie odbioru odpadów, bądź nie
pozostawienia worków pustych na odpady segregowane, należy
niezwłocznie zgłaszać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 lub
telefonicznie nr telefonu 14 6784-678 wew.117, celem podjęcia
skutecznej interwencji w firmie świadczącej usługę.
Przypomina się mieszkańcom, że do pojemników na śmieci, nie
można wrzucać popiołu oraz odpadów budowlanych, które
można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Punkt ten zwany w skrócie PSZOK,
nadal prowadzi Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze przy
ul. Rolniczej 39. Do w/w punktu mieszkańcy gminy mogą
bezpłatnie oddać n/w odpady komunalne: przeterminowane leki
i chemikalia,
w
tym
pozostałości
farb,
lakierów
i rozpuszczalników oraz opakowań po nich; zużyte baterie
i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble

i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; zużyte opony od
samochodów osobowych; odpady komunalne ulegające
biodegradacji; odpady zielone oraz popiół z palenisk
domowych; papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal
i opakowania wielomateriałowe. Regulamin funkcjonowania
PSZOK-u jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy
Lisia Góra oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „u źródła”,
tj. z miejsc odbierania odpadów zmieszanych z koszy, będzie
zorganizowana w II kwartale 2017 r. O terminie zbiórki
w poszczególnych sołectwach, powiadomimy mieszkańców
w formie stosownych ogłoszeń, po przeprowadzeniu przetargu
na ich odbiór i zagospodarowanie. Przedmiotem zbiórki nie
będą objęte zużyte opony od samochodów osobowych, które
mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali
wykazu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2017 r., mogą je odebrać w Urzędzie Gminy w pokoju
nr 3. Stawki opłat za „śmieci” nie uległy zmianie, pomimo
niekorzystnych tendencji rynkowych takich jak: wzrost cen
paliw, wzrost płacy minimalnej od 01.01.2017 r. czy wzrost
koszów zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lisia Góra informuje, że w Urzędzie Gminy
w Lisiej Górze ul. 1 Maja 7, na tablicy ogłoszeń zastało
wywieszone
ogłoszenie
o
II
przetargu
ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej
jako dz. nr 611/42 o pow. 0,1122 ha i 615/5 o pow. 0,0264 ha
położonej w m. Nowe Żukowice. Termin wywieszenia
ogłoszenia w dniach od 24.02.2017 r. do 26.03.2017.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 146784-347
wew.123 lub w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.
„Zamień PIT na lepszy byt! Płać podatki tu, gdzie
mieszkasz”.
Chcesz, żeby gmina, w której mieszkasz miała więcej pieniędzy
na budowę szkół, obiektów sportowych czy lokalnych dróg?
Płać podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.
„Zamień PIT na lepszy byt! Płać podatki tu, gdzie
mieszkasz”.
Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona w dużej
mierze od udziału w podatku dochodowym, który stanowi
źródło dochodów gminy. Tylko w zeszłym roku wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Lisia
Góra
wyniosły
6
mln
złotych.
(dokładnie 6 307 619,00 złotych).
Ci, którzy mieszkają na terenie naszej gminy, powinni
poinformować urząd skarbowy, gdzie jest ich faktyczne miejsce
zamieszkania – albo wraz z rocznym zeznaniem podatkowym
lub na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby
nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy
bowiem informują o wszelkich zmianach za pomocą platformy
CEIDG-1).
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym miejscem rozliczenia
się osoby fizycznej jest właściwy Urząd Skarbowy według
miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia danego roku
podatkowego. Właściwym dla Gminy Lisia Góra urzędem
skarbowym jest II Urząd Skarbowy.
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1595859/ZAP
_3_01_12_2014

Podwyższenie kryterium dochodowego kwalifikującego do
Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje,
iż zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi Podprogramu
FEAD- Pomoc Żywnościowa 2014-2020, obowiązuje nowe
kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z POPŻ.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268
PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla
osoby w rodzinie.”
Osoby, zainteresowane przystąpieniem do Programu Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, są proszone o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze,
pok.12a, w godzinach pracy ośrodka.
Zmiany taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwałą nr XXIV/266/2017 z dnia 01.02.2017 Rada Gminy
przyjęła nową taryfę opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Od 1 kwietnia 2017 r. opłata za ścieki wzrośnie do poziomu
6,61 zł brutto za m 3. Jednocześnie Rada podniosła wysokość
dopłaty z budżetu gminy do odprowadzania ścieków do kwoty
2,23 brutto za m 3. Co w praktyce oznacza, iż kwota podwyżki
dla mieszkańca wyniesie 0,91 za 1 m3.
Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy Lisia Góra średnie
zużycie wody wynosi ok. 2 m3 na 1 osobę w praktyce oznacza
to, że dla przeciętnej 4-osobowej rodziny, która korzysta z sieci
kanalizacyjnej opłata wzrośnie maksymalnie o ok. 7,28 zł brutto
miesięcznie.
Korekta opłat za ścieki dokonana przez Radę Gminy Lisia Góra
wynika z kalkulacji kosztów uwzględniającej niezbędne
wydatki na utrzymanie i modernizację sieci oraz niezbędne
nakłady inwestycyjne. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż
infrastruktura sieci kanalizacyjnej przez lata użytkowania uległa
technicznemu zużyciu natomiast nie podlegała modernizacji.
Powoduje to, iż inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na
konieczność zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa
funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków na terenie
naszej gminy.
Warto podkreślić, iż mimo dokonanej podwyżki opłat za
zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Lisia Góra nadal
utrzymujemy najniższe opłaty dla mieszkańców porównując
sąsiadujące gminy.
OGŁOSZENIE

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy wyrazili chęć udziału
w projekcie związanym z otrzymaniem dopłaty na wymianę
pieca o cierpliwe oczekiwanie na wykonanie audytu
energetycznego. Jednocześnie przypominamy, iż audyt
wykonywany jest bezpłatnie. W przypadku otrzymania przez
gminę Lisia Góra dotacji, wykonany audyt będzie
obowiązkowym załącznikiem do wniosku mieszkańca
o otrzymanie dopłaty. Informacja o rozpoczęciu prac firmy
przeprowadzającej oceny audytorskiej w indywidualnych
gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy zostanie
umieszczona na stronie internetowej urzędu. Termin audytu
będzie
indywidualnie uzgadniany z poszczególnymi
mieszkańcami.
Redaguje: Urząd Gminy Lisia Góra.
www.lisiagora.pl

