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Lato w świetlicach środowiskowych
Mijający rok był inny i trudny w świetlicach środowiskowych. Pandemia i tu
zmieniła tradycyjne formy zajęć. Wychowawcy świetlic zmienili metody działań,
dostosowując się do sytuacji epidemicznej w kraju. Część świetlic działała online,
inne w trybie mieszanym stacjonarno-online, jeszcze inne z uwagi na brak zainteresowania pracą zdalną ze strony dzieci, nie prowadziły zajęć lub okresowo je
zawieszały.
Na okres wakacji letnich wychowawcy świetlic przygotowali specjalny program
w ramach AKCJI LATO. Dzieci będą uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych, imprezach kulturalnych, warsztatach wyjazdowych i obozach sportowych
oraz w zajęciach profilaktyczno - rozwijających w swoich świetlicach.
Każda ze świetlic dysponuje na AKCJĘ LATO kwotą, którą może przeznaczyć
np. na transport, bilety wstępu i inne atrakcje oraz poczęstunek dla wychowanków.
Na ten rok zaplanowano też inną formę TRIADY czyli turnieju towarzyskiego świetlic środowiskowych. Tytuł tegorocznej TRIADY to „AKTYWNI W REALU”. Wychowankowie już w okresie wakacji skorzystają z poczęstunku i atrakcji przygotowanych dla nich
w Gospodarstwie Rybackim Dolina Będkowska. Zazwyczaj TRIADA odbywała
się we wrześniu każdego roku, ale z uwagi na poluzowanie obostrzeń w kraju
i mniejszą liczbę zachorowań, postanowiono, by dzieci skorzystały z ruchu na
świeżym powietrzu już w wakacje. AKCJA LATO, TRIADA oraz całoroczna praca świetlic jest finansowana i koordynowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie.

Dobiega końca rozbudowa szkoły
w Zabierzowie
Trwa rozbudowa i przebudowa szkoły w Zabierzowie przy ul. Szkolnej. Kończą się prace przy dobudowanym, nowym skrzydle szkoły. Znajdzie się w nim
aula, sala przedszkolna i szatnie dla całej szkoły. Położone są już płytki, wykonana
została stolarka okienna, prowadzone są prace wykończeniowe. Równolegle odbywa się zagospodarowanie terenu wokół budynku. We wrześniu 2022 w nowym
skrzydle budynku uruchomione zostanie przedszkole.
Planowany jest również remont starego budynku szkoły w Zabierzowie przy
ul. Szkolnej. Wymieniony ma zostać przyłącz kanalizacji sanitarnej, instalacja
elektryczna wewnątrz budynku oraz odnowione sale lekcyjne.

Nowe zasady programu „Dobry Start”
W dniu 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków
do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Od 1 lipca 2021 r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
„Dobry Start” będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą
zadania, zamiast Gminy, zajmie się ZUS. Nie będzie natomiast możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej – papierowej. Warto zaznaczyć, że dla
osób, które do tej pory składały wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ
z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym
trybie. Wnioski w formie elektronicznej można składać do dnia 30 listopada br.

Dofinansowanie budowy
świetlicy wiejskiej
w Kleszczowie

W dniu 27 maja 2021 Wójt Gminy Zabierzów
Elżbieta Burtan podpisała w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
umowę na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnej
świetlicy wiejskiej w Kleszczowie w wysokości 811
680 zł. W chwili obecnej budynek jest na ukończeniu
a łączne koszty budowy wyniosą ponad 2,6 miliona
złotych.
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Osi
Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczyna się budowa
boiska w Niegoszowicach
W dniu 21 czerwca 2021 podpisano umowę
na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Niegoszowicach. Koszt inwestycji wyniesie 551,4 tys. zł, a wyłoniony w przetargu wykonawca to firma EUROCOMPLEX
z Krzeszowic. Zaplanowano powstanie boiska
o wymiarach 23 na 42 metry, które przeznaczone będzie do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki.
Na wyposażeniu będą dwie bramki do piłki ręcznej,
dwa komplety koszy do koszykówki i dwa zestawy
do siatkówki. Na 4 słupach zainstalowane zostanie
oświetlenie ledowe. Po wschodniej stronie boiska,
wzdłuż jego dłuższego boku zostanie wybudowana
ściana oporowa o długości 6 m. W części trawiastej
działki (niezabudowanej) planuje się obiekty małej
architektury np. ławki z oparciem i kosze na śmieci.
W tej części działki będzie zainstalowane oświetlenie
parkowe. Boisko ma powstać przed końcem 2021 roku.

Urząd Gminy Zabierzów przypomina ogólne
zasady funkcjonowania systemu odbioru
odpadów komunalnych
Pozostałości z segregacji odpadów, przez które należy rozumieć między innymi odpady z mięsa, kości, gotowane resztki jedzenia oraz inne odpady takie jak środki higieniczne, ceramika, płaskie szkło, worki z odkurzaczy, należy gromadzić w kubłach o pojemności 120 lub 240 litrów (w zabudowie jednorodzinnej), w zabudowie wielorodzinnej
dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach o pojemności 1100 litrów, pojemniki
z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne winny być oznaczone napisem “pozostałości po segregacji” oraz danymi adresowymi nieruchomości.
Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, zbierane selektywnie, należy gromadzić w następujący sposób:
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – w kubłach lub w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem
„papier”,
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w kubłach lub w workach
koloru zielonego oznaczonych napisem „szkło”,
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe – w kubłach lub w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
4) odpady ulegające biodegradacji – w kubłach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „bio”.
W przypadku zbierania odpadów segregowanych w pojemnikach (dot. zabudowy jednorodzinnej) należy umieszczać je w worku dostosowanym do pojemności pojemnika.
Wykonawca będzie dostarczał właścicielowi nieruchomości worki o pojemności dostosowanej do pojemności pojemnika. Ma to na celu usprawnienie załadunku odpadów zebranych w sposób selektywny na pojazd – którym odbierane są odpady, a także zapewnienie
ich selektywnego transportu do miejsca zbierania lub przetwarzania.
Częstotliwość odbioru odpadów:
- odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, metal, opakowania
wielomateriałowe) – RAZ NA 2 TYGODNIE,
- pozostałości po segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –
w zabudowie jednorodzinnej – RAZ NA 2 TYGODNIE,
w zabudowie wielorodzinnej – RAZ NA TYDZIEŃ,
- odpady biodegradowalne
w zabudowie jednorodzinnej – RAZ NA 2 TYGODNIE,
w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – RAZ NA
TYDZIEŃ, w okresie od 1 grudnia do 31 marca – RAZ NA DWA TYGODNIE,
- odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, sofy, stoły, biurka, krzesła, fotele, dywany, wykładziny itp.) i opony (nie pochodzące z działalności rolniczej lub działalności
gospodarczej), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki, kuchenki
mikrofalowe, kuchenki elektryczne, zmywarki, czajniki elektryczne, komputery, telewizory, odtwarzacze, tonery, żarówki, świetlówki itp.), baterie i akumulatory – 2 RAZY
W ROKU,
- odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji oraz drobnych remontów
(na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/ rozbiórkę lub zgłoszenie
budowy/ rozbiórki albo zgłoszenie robót budowlanych) – 2 RAZY W ROKU,
- odpady z tekstyliów i odzieży – 2 RAZY W ROKU.
Harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Gminy Zabierzów – w zakładce Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami.
Gmina zapewnia bezpieczny odbiór igieł i strzykawek powstałych w gospodarstwach domowych, a także odbiór przeterminowanych leków.
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, także
przeterminowane leki można oddawać do zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach
i ośrodkach zdrowia na terenie gminy pojemników.
Wykaz punktów – w których zlokalizowane są pojemniki:
1) Ośrodek Zdrowia w Zabierzowie, ul. Śląska 236; 2) Apteka – Lewiatan, ul. Balicka
49A, Rząska; 3) Apteka „Jurajska”, ul. Zielona 1a, Bolechowice; 4) Apteka w Ujeździe,
ul. Jurajska 23a; 5) Apteka Prima, ul. Rudawska 4, Rudawa; 6) Ośrodek Zdrowia w Rudawie, ul. Antoniny Domańskiej.

Dodatkowe roboty
melioracyjne
W dniu 21. VI. 2021 odpisano umowę
z firmą ELIS ze Szczygłowa na wykonanie na
terenie gminy Zabierzów w 2021 roku dodatkowych prac melioracyjnych – etap II, polegających na: wykonaniu drenaży, konserwacji
rowów, regulacji cieków, budowie kanałów burzowych, wykonaniu umocnień i przepustów
oraz innych robót. Koszt tych dodatkowych
robót finansowanych z budżetu Gminy Zabierzów to 217,5 tys. zł.
Zakres robót obejmuje niżej wymienione
zadania:
Balice- Cd. Umocnienia potoku przy
ul. Topolowej, na odcinku 150mb.
Bolechowice- Wyczyszczenie rowów przy
ul. Turystycznej, Nad Potokiem, na długości
200 mb.
Brzezinka- Wyczyszczenie rowu przy
ul. Sportowej - 50mb oraz zabudowa rowu rurami przy ul. Zachodniej, - 20 mb.
Brzezie- Wyczyszczenie rowu przy ul. Łąkowej - 250mb
Kleszczów- Zabudowa rowu rurami
na działce nr 234 , na odcinku 100 mb
Kochanów- Odmulenie rowu przy ul. Tęczowej - 50mb
Młynka- Umocnienie skarpy potoku płytami ażurowymi - 40mb
Niegoszowice- Cd. Umocnienia rowu elementami betonowymi przy ul. Spacerowej,
długość odcinka - 350mb
Rząska- Remont i wykonanie odwodnienia
elementami betonowymi przy ul. Wapiennej
i ul. Poziomkowej na odcinku 250mb
Szczyglice- Umocnienie rowu
przy
ul. Sportowej - 200mb
Zabierzów- Wyczyszczenie rowu przy ul.
Rodziny Poganów i ogródkach działkowych,
- 1200 mb
Rząska- Wyczyszczenie rowu na dz. nr
641/4 przy ul. Podkamycze na odcinku 620mb
W ramach I etapu melioracji wykonane zostały prace w Nielepicach, Balicach i Zabierzowie. Realizacje robót melioracyjnych, zarówno
I jak i II etapu zakończą się we wrześniu 2021.

Rozpoczyna się remont
mostu w Brzeziu
Po unieważnieniu poprzedniego przetargu na remont mostu w ciągu ul. Źródlanej
w Brzeziu, ponownie ogłoszony został przetarg. Tym razem zakończył się pozytywnie.
W dniu 17 czerwca podpisano umowę z firmą
GOMIBUD z Borku Szlacheckiego na przeprowadzenie remontu mostu w ciągu ul. Źródlanej w Brzeziu nad potokiem Kluczwoda.
Ma tu zostać wykonany remont przęsła mostu,
naprawa przyczółków oraz odtworzenie elementów wyposażenia żelbetowego. Wartość
prac wyniesie prawie 365 tys. zł.

Program „Wspieraj Seniora
2021”
Pomimo zmniejszenia ograniczeń wynikających z pandemii,
Gmina Zabierzów kontynuuje wsparcie osób starszych w ramach
programu „Wspieraj Seniora”. Jest to pomoc świadczona na rzecz
osób powyżej 70 roku życia w codziennym funkcjonowaniu,
w formie dokonania zakupów na zlecenie seniora.
Zgłoszenia potrzeby wykonania zakupów art. spożywczych,
leków, środków czystości seniorzy mogą dokonać telefonicznie:
bezpłatna, ogólnopolska infolinia, tel. 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, tel. 696 836 747.
Pomoc świadczona jest według następującego schematu:
1. Zgłoszenie potrzeby zakupów;
2. Kontakt zwrotny ze strony pracownika GOPS w Zabierzowie
3. Umówienie się na termin dokonania zakupu.
4. Rozliczenie z pracownikiem GOPS świadczącym
usługę.
Ważne informacje:
1. Koszty zakupów ponosi senior.
2. Podany powyżej nr telefonu komórkowego jest jedynym, z którego do seniora zadzwoni upoważniony pracownik
i udzieli dalszych informacji o sposobie realizacji zgłoszenia.

Od 1 lipca – wnioski
o świadczenia rodzinne oraz
fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że od 1 lipca br. można w formie elektronicznej
składać wnioski o: zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy
2021/2022. Wnioski składać można za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl, ePUAP.
Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, ponieważ jest to najszybszy sposób na kontynuację
wypłaty świadczeń.
Od dnia 1 sierpnia br. w siedzibie GOPS (Zabierzów,
ul. Cmentarna 2) będzie można składać wnioski o ww. świadczenia w formie papierowej w godzinach: poniedziałek od
7:00 do 17:00, wtorek – piątek od 07:00 do 16:00.
W związku z obecną sytuacją, w celu uniknięcia stania
w kolejce, GOPS zachęca do złożenia wniosków w formie
elektronicznej. Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy
są dostępne na stronie Ośrodka w zakładkach – dokumenty do
pobrania.

Badanie i korekta wad postawy
uczniów
Gmina Zabierzów wspólne z Powiatem Krakowskim realizować będzie zadania w zakresie promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej w latach 2021 – 2025. Dotyczy to badania wad
postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz korekty
wykrytej wady. Etap I – badanie wad postawy uczniów finansować będzie Gmina Zabierzów ze swojego budżetu, natomiast
etap II – korekta wad postawy u wymagających tego uczniów
– będzie przeprowadzona na koszt Powiatu Krakowskiego.

Zmiany w ustawie o Karcie Dużej
Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje
o zmianach w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskują formę elektroniczną. Oznacza to, że nie ma już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej karty (elektronicznej,
tradycyjnej lub obu tych form) może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty
pozostałych członków rodziny.
Aplikacja mObywatel umożliwia pobranie Karty Dużej Rodziny
w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL
i dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.

Ważne ! Aplikacja mKDR zostaje zamknięta z końcem
czerwca 2021 r.
Natomiast osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np.
cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.
Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty wynosi
10 zł.

Bezpłatna mammografia
w Zabierzowie
LUX MED - jeden z największych realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi zaprasza na bezpłatną mammografię panie w wieku od
50 do 69 lat. Badania refundowane przez NFZ wykonywane są w mobilnej pracowni mammograficznej. W badaniach mogą wziąć udział ubezpieczone, które nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Przed badaniem wymagana jest rejestracja
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu
weryfikacji uprawnień do badania, przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie trzeba zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała
na panie w Zabierzowie, w dniu 6 lipca 2021 w godzinach od 9.00 do
15.00 przy Urzędzie Gminy, Rynek 1.

Od lipca w Klubie Senior+ zajęcia
z rehabilitantem
Do Klubu Senior+ w Zabierzowie powróciły po ponad półrocznej
przerwie zajęcia stacjonarne. Podobnie jak w latach ubiegłych Klub mający swoją siedzibę na 1 piętrze budynku przy ul. Kolejowej 11 zaprasza
na zajęcia nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zabierzów powyżej 60 roku życia. Placówka jest otwarta dla seniorów od poniedziałku
do piątku przez 4 godziny dziennie w godzinach dopołudniowych (wyjątkiem są piątkowe zajęcia od godz. 14:00 do 18:00). Do dyspozycji uczestników zajęć udostępniona jest duża sala spotkań, sala komputerowa (także ksero), szatnia i kuchnia, w której seniorzy każdego dnia znajdują „coś
na ząb” oraz ciepłe i zimne napoje.
Od lipca planowany jest powrót do zajęć ruchowych z rehabilitantem. Niezbędnym elementem udziału w tych zajęciach jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do aktywności ruchowej.
Zaświadczenie oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne dostępne są
w siedzibie Klubu od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 13:00,
w piątki od godz. 14:00 do 18:00.
Bieżąca działalność Klubu finansowana jest z Budżetu Państwa oraz
środków własnych Gminy Zabierzów. Informacji dotyczących działalności Klubu udziela p. Jadwiga Kalemba tel. 696 836 747.

Budujemy, remontujemy
Zakończyła się budowa budynku OSP w Więckowicach. Powstał tu garaż dla wozu strażackiego
i pomieszczenie socjalne. Obok budynku wykonano parking.
Ogłoszono przetarg na projekt budynku komunalnego
i budynku OSP w Balicach na działce nr 364. Mają więc
powstać dwa oddzielne budynki, a projekt powinien obejmować też zagospodarowanie terenu działki. W budynku
świetlicy wiejskiej o powierzchni 534 m kwadr. znajdzie
się duża sala z zapleczem kuchennym, a w budynku OSP –
dwa miejsca postojowe dla wozów strażackich, magazyny
i szatnie dla strażaków.
Dobiega końca budowa budynku Centrum Kultury
w Rudawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Gmina Zabierzów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na doświetlenie przejścia dla pieszych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 774 w Szczyglicach przy
skrzyżowaniu ul. Kmity i Krakowskiej, czyli przy tzw.
aniołach.
W okresie wakacyjnym będą prowadzone prace remontowe w świetlicach środowiskowych w następujących miejscowościach: Brzezinka, Ujazd, Niegoszowice, Aleksandrowice, Radwanowice i Zabierzów (przy ul. Kolejowej).
5 lipca rozpocznie się remont przedszkola przy
ul. Sportowej w Zabierzowie. Remont zakończy się do
31 sierpnia. Obejmie malowanie pomieszczeń, wymianę
stolarki okiennej na aluminiową i odnowienie drewnianej okładziny elewacji. Wyremontowana zostanie też nawierzchnia z kostki betonowej wokół przedszkola.
Przed końcem sierpnia zakończy się remont zewnętrznych zabawek na placu zabaw przy szkole
w Rząsce.

Za mało środków na
przebudowę rowu
w Rudawie
W dniu 15 czerwca otwarte zostały oferty w przetargu
na przebudowę rowu wzdłuż drogi powiatowej w Rudawie.
Najtańsza z ofert przekraczała kwotę przeznaczoną na to
zadanie, które ma być współfinansowane przez Gminę Zabierzów i Powiat Krakowski.
Gmina Zabierzów wystąpiła do władz Powiatu o niezbędne zwiększenie środków na finansowanie tego zadania. Gmina oczekuje na odpowiedź.

Remonty dróg gminnych
Trwaj prace przy remontach dróg gminnych. Wykonano ju nawierzchni ul. Widokowej i Sportowej
w Zelkowie, ul. Spokojnej  Bocznej w Bolechowicach,
wyasfaltowano odcinek ul. Dugiej i Sportowej w Szczyglicach. Trwa asfaltowanie ul. Krótkiej w Ujedzie,
ul. Lipowej w Brzeziu, ul. Spokojnej w Pisarach, tuczniem
wysypana zostanie droga na dziace 142/1 w Pisarach.

Nowy sposób wezwania do opłaty
zaległości za wodę i ścieki
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 28 maja 2021 podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków w gminie Zabierzów. Dyskusja radnych dotyczyła wysyłania powiadomień do mieszkańców, którzy w terminie nie
opłacili zaległości za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Do tej pory
wysyłano pocztą wezwanie do zapłaty, a jeśli nie było reakcji mieszkańca, ponownie wysyłano za pomocą Poczty Polskiej drugie wezwanie. Radni zaproponowali, by pierwsze wezwanie wysyłać pocztą elektroniczną – mailem, sms-em lub powiadomić o zaległości telefonicznie,
a przy braku reakcji mieszkańca wysłać wezwanie do zapłaty pocztą za potwierdzeniem odbioru.
Projekt Regulaminu zostanie przekazany do zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a następnie będzie poddany pod
kolejne głosowanie na Sesji Rady Gminy Zabierzów.

Unieważnione przetargi
W poprzednim numerze naszej gazetki pisaliśmy o wielu ogłoszonych
przetargach na tegoroczne inwestycje. Niestety, kilka z nich nie zostało rozstrzygniętych.
Na wykonanie projektu zagospodarowania centrum Rząski nie złożono
żadnej oferty.
Unieważniono też postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację boiska trawiastego w Pisarach przy ul. Sportowej. Oferta z najniższą podaną przez wykonawcę ceną przewyższała dwukrotnie kwotę, jaką
Gmina Zabierzów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tych prac.
Na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy wpłynęła jedna
oferta, jednak nie została ona sporządzona zgodnie z wymogami technicznymi
i organizacyjnymi, dlatego przetarg został unieważniony.
Z podobnej przyczyny unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa ul. Kamiennej – drogi gminnej nr
601691K w Zabierzowie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Tu także
wpłynęła jedna oferta niezgodna z wymogami technicznymi i organizacyjnymi.
Z powodu braku ofert od wykonawców unieważniono postępowania
o udzielenie zamówień publicznych dla opracowań dokumentacji projektowych dla dwóch zadań. Pierwsze obejmowało projekty: przebudowy drogi
gminnej wewnętrznej na działce nr 76/1 w Balicach, przebudowy ul. Akacjowej w Bolechowicach, przebudowy ul. Spokojnej w Bolechowicach. Drugie
zadanie projektowe dotyczyło budowy zatoki parkingowej przy ul. Narodowej w Brzeziu, budowy chodnika wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej
w Ujeździe oraz budowy zatok postojowych na Osiedlu Sienkiewicza w Zabierzowie.
Unieważniony został także przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania działki 251 i 251/1 w Brzeziu, która ma być przeznaczona na teren
rekreacyjny.

Płatność BLIK-iem
w Urzędzie Gminy Zabierzów
Informujemy, że Urząd Gminy Zabierzów udostępnił swoim klientom
możliwość dokonywania opłat za pomocą kodu BLIK. Rozwiązanie to
powstało we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową i jest oparte na usłudze
Paybynet KIR, umożliwiającej przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta
bankowego klienta na konto bankowe jednostek administracji publicznej.
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