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Gmina Zabierzów na rzecz czystego powietrza - kolejne działania w walce ze smogiem
Na Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2019 (gazeta oddana do
druku 21 lutego) będą procedowane projekty dwóch uchwał: uchwały
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł
ogrzewania na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji (PONE) dla Gminy Zabierzów oraz uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy.
Pierwsza uchwała przewiduje, że każdy mieszkaniec gminy, który
zdecyduje się na wymianę pieca otrzyma refundację w kwocie do
3 tys. zł. Nie będzie wymagane ocieplenie domu i przeprowadzenie
audytu energetycznego. Zasady uzyskania dofinansowania mają
być znacznie prostsze niż w programach, w których Gmina Zabierzów uczestniczyła do tej pory, co bardzo przyspieszy wypłatę
środków mieszkańcom.
Druga uchwała – Program Osłonowy dotyczy osób, które z racji
niskich dochodów ( 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł na osobę samotną) mają ograniczone możliwości wymiany systemu grzewczego.
Osoby te w ramach Programu Osłonowego mogą otrzymać zasiłek celowy na pokrycie kosztów związanych z demontażem starego źródła
ogrzewania, zakupem oraz montażem nowego źródła ogrzewania łącznie z adaptacją instalacji. Wysokość udzielonej dotacji ustalana będzie
w oparciu o kosztorys prac sporządzony każdorazowo przez GOPS
w Zabierzowie. Przewiduje się możliwość uzyskania do 12000 zł
w tym: 9000 zł – przy zmianie ogrzewania z węglowego na gazowe,
3000 zł przy adaptacji istniejącej instalacji grzewczej. Osoby o niskich
dochodach mogą też liczyć na wsparcie finansowe w opłatach za gaz.
O szczegółach obydwu uchwał, po ich podjęciu na Sesji, napiszemy
w kolejnym numerze gazety.
Na Sesję Rady Gminy Zabierzów w dniu 22 lutego przygotowano
także szeroką informację na temat działań Gminy mających na celu
ochronę powietrza. Oto najważniejsze z nich:
- W ramach PONE w latach 2016-2018 zlikwidowano 316 starych nieekologicznych palenisk i udzielono dofinansowania na zakup
i montaż 199 kotłów gazowych, 80 wysokosprawnych kotłów węglowych i 12 kotłów na biomasę. Łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła (WFOŚiGW i budżet gminy): 3 045 283 zł.
- W ramach PGN w 2018 r. zlikwidowano 161 starych nieekologicznych palenisk i udzielono dofinansowania na zakup i montaż 135
kotłów gazowych, 14 kotłów na biomasę i 1 pompy ciepła. W ramach
dotacji wypłacono łączną kwotę w wysokości 1 910 668 zł.
- W latach 2019-2020 będą uruchamiane kolejne programy dotacyjne. W ramach PGN w 2019 r. planowana jest wymiana ok. 140
palenisk na kotły gazowe, kotły na biomasę i pompy ciepła. Obecnie
już przygotowano około 100 umów do podpisu z mieszkańcami. W ramach tego programu w 2020 r. (projekt zatwierdzony) zostanie wymienionych jeszcze 136 palenisk na kotły gazowe. Natomiast w ramach
PONE w 2019 r. planuje się wymienić ok. 500 palenisk.
- Urząd Gminy Zabierzów w ostatnim czasie przeprowadzał kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych. Pracownicy Urzędu
Gminy Zabierzów oraz funkcjonariusze Policji przeprowadzili łącznie
215 kontroli w 2018 roku.
- Przypomnijmy też, że Gmina Zabierzów objęta jest monitoringiem zanieczyszczeń powietrza przez system Airly, co daje każdemu

mieszkańcowi możliwość sprawdzenia aktualnej jakości powietrza we wszystkim sołectwach przez stronę www.zabierzow.org.
pl. Pod koniec 2018 roku na Rynku w Zabierzowie została zainstalowana stacja badawcza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na razie można okresowo sprawdzać dane o jakości powietrza, jednak w najbliższym czasie jest planowane uruchomienie
możliwości stałego sprawdzania zapisów tej stacji w trybie online.
- W poprzednich latach Gmina dofinansowywała montaż instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych, dzięki czemu zainstalowano
blisko 550 urzadzeń solarnych. Gmina realizuje również w ramach
Lokalnej Grupy Działania program „Czysta energia blisko Krakowa”, dzięki któremu mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie
do montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych,
pomp ciepła, kotłów na biomasę. Całkowita wartość projektu to
ponad 28 milionów złotych.
- Urząd Gminy prowadzi równolegle do powyższych działań
kampanię informacyjno - edukacyjną w sezonach grzewczych
2017/2018 oraz 2018/2019 we współpracy gmin w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (plakaty, ulotki, spoty telewizyjne, banery, reklamy informacyjne).
- W ostatnim czasie zakupiono również oczyszczacze powietrza do wszystkich szkół na terenie gminy.
Wśród pozostałych działań w zakresie ochrony powietrza należy wymienić: organizację prelekcji lekarzy specjalistów, organizację Zabierzowskich Targów Grzewczych, publikowanie artykułów
w mediach lokalnych, wsparcie organizacji Ekologicznego Dnia
Dziecka oraz konkursu „Smog zmieńmy to”, organizację wykładów dla uczniów wraz z happaningami oraz uświadamianie mieszkańców podczas zebrań sołeckich.

7. miejsce gminy Zabierzów
w ogólnopolskim rankingu gmin!
Gmina Zabierzów zajęła 7. miejsce w ogólnopolskim rankingu
gmin zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich (ZPP).
Ranking organizowany od 2003 roku, oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów
szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego
rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.
Oceniając poszczególne samorządy, eksperci ZPP wydają opinię
według wielu kryteriów: działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania gminy; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Warto podkreślić, że gmina Zabierzów już od wielu lat zajmuje
miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu ZPP.

Projekt budynku komunalnego
w Balicach
Firma FORMA Architekci z Rzeszowa wygrała przetarg na wykonanie
projektu budynku komunalnego w Balicach wraz z remizą OSP. Koncepcja
polegająca na budowie dwóch budynków połączonych funkcjonalnie jest
obecnie konsultowana z przyszłymi użytkownikami. Projekt budowlany
oraz wykonawczy ma powstać do końca 2019 roku. Pozwolenie na budowę
planuje się uzyskać w IV kwartale 2019 roku. Budynek zostanie wybudowany na działce gminnej przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Szkolnej.

Przejazd pod wiaduktem kolejowym
w Zabierzowie otwarty!
W ramach modernizacji linii kolejowej E 30 realizowanej przez PKP
PLK, został przebudowany wiadukt kolejowy na ul. Szkolnej w Zabierzowie. Po oddaniu do użytku wiaduktu 28 stycznia 2019, znacznie poprawiły
się warunki jazdy i przechodzenia pod nim. Nowy wiadukt jest dłuższy niż
istniejący poprzednio, co umożliwiło wybudowanie pod nim szerszej drogi
- dwupasmowej i chodnika. Można było więc zlikwidować ruch wahadłowy, teraz ruch jest płynny a chodnik zwiększa bezpieczeństwo pieszych.
Tymczasowy przejazd przez tory obok stacji kolejowej został zamknięty.
W związku z oddaniem do użytku chodnika pod wiaduktem, likwidowane
jest tymczasowe dojście pieszych z płyty Rynku do ul. Szkolnej w Zabierzowie.
Nowy rozkład jazdy PKP oraz porządkowanie dróg dojazdowych
Od 9 marca na trasie z Krakowa do Krzeszowic pociągami PKP PLK
będziemy jeździć szybciej. Obecnie pociągi na odcinku Kraków Mydlniki
- Zabierzów jeżdżą już po dwóch torach a od 9 marca nastąpi korekta rozkładu jazdy pociągów na trasie Kraków – Krzeszowice.
Drogi dojazdowe na plac budowy zostaną uprzątnięte i doprowadzone
do poprzedniego stanu, zgodnie z zapisami w umowie PKP PLK z wykonawcą. Uprzątanie dróg na terenie gminy Zabierzów odbywać się będzie
na wiosnę.

Rezolucja w sprawie skrzyżowań
w Rudawie
Podczas Sesji w dniu 31 stycznia 2019 radni uchwalili rezolucję do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy
bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 79 tzn. ul. Śląskiej w Rudawie z ulicami: Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Trzaskowskiego i Kalwaryjską. Radni zaapelowali
o przebudowę tych skrzyżowań na ronda, zainstalowanie sygnalizacji
świetlnej lub przyjęcie innych rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo
kierowców.
Wysokie natężenie ruchu na drodze krajowej nr 79 powoduje, że kierowcy wyjeżdżający z dróg podporządkowanych zmuszeni są dokonywać
ryzykownych manewrów, by włączyć się do ruchu na drodze krajowej. Rezolucja zostanie przesłana do GDDKiA oraz do Ministra Infrastruktury.

Remonty dróg gminnych rozpoczną
się po rozstrzygnięciu przetargu
W dniu 26 lutego nastąpi otwarcie ofert w przetargu na remonty dróg
gminnych na terenie naszej gminy. Kwota przewidziana w budżecie na remonty tych dróg w 2019 roku to 2 mln 700 tys. zł. Zaplanowano remonty 23
odcinków dróg w wielu miejscowościach. Remonty polegać będą głównie
na wykonaniu nawierzchni bitumicznych. Po wyłonieniu wykonawcy remontów i podpisaniu z nim umowy, będą mogły rozpocząć się prace, o ile
pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Nowe stawki za odbiór
śmieci: 16 zł i 38 zł
Od 1 kwietnia 2019 miesięczne stawki opłaty za odbiór
odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
wynosić będą 16 zł za każdego mieszkańca nieruchomości
oraz – jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny
– 38 zł.
Wzrost stawek jest wynikiem znacznego wzrostu kosztów
odbioru i zagospodarowania odpadów. Wysokość kosztów ponoszonych przez Gminę Zabierzów ustalona została na podstawie przeprowadzonych przetargów na wywóz odpadów we
wszystkich czterech sektorach gminy. Ceny ofert najtańszych
przekraczały o ok. 80% kwoty pierwotnie zakładane przez
Gminę. Kalkulacja kosztów wykazała, że dla zbilansowania
kosztów i dochodów systemu odbioru odpadów komunalnych
w naszej gminie, stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny powinna wynosić 21 zł miesięcznie od osoby,
przy 38 zł od odpadów niesegregowanych. Komisja Budżetu
i Finansów Gminy Zabierzów zaproponowała wprowadzenie
niższej stawki za odbiór odpadów segregowanych, tj. 16 zł
od osoby miesięcznie, argumentując to względami społecznymi. Taka stawka została przyjęta w uchwale Rady Gminy,
jednakże powoduje to ujemną różnicę pomiędzy dochodami
a wydatkami w systemie gospodarki odpadami. Ten deficyt
systemu w 2019 roku wyniesie ponad 1,6 mln zł i zostanie
pokryty ze środków budżetu Gminy. Deficyt mógłby być
większy, wówczas mieszkańcy wnosiliby mniejsze opłaty,
jednak środki trzeba by przesunąć np. z inwestycji drogowych lub mieszkaniowych i zrezygnować z realizacji niektórych inwestycji w tym roku.
Z informacji uzyskanych z innych gmin wynika, że
znaczne, wręcz drastyczne zwiększenie kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych ma miejsce we
wszystkich gminach przeprowadzających w ostatnim okresie
przetargi na tę usługę, co zmusza gminy do podniesienia stawek opłat uiszczanych przez mieszkańców. W Mogilanach
stawki wynoszą odpowiednio 18 zł i 34 zł, lecz odpady odbierane są tam raz w miesiącu, podczas gdy u nas – co dwa
tygodnie; w Dobczycach – 14 zł i 35 zł, odpady odbierane co
4 tygodnie, w Liszkach – 14 zł i 24 zł (odpady również odbierane są rzadziej niż w naszej gminie), natomiast w Zielonkach gdzie otwarcie ofert nastąpiło 4 lutego 2019r. – cena za
realizację usług jest jeszcze wyższa, w związku z czym Rada
Gminy Zielonki również planuje podjęcie w najbliższym czasie uchwały zwiększającej opłaty.
Wprowadzenie w gminie Zabierzów nowych stawek nie
wymaga składania przez właścicieli domów nowych deklaracji. Powiadomienia pisemne o wprowadzonych stawkach
otrzymają wszyscy właściciele nieruchomości.

Badania stomatologiczne
uczniów
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 31 stycznia
2019 przyjęto Program kontroli stomatologicznej dla uczniów
szkół podstawowych naszej gminy w latach 2019 – 2020. Ponieważ nie ma obecnie w szkołach gabinetów dentystycznych,
a nie wszyscy rodzice prowadzą regularnie dzieci do dentysty,
uchwalony Program pozwoli zadbać o stan uzębienia uczniów
i zapobiegać powstawaniu próchnicy. Zbadani zostaną przez
dentystów wszyscy uczniowie naszej gminy. Szacunkowy
koszt Programu wyniesie 120 tys. zł i zostanie sfinansowany
z budżetu Gminy Zabierzów.

„Złote Gody” w gminie Zabierzów

Dwadzieścia trzy pary małżeńskie mieszkające na terenie gminy Zabierzów świętowały
w dniu 29 stycznia 2019 roku jubileusz 50 - lecia zawarcia związku czyli „Złote Gody”,
a jedna para obchodziła 60 lecie małżeństwa - „Diamentowe Gody”.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św.
Franciszka z Asyżu w Zabierzowie, po której Jubilaci zostali odznaczeni medalami „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Gratulujemy!

Czy chcesz,
aby Twoje podatki
wraca³y do Ciebie?

Zaznacz w PIT-cie
lepsze ¿ycie!

Lepsze ¿ycie to nie MIT!
Tu gdzie mieszkam p³acê PIT.
www.zabierzow.gmina.pl

Złote Gody zgłoszenia
Urząd
Stanu
Cywilnego
w Zabierzowie informuje, że organizuje uroczystość wręczenia
medali za długoletnie pożycie
małżeńskie dla tych par, które zawarły związek małżeński
w roku 1968 i 1969 i zamieszkują na
terenie gminy Zabierzów. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się
w Urzędzie Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 07, telefon (12)
283 07 29 w terminie do dnia 29
marca 2019 r.

Dotacja dla Klubu
Senior +
w Zabierzowie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie oceniło wniosek
Gminy Zabierzów w otwartym konkursie
ofert w ramach Wieloletniego Programu
Rządowego Senior+ , przyznając na bieżący
rok dotację w wysokości 50 350 zł na działalność Klubu Senior+ w Zabierzowie. To
jedna z największych dotacji wśród gmin
w Małopolsce. Kwota ta powiększy znacznie środki tj. 88 500 zł zapisane w budżecie
Gminy Zabierzów na działalność Klubu Senior+. Środki z Ministerstwa przeznaczone
będą na zakup nagłośnienia sali klubowej,
dodatkowego wyposażenia sali rehabilitacyjnej, zakup materiałów do zajęć, m. in. artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, zakup biletów do kina, teatru i muzeów.
Klub Senior + mieści się w Zabierzowie
przy ul. Kolejowej na pierwszym piętrze
dawnego budynku Urzędu Gminy. W marcu planowane są warsztaty na temat bezpieczeństwa finansowego seniorów oraz inne
spotkania tematyczne i wykłady. Będzie też
wspólne zwiedzanie Rydlówki w Bronowicach i Muzeum Historycznego w Krakowie.
W przystosowanej do tego celu salce będą odbywać się zajęcia rehabilitacyjne – grupowe
i indywidualne.
Do działania w Klubie Senior+ w Zabierzowie mogą włączyć się osoby powyżej 60
roku życia, nieaktywne zawodowo, mieszkające na terenie naszej gminy. Zajęcia
odbywają się 4 razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10-tej do
14-tej. Można zgłaszać się telefonicznie lub
osobiście do p. Jadwigi Kalemby w godz.
9.00 do 14.00, ul. Kolejowa 11 w Zabierzowie, tel. 696 836 747.

Budujemy, remontujemy
Trwa procedura rozstrzygania przetargu na remont ul.
Oświecenia w Rząsce. Na odcinku o długości ok. 200 m
wyremontowana zostanie konstrukcja drogi, nawierzchnia i chodnik.
Trwają prace przy budowie parkingu w Rząsce. Parking powstaje na działce gminnej obok ośrodka zdrowia,
boiska sportowego i placu zabaw. Przygotowano już
podbudowę, na której ułożona zostanie kostka brukowa
w kolorze grafitu.
Na wiosnę rozpocznie się przebudowa ul. Klubowej
w Rząsce. Na odcinku ok. 100 m wykonana zostanie
nowa konstrukcja jezdni, nawierzchnia, pobocze utwardzone z kostki, kanalizacja opadowa i chodnik.
Przebudowa Rynku w Rudawie ma zostać zakończona w II kwartale br. Obecnie układane są tu ozdobne
płyty betonowe, a wkrótce pojawią się elementy małej
architektury: ławki, oświetlenie i zieleń.
W Brzoskwini trwa rozbudowa szkoły polegająca na
dobudowie skrzydła z pomieszczeniami dla przedszkola.
Obecnie wykonywane są instalacje wewnętrzne.
Firma Qropqa z Krakowa wygrała przetarg na wykonanie projektu ośrodka zdrowia w Zabierzowie. Projekt
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma być gotowy do końca br. Ośrodek zdrowia ma zostać usytuowany
przy Rynku w Zabierzowie.
Ogłoszono przetarg na II etap remontu konserwatorskiego zabytkowej willi w Kochanowie. Ten etap
obejmie generalny remont konstrukcji budynku, stolarki
i wykonanie elewacji.
W Zelkowie przy ul. Jana Pawła II budowana jest kamienna grota, w której zostanie ustawiona figura Matki
Boskiej. Figura o wysokości 1,6 m została sprowadzona
z Włoch. Grota zostanie oświetlona a wokół niej powstanie ogrodzenie.
W Młynce kontynuowana będzie budowa chodnika,
położone zostały już krawężniki.

Powstaje projekt
rozbudowy i przebudowy
Szkoły Podstawowej
w Nielepicach
Firma Duda Architekci z Krakowa wygrała przetarg
na projekt rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Nielepicach. Mają tu powstać dwie klasy szkolne o powierzchni ok. 60 m kwadr. oraz jedna - ok. 50
m2, biblioteka szkolna, planuje się też rozbudowę sali
gimnastycznej. Obecnie wykonywana jest koncepcja architektoniczna, a projekt budowlany oraz wykonawczy
powinien powstać do końca sierpnia 2019. Przewiduje
się uzyskanie pozwolenia na budowę w III kwartale 2019
roku.

Propozycje zmian rozkładów jazdy
autobusów linii 258 i 208
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przygotował propozycję zmian
rozkładu jazdy autobusów linii 258 z Bronowic przez Brzoskwinię do Nielepic. Zmiany mają polegać na uruchomieniu dodatkowych kursów oraz korekcie
godzin odjazdów autobusów linii 258, zgodnych z propozycjami mieszkańców Brzoskwini i Nielepic, zgłoszonymi na zebraniu wiejskim w Brzoskwini.
Propozycje nowych rozkładów jazdy zostały przekazane sołtysom Brzoskwini
i Nielepic w celu zaopiniowania przez mieszkańców tych miejscowości.
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie prowadzi także prace mające
na celu wzmocnienie linii 208 nowymi kursami, zgodnie z wnioskami mieszkańców zgłoszonymi w jesieni ubiegłego roku. Autobusy linii 208 kursują
z Dworca Głównego w Krakowie do Balic.

800 tysięcy złotych na prace
melioracyjne w 2019 roku
Urząd Gminy Zabierzów ogłosił przetarg na wykonanie robót melioracyjnych na terenie gminy w 2019 roku. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie z nim
podpisana umowa, a następnie rozpoczną się prace. Prowadzone będą do końca października. Na konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych
w budżecie na 2019 rok zapisano kwotę 800 tys. zł.
Przewiduje się wykonanie 34 zadań w poszczególnych sołectwach.
W pierwszej kolejności zaplanowano naprawę zniszczonych urządzeń hydrotechnicznych na stawie górnym w Aleksandrowicach oraz umocnienie skarpy
przy ul. Szkolnej w Kobylanach.

Opóźnia się przebudowa tzw. Drogi do
Skał w Brzoskwini
W dniu 19.12.2018 Urząd Gminy Zabierzów otrzymał decyzję o zezwoleniu na realizację drogi nr 601714K czyli tzw. Drogi do Skał w Brzoskwini
na odcinku ok. 800 m. Jednak w dniu 11.01.2019 do Starosty Krakowskiego
zostało wniesione odwołanie od tego zezwolenia. Tak więc decyzja nie jest prawomocna i Urząd Gminy Zabierzów nie może przystąpić do przebudowy drogi
w Brzoskwini. Obecnie toczy się postępowanie, mające na celu wyjaśnić zasadność
odwołania. Jeśli odwołanie zostanie utrzymane, to sprawa trafi do ponownego
rozpatrzenia przez Starostę Krakowskiego. Natomiast jeśli odwołanie zostanie
odrzucone, decyzja stanie się prawomocna i umożliwi to realizację inwestycji.
Na przebudowę drogi w Brzoskwini przewidziano w budżecie Gminy środki
w wysokości 3,5 miliona złotych na lata 2019 i 2020.

Rozpoczęła się rozbudowa szkoły
w Zelkowie
Urząd Gminy Zabierzów podpisał umowę z firmą RUKO z Krakowa na
rozbudowę szkoły w Zelkowie. Inwestycja polegać będzie na częściowej przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Zelkowie. Zakres prac
przewiduje przebudowę kuchni i części istniejącego budynku oraz rozbudowę
- powiększenie o 5 sal lekcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Obecnie wykonywane są przekładki infrastruktury podziemnej. Wartość całości inwestycji określono na 5,5 mln zł a prac, które mają zostać wykonane
w 2019 roku będzie wynosić 1,5 mln zł. Roboty budowlane planuje się zakończyć w 2020 roku, a końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi z początkiem 2021
roku.
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