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Budżet Gminy Zabierzów
na 2015 rok
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 30 stycznia został uchwalony budżet Gminy na 2015 rok. Realizacja budżetu w 2014 roku była lepsza niż przewidywano, dlatego rok 2015 Gmina rozpoczyna w korzystniejszej niż prognozowano sytuacji finansowej.
Planowane na 2015 rok dochody to 86 491 578 zł;
planowane wydatki – 90 071 758 zł. Deficyt w kwocie
3 580 180 zł zostanie pokryty emisją obligacji. Dobra
realizacja dochodów i oszczędności po stronie wydatków spowodowały, że deficyt za rok 2014 jest o ok.
1,5 mln zł mniejszy od planowanego.
Dochody w 2015 roku pochodzić będą w 37%
z udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT. Udziały w PIT rosną o 18% w stosunku do roku 2014 i stanowią 1/3 dochodów Gminy. Jest to 4,4 mln zł. Duży
wzrost zawdzięczamy m.in. tym, którzy zadeklarowali
zamieszkanie w naszej gminie i tu zdecydowali się płacić podatki. Pozostałe dochody to: subwencja oświatowa 25%, podatki i opłaty (w tym odbiór odpadów)
– 22%, dotacje z UE i inne zagraniczne 1%, pozostałe
15%. W latach 2006 – 2014 notuje się znaczny wzrost
dochodów własnych budżetu, chociaż ta dynamika
jest zróżnicowana w poszczególnych latach. Roczne
dochody budżetu w tym okresie wzrosły o 90%.
Główne kierunki wydatków budżetu Gminy Zabierzów w roku 2015 to: oświata i opieka wychowawcza – 41,6%, transport i łączność – 15,4%, gospodarka
mieszkaniowa i komunalna – 13,7%, administracja
– 9,5%, pomoc społeczna i ochrona zdrowia – 8,3%,
kultura i sport – 4,2%, obsługa długu – 1,9%, rezerwy
i pozostałe – 5,3%.

Ważniejsze zadania inwestycyjne
w 2015 roku:

Wysoka pozycja gminy Zabierzów
w ogólnopolskim rankingu gmin
Gmina Zabierzów bierze udział w „Rankingu gmin”
w kategorii gminy wiejskie organizowanym przez
Związek Powiatów Polskich. W rankingu uczestniczymy od 2006 roku. Od 6 lat zajmujemy miejsca
w pierwszej dziesiątce. W roku 2014 gmina Zabierzów otrzymała 26970 punktów, co uplasowało nas na
wysokiej 4 pozycji w skali kraju.

Budowa i modernizacja dróg gminnych –
5,4 mln zł
Instalacja systemów energii odnawialnej (solary)
w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – 1,3 mln zł
Rozbudowa basenu (niecka dla dzieci) w Zabierzowie – 1,1 mln zł
Zaplecze szatniowe na stadionie w Rudawie –
1,0 mln zł
Budowa Centrum Usług Obywatelskich (Ratusza)
w Zabierzowie, końcowe wyposażenie – 0,5 mln zł
Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 0,7 mln zł
Place zabaw i rekreacji – 0,5 mln zł.

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Ogółem planowane wydatki w tym dziale wyniosą
7 268 395 zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na:
1. odbiór, transport, unieszkodliwienie i odzysk odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości –
2 050 000 zł
2. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
pochodzących z obiektów będących we władaniu
Gminy: koszy na przystankach autobusowych, koszy
ulicznych i parkowych, świetlic środowiskowych,
sprzątania dolin (Aleksandrowickiej, Bolechowickiej,
Brzoskwinki, Kobylańskiej, Kluczwody) oraz dawnego kamieniołomu w Zabierzowie, akcji „Sprzątanie
świata”, likwidacji dzikich wysypisk – 324 000 zł
3. wywóz eternitu z pryzm – 50 000 zł
4. wywóz eternitu w ramach programu „mechanizm
szwajcarski” - 100 140 zł
5. utrzymanie zieleni – 428 000 zł
6. dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych – 100 000 zł
7. opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 138 000 zł
8. instalację systemów energii odnawialnej tzw. „solarów” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy - 1 300 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa
Na ten cel przeznaczono w budżecie 4 605 857 zł,
w tym na:
A. Remonty budynków komunalnych - ponad 217
tys. zł. Tu przewiduje się m.in. następujące zadania:
1. Remont pomieszczeń sołtysówki przy szkole
w Bolechowicach – 25 tys. zł. 2. Remont budynku komunalnego w Burowie – 15 tys. zł. 3. Bieżący remont
budynku komunalnego w Kobylanach – 20 tys. zł.
4. Wymiana stolarki otworowej, remont elewacji tzw.
domu nauczyciela w Kobylanach – 15 tys. zł. 5. Wymiana ogrodzenia przy budynku komunalnym w Niegoszowicach – 10 tys. zł. 6. Remont lokalu po sklepie
w Radwanowicach – 5 tys. zł. 7. Wykonanie daszku
przy wejściu i remont schodów zewn. w budynku
Ośrodka Zdrowia w Rudawie – 17 tys. zł. 8. Remont
sanitariatów w budynku komunalnym w Szczyglicach – 15 tys. zł. 9. Wymiana drzwi wewnętrznych
w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie – 15 tys. zł. 10. Prace remontowe
w budynku szkoły w Zelkowie – 23 tys. zł.
B. Inwestycje komunalne w kwocie łącznej
3 133 000 zł. W tym m.in.
1. Dokończenie budynku komunalnego w Brzezince –
300 tys. zł. 2. Nielepice – przebudowa budynku wielofunkcyjnego, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – 330 tys. zł. 3. Pisary - budynek komunalny, projekt adapatacji poddasza na cele użytkowe,
wzmocnienie stropu – 50 tys. zł. 3. Rudawa – adaptacja poddasza budynku komunalnego, Rynek 2 – 300
tys. zł. 4. Zabierzów – kontynuacja robót remontowo
– modernizacyjnych budynku przy ul. Cmentarnej 2 –
200 tys. zł.

Kultura
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżecie przeznaczono 1 459
362 zł.
Na dofinansowanie działalności Samorządowego Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów przewidziano 928 367 zł. Kwota dotacji dla Biblioteki w Zabierzowie wraz z filiami to ponad 295 tys. zł. Wydatki z tytułu planowanej dotacji
będą wyższe o 2% niż w roku ubiegłym.
Jeśli chodzi o ochronę zabytków, to planuje się wykonanie projektu „Willi”
w Kochanowie za 65 tys. zł (Gmina będzie aplikowała o dotację od konserwatora
zabytków) oraz konserwację figury św. Jana Nepomucena w Rząsce za 22 tys. zł.
Figura wpisana jest do rejestru zabytków. Planuje się także:
1. Remont kapliczki na cmentarzu cholerycznym w Brzeziu – 5 tys. zł
2. Remont konserwatorski kapliczki w Burowie (rozpoczęcie) – 20 tys. zł
3. Remont kapliczki przy drodze gminnej w Młynce – 5 tys. zł
4. Odnowienie kolumny krzyża w Pisarach – 4 tys. zł
5. Konserwację figury Jezusa Miłosiernego w Zelkowie – 22 tys. zł.

Pomoc społeczna
Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosą w bieżącym roku 6 758 401
zł. Środki te kierowane będą m.in. na następujące zadania:
1. Domy pomocy społecznej - 435 tys. zł. 2. Ośrodki wsparcia – 372 tys. zł.
3. Pomoc dla rodzin zastępczych – ponad 274 tys. zł. 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – ponad 77 tys. zł. 5. Wspieranie rodziny – ponad 56 tys.
zł. 6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – prawie
3 mln 344 tys. zł. 7. Dodatki mieszkaniowe – 5 tys. zł. 8. Zasiłki stałe – prawie 475
tys. zł. 9. Ośrodki pomocy społecznej – 1mln 034 tys. zł. 10. Usługi opiekuńcze
– 45 tys. zł.
Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej Gmina Zabierzów otrzyma
dotacje celowe z budżetu państwa, z jednostek samorządu terytorialnego, ze środków europejskich, na łączną kwotę ponad 4 mln 322 tys. zł.

Zmiana taryfy za wodę i ścieki
Dla gospodarstw domowych cena za dostawę wody w okresie 1.III.2015 do
29.II.2016 będzie niższa o 9 groszy w stosunku do ceny w okresie 1.III.2014 do
28.II.2015, natomiast cena odbioru ścieków przez PUK wzrośnie o 38 groszy.
Podczas Sesji w dniu 30 stycznia br. radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1.III.2015 do 29.II.2016. Do tej pory obowiązywały
inne stawki za wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych czyli gospodarstw
domowych i inne dla odbiorców przemysłowych i innych, zbiorowych. Obecnie
stawki za dostawę wody i odbiór ścieków będą jednolite dla wszystkich odbiorców. Stawka za 1 m3 wody wyniesie 2,77 zł netto tj. 2,99 zł brutto, stawka za
1 m3 ścieków wyniesie 3,90 zł netto tj. 4,21 zł brutto dla wszystkich odbiorców
usług Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie. Rozróżnienie grup
odbiorców dotyczy jedynie sposobu rozliczania (jedno lub dwumiesięczne), a co
za tym idzie różna jest wysokość opłaty abonamentowej: dla grupy odbiorców
rozliczanych co dwa miesiące – 2,16 zł brutto, dla odbiorców rozliczanych co
miesiąc – 8,96 zł brutto. Wszystkie gospodarstwa domowe są rozliczane co dwa
miesiące.
Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań
wodomierzy, a w przypadku ich braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia
wody. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych, w wypadku ich braku – ilość ścieków ustala się jako równą ilości
wody pobranej.
Do końca lutego br. obowiązywały następujące ceny: Woda, grupa 1 – 2,85
netto (3,08 brutto); Woda, grupa 2 – 3,31 netto (3,57 brutto); Ścieki, grupa 1 –
3,55 zł netto (3,83 brutto); Ścieki, grupa 2 – 4,32 netto (4,67 brutto).Opłata za
przyłączenie do urządzenia wodociągowego wyniesie 170,10 zł netto tj. 183,71 zł
brutto, tyle samo za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego.

Melioracje
Na konserwacje i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych przewidziano
w budżecie na 2015 rok kwotę 625 438 zł. Oto zestawienie planowanych robót
melioracyjnych:
1. Aleksandrowice – pogłębienie i czyszczenie potoku Aleksandrówka –
5 tys. zł.
2. Balice – pogłębienie i czyszczenie rowu melioracyjnego na terenie Stacji
Rybackiej przy ul. Podkamycze – 5 tys. zł.
3. Balice – pogłębienie i czyszczenie rowu od przepustu do OS Balice –
5 tys. zł.
4. Bolechowice – pogłębienie i czyszczenie rowów odwodnieniowych przy
ul. Turystycznej – 20 tys. zł.
5. Brzezie – pogłębienie i czyszczenie rowów melioracyjnych od granicy Zabierzowa do potoku Kluczwody – 10 tys. zł.
6. Brzezinka – remont drenażu z rur PCV – 5 tys. zł.
7. Brzezinka – umocnienie rowu odwodnieniowego elementami betonowymi
– 20 tys. zł.
8. Brzoskwinia – odprowadzenie wód kanałem krytym z rur PCV – 20 tys. zł.
9. Brzoskwinia – poprawa odwodnienia poprzez zabudowanie korytek odwadniających – 25 tys. zł.
10. Brzoskwinia – wykonanie projektu odprowadzenia wód deszczowych
z drogi gminnej – 10 tys. zł.
11. Burów – cd rekultywacji działki gminnej i wykonanie odwodnienia –
20 tys. zł.
12. Karniowice – projekt odwodnienia - 15 tys. zł.
13. Karniowice – wykonanie rowu na Górach Karniowskich – 7 tys. zł.
14. Kleszczów – wykonanie projektu odwodnienia oraz zarurowanie rowu –
30 tys. z budżetu Gminy plus 7 tys. zł z fund. sołeckiego.
15. Kobylany – wyczyszczenie rowu przy ul. Krakowskiej – 10 tys. zł.
16. Kobylany – wyczyszczenie rowu przy ul. Św. Floriana – 5 tys. zł.
17. Kobylany – wyczyszczenie rowu przy ul. Jana Pawła II – 5 tys. zł.
18. Kochanów – czyszczenie rowu odwodnieniowego – 5 tys. zł.
19. Niegoszowice – cd umacniania rowów przy drogach gminnych – 10 tys. zł.
20. Niegoszowice – przebudowa przepustu – 15 tys. zł z budżetu Gminy i 9 tys.
zł z funduszu sołeckiego.
21. Niegoszowice – wyłożenie płytami ażurowymi rowu melioracyjnego –
10 tys. zł z budżetu Gminy i 4 438 zł z fund. sołeckiego.
22. Niegoszowice – wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w kierunku
ALSAL – 75 tys. zł.
23. Niegoszowice – projekt przebudowy przepustu przy boisku sportowym –
10 tys. zł.
24. Nielepice – umocnienie brzegów potoku – 20 tys. zł.
25. Nielepice – remont załamanego przepustu – 15 tys. zł.
26. Pisary – cd. czyszczenia rowu przy ul. Rędziny – 15 tys. zł.
27. Pisary – cd. wykonania odwodnienia przy ul. Sosnowej – 20 tys. zł.
28. Pisary – projekt odwodnienia ul. Spacerowej – 10 tys. zł.
29. Pisary – projekt odwodnienia ul. Spokojnej – 10 tys. zł.
30. Radwanowice – zabezpieczenie brzegu rowu przed osunięciem skarpy –
8 tys. zł.
31. Rudawa – czyszczenie i pogłębienie rowu przy ul. Polaczka i ul. Siedleckiego – 25 tys. zł.
32. Rudawa – poprawa odwodnienia w ciągu ul. Legionów Polskich –
20 tys. zł.
33. Rudawa – umocnienie rowu przy ul. Zielonej – 10 tys. zł.
34. Rząska – pogłębienie i wyczyszczenie cieku przy ul. Krzyżowej – 10 tys. zł.
35. Szczyglice – udrożnienie rowu przy ul. Celakówny – 10 tys. zł.
36. Więckowice – przebudowa przepustu na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Łąkowej – 20 tys. zł.
37. Zabierzów – odwodnienie i melioracja przy ul. Dębowej – 10 tys. zł.
38. Zabierzów – cd. umocnienia rowu przy ul. Źródlanej – 10 tys. zł.
39. Zabierzów – czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Nad Wodą –
10 tys. zł.
40. Zelków – umocnienie brzegów stawu – 20 tys. zł.
41. Zelków – remont przepustu i umocnienie brzegów potoku Kluczwoda –
20 tys. zł.

Oświata i wychowanie
Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 33 297
284 zł i stanowią 37% planowanych ogółem wydatków. Subwencja oświatowa otrzymywana przez
Gminę przeznaczona jest na funkcjonowanie szkół
podstawowych samorządowych, dotacje dla szkół
prowadzonych przez inne podmioty, funkcjonowanie gimnazjów, doradztwo metodyczne i dokształcanie nauczycieli oraz wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka. Zgodnie z ustawą, subwencja nie może zostać przeznaczona na wydatki inwestycyjne i remonty szkół. W budżecie Gminy Zabierzów na remonty
szkół podstawowych przeznacza się 344 300 zł. Planowane na 2015 roku zadania to:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Balicach –
remont i wymiana rynien dachowych – 7 500 zł oraz
odwodnienie przy wejściu do sal przedszkolnych –
6 700 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach – wykonanie schodów zewnętrznych prowadzących na plac
zabaw – 18 600 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Brzeziu – adaptacja poddasza na salę lekcyjną i czytelnię – 24 tys. zł.
4. Szkoła Podstawowa w Kobylanach – izolacja
ścian fundamentowych, drenaż – 48 tys. zł.
5. Szkoła Podstawowa w Nielepicach – wymiana części rynien – 21 tys. zł i remont sanitariatów –
5 500 zł.
6. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa
w Radwanowicach – modernizacja rozdzielni elektrycznej – 25 tys. zł.
7. Szkoła Podstawowa w Zabierzowie – wymiana
podłogi w świetlicy szkolnej – 18 tys. zł.
Na pozostałe remonty bieżące i awaryjne przewidziano 50 tys. zł. Kwota 120 tys. zł przeznaczona
zostanie na opracowanie projektów adaptacji części
pomieszczeń parteru w szkołach podstawowych dla
potrzeb przedszkoli w związku z wynikającą z ustawy
koniecznością przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola.
W 2015 roku na remonty w budynkach gimnazjów
planuje się przeznaczyć kwotę 248 tys. zł. Obejmą
one:
1. Zespół Szkół w Rudawie – naprawa wykładzin
na korytarzach gimnazjum i sali gimnastycznej –
40 tys. zł.
2. Zespół Szkół w Rząsce – malowanie sal lekcyjnych i szatni gimnazjum, wymiana lamp – 150 tys. zł.
3. Gimnazjum w Zabierzowie – wykonanie ścianki
działowej między basenem a wejściem do hali sportowej – 8 tys. zł.
Na pozostałe remonty bieżące i awaryjne przewidziano 50 tys. zł.
W 2015 roku remontowane będą także świetlice
środowiskowe. Zakres remontów:
1. Bolechowice – remont części wiejskiej świetlicy w szkole – 20 tys. zł.
2. Młynka – odwodnienie budynku świetlicy –
10 tys. zł.
3. Więckowice – malowanie, cyklinowanie i zabudowa kaloryferów – 20 tys. zł.
4. Zabierzów – punkt konsultacyjno – informacyjny, adaptacja pomieszczeń przy ul. Kolejowej 28 –
30 tys. zł.

Transport i łączność
W budżecie na 2015 rok na transport i łączność zaplanowano 13 320 012 zł.
Z tej kwoty na lokalny transport zbiorowy przeznaczy się
2 745 tys. zł. Zaplanowane wydatki obejmują m.in.:
1. Dopłatę do usług komunikacji miejskiej na podst. porozumienia z Gminą Kraków – ponad 2 mln 600 tys. zł.
2. Dofinansowanie do środka tansportu (bus) – obsługa Niegoszowic – 46 tys. zł.
Budowa i remonty dróg powiatowych dofinansowane będą
kwotą 740 tys. zł. Zaplanowano tu następujące zadania:
1. Budowa odcinka ok. 400 m chodnika wzdłuż ul. Jurajskiej
w Bolechowicach – 180 tys. zł.
2. Budowa odcinka ok. 400 m chodnika w centrum Balic od
przystanku autobusowego do istniejącego chodnika – 144 tys. zł.
3. Budowa chodnika w Burowie – kontynuacja – 120 tys. zł.
4. Nielepice - budowa odcinka chodnika od pętli autobusowej do studni w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą
gminną – 72 tys. zł.
5. Brzezie – Bolechowice – odcinek ok. 200 m chodnika przy
drodze powiatowej – 120 tys. zł.
6. Brzezinka – odcinek chodnika przy drodze powiatowej –
84 tys. zł.
7. Młynka – wykonanie nakładki bitumicznej na odc. ok.
100 m na drodze powiatowej - 20 tys. zł.
Inwestycje na drogach publicznych gminnych pochłoną
5 425 240 zł. Będą to następujące zadania:
1. Kobylany, ul. Kwiatowa, II etap – 240 tys. zł.
2. Brzoskwinia – urządzenie drogi na działce drogowej –
50 tys. zł.
3. Przebudowa ul. Akacjowej w Balicach – ponad
1 mln 880 tys. zł.
4. Przebudowa drogi w Nielepicach – prawie 895 tys. zł.
5. Budowa połączenia drogowego osiedla Leśna Polana w Zabierzowie z drogą wojewódzką – 310 tys. zł.
6. Szczyglice, peron autobusowy przy ul. Długiej – 30 tys. zł.
7. Chodnik Bolechowice – Karniowice, etap końcowy –
200 tys. zł.
8. Karniowice, chodnik przy ul. Rycerskiej – 100 tys. zł.
9. Więckowice, chodnik przy ul. Słonecznej, III etap –
150 tys. zł.
10. Zelków, ul. T. Kościuszki, III etap – 100 tys. zł.
11. Kobylany, parking przy kościele, dokończenie – 70 tys. zł.
12. Aleksandrowice, chodnik, II etap – 100 tys. zł.
13. Brzezie, ul. Osiedlowa – 300 tys. zł.
14. Rząska, chodnik przy ul. Krakowskiej – 200 tys. zł.
Na wypłatę odszkodowań związanych z przebudową ul. Akacjowej w Balicach przeznaczono w budżecie 250 tys. zł.
W 2015 r wykonane zostaną liczne projekty pod przyszłe inwestycje drogowe. Będą to m.in.: projekt chodnika w centrum
Kobylan, chodnika w Młynce, parkingu park&ride w Zabierzowie, przebudowy drogi nr 9 w Nielepicach, zjazdu od ul. Zachodniej do Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie, przebudowy ul. Siedliski w Bolechowicach, ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul.
Krakowskiej w Karniowicach, chodników w Kleszczowie i Niegoszowicach, mijanki i odwodnienia w Brzoskwini, przebudowy
odcinka ul. Krakowska – Turystyczna w Zelkowie, ul. Muszala
w Zabierzowie.
W budżecie na 2015 rok na remonty nawierzchni bitumicznych wraz z poprawą odwodnienia przeznacza się ponad 3 mln zł.
Wykaz remontów sporządzono na podstawie analizy wniosków

z zebrań wiejskich. Na remonty nawierzchni bitumicznych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy przeznaczono:
Aleksandrowice – 134 500 zł;
Balice – ul. Leśna, ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa, boczna od ul.
Radziwiłłów – 129 400 zł;
Bolechowice – ul. Winnica, ul. Wolańska, przebudowa ul.
Kościelnej wraz z placem, ul. Zielona Boczna, ul. Spokojna –
428 500 zł;
Brzezie – ul. Lipowa – 45 200 zł;
Brzezinka – ul. Łanowa, ul. Sportowa, budowa poszerzenia ul.
Turystycznej – 188 500;
Brzoskwinia – 156 750 zł;
Burów – 77 300 zł;
Karniowice – ul. Zielona, ul. Wąwozowa i połączenie ulic Rycerskiej i Parkowej – ponad 100 tys. zł;
Kleszczów – prawie 144 tys. zł;
Kobylany – ul. Górska – 39 tys. zł;
Kochanów – 54 600 zł;
Młynka - 93 600 zł;
Niegoszowice – 42 900 zł;
Nielepice – 88 300 zł;
Pisary – ul. Polna, ul. Zakątek, ul. Siedlecka, plac przy placu
zabaw – 272 tys. zł;
Radwanowice – ponad 232 tys. zł;
Rudawa – ul. Stroma, ul. Młyńska – ponad 100 tys. zł;
Rząska – ul. Krakowska – ponad 192 tys. zł;
Ujazd – ulice: Świerkowa, Tatrzańska, Zielona – 183 500 zł;
Zabierzów – ulice: Działkowa, Krakowska, Rodziny Poganów,
Wapienna Boczna, oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z chodnikiem – ul. Sportowa – ponad 250 tys. zł;
Zelków – nawierzchnia peronu przystankowego – 5 300 zł.
Na remonty realizowane w ramach funduszy sołeckich 42 261 zł.

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Na zadania w tej dziedzinie w budżecie Gminy przeznaczono
781 600 zł. Kwota ta obejmuje: wydatki na OSP, obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe. Jeśli chodzi o remonty w remizach
strażackich, to przewiduje się: remont remizy (wymiana stropu
w budynku remizy wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Balicach – 70 tys. zł; remont pokrycia dachowego oraz pomieszczenia
w przyziemiu w Karniowicach – 50 tys. zł; zakup i montaż masztu
flagowego i remont części socjalnej remizy w Zabierzowie – 5 tys.
zł oraz 30 tys. zł na drobne remonty w pozostałych miejscowościach gminy.

„Rynek” oficjalną nazwą
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 30 stycznia 2015
roku, radni podjęli uchwałę o nadaniu działce ewidencyjnej
nr 411/13, położonej w Zabierzowie nazwę Rynek. Nazwa Rynek
ma wskazywać, że jest to główny plac gminy Zabierzów. Uchwała
Rady usankcjonowała używanie od dawna tej nazwy przez mieszkańców.
Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy
wielorodzinnej na 2015 rok można znaleźć na stronie
internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce: Gmina
-> Ochrona środowiska i gospodarka odpadami ->
Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych

Skarga Gminy Zabierzów do Komisji Europejskiej
Gmina Zabierzów jako pierwsza jednostka samorządu terytorialnego
w Polsce złożyła skargę do Komisji Europejskiej, w której sformułowany został zarzut udzielenia nielegalnej pomocy publicznej, wynikającej
z faktu zwolnienia lotnisk użytku publicznego z części podatku od nieruchomości, obejmującej tak zwaną część lotniczą lotniska. Skarga została już oficjalnie zarejestrowana przez Sekretariat Generalny Komisji
Europejskiej w Brukseli. Zdaniem Gminy Zabierzów zwolnienie portów
lotniczych z konieczności płacenia podatku od nieruchomości w powyższym zakresie jest nową formą pomocy publicznej, która w związku
z tym powinna zostać zgłoszona Komisji Europejskiej. Rzeczpospolita
Polska do chwili obecnej nie wywiązała się jednak z tego obowiązku.
Tym samym w ciągu ostatnich 7 lat (czyli od momentu, gdy miała nastąpić formalna notyfikacja Komisji) kwota, która mogłaby zasilić budżet
Gminy w przypadku odprowadzania podatku od wszystkich nieruchomości znajdujących się w posiadaniu Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków – Balice, stanowi jego istotną część. Bezpośrednią przyczyną
zgłoszenia sprawy do Komisji Europejskiej była okoliczność, iż Wójt
Gminy Zabierzów, będący lokalnym organem podatkowym z jednej
strony nie ma możliwości naliczenia podatku od nieruchomości wskutek istniejącego zwolnienia co do części infrastruktury lotniska, będącej
nową, nienotyfikowaną formą pomocy publicznej Komisji Europejskiej,
a z drugiej strony nie może nadto wykazać tego zwolnienia w specjalistycznej aplikacji SHRIMP (statystyce unijnej) właśnie jako pomocy
publicznej. Stan ten ma rzecz jasna swoje dalsze konsekwencje. Mianowicie na gruncie przepisów powszechnie obowiązujących stanowionych
na szczeblu centralnym, wszystkie gminy w Polsce zobligowane są do
stosowania zwolnienia od tego typu podatku od nieruchomości, co stanowi formę pasywnej pomocy publicznej. Gminy nie uzyskują jednak
w zamian jakiejkolwiek rekompensaty np. w formie dotacji lub subwencji
ze strony państwa. Prowadzi to w rezultacie do utraty dochodu własnego Gminy. Po wyczerpaniu procedury krajowej w związku z biernością
rodzimych organów, a tym samym braku perspektyw na rozstrzygnięcie
powstałego zagadnienia prawnego, gmina Zabierzów postanowiła zainicjować postępowanie właśnie przed Komisją Europejską, która jako
jedyny organ unijny jest władna do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Należy mieć przy tym świadomość, że całe postępowanie unijne może potrwać nawet kilka lat, niewyłączając ewentualnego
postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
Sprawa skargi gminy Zabierzów do Komisji Europejskiej zainteresowała media i jak dotąd za dominujące uznać należy stanowisko wspierające Gminę w tych staraniach.
Przykładowe komentarze w Internecie: (pisownia oryginalna)
krakus (gość) • 05.02.15, 10:28:51
Gmina Zabierzów zainterweniowała w słusznej sprawie. Ktoś
kto prowadzi mała działalność jest zobowiazany do wszelkich opłat,
a ogromne lotnisko, na którym jest tak duży przepływ ludzi ( co za tym idzie
- ogromny interes ) nie musi. Z biednego najlepiej ściagnąc a bogatemu
zostawic... Ciesze sie, że mamy chociaż jedną odważną gmine! Aż chciałbym tam zamieszkać, bo widze ze rozwój gminy i dochody są tam ważne!
A pieniądze nie znikaja jak w innych częściach naszego kraju
mieszkaniec Krakowa (gość) • 05.02.15, 10:18:09
Każdy podmiot gospodarczy płaci więc czemu lotnisko nie? jest to forma ukrytej pomocy publicznej -jest!
Czy kopalnie tez maja nie płacić? ten problem winien być załatwiony dawno w kraju ale skoro nie kiedy
i kto tym się u nas zająć bo rządzący maja ine sorawy to po to jest organ unijny .
Nie składając skargi inni zarzucą gminie że nie upomina się o swoje i tez
będzie źle!!

Zachęcamy firmy z gminy
Zabierzów do udziału w programie Karty Dużej Rodziny
W czerwcu 2014 roku weszły w życie długo oczekiwane zapisy dotyczące Kart Dużej Rodziny, czyli system
zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny
przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Mając na uwadze potrzeby rodzin wielodzietnych
mieszkających na terenie naszej Gminy, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci, zachęcamy do przystąpienia firm z gminy Zabierzów do ogólnopolskiego programu
Karty Dużej Rodziny. Przystępując do programu firmy zyskają:
·
szansę na zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy
·
możliwość wykreowanie pozytywnego wizerunku
firmy poprzez zademonstrowanie prospołecznego nastawienia, co w rezultacie może wpłynąć na rozwój firmy
·
stałych klientów
·
zyskają wizerunek działalności prospołecznej
i przyjaznej rodzinie
Dotychczas wniosek o Kartę Dużej Rodziny złożyło
175 rodzin z gminy Zabierzów, a liczba ta z każdym dniem
się powiększa. Dziennie jest przyjmowanych kilka wniosków o wydanie karty. Jej celem jest wspieranie modelu
rodziny wielodzietnej w społeczeństwie poprzez wzmocnienie kondycji finansowej rodzin oraz ułatwienie dostępu do usług, kultury, edukacji , sportu a także innych dóbr
i usług.
Przyłączając się do programu, firmy mogą liczyć na zyskanie nowych stałych klientów. Logo Karty Dużej Rodziny umieszcza się na widocznym miejscu np. na drzwiach
placówki handlowej, przy kasie, w punkcie obsługi klienta
itp. Informacja o tym, że firma bierze udział w programie
znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Logo firm z gminy Zabierzów,
które zgłoszą chęć udziału w akcji zostanie umieszczone
w serwisach internetowych Urzędu Gminy Zabierzów,
GOPS oraz na łamach dodatku do Znad Rudawy.

I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r.
W dniu 12 stycznia 2015 r. został zamknięty nabór wniosków
w I Otwartym Konkursie Ofert. Konkurs dotyczył realizacji zadań
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz na zadania z zakresu upowszechniana sportu i kultury fizycznej na terenie
Gminy Zabierzów w roku 2015. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs
do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęły oferty na zadania:
1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 21 ofert, przygotowanych przez 15 organizacji pozarządowych, na łączną kwotę wnioskowanej dotacji:
205 689,00 zł. W budżecie Gminy Zabierzów na 2015 rok, na realizację zadań publicznych w w/w zakresie przeznaczono kwotę: 55 000,00
zł.
2. z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej – 37 ofert, przygotowanych przez 19 organizacji pozarządowych,
na
łączną
kwotę
wnioskowanej
dotacji:
2 090 722,58 zł. W budżecie Gminy Zabierzów na 2015 rok, na realizację zadań publicznych w w/w zakresie przeznaczono kwotę:
600 000,00 zł.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r.
1. Fundacja Wspólnota Nadziei- Dzień Farmera-spotkanie dożynkowe- 1500 zł
2. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach - Kultura rodzi się z wiekiem- 1000 zł
3. Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki - Małopolskie
Spotkania ze Sztuką. Hebdów-Balice-Rudawa - 7000 zł
4. Klub Sportowy „Topór Aleksandrowice” - Przygotowanie konkursów i wystawienie spektakli nawiązujących do kultury i tradycji
Gminy Zabierzów - 2000 zł
5. Fundacja Artica - Akademia Sztuk Dziecięcych - 7000 zł
6. Fundacja Artica - Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych 4000 zł
7. Krakowski Stowarzyszenie Ocalić Szansę - Rząska – tu mieszkam - 2000 zł
8. Stowarzyszenie Sportowe Potok - a) aktywny senior- cykl całorocznych zajęć dla starszych mieszkańców sołectwa przekazywanie
tradycji młodszym pokoleniom oraz b) zima i lato- organizacja wypoczynku dla dzieci pozostających podczas ferii zimowych oraz wakacji
w miejscu zamieszkania - 3000 zł
9. Stowarzyszenie „Ceramika bez granic” - Zobaczyć więcej 3000 zł
10. Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko - Śladami miejsc pamięci i męczeństwa położonych na terenie Gminy Zabierzów i jej okolic - 1500 zł
11. Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko - Z biegiem Wisły-poznajemy nadwiślańskie regiony Polski - 2000 zł
12. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia” - Organizacja
obchodów Świąt Narodowych (3 Maja, 15 Sierpnia oraz 11 Listopada)
- 1500 zł
13. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia” - Jedziemy
do źródeł naszej państwowości - 5000 zł
14. Stowarzyszenie Homini Et Terrae - III Małopolskie Święto
Pstrąga - 1000 zł
15. Parafia Rzymsko-Katolicka - VIII Konkurs Piosenki Polskiej
„Zabierzowiana” - 1000 zł
16. Parafia Rzymsko-Katolicka - Wakacje 2015 – turystyczne spo-

tkanie z kulturą - 2000 zł
17. Parafia Rzymsko-Katolicka - Wakacje - Rozłazino 6000 zł
18. Parafia Rzymsko-Katolicka - XVI Konkurs Kolęd
i Pastorałek - 1000 zł
19. Parafia Rzymsko-Katolicka - Spytkowice - 1000 zł
20. Związek Harcerstwa Polskiego 5 Zabierzowski
Szczep Harcerski „Kolumbowie” - Skała Kmity – Polana
Akanta historyczne miejsce przyrzeczeń Krakowskich Szarych Szeregów w 75 rocznicę ich powstania - 1500 zł
21. Stowarzyszenie Ostoja Karniowice - Piknik Karniowicki 2015 - 1000 zł
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu
i kultury fizycznej na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r.
1. Ludowy Klub Sportowy „Niegoszowianka” - Organizacja działalności sportowej we wsi. Udział w rozgrywkach
ligowych, prowadzenie szkółki piłkarskiej. Prowadzenie zajęć dla grup młodzieżowych - 31000 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „Wisła-Rząska” - Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Piłk nożna - 17000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „Wisła-Rząska” - Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Zajecia dydaktyczno-sportowe dla dzieci - 7500 zł
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grot” - Puchar
Wsi Krakowskiej-2015 - 1500 zł
5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grot” - Halowe
Mistrzostwa Małopolski-2015 - 2000 zł
6. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grot” - Szukamy
następców naszych mistrzów - 45000 zł
7. Klub Sportowy „Iskra” Radwanowice - Upowszechnianie kultury fizycznej oraz promowanie piłki nożnej na terenie
sołectwa Radwanowice i gminy Zabierzów - 18000 zł
8. Klub Sportowy „Topór Aleksandrowice” - Prowadzenie drużyn piłki nożnej B klasy i jej udział w rozgrywkach
sportowych - 17000 zł
9. Klub Sportowy „Topór Aleksandrowice” - Zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży, prowadzenie drużyny żaków
i orlików i ich udział w rozgrywkach sportowych - 9000 zł
10. Ludowy Klub Sportowy „Orlęta” - Upowszechnianie kultury fizycznej, nauka i szkolenie gry w piłkę nożną
i uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez MZPN
dla drużyn juniorów(starszych, młodszych) i seniorów 32000 zł
11. Krakowski Klub Sportowy „Jura Moto Sport” - Przygotowanie i przeprowadzenie XI Jurajskiego Półmaratonu-Małopolska Biega - 10000 zł
12. Krakowski Klub Sportowy „Jura Moto Sport” - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Sekcja biegowa „Zabierzów biega” - 2000 zł
13. Krakowski Klub Sportowy „Jura Moto Sport” - Przygotowanie i przeprowadzenie IX Biegu Po Dolinie Będkowskiej - 2000 zł
14. Krakowski Klub Sportowy „Jura Moto Sport” - Przygotowanie i przeprowadzenie VII Biegu Ku Rogatemu Ranczu - 1000 zł
15. Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko - Tenis ziemny z pasją - 3000 zł
16. Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko - Unihokej-nowy sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu w Gminie Zabierzów - 5000 zł
dokończenie na kolejnej stronie >

Dokończenie z poprzedniej strony
17. Zabierzowski Klub Kajakowy „Wir” - Sport-Kajak-Polo, Freestyle’u Kajakowy, Warsztaty kajakowe dla dzieci i młodzieży (z terenu Gminy Zabierzów)
w Dni Zabierzowa - 5000 zł
18. Zabierzowski Klub Kajakowy „Wir” - Wyjazd
szkoleniowy oraz wystawienie reprezentacji na zawody IX Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym
2015 - 3000 zł
19. Zabierzowski Klub Kajakowy „Wir” - AMP
Kamienna 2015 - 2100 zł
20. Zabierzowski Klub Kajakowy „Wir” - Tory
i baseny-zajęcia rekreacyjne - 8900 zł
21. Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” - Wawel
CUP 34 - Zabierzów - 3000 zł
22.
Uczniowski
Klub
Sportowy
„UKS
Judo Kraków” - Judo-więcej niż sport 7000 zł
23. Klub Sportowy „Dragon” - Upowszechnianie
kultury fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym drużyny Dragon Szczyglice - 18000 zł
24. Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów - Promowanie poszczególnych dyscyplin sportowych - piłka
nożna - 101000 zł
25. Ludowy Klub Sportowy „Lot-Balice” - Upowszechnianie kultury fizycznej. Sekcja piłki nożnej 18000 zł
26. Ludowy Klub Sportowy „Lot-Balice” - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Zabierzów - 3000 zł
27. Uczniowski Klub Pływacki „Kmita” Zabierzów
- X-lecie sekcji pływackiej UKP Kmita Zabierzów.
Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu
w roku 2015 przez Uczniowski Klub Pływacki Kmita
Zabierzów - 89000 zł
28. Uczniowski Klub Pływacki „Kmita” Zabierzów
- X Jubileuszowe Ogólnopolskie Zawody Pływackie
o Puchar Rycerza Kmity - 10000 zł
29. Uczniowski Klub Pływacki „Kmita” Zabierzów
- Gminne Otwarte Mikołajki Pływackie - 1000 zł
30.
Uczniowski
Klub
Pływacki
„Kmita” Zabierzów - Grand Prix w Aquatlonie 1000 zł
31. Stowarzyszenie Sportowe Potok - Kung Fu Potok Więckowice - 12000 zł
32. Stowarzyszenie Sportowe Potok - Tenis stołowy - 3000 zł
33. Stowarzyszenie Sportowe Potok - Nauka gry
w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN - 20000 zł
34. Jura Basket Zabierzów - Koszykówka-prowadzenie zajęć i organizacja współzawodnictwa
sportowego dla grup młodzieżowych z terenu gminy
Zabierzów- 75000 zł
35. Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę Mam Apetyt na Sport - 3000 zł
36. Związek Harcerstwa Polskiego 5 Zabierzowski
Szczep Harcerski „Kolumbowie” - Obóz kajakowo-żeglarski Próchnówko 2015 - 5000 zł
37. Klub Sportowy Iskra Radwanowice - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Radwanowice oraz gminy
Zabierzów - 3000 zł

Rekrutacja do przedszkoli w gminie
Zabierzów na rok szkolny 2015/2016
I. Rodzice dzieci:
Które w roku szkolnym 2014/ 2015 w danym przedszkolu publicznym
korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora tego przedszkola w terminie od 20 do 27 lutego 2015 r. deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w tym samym przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016,
II. Rekrutacji do przedszkoli publicznych podlegają:
Obowiązkowo dzieci, które w roku 2015 kończą 5 lat, w celu realizacji
przez dziecko 5- letnie rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dobrowolnie w pierwszej kolejności dzieci, które w roku 2015 kończą
4 lata, a następnie dzieci 3 letnie. Rodzice tych dzieci składają w przedszkolu
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek może być złożony nie
więcej niż do 3 wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku określa się
kolejność wybranych przedszkoli: w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanego przedszkola. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli publicznych mają dzieci mieszkańców gminy Zabierzów.
Harmonogram działań dla rodziców i komisji rekrutacyjnych:
1. Składanie WNIOSKU wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami - od 2 do 16 marca. Termin postępowania uzupełniającego od 25
do 29 maja.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - do 20 marca do godz. 15.00. Termin postępowania uzupełniającego do 12 czerwca do godz. 15.00.
3. Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna woli przyjęcia poprzez złożenie karty informacji dodatkowych o dziecku- od 23 do 30 marca,
do godz. 15.00. Termin postępowania uzupełniającego od 15 do 22 czerwca
do godz. 15.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 2 kwietnia do godz. 15.00. Termin postępowania uzupełniającego do 24 czerwca do godz. 15.00.
5. Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia- do 7 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia- do 5 dni od
dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia- do 7 dni
od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia- do
7 dni od dnia złożenia odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do dyrektora.
9. Wójt wskazuje miejsce dla dzieci 4 i 5 letnich wcześniej nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego- od dnia
18 maja do 25 sierpnia.
Szczegółowe zasady rekrutacji do placówek samorządowych oraz dokumenty do pobrania, będą dostępne od 2 marca 2015 r. na stronach Internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych placówek. Kolejność
złożenia wniosku, nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
Adresy i kontakty do placówek znajdują się na stronie: www.gzeas.zabierzow.org.pl. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na wewnętrznych tablicach
ogłoszeń poszczególnych przedszkoli.
III. Wykaz przedszkoli publicznych:
1. Przedszkole w: ZSP w Balicach, ZSP w Zabierzowie, Brzeziu „Wesoła
Dolina”, Rząsce „Kubusiowy Świat II”, Radwanowicach, Brzoskwini. 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w: Bolechowicach, Brzeziu,
Kobylanach, Nielepicach, Rudawie, Rząsce.

Kultura fizyczna
Na rozwój kultury fizycznej w naszej Gminie planuje się przeznaczyć 5 179 844 zł.
Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej
w łącznej kwocie 636 883 zł dla Ośrodka Sportowo –
Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do:
a/ zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępnienia pływalni dla potrzeb zajęć dzieci
i młodzieży szkolnej w kwocie 383 183 zł,
b/ zajęć na boisku wielofunkcyjnym Orlik
w Szczyglicach w kwocie 125 350 zł,
c/ zajęć na boisku wielofunkcyjnym Orlik
w Zabierzowie w kwocie 129 350 zł.
Planowane w 2015 roku inwestycje dotyczące
obiektów sportowych to m.in.:
1. Rozbudowa basenu OSR – niecka dla dzieci –
1 100 tys. zł.
2. LKS Orlęta w Rudawie – realizacja obiektu zaplecza szatniowo – sanitarnego – 1 mln zł.
3. LKS Orlęta w Rudawie – infrastruktura towarzysząca – 200 tys. zł.
4. Zelków – system nawadniania boiska – ponad
31 tys. zł.
5. Karniowice – dokończenie boiska sportowego
– 30 tys. zł.
6. Rząska – kontynuacja budowy boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz zagospodarowanie stawu przy boisku – 60 tys. zł.
7. Rząska – rozbudowa budynków na boisku –
projekt – 45 tys. zł.
8. Brzoskwinia – boisko koło szkoły, nawierzchnia syntetyczna – 310 tys. zł.
9. Boisko w Więckowicach – opracowanie projektu budynku zaplecza szatniowego – 35 tys. zł.
10. Boisko w Niegoszowicach – projekt remontu
budynku zaplecza – 20 tys. zł.
11. Kobylany – boisko trawiaste, ogrodzenie, piłkochwyty, wyposażenie boiska – 130 tys. zł.
12. Dotacja inwestycyjna dla OSR w Zabierzowie
(przebudowa kotłowni) – 45 tys. zł.
13. Boisko w Więckowicach – montaż piłkochwytów – 24 tys. zł.
14. Aleksandrowice – doposażenie boiska KS
Topór, założenie piłkochwytu, montaż zadszeń –
17 tys. zł.
Na place zabaw w naszej gminie przeznaczono
następujące środki:
1. Więckowice – 50 tys. zł
2. Ujazd – kontynuacja zagospodarowania działki
mienia komunalnego na cele rekreacyjne – 30 tys. zł.
3. Bolechowice – zagospodarowanie placu zabaw
– 35 tys. zł.
4. Burów – projekt i realizacja placu zabaw –
60 tys. zł.
5. Szczyglice – przeniesienie placu zabaw –
30 tys. zł.
6. Zabierzów – ul. Zachodnia – plac zabaw i teren
rekreacji – 260 tys. zł.
7. Kleszczów – doposażenie placu zabaw –
15 tys. zł.

Dni otwarte w szkołach i przedszkolach
na terenie gminy Zabierzów w roku 2015
Zapraszamy na Dni Otwarte do placówek oświatowych na terenie gminy Zabierzów. Pracownicy szkół i uczniowie, zaprezentują Państwu szkolną ofertę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz bazę szkolną. Uzyskacie Państwo także
odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji Waszych dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych placówek.
W celu umożliwienia Państwu dostępności do wszystkich placówek, zapraszamy Państwa w 2 terminach:
- 7 marca 2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 do następujących szkół
podstawowych i gimnazjum: Bolechowice, Brzezie, Kobylany, Nielepice, Radwanowice, Zelków i Gimnazjum w Zabierzowie oraz do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie w godz. od 9.00 do 13.00- po wcześniejszym
ustaleniu terminu.
- 14 marca 2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 do następujących szkół podstawowych i gimnazjów: Balice, Brzoskwinia, Rudawa, Rząska i Zabierzów oraz do
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie w godz. od 9.00 do 13.00po wcześniejszym ustaleniu terminu. Dane teleadresowe do poszczególnych placówek są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl.

Sejm zniósł ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłatach za wywóz odpadów
Od 1 lutego 2015 obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Nie zezwala ona radom gmin na uchwalenie ulg dla rodzin wielodzietnych w opłatach za wywóz odpadów. Taka możliwość istniała w poprzednich latach
i wówczas skorzystała z niej Rada Gminy Zabierzów, wprowadzając ulgi dla rodzin
wielodzietnych mieszkających w naszej gminie.
Zmiana prawa oznacza, że rodziny wielodzietne, które dotychczas korzystały
z ulgi nie płacąc za czwarte i kolejne dziecko, teraz będą płacić za wywóz odpadów
z uwzględnieniem wszystkich dzieci. Rodziny te muszą złożyć ponownie deklaracje, uwzględniając w nich wszystkich członków rodziny.

Będzie jaśniej...
Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w budżecie Gminy Zabierzów przewidziano w 2015 roku 350 tys. zł oraz 100 tys. zł na przygotowanie projektów dalszej
rozbudowy oświetlenia.
W tym roku na naszych placach, ulicach i drogach zostaną ustawione lampy w następujących miejscach:
1. Aleksandrowice: Droga do leśniczówki – 6 stanowisk słupowych. 2. Balice:
ul. Dębowa – 4 stanowiska i ul. Pięciu Stawów – 5 stanowisk. 3. Brzezie: ul. Modrzewiowa – 14 stanowisk. 4. Burów: droga dz. nr 43/1 – 5 stanowisk i doga dz. nr
223/2 – 4 stanowiska. 5. Kobylany: ul. Leśna – 6 stanowisk. 6. Kochanów: droga
gminna – 4 stanowiska. 7. Niegoszowice: droga do ALSAL – 17 stanowisk. 8. Nielepice: droga dz. 301/1 – 10 stanowisk. 9. Rząska: boisko sportowe – 4 stanowiska.
10. Zabierzów: osiedle Sienkiewicza – 5 stanowisk. 11. Zelków: ul. Ojcowska –
10 stanowisk oraz ul. Bukowa – 10 stanowisk słupowych.
Projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego zostaną w najbliższym czasie
przygotowane dla następujących lokalizacji:
1. Brzezie: ul. Akacjowa. 2. Bolechowice: ul. Winnica – parking, ul. Zielona – Boczna, ul. Turystyczna – północ, ul. Gajowa. 3. Burów: droga dz. „Doły”.
4. Kleszczów: droga do kaplicy. 5. Nielepice: działka sportowo – rekreacyjna.
6. Pisary: ul. Dąbrówki i ul. Siedlecka. 7. Radwanowice: ul. Krzeszowicka. 8. Rząska: ul. Polna. 9. Ujazd: ul. Ogrodowa i ul. Klczwody. 10. Zabierzów: ul. Śląska –
pod krzyż, ul. Białych Brzóz, ul. Zacisze, ul. Wrzosowa. 11. Zelków: ul. Jana Pawła
II, ul. Graniczna i boisko koło szkoły.
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