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Gmina Zabierzów przygotowana do realizacji programu 500 plus
W połowie lutego Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci popularnie zwaną programem 500 plus. Głównym celem ustawy jest wparcie finansowe rodzin z dziećmi poprzez wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 złotych miesięcznie
na dziecko do 18 roku życia. Jedynym ograniczeniem będzie kryterium dochodowe w przypadku pierwszego dziecka tj. dostaną je tylko te
rodziny, w których dochód na osobę wynosi maksymalnie 800 zł lub 1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Szacuje się, że w Gminie Zabierzów o świadczenie z programu będzie mogło się ubiegać ok. 1700 rodzin na prawie 2500 dzieci. Koordynatorem programu jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski o przyznanie świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko
będzie można składać nie tylko
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
lecz także w budynku Urzędu Gminy. Oprócz tego przewiduje się
stworzenie mobilnego, dwuosobowego zespołu, który w określone
dni tygodnia będzie przyjmował
wnioski w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się
od 1 kwietnia, ale co ważne - wniosku nie trzeba złożyć w kwietniu,
żeby otrzymać pieniądze za ten
okres. Będą na to aż 3 miesiące, co
oznacza, że jeżeli ktoś złoży wniosek w czerwcu, to otrzyma wyrównanie za kwiecień i maj. Dopiero
po trzech pierwszych miesiącach
świadczenie będzie przyznawane
od miesiąca złożenia wniosku.
Już w marcu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomi
specjalną infolinię. Pod numerem
12 285 19 16 będzie można uzyskać informacje dotyczące ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu
1. Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, w tym sadzieci, w tym o sposobie wypełniemym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym, składają rodzice dzieci, które korzystają
nia wniosku i potrzebnych załączniz wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/ szkole. Druki deklaracji do pobrania na strokach. Szczegółowe informacje donach www i w sekretariatach przedszkoli i szkół.
tyczące składania wniosków będą
Termin złożenia DEKLARACJI o kontynuacji mija 29 lutego 2016 r.
niebawem dostępne na stronach
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, składają rodzice dzieci, któUrzędu Gminy (www.zabierzow.
re starają się o przyjęcie do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego. Wniosek
org.pl ) oraz Gminnego Ośrodka
może być złożony nie więcej niż do 3 wybranych publicznych przedszkoli, określonych
Pomocy Społecznej (www.gops.zaw kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola. Kolejność złożenia wniosku,
bierzow.org.pl ). Pracownik GOPS
nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Druki wniosków są do pobrania na stronach
odbierający wnioski od mieszkańwww i w sekretariatach przedszkoli i szkół, od 1 marca 2016 r.
ców w razie potrzeby pomoże je
Termin złożenia WNIOSKU o przyjęcie, od 1 do 31 marca 2016 r.
wypełnić.
3. Zapisy do szkół podstawowych i gimnazjów trwają do 31 marca 2016 r.
Termin wypłaty świadczenia
4. Szczegółowe informacje o rekrutacji do przedszkoli i szkół, znajdują się w szkołach na stronach
zależny będzie od terminu wpływu
internetowych, tablicach ogłoszeń i w sekretariatach.
środków od Wojewody Małopol5. Dane kontaktowe przedszkoli i szkół, znajdują się na stronie: www.gzeas.zabierzow.org.pl
skiego na konto Gminy Zabierzów.
w zakładce: Placówki samorządowe oraz Pozostałe placówki.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w gminie Zabierzów 2016/ 2017

Informacja o działaniach Gminy
Zabierzów w sprawie nielegalnej pomocy
publicznej udzielanej lotniskom
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi skargi Gminy Zabierzów, skierowanej do Komisji Europejskiej w przedmiocie ustawowego zwolnienia lotnisk
użytku publicznego z podatku od nieruchomości od tak zwanej części lotniczej tych
lotnisk należy wskazać, iż Komisja Europejska nie uznała Gminy Zabierzów za
stronę zainteresowaną w ramach postępowania inicjowanego na skutek wniesienia
skargi z uwagi na brak istnienia związku konkurencyjnego między Gminą Zabierzów, a beneficjentami pomocy państwa (lotniskami). W uzasadnieniu zwrócono
uwagę na fakt, iż gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art.
107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nadto Komisja Europejska stwierdziła, że zwolnienie podatkowe (zdaniem Gminy Zabierzów stanowiące
formę nielegalnej pomocy publicznej ze strony państwa), o którym mowa w art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ma zasięg ogólnokrajowy i nie
dotyczy konkretnie oraz indywidualnie Gminy Zabierzów. Gmina Zabierzów w dalszej kolejności wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o udostępnienie dokumentów instytucji Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to wszelkich pism
i dokumentów, jakie polska strona rządowa wystosowała do Komisji Europejskiej
w ramach odpowiedzi na skargę Gminy Zabierzów. W treści wniosku zostało również sformułowane zapytanie, czy Komisja Europejska w związku z nieuznaniem
Gminy Zabierzów za stronę postępowania, zamierza podjąć z urzędu postępowanie w przedmiocie nielegalnej pomocy publicznej udzielanej lotniskom w zakresie wskazanym w skardze Gminy Zabierzów. Po przekazaniu dokumentów przez
Komisję Europejską oraz uzyskaniu odpowiedzi na stawiane pytania, Gmina Zabierzów rozważy podjęcie ewentualnych dalszych kroków w niniejszej sprawie,
w tym złożenia wniosku o reasumpcję stanowiska Komisji Europejskiej. Innym rozwiązaniem jest dokonanie przez ustawodawcę stosownych zmian przepisów, które
w konsekwencji nakładałyby na lotniska obowiązek uiszczania podatków na rzecz
właściwych miejscowo samorządów. Gmina Zabierzów ma zamiar wystąpić w tej
sprawie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w obecnym rządzie – Andrzeja Adamczyka, który 27 czerwca 2008 r. składał interpelację nr 4042 do ministra
finansów „w sprawie zmiany zapisu w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
dotyczącego kwestii zwolnienia od podatku nieruchomości lotniskowych”. W interpelacji wprost wskazano, że stosowanie owego zwolnienia jest nie tylko sprzeczne
z intencją ustawodawcy, ale także powoduje utratę znacznej części dochodów gmin,
która w żaden sposób nie jest rekompensowana. Gmina Zabierzów liczy zatem na
dalsze wsparcie ministra Adamczyka w staraniach o zmianę niekorzystnego zapisu
w ustawie, który z jednej strony narusza interes gmin, a dodatkowo wydaje się być
niezgodny z prawem wspólnotowym.

Od 1 marca – nowe stawki za wodę i ścieki

Stawki i terminy opłat
za śmieci
Przypominamy, że obowiązujące w roku 2016
stawki opłat kształtują się następująco: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny wynoszą 7,50
zł od mieszkańca miesięcznie; - za gospodarowanie odpadami komunalnymi (niesegregowane)- w
wysokości 14 zł od mieszkańca miesięcznie.
Jeżeli nieruchomość zamieszkuje więcej osób,
należy kwotę odpowiednio powiększyć stosownie
do ilości mieszkańców i stawek podanych powyżej.
Opłaty w 2016 roku należy wnosić w terminach: • opłata za styczeń, luty i marzec: do dnia 15
marca, • opłata za kwiecień, maj i czerwiec: do dnia
15 maja, • opłata za lipiec, sierpień i wrzesień: do
dnia 15 września, • opłata za październik, listopad
i grudzień: do dnia 15 listopada.

Od 10 do 16 marca - kwalifikacja wojskowa osób
z terenu gminy Zabierzów
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej
otrzymują obecnie podpisane przez Wójta Gminy Zabierzów wezwania
w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej na
ul. Podwale 3/7 w Krakowie (Budynek sprzedaży biletów MPK) z wyznaczonym terminem
i godziną. Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać: DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument
ze zdjęciem; 1 fotografię do książeczki wojskowej
o wymiarach 3x4 cm, (bez nakrycia głowy); świadectwa ukończonych szkół; dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki;
dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia,
(jeżeli taka istnieje); prawo jazdy (w przypadku
posiadania). Informacje dotyczące kwalifikacji
wojskowej można uzyskać w Urzędzie
Gminy Zabierzów, Rynek 1 p.2.4, tel.
(12)285-41-06, (12)283-07-45, e-mail:
z.dziuba@zabierzow.org.pl.

Uchwałą podjętą w dniu 22 stycznia br. radni zatwierdzili taryfy zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1.03.2016 do 28.02.2017 roku dla
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zabierzowie. Przyjęto, że wysokość
stawek za dostawę wody w stosunku do dotychczasowych ulega obniżeniu dla grup odbiorców
W1 i W2 o 4 gr i będzie wynosić 2,73 zł netto + VAT 8% tj. 2,95 zł brutto. Wysokość stawek za odbiór ścieków w stosunku do dotychczasowych ulega podwyższeniu dla grupy odbiorców S1 i S2
o 8 gr i będzie wynosić 3,98 zł netto + VAT 8% tj. 4,30 zł brutto. Opłata abonamentowa dla
grup odbiorców: W1 i S1 rozliczanych w okresach dwumiesięcznych wzrasta z kwoty 2,00 zł
netto (2,16 zł brutto) do kwoty 3,04 zł netto (3,28 zł brutto), natomiast dla grup odbiorców W2
i S2 rozliczanych w okresach jednomiesięcznych wzrasta z kwoty 8,30 zł netto (8,96 zł brutto)
do kwoty 8,90 zł netto (9,16 zł brutto). Grupa W1 to gospodarstwa domowe, przemysłowi
i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach dwumiesięcznych; grupa W2 to te same osoby fizyczne i prawne, jednak rozliczane w okresach jednomiesięcznych. Grupa S1 to gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług odprowadzania ścieków rozliczani
w okresach dwumiesięcznych, grupa S2 – ci sami odbiorcy usług odprowadzania ścieków, lecz
rozliczani w okresach jednomiesięcznych. Stawki w gminie Zabierzów są najniższe spośród
gmin powiatu krakowskiego.

Urz•d Stanu Cywilnego w Zabierzowie
informuje, •e organizuje uroczysto••
wr•czenia medali za d•ugoletnie po•ycie
ma••e!skie

Z"OTE GODY
dla tych par, które zawar•y zwi•zek ma••e!ski w roku 1965 i 1966 oraz zamieszkuj• na terenie Gminy Zabierzów

Zainteresowanych prosimy o
zg•aszanie si• do tutejszego Urz•du
Stanu Cywilnego pokój nr 07 na
parterze, telefon 12 283 07 29
w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie
Gminy Zabierzów w 2016 r. - WYNIKI
W dniu 30 grudnia 2015 r. został zamknięty nabór wniosków
w I Otwartym Konkursie Ofert. Konkurs dotyczył realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
oraz na zadania z zakresu upowszechniana sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Zabierzów w roku 2016. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęły
oferty na zadania:
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 20
ofert, przygotowanych przez 16 organizacji pozarządowych, na łączną kwotę wnioskowanej dotacji: 187 172,00 zł. W budżecie Gminy
Zabierzów na 2016 rok, na realizację zadań publicznych w w/w
zakresie przeznaczono kwotę: 55 000,00 zł.
- w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej – 42 oferty,
przygotowane przez 21 organizacji pozarządowych, na łączną kwotę
wnioskowanej dotacji: 1 466 796,35 zł. W budżecie Gminy Zabierzów na 2016 rok, na realizację zadań publicznych w w/w zakresie przeznaczono kwotę: 620 000,00 zł.

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania
sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Zabierzów w 2016 r.
1. Uczniowski Klub Pływacki „Kmita” Zabierzów- Pływacki Dzień
Dziecka o Puchar Wójta Gminy Zabierzów, Gminne Mikołajki Pływackie- 3000zł
2. Uczniowski Klub Pływacki „Kmita” Zabierzów- XI Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Rycerza Kmity- 6000zł
3. Uczniowski Klub Pływacki „Kmita” Zabierzów- Organizacja zajęć
z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2016 przez UKP Kmita
Zabierzów- 90000zł
4. LKS Niegoszowianka - Udział w rozgrywkach ligowych grup młodzieżowych i seniorskich- 29000zł
5. Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę- Sport to jest to!2000zł
6. Zabierzowski Klub Kajakowy WIR- Start w LXXV Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego
2016- 3000zł
7. Zabierzowski Klub Kajakowy WIR- Tory i baseny - zajęcia rekreacyjne- 8900zł
8. Zabierzowski Klub Kajakowy WIR- AMP Kamienna - 2500zł
9. Klub Sportowy Topór Aleksandrowice- Prowadzenie drużyny piłki nożnej B klasy i jej udział w rozgrywkach sportowych - 17000zł
10. Klub Sportowy Topór Aleksandrowice- Zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży, prowadzenie drużyny żaków i orlików i ich udział
w rozgrywkach sportowych- 5500zł
11. Klub Sportowy Shaolin- Przygotowanie zawodników KS „Shaolin” do turnieju oraz zorganizowanie I Turnieju form kung fu dzieci
KS „Shaolin” - Bolechowice 2016- 2000zł
12. JKS Zelków- Organizacja współzawodnictwa sportowego dla
dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów- 3000zł
13. JKS Zelków- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział
we współzawodnictwie sportowym podmiotów działających na terenie gminy Zabierzów- 18000zł
14. LKS Orlęta- Upowszechnianie kultury fizycznej - nauki i szkolenie gry w piłkę nożną- 28000zł
15. KKS Jura Moto Sport- Przygotowanie i przeprowadzenie
„X EKO Biegu po Dolinie Będkowskiej”- 2000zł
16. KKS Jura Moto Sport- Przygotowanie i przeprowadzenie XII
EKO Jurajskiego Półmaratonu - Małopolska Biega- 10000zł
17. Jura Basket Zabierzów- Koszykówka - prowadzenie zajęć i organizacja współzawodnictwa sportowego dla grup młodzieżowych
z terenu gminy Zabierzów w 2016 roku- 75000zł
18. Stowarzyszenie HAKA Zabierzów- Organizacja zajęć z zakresu

kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw gminy Zabierzów- 20000zł
19. Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów- Promowanie i organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Zabierzów
- piłka nożna dla każdego- 120000zł
20. Stowarzyszenie Sportowe Potok- Organizacja współzawodnictwa sportowego turnieju form tradycyjnych WUSHU i walk Quingda dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów- 1300zł
21. Stowarzyszenie Sportowe Potok- Organizacja zajęć Kung-FU
ze szczególnym naciskiem na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów- 12000zł
22. Stowarzyszenie Sportowe Potok- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział zawodników sekcji w Mistrzostwach Międzynarodowych i Mistrzostwach Polski Kung-FU WUSHU- 2000zł
23. Stowarzyszenie Sportowe Potok- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym - nauka
gry w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez
MZPN- 17000zł
24. Klub Sportowy Iskra Radwanowice- Upowszechnianie kultury
fizycznej oraz promowanie piłki nożnej na terenie sołectwa Radwanowice i gminy Zabierzów- 18000zł
25. Klub Sportowy Iskra Radwanowice- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Radwanowice oraz gminy Zabierzów- 3000zł
26. Klub Sportowy DRAGON- Upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez udział we współzawodnictwie sportowym drużyny DRAGON Szczyglice- 18000zł
27. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT”- Puchar Wsi
Krakowskiej 2016- 1800zł
28. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT”- Szukamy następców naszych mistrzów- 45000zł
29. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT”- Halowe Mistrzostwa Małopolski 2016- 2500zł
30. Ludowy Klub Sportowy „LOT-BALICE”- Upowszechnianie
kultury fizycznej. Sekcja piłki nożnej. - 18000zł
31. Ludowy Klub Sportowy „LOT-BALICE”- Organizacja zajęć
z zakresu kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw gminy Zabierzów- 3000zł
32. Uczniowski Klub Sportowy „UKS JUDO KRAKÓW”- Judo więcej niż sport- 7000zł
33. Ludowy Klub Sportowy „Wisła Rząska”- Upowszechnianie
sportu i kultury fizycznej. Sekcja piłki nożnej- 17000zł
34. Ludowy Klub Sportowy „Wisła Rząska”- Upowszechnianie
sportu i kultury fizycznej. Zajęcia dydaktyczno-sportowe dla dzieci
- 7500zł
35. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec
Podkrakowski- Obóz kajakowo-żeglarski Solina 2016- 2000zł

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Zabierzów
w 2016 r.
1. ZHP Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski ZHP - 5 Zabierzowski Szczep Harcerski „Kolumbowie” im. Batalionu „Parasol”- Konspiracja harcerska i Szare Szeregi oraz ich udział w działaniach AK na terenie gminy Zabierzów w latach 1939-1945- 1800zł
2. Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko- Tajemnice Skały Kmity- 1400zł
3. Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę- Moje spotkania ze
sztuką- 3000zł
4. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia”- Damy i Rycerze XXI wieku- 5000zł

dokończenie na kolejnej stronie >

Budujemy, remontujemy
Trwają prace przy przebudowie świetlicy w Rząsce. Powstaje tu dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 582 m kw. i dwuspadowym dachu.
Na parterze znajdzie się sala wielofunkcyjna, na piętrze – siłownia, sala komputerowa i sołtysówka. Budynek dostosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowany zostanie też teren wokół budynku. Obecnie wykonywane są
prace budowlane ścian parteru. Termin zakończenia przebudowy to jesień 2016
roku.
Prowadzone są prace budowlane obejmujące przebudowę, rozbudowę
i zmianę sposobu użytkowania poddasza (na cele sali wielofunkcyjnej dla administracji samorządowej) w budynku usługowym w Rudawie, z ociepleniem
ścian zewnętrznych, instalacjami wewnętrznymi oraz budową części chodnika na
otaczającej działce. Planowany termin realizacji robót to 31.05.2016 r.
Trwa rozpoczęty w lipcu remont budynku wielofunkcyjnego w Nielepicach. Na piętrze znajdzie się świetlica i biuro sołtysa, a na parterze sala wiejska.
Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, gdzie zostanie położona kostka brukowa.
Miesiące zimowe 2016 roku to czas ogłaszania, rozstrzygania przetargów i podpisywania umów przez Gminę Zabierzów na wykonanie zaplanowanych na ten rok prac inwestycyjnych. Odbył się już przetarg a 22 lutego podpisano umowę na budowę zintegrowanego węzła pasażerskiego
w Zabierzowie w formie parkingu P&R wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem. Prace obejmują budowę jezdni manewrowej, kolektora
kanalizacji deszczowej, oświetlenia parkingu, montaż wiaty z tablicą promocji
turystycznej, zadaszenia dla stanowisk rowerowych, tablic wyświetlających liczbę wolnych miejsc na parkingu. Te prace wykona Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowo – Eksportowe WIKOS z miejscowości Olszyny kosztem ponad 1 mln
262 tys. zł, a termin realizacji to 27.05.2016.
W dniu 22.02.2016 podpisano także umowę z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych OLEXBUD z Porąbki Iwkowskiej na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach na przedszkole. Koszt inwestycji to ponad 522 tys. zł, a termin realizacji – 12 sierpnia
2016.
Do 15.03.2016 zostanie przebudowany tor łuczniczy na stadionie „Kmita”
w Zabierzowie. Umowę na tę inwestycję podpisano 22.02.2016 z Firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową WIÓR z Brzoskwini. Przebudowa kosztować będzie 16 854 zł.

Trwają czynności związane z rozstrzygnięciem przetargów na:
- przebudowę mostu nad Młynówką w ciągu ul. Podkamycze w Balicach połączone z korektą geometrii jezdni tej ulicy na odcinku o długości prawie 54 m;
termin realizacji to koniec czerwca 2016;
- przebudowę drogi gminnej nr 601713K w Brzoskwini; do 30.06.2016 ma
zostać wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podkładzie z kruszywa, kanalizacja deszczowa, palisada betonowa, korytka ściekowe i remont istniejących zjazdów indywidualnych;
- przebudowę odcinka ul. Lipowej w Rząsce wraz z budową schodów terenowych i oświetlenia w ciągu dojścia do peronu PKP Mydlniki – Wapiennik na
odcinku od ul. Akacjowej do kładki dla pieszych w terminie do 24.06.2016;
- remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Zabierzów, obejmujący remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych
i wewnętrznych, wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z wyrównaniem
warstw podbudowy i elementami odwodnienia ulic;
- odprowadzenie wód opadowych z ul. Południowej w Zabierzowie;
prace obejmą odtworzenie warstw konstrukcyjnych ul. Południowej wraz
z nawierzchnią bitumiczną, budowę kolektora kanalizacji opadowej, ułożenie korytek ściekowych prefabrykowanych na odcinku 84 m;
- budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Krakowskiej
w Rząsce – etap III, chodnik będzie budowany na odcinku 165 m, powstanie kolektor kanalizacji deszczowej, a termin realizacji to 31.05.2016.

dokończenie z poprzedniej strony >
5. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia”Organizacja obchodów Świąt Narodowych (3 Maja, 15
Sierpnia oraz 11 Listopada)- 1000zł
6. Klub Sportowy „Topór Aleksandrowice”- Przygotowanie konkursów i wystawienie spektakli nawiązujących do kultury i tradycji Gminy Zabierzów- 2000zł
7. Stowarzyszenie Homini et Terrae- IV Małopolskie
Święto Pstrąga- 1000zł
8. Fundacja ARTica- Akademia Sztuk Dziecięcych5000zł
9. Stowarzyszenie Nasze Pisary- Akademia Aktywnego Rozwoju Kulturalno-Oświatowego i Rekreacyjno-Sportowego Najmłodszych i Najstarszych Obywateli
Gminy Zabierzów - 1000zł
10. Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”- Nad rzeką
Rudawą- 4000zł
11. Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”- Dzieci
dzieciom- 4000zł
13. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Franciszka z Asyżu- Wakacje 2016 w Unii Europejskiej- 6000zł
14. Fundacja im. Brata Alberta- XV-lecie Świetlicy
Terapeutycznej w Radwanowicach w ramach obchodów Dnia Patrona Fundacji im. Brata Alberta- 2300zł
15. Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki
- Małopolskie Spotkania ze Sztuką. Balice - Rudawa7000zł
16. Stowarzyszenie Sportowe Potok- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie seniorów- 2000zł
17. Stowarzyszenie Sportowe Potok- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie seniorów- 3000zł
18. Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko- Bohater
książki moim idolem- 2000zł

Rezolucja w sprawie
całodobowej opieki
medycznej
W związku z niepodpisaniem kontraktu przez NFZ
z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym, od dnia
1 kwietnia 2014 roku mieszkańcy gminy nie mogą
korzystać w Zabierzowie z całodobowej opieki medycznej, ponieważ Pogotowie zrezygnowało w wynajmowania pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia
w Zabierzowie. Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów
w dniu 22 stycznia 2016 radni podjęli jednogłośnie
uchwałę w sprawie rezolucji stanowiącej wniosek
o uruchomienie całodobowej opieki medycznej na terenie gminy Zabierzów.
W rezolucji czytamy min.: „W przypadku braku realnych możliwości zorganizowania
stałej opieki medycznej prosimy o zapewnienie usług medycznych przynajmniej w dni ustawowo wolne od pracy, tj. weekendy i święta”.
Rezolucja została przesłana do Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
w Krakowie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do
dyrekcji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
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