Program 2010-2014

REALIZACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ PROGRAMU WYBORCZEGO W KADENCJI 2010-2014

I.

Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez umożliwianie oraz ułatwianie twor

1.

Aby umożliwić inwestorom tworzenie zakładów pracy, uchwalono studium uwaru

2.

Został uruchomiony portal internetowy, prezentujący plan zagospodarowania prz

3.

Przedsiębiorcy działający na terenie gminy Skrzyszów płacą stosunkowo niskie

4.

Trwają prace nad utworzeniem Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej

II.

Wyznaczenie terenów budowlanych, odrolnienie części gruntów, dających

Uchwalono studium, które przewiduje wzrost ilości terenów budowlanych na terenie gminy aż o ponad 1

III.

Większa aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków pomocow

1.

W latach 2010-2014 zrealizowano aż 28 projektów, w których większość środkó

2.

Wydatki inwestycyjne w latach 2010-2014 to kwota ponad 40 mln złotych. Łączn
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IV.

Podjęcie działań, mających na celu uregulowanie brzegu rzeki Wątok celem

1.

W latach 2012-14 wybudowano zbiornik retencyjny na potoku Korzeń. Inwestycj

2.

Wykonano koncepcję zabezpieczeń potoku Wątok wraz z dopływami. Inwestycja

3.

Przez Małopolski ZarządZabezpieczenie
Melioracji i Urządzeń
przeciwpowodziowe
Wodnych
”,
w Krakowie
w dolinieInspektora
potoku W

4.

Wykonywane są prace czyszczące koryto rzek w ramach programu „Zielona pra

5.

Wykonano umocnienie kładki na potoku Wątoczek w Łękawicy, dwukrotnie wyko

V.

Budowa przedszkoli i żłobka, a zarazem ułatwianie lub umożliwianie rodzic

1.

W 2011 roku w Skrzyszowie utworzono nowy oddział przedszkolny, a w Ładnej

2.

W 2012 roku w Skrzyszowie wykonano remont przedszkola zlokalizowanego w S

3.

W 2012 roku wykonano remont przedszkola w Ładnej.

4.

W 2013 roku w Szynwałdzie
wrazprzebudowano
z adaptacją kuchni
budynek
i adaptacją
przedszkola
sali dziennej w pom

5.

W 2011 roku uruchomiono dodatkowy odział przedszkolny w Łękawicy a w 2013
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6. Wykonano remont pomieszczeń pod bibliotekę i pracownię multimedialną w Pogórskiej Woli, a także z

VI.

Zwiększenie efektywności pracy świetlic szkolnych zapewniających opiekę

1.

W każdej szkole działają świetlice szkolne etatowe bądź prowadzone są zajęcia

2.

Wszyscy uczniowie, którzy tego potrzebują mogą korzystać z zajęć świetlicowyc

3.

Oferowane są bardzo dogodne i przyjazne rodzicom godziny przyjmowania dzie

VII.

Tworzenie centrów kultury i ośrodków informatycznych wspierających roz

W latach 2012-2014 w Szynwałdzie wybudowano nowoczesną bibliotekę, która stanowi zaplecze i bazę

1.

Został zrealizowany pierwszy etap budowy połączenia miejscowości Skrzyszów

2.

Mając na celu ułatwienie dostępu do sieci internetowej wszystkim zainteresowan

3.

Szkolne pracownie komputerowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt kom

4.

Mając na celu doskonalenie umiejętności językowych mieszkańców w różnych g

5.

Działające na terenie gminy
szereg
Centrum
koncertów,
Kultury
spotkań
i Bibliotek
z kulturą;
(GCKiB)
spotkania
organizowało
z pisarza
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6.

Zorganizowano szereg warsztatów
została wyposażona
muzycznych
w stroje
i tanecznych
ludowe. pozwalających roz

VIII.

Wspieranie sportu i rekreacji, organizowanie działań mających na celu efek

1.

W 2012 w Pogórskiej Woli wybudowano kolejny kompleks boisk sportowych w ra

2.

W miejscowości Skrzyszów oraz Szynwałd zostały wybudowane nowe ścieżki ro

3.

Corocznie organizowane są liczne turnieje sportowe dla mieszkańców gminy co

-

Rajd rowerowy

-

Turniej szachowy

-

Turniej piłki siatkowej

-

Turniej Halowej Piłki Nożnej

-

Turniej Piłki Nożnej.

4.

Dla wszystkich zainteresowanych grą w piłkę nożną została powołana amatorsk

5.

W ramach promocji sportów na terenie gminy organizowane są liczne zawody za
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6.

Wspierając działalność miejscowych klubów sportowych utworzono wiele licznyc

IX.

Dokończenie budowy kanalizacji i wodociągów.

W latach 2010 – 2014 kontynuowano budowę kanalizacji i wodociągów. Największe inwestycje z tego za

-

zakończenie w 2012r. budowy etapu II wodociągu w Ładnej (przysiółek Jaźwiny

-

Budowa w Szynwałdzie w 2011 roku VI etapu sieci wodociągowej i kanalizacyjn

-

Finalizacja wodociągowania i kanalizacji Ładnej poprzez rozpoczęcie największe

-

Budowa kanalizacji i wodociągu dla przysiółku Pogórz i Podgórz. Inwestycja rea

Opracowano również kolejne projekty budowlane, które pozwolą w następnych latach kontynuować prac

-

Projekt wodociągu Świniogóry, Paproci i Kątów w Szynwałdzie,

-

Projekt wodociągu Centrum i Kątów w Pogórskiej Woli,

-

Projekt kanalizacji Wielkiego Pola i Poskle w Pogórskiej Woli

X.

Poszerzenie oferty w zakresie opieki medycznej, poprzez utworzenie gabin
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W Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie oprócz lekarzy pierwszego kontaktu funkcjonu

XI.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez usprawnianie infrastruktu

W latach 2010-2014 na terenie Gminy Skrzyszów wybudowano łącznie prawie 8 km chodników i ścieżek

XII.

Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych. Poszukiwanie gmin

Nawiązano kontakt z gminą
Hniezdne
Obertyn z Ukrainy. Delegacja
ze Słowacji.
samorządu Gminy Skrzyszów odwiedziła ukra

XIII

.

Poprawa estetyki terenu poprzez tworzenie przestrze

W każdej miejscowości została zagospodarowana i odnowiona przestrzeń publiczna poprzez budowę pl

W celu polepszenia bazy edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej zakupiono działki z przeznaczeniem pod

Dbając o estetykę i porządek w naszej gminie w ramach prac interwencyjnych zatrudnieni zostali bezrob

XIV.

Wspieranie działalności oświatowej, poprzez ciągłą poprawę bazy dydakty

Każda szkoła w gminie jest estetycznym i ocieplonym budynkiem. Do najważniejszych inwestycji z tego

-

w 2013 r. zagospodarowano otoczenie szkoły w Górnym Skrzyszowie poprzez w
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-

w 2012 r. wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej

-

w 2014 r. wykonano termomodernizację budynku szkoły w Ładnej wraz z salą gi

-

w latach 2013-15 budowana jest sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w

-

w 2013 roku wykonano konserwację elewacji na budynku Zespołu Szkoły Podst

-

w 2013 roku wykonano termomodernizacje budynku Zespołu Szkoły Podstawow

-

wszystkie gminne placówki szkolne zostały wyposażone w nowoczesne i niezbę

·

Zestawy audiowizualne ( komputer+ rzutnik multimedialny)

·

Wymiana przestarzałych komputerów na nowoczesne

·

Utworzono liczne klasopracownie

-

W każdej szkole umożliwiono uczniom spożywanie posiłków /obiady/,

-

Wyremontowano i odnowiono w szkołach parkiety, szatnie, sale lekcyjne oraz ha

-

Wszyscy uczniowie wymagający
zajęciamidodatkowych
korekcyjno-kompensacyjnymi
zajęć specjalistycznych
i dydaktyczno-w
zostali ob
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-

Dla wybitnie zdolnych uczniów w naszych szkołach utworzono Stypendium Wójt

-

Na terenie gminy w żadnej ze szkół nie ma klas łączonych co zapewnia wszystk

XV.

Objęcie pomocą rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pop

Każda rodzina może liczyć na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłku stałego, okresowe

W szkole realizowane są programy profilaktyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów sprawiaj

Sporą pomocą dla osób potrzebujących są dochody zbierane podczas koncertów charytatywnych. Dzięk

XVI.

Szybka i skuteczna pomoc mieszkańcom w sytuacjach losowych.

Centrum zarządzania kryzysowego podejmuje natychmiastową pomoc w sytuacji zagrożenia powodziow

XVII.

Współpraca z innymi samorządami mająca na celu lepszy rozwój samorząd

Gmina Skrzyszów współpracuje
W rodzinie
z innymi
siła – program
samorządami
aktywizacji
w celuwusprawnienia
gminach Tarnów,
i polepszenia
Pleśna i świadczenia
Skrzyszów. u

XVIII.

Kultywowanie tradycji poprzez popularyzację miejsc pamięci i osobliwości

Regularnie w każdym roku odbywają się uroczystości promujące miejsca pamięci i wspierające patriotyc
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Wiosną tego roku uroczyście obchodziliśmy odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II w Skrzyszowie.

XIX.

Kompetentna obsługa przez pracowników urzędu gminy, utworzenie nowo

W celu usprawnienia pracy urzędu gminy oraz ułatwienia mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych w

XX.

Ciągła dbałość i troska o zadowolenie mieszkańców z działań podejmowan

W celu zwiększenia zadowolenia z obsługi mieszkańców wprowadzono możliwość wyrażania swojej opi
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