Sprawozdanie IKM/4/2018

Realizacja zadań z budżetu 2018r. – kwiecień 2018r.
Działania podjęte w zakresie ds. inwestycji w m-cu kwietniu 2018r.
W ramach funduszu sołeckiego:
1. W trakcie realizacji jest zadanie: „Przebudowa i remont sanitariatów w Domu Ludowym w
Lublicy” (Wykonawca: ZGK Sp. z o.o. w Kołaczycach – kwota brutto: 14 994,12 zł, termin:
30.04.2018 r.)
2. W trakcie realizacji jest zadanie: „Przebudowa budynku komunalnego przy szkole w Sowinie
II etap” (Wykonawca: Budownictwo Ogólne Wojciech Włodarczyk, Bieździadka - kwota
brutto: 29 870,96 zł, termin: 30.04.2018 r.)

Inne zadania budżetowe:

3. Wyłoniono w wyniku przetargu Wykonawcę zadania: „Przebudowa i wyposażenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołaczycach” obejmującego w I etapie
roboty budowlane (Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Jarosław
Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38-480 Rymanów – kwota brutto: 565 837,28 zł, termin:
31.08.2018 r.). Gmina otrzymała dofinasowanie w ramach RPO WP 2014-2020 oś
priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2
Gospodarka odpadami. Całkowita wartość Projektu (wraz z wyposażeniem) wynosi 1 189
832,40 zł, w tym wartość dofinansowania 768 514,25 zł.
4. W trakcie procedury przetargowej jest zadanie: „Przebudowa bazy widowiskoworekreacyjnej w Kołaczycach i Bieździadce”. Wartość zadania ok. 600 000,00 zł,
dofinasowanie w ramach PROW poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości
381 779,00 zł (63,63 %).
5. Gmina wydała decyzję o uzyskanie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
pod nazwą: „Budowa hali sportowej w Kołaczycach”. Obecnie w trakcie opracowania jest
dokumentacja techniczno-kosztorysowa. Na zadanie złożono wniosek o dofinasowanie do
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6. W trakcie przygotowania procedury przetargowej jest zadanie: „Termomodernizacja
budynku Domu Ludowego/OSP w Bieździadce Góry”. Wartość zadania wg kosztorysu
inwestorskiego ok. 230 000,00 zł.

Działania podjęte w zakresie ds. energetycznych i inwestycji w m-cu kwietniu 2018r.
1. Pozytywnie uzgodniono w Wojewódzkim Konsekratorem Zabytków Gminną
Ewidencję Zabytków gminy Kołaczyce.
2. Złożono zgłoszenia:
„Budowy oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 681, 682) w
Sowinie”
„Budowy oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 1027, 870) w
Bieździadce”
– uzyskano zaświadczenia uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych.
3. Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid.
121) w Nawsiu Kołaczyckim – Chrzanowa.
Działania podjęte w zakresie ds. dróg w m-cu kwietniu 2018r.
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn.
„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce - Granice - Sowina
- Rzym – Folwark nr 113401 R w km 6+600 - 6+950 w miejscowości Sowina”- etap
III wpłynęła 1 oferta od firmy STRABAG na kwotę- 1 121 474,17 zł. Obecnie
jesteśmy na etapie podpisania umowy i przygotowania wniosku o dofinasowanie ze
środków budżetu państwa.
2. Gmina Kołaczyce otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa
drogi nr dz. ewid. 36, 172, 187 w km 0+080 - 0+650 w miejscowości Sieklówka” w
kwocie 400 000 zł.
Trwa przygotowanie do przetargu na realizację tego zadania.
3. Trwa akcja dostawy kruszywa na drogi o nawierzchni żwirowej, które zostały
zgłoszone do naprawy po okresie zimowym. Dostawę wykonuje Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kołaczycach.
4. Dokonano wstępnych oględzin kilku dróg o nawierzchni bitumicznej celem
wykonania przeglądów gwarancyjnych i ewentualnych napraw.
5. Dokonano wraz z projektantem wstępnych oględzin 3 dróg w Kołaczycach i 1 w
Nawsiu Kołaczyckim w celu wykonania projektów budowlanych dla przebudowy tych
dróg.
Działania podjęte w zakresie ds. pozyskiwania funduszy w m-cu kwietniu 2018r.

- Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy (25.04.) z wykonawcą
robót budowlanych na Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Kołaczycach,
- Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy (23.04.) z wykonawcą
robót budowlanych na Stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce Granice - Sowina - Rzym – Folwark nr 113401 R w km 6+600 - 6+950 w miejscowości
Sowina”- etap III
- Opracowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu na Przebudowę bazy
widowiskowo-rekreacyjnej w Kołaczycach i Bieździadce

- Uzupełnienie wniosku o dofinasowanie zadania Remont sali w Domu Ludowym poprzez
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej stropu w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020
- Płatność końcowa projektu Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołaczyce dofinansowanego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Wyjaśnienia, poprawa oraz podpisanie umowy o dofinansowanie wniosku pn. Przebudowa
bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Kołaczycach i Bieździadce złożonego o dofinansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Realizacja zadania Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior + w ramach
PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
- Analiza oraz przygotowywanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania dotyczącego
przebudowy Domu Ludowego w Bieździedzy
- Uzgodnienia dot. zapytania ofertowego na wyposażenie Izby Muzealnej w Kołaczycach
- Uzgodnienia dot. zlecenia wykonania makiety Golesza w ramach eksponatów Izby
Muzealnej w Kołaczycach
- Uzgodnienia dot. zapytania ofertowego na wykonanie renowacji eksponatów Izby
Muzealnej w Kołaczycach
- Przygotowanie plakatu informacyjnego – tabliczki dotyczącej realizacji inwestycji:
Przebudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Kołaczycach, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
- Wstępne uzgodnienia nt. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z działania 3.3.1 oraz
3.3.2 dot. Wymiany źródeł ciepła (kotłów) w budynkach mieszkańców gminy – projekty
parasolowe.
- Analiza oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z Rewitalizacją – Lokalny Program
Rewitalizacji.

