Sprawozdanie IKM/3/2018

Realizacja zadań z budżetu 2018r. – marzec 2018r.
Zadania z budżetu 2018 roku.
Inspektor ds. inwestycji
1. W trakcie realizacji jest zadanie: „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w
Kołaczycach – etap II”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne INSBUD
Jerzy Piątek, ul. Starowiejska 82c, Jasło – kwota brutto 633 833,70 zł, termin: 15.06.2018 r.)
2. Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej „Budowy hali
sportowej w Kołaczycach” (Wykonawca: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych
„DOMINEX” Oktawian Woźniak Krosno, kwota brutto 113 160,00 zł).
Gmina zamierza do 31.03.2018 r. złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o
dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedmiotowego projektu
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej”. Szacunkowy koszt realizacji zadania około 6 mln zł, planowane dofinasowanie
70 %.
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Przebudowa i wyposażenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołaczycach” obejmujące w I etapie
roboty budowlane. 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. Wartość robót budowlanych wg
kosztorysu inwestorskiego ok. 670 000,0 zł. – termin składania ofert 09.04.2018r.
4. Gmina złożyła wniosek do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na „Wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej stropu w budynku Domu
Ludowego w Nawsiu Kołaczyckim”. Wartość zadania 31 048,07,00 zł, dofinasowanie
10 000,00 zł.

Zadania realizowane z zakresu gospodarki komunalnej 2018 r.
1. Wykonano projekt budowlany na budowę wodociągu w Bieździedzy w trakcie
przygotowania wniosek do Starostwa o pozwolenie na budowę.
2. W II kwartale zostanie przeprowadzony w ZGDW przetarg na budowę sieci
wodociągowej i odcinka kanalizacji w Krajowicach w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Działania podjęte w zakresie ds. dróg w m-cu marcu 2018 r.
1. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego do 30 tys. Euro na usługi sprzętowe
na terenie gminy. Jedyną ofertę złożył ZGK w Kołaczycach. Została podpisana
umowa.
2. Gmina Kołaczyce otrzymała promesę z MSWiA 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 w kwocie
1 004 000 zł. Obecnie jest przygotowywany przetarg na realizację zadania, które
zakończy zabezpieczenie i odbudowę tego odcinka drogi.
3. Przyjęto ponad 100 zgłoszeń z terenu całej gminy na utwardzenie nawierzchni dróg
kruszywem, które zostały uszkodzone w wyniku silnych mrozów. Naprawę będzie
prowadził ZGK w Kołaczycach, z którym została spisana umowa na dostawę
kruszywa.
4. Zostały zakupione i zamontowane znaki ograniczające przejazd dla samochodów
ciężarowych o tonażu powyżej 3,5 t na drogach, które mogłyby zostać trwale
uszkodzone m.in. w wyniku prowadzenia budowy gazociągu fi 1000 mm
przebiegającego przez północną część Gminy Kołaczyce.
5. W miesiącu lutym złożono 2 wnioski o dofinasowanie budowy i modernizacji dwóch
dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w Bieździedzy i Sieklówce) ze środków
Województwa Podkarpackiego.
Działania podjęte w zakresie ds. energetycznych i inwestycji w m-cu marcu 2018 r.
1. Złożono wnioski o dofinasowanie na konserwację Zabytkowej Kapliczki w
Bieździadce w Parku dworskim do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewody
Podkarpackiego.
2. Złożono zgłoszenie „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr
ewid. 121) w Nawsiu Kołaczyckim – Chrzanowa” – uzyskano zaświadczenie
uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych.
3. Uzyskano dotację celową od Wojewody Podkarpackiego na remont cmentarzy
wojennych w kwocie 20 000,00 zł. Podpisano porozumienie w sprawie realizacji tego
zadania.
4. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji w
ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Na terenie gminy Kołaczyce w ramach projektu Instalacje systemów odnawialnych
źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, na
budynkach mieszkalnych wybudowanych zastanie:
- 93 instalacje kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami
odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)
- 51 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW

Ostateczny nabór beneficjentów do niniejszego projektu Gmina Kołaczyce
przeprowadziła w terminie od 12.12.2016 r. do 23.12.2016 r.

Działania podjęte w zakresie ds. pozyskiwania funduszy w m-cu marcu 2018 r.

1. Złożenie wniosku o płatność końcową projektu „Przebudowa dróg na terenie Gminy
Kołaczyce” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 oraz wizytacja kontrolna z realizacji projektu wykonana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2. Rozliczenie realizacji zadania – płatność końcowa projektu „Przebudowa Domu
Ludowego w Sieklówce z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
3. Deklaracja udziału w projekcie „Podkarpacki E-Senior” realizowanym przez RARR
S.A. dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
4. Trwają uzgodnienia dot. zapytania ofertowego na wyposażenie Izby Muzealnej w
Kołaczycach
5. W toku uzgadniania są również zadania dot. zlecenia wykonania makiety Golesza w
ramach eksponatów Izby Muzealnej w Kołaczycach jak również zapytania ofertowego
na wykonanie renowacji eksponatów Izby Muzealnej w Kołaczycach.

