Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego
stan na dzień 18.05.2016 r.
SOŁECTWO CHRONÓW -20 369,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Wykonanie
dokumentacji
projektowej
chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K
Chronów-Krasna Góra w km 0+650-0+820
w m. Chronów

Została zawarta umowa na „Opracowanie projektu budowlanego chodnika
w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów-Krasna Góra w m. Chronów (od
budynku szkoły do budynku remizy OSP). Termin realizacji zadania:
31.08.2016 r.

Projekt chodnika w ciągu drogi gminnej nr Została zawarta umowa na „Opracowanie projektu budowlanego chodnika
580273K Chronów-Krasna Góra w km 0+000- w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów-Krasna Góra w m. Chronów”.
0+320 w m. Chronów
Termin realizacji zadania do dnia: 31.08.2016 r.

SOŁECTWO KOBYLE – 58 007,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Kobyle

Zostało rozesłane zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji do
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich
i przedmiaru robót. Wpłynęły dwie oferty. W dniu 12 maja 2016 r. została
sporządzona umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji. Termin
realizacji umowy do dnia: 29.07.2016 r.

SOŁECTWO KOPALINY – 24 310,00 zł
Nazwa zadania
Zagospodarowanie przestrzeni
wokół
budynku
Świetlicy
w Kopalinach – I etap

Stopień realizacji
publicznej W dniu 19.04.2016 r. została zawarta umowa z projektantem na opracowanie
Wiejskiej dokumentacji do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury wraz
z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłaszanych
robót. Termin realizacji umowy do dnia: 20.06.2016 r.

SOŁECTWO KRÓLÓWKA - 94 317,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Przebudowa drogi gminnej nr 580281K w m. W dniu 29.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji do
Królówka
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich
i przedmiaru robót. Termin wykonania do dnia 20.06.2016 r.

SOŁECTWO LEKSANDROWA – 34 627,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Modernizacja drogi gminnej nr działki 121 W dniu 29.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji do
w m. Leksandrowa
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich
i przedmiaru robót. Termin wykonania do dnia 20.06.2016 r.

SOŁECTWO ŁOMNA – 22 716,00 ZŁ
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Zakup wiat przystankowych

17 maja 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę i montaż
trzech wiat przystankowych. Termin wykonania: 15.07.2016 r.

Zakup motopompy pływającej „NIAGARA 2” W grudniu 2015 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej
Województwa Małopolskiego ( departament Funduszy Europejskich) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 5.2.1 Wsparcie służb ratunkowych – na doposażenie wszystkich
jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Wiśnicz i budowa systemu
przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Przewidywany termin rozstrzygnięcia
konkursu – początek czerwca 2016 r.

SOŁECTWO MUCHÓWKA – 46 273,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Budowa
szatni przy boisku sportowym Dnia 31.03.2016 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki
w Muchówce
o dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja boiska sportowego w m.
Muchówka wraz z budową zaplecza dla działalności sportowej o funkcji
szatniowo – socjalnej. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpatruje wnioski
inwestycyjne w terminie trzech miesięcy od upływu terminu naboru.

SOŁECTWO OLCHAWA- 28 206,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Modernizacja dróg dojazdowych do pól

Zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym w Bochni. Została
wydana decyzja o uzyskaniu dofinansowaniu z FOGR (Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych). W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na
wykonanie robót.

SOŁECTWO POŁOM DUŻY – 25 860,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Projekt obiektu sportowo – rekreacyjnego w Została wykonana opinia geotechniczna na „Zagospodarowanie dz. 600
Połomiu Dużym
w Połomiu Dużym pod obiekt sportowo-rekreacyjny” ze względu na teren
osuwiskowy obejmujący w/w działkę. Zostało rozesłane zaproszenie do
złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z zgłoszeniem robót budowlanych. Termin składania ofert upływa w dniu
30.05.2016 r.
Budowa oświetlenia ulicznego

Zostały wydane warunki przyłączenia do sieci energetycznej na podstawie,
których prace zostały częściowo wycenione. Trwa pozyskiwanie zgód na
wejście w teren w celu wykonania oświetlenia. Po uzyskaniu wszystkich
wymaganych zgód prace zostaną zlecone do realizacji.

SOŁECTWO STARY WIŚNICZ – 102 110,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Plac zabaw przy przedszkolu w Starym Zadanie weszło, jako wkład własny do projektu „Klub Malucha w Starym
Wiśniczu
Wiśniczu”. Została zawarta umowa z biurem projektowym na opracowanie
dokumentacji projektowej, zadanie pn: Rozbudowa istniejącego obiektu
usługowego z przeznaczeniem na usługi publiczne - klub malucha” w ramach
zadania „Utworzenie klubu malucha w Starym Wiśniczu” . Termin realizacji
umowy do dnia 30.06.2016 r.
Poszerzenie drogi gminnej
w Starym Wiśniczu

nr 580282K W dniu 29.04.2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji do
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich
i przedmiaru robót. Termin wykonania: do dnia 20.06.2016 r.

SOŁECTWO WIŚNICZ MAŁY- 23 690,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Plac zabaw przy przedszkolu w Wiśniczu Została opracowana dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych, na
Małym
podstawie której prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Bochni.
Trwają prace ziemne, została nawieziona świeża ziemia w celu wyrównania
terenu oraz będzie zasiana trawa. W dniu 17 maja 2016 r. zostało ogłoszone
zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia
placu zabaw.
Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 599 W dniu 19.04.2016 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie
w Wiśniczu Małym
zadania. Termin realizacji: do dnia 31.05.2016r.

OSIEDLE NOWY WIŚNICZ – 119 513,00 zł
Nazwa zadania

Stopień realizacji

Modernizacja drogi i chodnika na ul. Jana Zgłoszono roboty budowlane dot. chodnika w Starostwie Powiatowym
Matejki
w Bochni - od 14.05.2016 r. można przystąpić do wykonania. W dniu
25.04.2016 r. na drogę (asfalt) zgłoszono roboty budowlane w Starostwie
Powiatowym w Bochni.

