Oświetlenie uliczne
Kwestia oświetlenia dróg gminnych jest jednym z priorytetowych zadań do realizacji w
obecnej kadencji. Wymaga to jednak kompleksowego podejścia do problemu i znalezienia
możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięć ze środków zewnętrznych. Gmina
Koszarawa, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie jest w stanie samodzielnie
ponieść wydatków związanych z budową oświetlenia ulicznego. Od przyszłego roku
zamierzamy kompleksowo rozwiązać sprawy z tym związane – od granicy z
miejscowością Przyborów i sukcesywnie w kierunku Koszarawy Bystrej i Koszarawy
Cichej. Planowany jest montaż oświetlenia solarnego, dzięki czemu w przyszłości Gmina
nie będzie ponosić kosztów zużytej energii elektrycznej. Wykonanie projektu będzie
możliwe pod warunkiem znalezienia źródeł finansowania zadania.
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Kwiecień 2019
Przegląd wydarzeń

Ogłoszenie
W dniu 1 czerwca od godziny 9.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Koszarawie pod auspicjami Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzona będzie akcja
krwiodawstwa. Wszystkich chętnych gotowych oddać własną krew, by w ten sposób
pomóc innym ludziom serdecznie zapraszamy!

Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie
*Biuro GOK przyjmuje interesantów w godzinach: od poniedziałku do piątku od 8:0016:00. *Pomieszczenia budynku GOK dostępne są dla grup zorganizowanych od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w
celu zweryfikowania wolnych pomieszczeń, gdyż w GOK odbywają się spotkania różnych
grup według ustalonego grafiku.
*Sala sportowa do godziny 16:00 jest zarezerwowana na zajęcia WF.
W godzinach 16:00-20:00 od poniedziałku do piątku jest dostępna bezpłatnie dla dzieci i
młodzieży szkolnej, dla dorosłych mieszkańców we wtorki i czwartki nieodpłatnie,
natomiast w pozostałe dni odpłatnie według cennika.

Zaproszenie Żywieckiej Fundacji Rozwoju
Osoby chcące działać, zmieniać swoją społeczność, zainteresowane pozyskaniem funduszy
na realizacje swoich pomysłów, zapraszamy na warsztaty Szkoły Animacji Lokalnej - 25
kwietnia o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie. Będzie o tym "od
czego zacząć" i o programach "Działaj Lokalnie" i "Równać Szanse".
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1. W ubiegłym miesiącu sfinalizowany
został zakup nowego pojazdu w pełni
przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych. Jest to 18 miejscowy
autobus – FORD TRANSIT. Nowy
samochód znacznie zwiększy komfort
dzieci dojeżdżających do ośrodka
rehabilitacji w Żywcu oraz do placówek
oświatowych w Żywcu i Łodygowicach.
Samochód został zakupiony ze środków
budżetu Gminy Koszarawa za kwotę
193 tysięcy 110 złotych; w dniu 29
marca
2019r.
nastąpiło
oficjalne
przekazanie i poświęcenie nowego
pojazdu,
2. Ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
przeznaczonych na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych Gmina Koszarawa
otrzymała dotację w wysokości 272
tysięcy złotych. Promesa obejmuje
przebudowę dróg gminnych “Frajtry”
oraz “Potocki”; zadania będą realizowane w roku 2019,
3. Przystąpiliśmy do wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkole” w ramach którego
uruchomiony zostanie oddział przedszkolny składający się z trzech sal, 2 pomieszczeń
szatni oraz sanitariatów przystosowanych dla dzieci uczęszczających do przedszkola;
zakupione zostanie również wyposażenie - stoliki, krzesła, szafki itp.; inwestycja
dofinansowana będzie ze środków unijnych. Planowane jest również wyremontowanie

pomieszczeń na parterze dla Gminnej Biblioteki publicznej; o postępach prac będziemy
Państwa sukcesywnie informować,
4. Zamontowane zostały 4 ławki na terenie gminy (trzy wzdłuż chodnika przy parkingu
parafialnym, jedna przy Urzędzie Gminy) oraz kosze na śmieci na odcinku
od
budynku
byłego
Gimnazjum
do
mostu
Krupiokowego,
5. W dniu 20 stycznia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie odbyło się
zebranie wiejskie na którym mieszkańcy sołectwa Koszarawa dokonali wyboru Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej; w zebraniu uczestniczyło blisko 90 mieszkańców. Informujemy, że
Sołtysem została wybrana Pani Elżbieta Janoszek. Członkami Rady Sołeckiej zostali:
Barbara Lach, Justyna Piecha, Marek Ryszka, Roman Zoń. Serdecznie gratulujemy!
6. W dniu 31 marca odbyło się zebranie wiejskie, poruszono na nim szereg
spraw istotnych z punktu widzenia mieszkańców gminy; w zebraniu uczestniczyło
kilkadziesiąt osób, którym dziękujemy za udział i aktywne uczestnictwo;
następne zebranie zaplanowane jest na 16 czerwca na godz. 10.30,
7. Na sesji Rady Gminy Koszarawa, która odbyła się 1 marca 2019r. podjęta została
uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego w
wysokości 250 tys. zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Koszarawie; OSP będzie ubiegać się o dofinansowanie na zakup
wozu ze środków MSWiA oraz WFOŚiGW w Katowicach,
8. W ubiegłym miesiącu wyłoniony został wykonawca zadania w zakresie
dobudowy
schodów
zewnętrznych
pożarowych
w
budynku
Gminnego
Ośrodka Kultury w Koszarawie (zalecenia Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu);
prace prowadzić będzie firma Eco-Tech Energy sp. z o.o. z Bielska Białej
w terminie do 15 czerwca 2019r.; koszt robót wynosi 120.540,00 zł.;

Zimowe utrzymanie dróg
Z uwagi na kończący się sezon zimowy 2018/2019 informujemy, że koszty związane z
zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych kształtowały się następująco (stan
na 12 kwietnia 2019r.) :
- drogi powiatowe: 104.296,30 zł,
- drogi gminne: 57.050,04 zł.

Podatki i opłaty lokalne- informacja w sprawie weryfikacji podatkowej
Na podstawie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2017r. poz. 2101
ze zm.) Starostwo Powiatowe w Żywcu prowadziło w 2018r. modernizację ewidencji
gruntów i budynków w naszej Gminie. Od 12 czerwca 2019r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego każdy mieszkaniec Koszarawy będzie mógł zapoznać się z nowymi mapami,
które będą zawierały aktualne dane o jego gruntach i znajdujących się na nich budynkach.
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żywcu
stanowią podstawę wymiaru podatków w gminie.
W związku z powyższym od miesiąca sierpnia 2019r. prowadzona będzie weryfikacja
podatkowa obejmująca cały rok 2019. Osoby posiadające grunty i budynki będą wzywane
do stawienia się w siedzibie Urzędu Gminy celem złożenia aktualnych informacji o

posiadanych zabudowaniach, które będą weryfikowane z nowymi danymi zawartymi w
ewidencji gruntów (ilość posiadanych budynków i ich klasyfikacja, powierzchnia
użytkowa, garaże itp.). Od miesiąca kwietnia weryfikowane będą podatki od osób
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

Gospodarka odpadami
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że nie jest możliwe utrzymanie stawki opłat
za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy na obecnym poziomie
tj. 7 zł. miesięcznie od osoby za odpady segregowane oraz 15 zł. miesięcznie
od osoby za odpady niesegregowane. Obowiązujące do tej pory stawki opłat
nie zmieniały się od roku 2015, pomimo stale rosnących kosztów odbioru
odpadów komunalnych. Te z roku na rok wyższe koszty to przede wszystkim
opłaty za składowanie odpadów na wysypisku w Żywcu, wzrost cen paliw,
energii elektrycznej, coraz wyższe koszty pracy oraz koszty eksploatacyjne
używanego samochodu. Duże znaczenie ma również fakt oddawania przez
wszystkich mieszkańców coraz większej ilości odpadów. Rośnie zwłaszcza
masa oddawanych odpadów niesegregowanych, w workach czarnych, za
które ponosimy najwyższe opłaty na wysypisku. W roku 2018 odebrano prawie
153 tony balastu, a odpadów segregowanych blisko 81 ton. Do tej pory mamy
najniższe opłaty w całym powiecie żywieckim. Dla przykładu, w Gminie Jeleśnia:
selektywne: 11,50 zł./1os. miesięcznie, nieselektywne: 23,00 zł./1os./miesięcznie,
w Gminie Świnna: selektywne: 15,00 zł./1os. miesięcznie, nieselektywne: 30,00
zł./1os./miesięcznie, w Gminie Gilowice: selektywne: 16,00 zł./1os. miesięcznie,
nieselektywne: 25,00 zł./1os./miesięcznie
W naszej gminie proponujemy opłatę
w wysokości 11-12 zł. od osoby za odpady segregowane oraz 22-23 zł. od osoby za odpady
niesegregowane. Zaczęłaby ona obowiązywać od lipca tego roku. Ostateczna wysokość
kwoty ustalona zostanie na sesji Rady Gminy. Podwyżka opłaty nie jest decyzją prostą, ale
w obecnej sytuacji nieuniknioną. Prosimy mieszkańców o zrozumienie i racjonalne
podejście do zmiany w opłatach. Tak jak do tej pory przeprowadzona zostanie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych (w lipcu) oraz zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych (we wrześniu). Po raz pierwszy w tym roku będziemy odbierać z terenu
naszej gminy żużel oraz popiół (w listopadzie). Terminy podane są w załączonym
harmonogramie odbioru odpadów. Apelujemy o właściwą segregację odpadów. Odpady
segregowane to opakowania ze szkła (worek koloru zielonego), plastik, metal (worek
koloru żółtego), makulatura (worek koloru niebieskiego).

Kanalizacja sanitarna – apel
Dbanie o jakość środowiska jest zadaniem wszystkich mieszkańców. Nie może mieć
miejsca sytuacja, że ścieki wylewane są bezpośrednio do cieków wodnych znajdujących się
w naszej gminie, z pominięciem sieci kanalizacyjnej. Apelujemy w tym miejscu do
wszystkich właścicieli nieruchomości o podłączenie się do istniejącej sieci.
Przypominamy, że jeżeli brak jest przeszkód natury technicznej, to podłączenie danego
budynku jest obowiązkowe.

