Zwiększenie zasięgu sieci telefonii komórkowej
W przyszłym roku na działce stanowiącej własność Gminy Koszarawa planowane
jest wybudowanie masztu antenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dzięki
czemu znacznie wzmocniony zostanie sygnał telefonii komórkowej w technologii
LTE oraz pakietowej transmisji danych. Projektowana instalacja będzie
wykonywana przez jednego z operatorów sieci komórkowej, bez udziału środków
finansowych pochodzących z budżetu Gminy. Wybudowana infrastruktura
telekomunikacyjna przede wszystkim ma zapewnić zasięg w tych miejscach
Koszarawy, gdzie występuje największy problem z poprawnym funkcjonowaniem
telefonii komórkowej, czyli w Koszarawie Cichej oraz Koszarawie Bystrej.
Zaproszenie
Wójt Gminy Koszarawa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Koszarawie serdecznie zaprasza osoby starsze i samotne na spotkanie
opłatkowe, które odbędzie się w dniu 6 stycznia 2016r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Koszarawie po Mszy św. o godz.11.30
Jubileusze w Gminie Koszarawa
W dniu 27 grudnia 2015r. o godzinie 11:30 odbędzie się uroczystość
z okazji długoletniego pożycia par małżeńskich. Jubileusz 50-lecia obchodzić będą
Państwo Zofia i Stanisław Kimla oraz Państwo Aniela i Józef Sternal. Z kolei 60lecie pożycia małżeńskiego świętować będą Państwo Maria i Franciszek Janoszek,
Państwo Stefania i Władysław Tlałka oraz Państwo Rozalia i Jan Kępka. 65-lecie
pożycia obchodzić będą Państwo Urszula i Jan Hulbój. Uroczystość rozpocznie się
Mszą świętą w kościele pw. św. Karola Boromeusza.
Drogim Jubilatom życzymy zdrowia, dalszych szczęśliwych lat życia oraz
wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego w następnych latach, pogody
ducha i uśmiechu na twarzy.
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Grudzień 2015r.
Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia
Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym.
Wszystkim mieszkańcom oraz gościom przebywającym w okresie Świąt
w Koszarawie życzą
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Puda wraz z pracownikami

Mirosław Marek wraz z Radnymi

Podatki i opłaty lokalne
W przyszłym roku wysokość podatku od nieruchomości (od budynków i
gruntów niebędących użytkami rolnymi) oraz podatku od środków
transportowych pozostaje niezmieniona. Podatek naliczany będzie według
stawek obowiązujących w roku 2015.
Opłaty za ścieki
W dniu 4 grudnia br. uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds.
Ekologii w Żywcu została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego odprowadzania
ścieków w Gminie Koszarawa na rok 2016. Dla gospodarstw domowych oraz
jednostek i zakładów użyteczności publicznej stawka za 1m3 odprowadzanych
ścieków ustalona została na poziomie 16,32 zł. brutto, natomiast dla podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność handlowo-usługową na poziomie 16,44
zł. brutto. Wzorem lat poprzednich Gmina zdecydowała się ponieść koszty
związane z dopłatą do odprowadzanych ścieków z naszej miejscowości. Dopłata
za 1m3 została ustalona w wysokości 9,92 zł. W związku z tym od stycznia 2016r.
cena brutto za 1m3 odprowadzanych ścieków będzie wynosić:
6,40 zł. – dla gospodarstw domowych oraz jednostek i zakładów użyteczności
publicznej,
6,50 zł. – dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlowousługową.

Gospodarka odpadami
W listopadowym Biuletynie informowaliśmy o zmianach w systemie odbioru
odpadów komunalnych, które obowiązują od grudnia tego roku. Wokół tego
tematu zrodziło się wiele wątpliwości i pytań, co zrozumiałe zważywszy na zakres
wprowadzonych zmian. Przypominamy więc najważniejsze z nich:
–
nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (7 zł. miesięcznie od
osoby za odpady segregowane, 15 zł. miesięcznie od osoby za odpady
niesegregowane) obowiązują od stycznia 2016r.,
–
opłata będzie naliczana na podstawie złożonej wcześniej deklaracji
„śmieciowej”; w przypadku segregacji odpadów należy pamiętać
o złożeniu korekty deklaracji; zapisy w deklaracji będą na bieżąco sprawdzane z
prowadzoną ewidencją odbieranych z każdej posesji odpadów,
–
osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze deklaracji zobligowane są do
dopełnienia tego obowiązku,
–
odpady odbierane są niezależnie od złożonej deklaracji, raz w miesiącu
wyłącznie odpady segregowane (surowce wtórne), a raz w miesiącu odpady
niesegregowane, zmieszane;
poniżej przedstawiamy zaktualizowany
harmonogram:
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–
tam, gdzie jest możliwy bezpośredni dojazd do nieruchomości
(utwardzone drogi boczne) bezwzględnie należy stosować zasadę wystawiania
śmieci bezpośrednio przed posesją,
–
odpady segregowane to opakowania ze szkła (worek koloru białego),
plastik, metal i papier (worek koloru żółtego); odpady typu pasmanteria, odzież,
opakowania po lekach, farbach i lakierach itp. prosimy wystawiać w terminach
odbioru odpadów niesegregowanych,
–
surowce wtórne oddawane w workach koloru żółtego należy pakować
oddzielnie; odbierane będą worki segregowane we właściwy sposób: osobno
pełny worek odpowiednio plastiku, metalu i papieru;
–
worki na opakowania ze szkła należy zapełniać w taki sposób, aby nie
dochodziło do ich rozrywania się,
–
zbiórka elektroodpadów przeprowadzona będzie 2 razy w roku;
o terminach odbioru tego typu odpadów będziemy informować na bieżąco.
Program usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest
Na sesji Rady Gminy Koszarawa w dniu 24 listopada 2015r. przyjęty został
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Koszarawa”, którego wykonawcą była firma „Eko-Team Konsulting” z BielskaBiałej.
Na
opracowanie
tego
dokumentu
otrzymaliśmy
dotację
z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 6 tys. złotych. Przeprowadzona od
czerwca do lipca inwentaryzacja wykazała, że na terenie Koszarawy znajduje się
ponad 600 ton wyrobów zawierających azbest, którym pokryte są dachy i
elewacje budynków mieszkalnych i gospodarczych. Co najważniejsze, posiadając
„Program ...” Gmina będzie miała możliwość pozyskania środków z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadania związanego z utylizacją azbestu, przede
wszystkim „eternitu” już zdemontowanego z dachów i elewacji budynków.
Istnieje możliwość, że już w roku 2016 Wojewódzki Fundusz będzie
dofinansowywał realizację tego typu przedsięwzięć, o czym będziemy
informować zainteresowanych mieszkańców.
Wymiana oświetlenia ulicznego
W tym roku rozpoczęto prace związane z wymianą i dobudową opraw
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszarawa. Zakres prac obejmuje
wymianę do końca 2017 roku wszystkich 182 punktów świetlnych na
energooszczędne oświetlenie ledowe. Inwestycję realizuje firma TAURON
Dystrybucja S.A.

