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Nie zmienią się podatki w Jasienicy - tak zdecydowali radni na czwartkowej (30.11) Radzie
Gminy. Rozmawiano także o tężni solankowej, rozbudowie parkingu i wielu innych.

Na pewno ucieszy mieszkańców wiadomość, że nie wzrosną podatki - na wniosek wójta Janusza Pierzyny podczas
sesji Rady Gminy w czwartek 30 listopada radni podjęli decyzje o pozostawieniu w przyszłym roku obecnych stawek
podatków, ustalanych przez gminę.
Jak dowiedzieli się też na sesji radni od wójta – ogłoszono przetarg na zbycie kolejnej, szóstej już działki w Jasienickiej
Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Cena wywoławcza za 1,65 hektara wynosi ponad 2,5 mln zł brutto, zgłoszenia
do przetargu składać można do końca stycznia przyszłego roku, rozstrzygnięcie nastąpi w lutym. [Pisaliśmy: Strefa –
praca dla regionu , Działka w strefie za 3 mln ]
W informacji dla radnych wójt Janusz Pierzyna mówił o zakończonych inwestycjach. W sołectwach Iłownica,
Grodziec, Biery, Wieszczęta i Międzyrzecze Dolne kosztem ponad 476 tys. zł powstały place zabaw z elementami
siłowni zewnętrznych. Zakończył się też remont dachu w budynku szkoły w Grodźcu [Pisaliśmy: Szkoła z nowym
dachem ].
Wójt poinformował również, że projekt „Słoneczna gmina Jasienica” zajął najwyższą pozycję wśród projektów
zgłoszonych do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego subregionu południowego,
które mają otrzymać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Przypomnijmy, warte 3 mln zł dofinansowanie
zostanie przeznaczone na montowanie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 lub 5 kW na stu prywatnych domach
mieszkańców gminy. Właściciele posesji zapłacą tylko 21 proc. kosztów instalacji.
Wykorzystując okazję, Janusz Pierzyna zrelacjonował radnym, jak wygląda postęp prac przy ważniejszych
projektach inwestycyjnych - przy modernizacji OSP w Mazańcowicach, przy rozbudowie OSP w Grodźcu, budowie
nowego ośrodka zdrowia w Mazańcowicach.
Rozpoczęła się również rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła w Międzyrzeczu
Górnym. Po zakończeniu robót parking zyska dodatkowo taką samą powierzchnię, jaką ma obecnie istniejący plac.
Wójt przypomniał też o wykonaniu ul. Tulipanów w Jasienicy z pozyskanych z budżetu państwa pieniędzy na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, trwają prace na dwóch innych drogach – w Iłownicy i Rudzicy – na których w
tym roku z tej samej puli wójt pozyskał dla gminy Jasienica łącznie 1,84 mln zł. [Pisaliśmy : Nowa nawierzchnia w
Jasienicy ]
Na wniosek wójta radni przeznaczyli 5 tys. zł na dokumentację dla projektu budowy tężni solankowej w kompleksie
Drzewiarza w Jasienicy, wpisali też do budżetu gminy przyznaną z budżetu państwa kwotę 400 tys. zł na tegoroczny
etap budowy budynku zaplecza sportowego wraz z salą ćwiczeń przy kompleksie piłkarskim w Rudzicy. Na zakup
trzeciego wozu asenizacyjnego zostało przeznaczonych 246 tys. zł. – Potrzeby mieszkańców pod tym względem z
każdym miesiącem się zwiększają. W tym roku kupiliśmy już drugi samochód, ciągle jednak trzeba czekać
nawet dwa tygodnie na wywóz nieczystości. Trzeci pojazd powinien ten problem rozwiązać – wyjaśniał wójt
Janusz Pierzyna.
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