Wójt Gminy w 2016 roku zatrudnił w ramach różnych programów przy współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach 74 osób:
-

roboty publiczne 10 osób

-

prace interwencyjne 20 osób

-

staże 7 osób

-

prace społecznie użyteczne 14 osób

-

3 miesięczne staże zawodowe 23 osoby w całości pokryte ze środków unii

Zakres prac wykonanych przez pracowników zatrudnionych oszacowano na ogólną o wartość
1.945.678 zl, z czego koszty zatrudnienia wyniosły około 719.202,48 zł, a refundacja
z PUP około 175.850,60 zł. Pracownicy wykonywali prace estelyzacyjne na terenie gminy,
wykaszali trawy przy drogach gminnych i rolniczych oraz w rowach przydrożnych
i melioracyjnych dwukrotnie w ciągu roku, a w koniecznych przypadkach wykonywano
dodatkowe koszenie. Równocześnie pracownicy pobierali rowy i udrażniali przepusty.
Prowadzili obcinki drzew, karczowali zakrzaczenia, czyścili korytka, kraty, studzienki,
układali rury odwadniające, jumby i korytka. Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci.
Wykonane zostały drobne remonty dróg poprzez rozłożenie frezu, kruszywa.
Pracownicy interwencyjni dostarczali przesyłki pocztowe na terenie Gminy oraz dostarczali
nakazy podatku rolnego, nieruchomości i opłat za śmieci o wartości 67.478,00
Część pracowników została oddelegowana do jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie
z potrzebami tj. do:
1. Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w: Bachowicach, Ryczowie, Spytkowicach,
2. Szkoły Podstawowej w Miejscu
3. Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
4. Zakładu Usług Komunalnych.
Zatrudnienie pracowników z rożnych programów wpłynęło bezpośrednio na poprawę sytuacji
materialnej rodzin, prace wykonane przez pracowników pośrednio wpłynęły na poprawę
wizerunku gminy.
Wartość szacunkowa prac wykonanych w sołectwach:
Lipowa: 28.000,00
- Estetyzacja sołectwa
Miejsce: 72.800,00
-

Udrażnianie rowów

-

Estetyzacja sołectwa

.1/

-

Pobieranie rowów i udrażnianie przepustów
Mycie przystanków

-

Wykaszanie traw przy drogach gminnych i nieużytkach

-

Karczowanie darnin w rowach

-

Pryskanie chodników środkami przeciwdziałającymi wzrostowi traw

-

Malowanie klatki, łazienek, korytarza w szkole Podstawowej w Miejscu
Pomoc w szkole Podstawowej Miejsce 1 pracownik na etacie

Póhvieś: 62.000,00
-

Estetyzacja sołectwa •

-

Wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych

-

Pobieranie rowów i udrażnianie przepustów

-

Czyszczenie studzienek

-

Odmulanie rowów

-

Wycinanie krzewów oraz wykaszanie traw wokół Domu Strażaka

-

Wycinka samosiejek ul. Brzezie

-

Pogłębianie rowu ul. Kulowskiej

- Wycinka krzewów i wykaszanie traw obok boiska sportowego
Ryczów : 489 .000,00
-

Estetyzacja sołectwa

-

Koszenie traw placu wokół Kaplicy, placu starego kościoła, wokół WDK, Ośrodka
Zdrowia, placu górny Ryczów, placów zabaw wokół dróg gminnych, wokół Centrum
Sportu i Rekreacji

-

Czyszczenie i udrażnianie rowów przy ul. Długiej, Parkowej, Spadzistej

-

Remont dróg

ul. Spokojnej, Granicznej i droga 844/18, 895/17 ( równanie ubytków

kruszywem)
-

Odtwarzanie rowu Wróblówki - Ryczów Ą /

-

Pomoc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnienie 2 osoby

-

Malowanie łazienek w Zespole Szkolno Przedszkolnym

-

Malowanie filii szkoły na Ctiałpkacli

-

Malowanie łazienek w W D K

-

Zatrudnienie Gospodarza obiektu centrum Sportu

-

Remont pomieszczenia dla biblioteki

Bachowice : 410.700,00

-

Estetyzacja sołectwa prace porządkowe zbiórka śmieci

-

Wykaszanie rowów przy drogacłi gminnych i rolniczych ,
Odmulanie i udrażnianie przepustów, wykaszanie traw, czyszczenie korytek - ok. 32 km

-

Zakładanie korytek przy drogach gminnych

ul. Kaniów, Rzemieślnicza, Pod Borem,

Dębowa ok. 75 mb
-

Zakładanie jumb przy ul. Ks. Gołby i Na Wzgórzach

-

Pobieranie rowu przy ul. Kaniów
Odtwarzanie rowu
Rozwożenie i plantowanie frezu

na drogach gminnych i rolniczych

ul. Kaniów

Herbowa, Wróblówki, droga rolnicza Przecznica zachodnia
-

Czyszczenie kostki i drogi asfaltowej z błota przy Domu Strażaka i ul. Ks. Gołby

-

Remont chodnika od Orlika do Domu Strażaka

-

Obcinka drzew przy drogach gminnych i rolniczych

-

Malowanie koszy ulicznych, tablic informacyjnych, barier na mostach

-

Remont krat na drogach gminnych

-

Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach powiatowych , /

-

Pomoc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnienie 2 osób
Zatrudnienie gospodarza obiektu „ORLIK"

-

Koszenie traw wokół obiektu „ORLIK" i Ośrodka Zdrowia

Spytkowice: 545.700,00

-

Estetyzacja sołectwa prace porządkowe zbiórka śmieci i likwidacja dzikich wysypisk
Wykaszanie rowów przy drogach gminnych i rolniczych,
Odmulanie i udrażnianie przepustów, wykaszanie traw, czyszczenie korytek - ok. 28 km

-

Zakładanie jumb przy ul. Morzyckiej
Odtwarzanie rowu Wróblówki- Ryczów

-

Obcinka drzew przy drogach gminnych i rolniczych

-

Remont krat na drogach gmirmych
Usuwanie żeremia bobrów na rowie przy ul. Morzycka i syfon kilka razy w tygodniu
przez 12 miesięcy

-

Pomoc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnienie 3 osoby

-

Zatrudnienie 2 osób do pomocy w Gminnym Zakładzie Zdrowotnym w Spytkowicach

-

Zatrudnienie 14 osób do pomocy w segregacji odpadów w Zakładzie Usług
Komunalnych z prac społeczno użytecznych.
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