Sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie
od 24 stycznia do 21 lutego 2014 roku
W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego
gminy wydałem zarządzenia w sprawie:
1/ układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok,
3/ zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz zmian układu wykonawczego budżetu
gminy na 2014 rok,
4/ sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego w zakresie
propagowania dziedzictwa kulturowego przez:
a/ Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowicach
b/ Koło Gospodyń Wiejskich w Zielinie
5/ sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie
wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych przez Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta
„ Krokus”,
5/ sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej przez:
- LKS „ Mieszko” w Mieszkowicach
- LZS „ Zjednoczeni” w Kurzycku
- Klub Piłkarski „ Odra” w Czelinie
- LZS „ Zieloni Zielin” w Zielinie
6/ powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonej oferty o realizację
w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie
wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
9/ zbycia nieruchomości:
- zabudowanej , położonej w obrębie Kłosów i Kurzycko ,
- lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku nr 1A przy ul. J. Korczaka
w Mieszkowicach,

- lokalu nr 3A w budynku nr 4-5 przy Placu Wolności w Mieszkowicach- na
rzecz najemcy,
Ponadto
wystąpiłem
do
Rady
Miejskiej
z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:

w

Mieszkowicach

1/ zmian budżetu gminy na 2014 rok,
2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2021,
3/ w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy
Mieszkowice oraz uchwały Nr XI/75/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 11 września 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych
Gminy Mieszkowice
4/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice
w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „ Zielin”,
5/ przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy
Mieszkowice na lata 2014-2017,
6/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie założenia gimnazjum
w Mieszkowicach oraz określenia obwodu,
7/ ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Mieszkowice oraz określenia ich obwodów.
Ponadto :
• w dniu 27 stycznia 2014 r. uczestniczyłem w spotkaniu w Gryfinie
dotyczącym Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla
Powiatu Gryfińskiego,
• w dniu 28 stycznia 2014 r. wyjazd do Szczecina w celu uzupełnienia
dokumentacji do RPO ,
- Gryfino- udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia
- Chojna – udział w zebraniu członków Stowarzyszenia DIROW,
• w dniu 5lutego 2014 roku- Sąd Rejonowy w Gryfinie – udział
w charakterze strony, w spawie,
• w dniu 6.02.2014 roku i 7.02.2014 r. wyjazd służbowy do Szczecina
celem dostarczenia wniosku w sprawie uroczystości w Czelinie / V Pułk
Inżynieryjny i 12 Batalion w Szczecinie /, oraz podpisania aneksu do
umowy,

• w dniu 14-15.02. 2014 r. udział w Konwencie Burmistrzów w Kołobrzegu
nt. perspektywy finansów oraz możliwości w aplikowaniu o nowe środki
w aspekcie bilansowania budżetów.

