Sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie
od 5 kwietnia do 22 maja 2014 roku
W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego
gminy wydałem zarządzenia w sprawie:
1/ układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok,
2/ zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych wydatków na
2014 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych
gminy,
3/ sprawozdań jednostek samorządowych za 2013 rok,
4/ ustalenia stawek opłat za bilety wstępu do Izby Pamięci Pamiątek Wojsk
Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach,
5 / ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do
parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku,
6/ ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych,
7/ wyznaczenia obwodowej komisji dla celów głosowania korespondencyjnego,
8/ powołania obwodowych komisji wyborczych,
9/ upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podpisywania aktów
pełnomocnictw,
9/ aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych,
10/ zbycia nieruchomości:
a/gruntowej niezabudowanej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice,
b/ gruntowej niezabudowanej w obrębie Kurzycko- pod uprawę warzyw,
11/ wydzierżawienia nieruchomości:
a/ pod garaż blaszany położony w obrębie Czelin,
b/ pod uprawę warzyw w obrębie nr 2 i 5 miasta Mieszkowice oraz
w obrębie Czelin,
Ponadto
wystąpiłem
do
Rady
Miejskiej
z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:

w

Mieszkowicach

1/ zmian budżetu gminy na 2014 rok,
2/ udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego,
3/ przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
4/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany
granic miasta Mieszkowice,
5/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Zielin, Troszyn,
Plany,
6/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy
zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego
w Mieszkowicach,
7/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy
zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP
w Zielinie,
8/ przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013” Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 20092013”.
Informuję iż odbyłem podróże służbowe :
1/ w dniu 30.04.2014 r. wziąłem udział w spotkaniu w V Pułku
Inżynieryjnym w Szczecinie, ponadto dostarczyłem dokumentację do
Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego,
2/ w dniu 6.05.2014 r. uczestniczyłem w Konwencie Burmistrzów
w Gryfinie,
3/ w dniu 9.05.2014 r. w Dębnie wziąłem udział w obchodach 95 rocznicy
Związku Inwalidów Wojennych oraz 69 rocznicy zakończenia II wojny
światowej,
4/ w dniu 10.05.2014 r. w Chojnie – organizacja zawodów strażackich,
5/ w dniu 13.05.2014 r. w Gryfinie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu,
6/ 16.05.2014 r. w m. Banie wziąłem udział w spotkaniu burmistrzów
w sprawie Kontraktu Samorządowego.

