Sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie
od 26 lutego do 25 marca 2015 roku
W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego
gminy wydałem zarządzenia w sprawie:
1/ zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego
w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy,
2/ układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok,
3/ upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej
w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postepowania
w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji,
4/ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach,
5/ ustalenia zasad przygotowania, obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego
Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach,
6/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku w zakresie
wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiazywaniu
problemów alkoholowych,
7/ zmiany zarządzenia Burmistrza Mieszkowic w sprawie wykreślenia obiektów
z Gminnej Ewidencji Zabytków,
8/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu
mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju / w budynku nr 42 w Czelinie/,
9/ zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie nr 1 m.
Mieszkowice przy ul. J. Kusocińskiego / Hotel „Mieszko”/,
oraz niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Mieszkowice.
10/ wydzierżawienia nieruchomości gruntowych pod uprawę warzyw,
położonych w obrębie nr 6 m. Mieszkowice w ulicy Odrzańskiej i nr 2 m.
Mieszkowice przy ul. Chojeńskiej,
11/ powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania
wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych,
12/ upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji
administracyjnych,

13/ powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert
o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice
w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych na terenie Gminy Mieszkowice.
Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia
uchwał rady w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok,
2/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, stosowanych przez ZUK Spółka z o.o.
w Mieszkowicach,
3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowanej przez
Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie,
4/ upoważnienia Pani Wandy Mazur pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
5/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku,
6/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieszkowice środków
stanowiących fundusz sołecki,
7/ utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek
1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej
w Mieszkowicach,
8/ uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Mieszkowice,
9/ uchylenia uchwały Nr XXXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn
w gminie Mieszkowice,
10/ zmian w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego
w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów.

W ramach bieżącej działalności:

1/ przeprowadzono wstępne negocjacje z dostarczycielami materiałów
i podwykonawcą w sprawie rozliczenia finansowego za materiały i robociznę
zadania pn. „ Orlik 2012” ,
2/ w przypadku zastosowania konieczności wyłapano 3 bezpańskie psy
wałęsające się po mieście i stwarzające zagrożenie, które prowadzone było przez
pracowników schroniska w Trzciance, z którymi gmina posiada zawartą
umowę,
3/oczyszczono rury i rynny spustowe w budynku administracyjnym Urzędu
Miejskiego oraz budynkach komunalnych przy ul. Młynarskiej
w Mieszkowicach.
4/ wycięto drzewo zagrażające użytkownikom w drogi gminnej w Sitnie- po
podpaleniu,
5/ przyprowadzono prom rzeczny z basenu portowego w Kienitz i przystąpiono
do przygotowywania promu do sezonu, który rozpocznie się 07.04.2015r.,
6/ przeprowadzono prace porządkowe w Rejonie Pamięci Narodowej, w tym
przygotowano aranżację wystawy eksponatów w Muzeum w Gozdowicach,
7/ prowadzono
w Gozdowicach,
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8/ wykonano remont nawierzchni ul. Granicznej, Królowej Jadwigi, Osiedla
Piastów oraz drogi gminnej w kierunku posesji P. Szantyra w Mieszkowicach,
9/ utwardzono polbrukiem wjazd na Cmentarz Komunalny w Mieszkowicach,
oraz wyrównano nawierzchnię placu przy wjeździe, przeznaczonego na miejsce
parkingowe,
10/ prowadzono roboty związane z budową boiska do piłki plażowej przy
ul. Ogrodowej w Mieszkowicach,

11/ kontynuowane były prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
w ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego i T. Kościuszki w Zielinie,
12/ wyłoniono wykonawcę na opracowanie kompleksowej dokumentacji
technicznej budowlano-wykonawczej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
w części ulicy Młynarskiej oraz sieci wodociągowej w ulicy Pogodnej
w Mieszkowicach,
13/ prowadzono działania związane z przygotowaniem remontu świetlicy
wiejskiej w Kłosowie - ustalenie zakresu remontu oraz wykonanie kosztorysu
inwestorskiego,
14/ prowadzone były działania zmierzające do podpisania umowy z E.ON
Energie Odnawialne Sp. z o.o. w Szczecinie,
15/ przeprowadzono w ramach nadzoru właścicielskiego kontrolę w ZUK
Spółka z o.o. w Mieszkowicach w zakresie prawidłowości poboru opłat za
ścieki w miejscowości Stare Łysogórki.
Wyjazdy służbowe w okresie międzysesyjnym:
02.03.2015 r. - udział w spotkaniu Zarządu DIROW w Gryfinie,
10.03.2015 r. - Szczecin - podpisanie aneksu do umowy „ Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Zielin” ,
Chojna- spotkanie dotyczące realizacji LSR oraz nowego okresu programowania
2014-2020,
17.03.2015 r. – spotkanie dotyczące działalności bibliotek oraz sportu
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
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