Sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie
od 26 marca do 29 kwietnia 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym wykonując zadania
wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

organu

1/ wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej, własność Gminy Mieszkowice,
działka nr 66/1 obręb 2 miasta Mieszkowice,
2/ zlecenia organizacji pozarządowej realizacji w 2015 roku zadania
publicznego na terenie Gminy Mieszkowice, w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej,
3/ układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok,
4/ zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu
Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy,
5/ zlecenie organizacji pozarządowej realizacji w 2015 roku zadania
publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania
działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
6/ udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z
głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
7/ ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
8/ wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 392/2 w obrębie
nr 4 miasta Mieszkowice,
9/ zmian stron umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany,
10/ wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice,
w działce nr 628/9/3 w obrębie nr 6 w Mieszkowicach,
11/ zbycia nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice
położonej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice,
12/ powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 roku,

13/ wynajęcia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, części budynku
położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin, z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności medycznej obejmującej w szczególności udzielanie
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
14/ ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych
komisji wyborczych,
15/wprowadzenia szczegółowych zasad nadzoru właścicielskiego nad
jednoosobową spółką gminy pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Mieszkowicach,
16/ wydzierżawienia dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdujących się
w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin, w działce nr 50/5,
obręb Czelin,
17/ wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice
pod uprawę warzyw,
18/ wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice
w działce nr 497 obręb Zielin,
19/
zatwierdzenia
planu
remontów
i współwłasnościowych na rok 2015,

budynków

komunalnych

20/ zmiany zarządzenia w sprawie powołania składów osobowych obwodowych
komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku,
21/ zmiany budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015
Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą
podjęcia uchwał rady w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok,
2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata
2015 - 2018,
3/ przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Programu współpracy Gminy
Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok”.,
4/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym
kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach, kościele

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie, kościele filialnym
p.w. Najświętszego Zbawiciela w Sitnie, w kościele parafialnym
p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielinie,
5/ określenia pomocy dla Gminy Gryfino,
6/ udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie,
7/ udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Przebudowa drogi nr 126
przejście przez m. Mieszkowice,
8/ udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku
robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice.
W ramach bieżącej działalności:
1/ wykonano niezbędne prace remontowe na promie rzecznym, wymieniono
częściowo pokład promu.
2/ wyłoniono wykonawcę na realizację kolejnego etapu remontu – renowacji
murów obronnych.
3/ przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kłosowie – II etap.
4/ podjęto działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego w
Wierzchlasie.
5/ realizowano prace związane z wykonaniem boiska do plażowej piłki
siatkowej w Mieszkowicach przy ul. Ogrodowej.
6/ przygotowano zarządzenie w sprawie zmiany składu osobowego komisji
przetargowej.
7/ przyjmowanie wniosków mieszkańców gminy Mieszkowice dotyczących
usuwania azbestu – termin upływa 30.06.2015r.
8/ przystąpiono do przeglądu systemu technicznego dróg gminnych,
9/ wyremontowano Pomnik Sapera w Gozdowicach oraz Punkt Dowodzenia,
10/ przygotowano do otwarcia Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w
Gozdowicach i Starych Łysogórkach oraz pomalowano zewnętrzne eksponaty
muzealne,

11/ prowadzono prace porządkowe w Rejonie Pamięci Narodowej związane z
przygotowaniem obchodów 70 rocznicy forsowania Odry,
12/ oczyszczono pomnik Mieszka I w Mieszkowicach
Wyjazdy służbowe w okresie międzysesyjnym
27.03.2015 r. Szczecin udział w XIX Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia
Gmin Polskich,
31.03.2015 r. Banie udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania DIROW,
01.04.2015 r. Szczecin wyjazd do Muzeum Narodowego na spotkanie dot.
badań archeologicznych oraz wypożyczenia eksponatów, ponadto spotkanie dot.
70 rocznicy Forsowania Odry w XII Dywizji Zmechanizowanej i V Pułku
Inżynieryjnym,
14.04.2015 Szczecin, Gryfino w celu: odbioru dowodów osobistych oraz
bandery na uroczystości obchodów 70 rocznicy Forsowania Odry,
23.04.2015 r. - Szczecin wyjazd na spotkanie z Marszałkiem,
24.04.2015 r. - Wrizen Am Barnim – Odebruch - spotkanie robocze w ramach
projektu „Dolina Dolnej Odry region pozytywnych doznań – po prostu
wypoczynek na łonie bezkresnej przyrody”,
25.04.2015 r. – Osinów Dolny udziału w polsko-niemieckich ćwiczeniach
jednostek OSP.

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa

