Załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 29 listopada 2007 r.

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie
25 10.2007 r.-29.11.2007 r. (25 dni roboczych, w tym 1 dzień urlopu)

Spotkania z mieszkańcami:
1.Michałowic w sprawie: komunikacji MZK, oświetlenia, przygotowań do sezonu
zimowego, aktualnych spraw
2. Wspólnoty mieszkaniowej Szkolna 5 w sprawie zaległych opłat za wodę i zawarcia
aktualnych umów za dostarczanie wody do tej wspólnoty
3. W czasie 4-krotnych przyjęć interesantów w poniedziałki- rozmowy z 20 osobami na
róŜne tematy z przewaga spraw mieszkaniowych
( przyjęcia interesantów takŜe, gdy zjawią się bez zapowiedzi)
Spotkania róŜne w Urzędzie Miasta i w mieście:
1.Z komisjami rady miasta – 3 x
2. Spotkania tematyczne z radnymi: stan niektórych dróg miejskich, przedstawienie
budŜetu
3.Z przedstawicielami ZNP w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
4.Z nowo wybraną radą Nadzorczą ZN Wspólny Dom
5.Z dwoma nagrodzonymi przez UM przedstawicielami GOPR – mieszkańcami
Piechowic
6. W hotelu Las z przedstawicielami gmin polsko-czeskich na temat opracowania
wspólnego projektu dot. zarządzani kryzysowego
7. Z nowym zarządem ZERiI na temat obopólnej współpracy
Udział w wydarzeniach miejskich:
1.Z okazji Dnia Seniora w Sali OSP
2.Z okazji Dnia Niepodległości
3.Spotkanie z pracownikami MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Wyjazdy:
1.Wrocław ( wraz z wiceprzewodniczącym rady D.Potkańskim) – Urząd Marszałkowski,
w sprawie podpisania listu intencyjnego – budowa w Piechowicach boiska
wielofunkcyjnego
2.Kowary, Bukowiec zarząd i zgromadzenie ZGK- budŜet ZGK na rok 2008, Tezy
Karkonoskie
Prace remontowe:
1. Odbiór zadania: oświetlenie ulicy śymierskiego
2. Przekazanie placu budowy, trwają zaawansowane prace przy odbudowie murów na
ulicy Górnej, zakończenie 20 grudnia 2007
3. Remont chodnika przy ul. śymierskiego, inwestor dyrekcja dróg wojewódzkich, koszt
60 tys., zakończenie prac do 20 grudnia
4. Podpisanie umowy na realizację zadania monitoring szkoły podstawowej, zakończenie
prac 20 grudnia 2007
5. Zlecenie opracowania dokumentacji na boisko wielofunkcyjne w szkole podstawowej
6. MontaŜ wiat 4 grudnia, aktualnie demontaŜ 3 wiat i przygotowanie miejsc pod nowe
Ochrona środowiska

1. Podpisanie umowy przez ZGK i firmę specjalistyczną na zbiórkę sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, GPZ czynny będzie od grudnia, informacja dla
mieszkańców w następnym IP
2. Zakończono inwentaryzację azbestu w gminie przez firmę specjalistyczną z Jeleniej
Góry, która do 30.11.07 złoŜy opracowanie. Radzie miasta zostanie przedstawiony
projekt„ Gminnego programu gospodarowania odpadami ”gdzie znajdzie się program
usuwania azbestu.
3. Dobiegają do końca przegląd ekologiczny nieczynnego wysypiska śmieci przy ul.
Cieplickiej. Otrzymamy w tej sprawie raport, który wyznaczy kierunki dalszych
działań
4. StraŜ Miejska prowadzi kontrole dot. podpisania umów na wywóz śmieci
5. Wycinka 15 topól na cmentarzu
Sprawy mieszkańców
1. Podpisano umowy na sprzedaŜ działek na Reja-1 i Prusa-6
2. Sprawa p. Bieleckiej dot. decyzji geodety o granicy działki, co wiąŜe się z decyzją o
likwidacji drogi i ewentualnie sprzedaŜy bądź zamiany
3. Sprawa p.Bolka- kolejne odwołanie do SKO od decyzji burmistrza
Plany zagospodarowania
1.Plan ul. Piastowskiej gotowy do zatwierdzenia przez radę
2.Jest dostępna w BIP odpowiedź burmistrza na uwagi zgłoszone do planów PiastówPakoszów, będzie kolejna debata na temat rozpatrzenia zgłoszonych uwag
3. W budŜecie na 2008 r. uwzględniono środki na ewentualne wystąpienie p. Zielińskiego
o sporządzenie planu dot. jego posiadłości
Kadry
1.W osłabionym składzie pracuje referat rozwoju, od 1.12.07 będzie uzupełniony wakat
2.Do połowy stycznia brakować będzie takŜe pracownika merytorycznego zajmującego
się oświatą i organizacjami pozarządowymi
Działalność pełnomocnika ds. przeciwdziałania…,oświata
1.Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania- wkrótce trafi do komisji rady
2. MontaŜ 2 elementów na placu zabaw przy blokach Ostoi
3. APSC ( 0bjętych opieką 21 uczniów szkoły podstawowej i 6 gimnazjum na 40
zakwalifikowanych do APSC)
Aktualnie:
• Od 17.10.07 wyjazdy na basen w kaŜdą środę- 15 dzieci
• Od 8.11.07 zabawa z komputerem w kaŜdy poniedziałek-10 dzieci
• Pomoc w nauce od poniedziałku do czwartku – 10 dzieci
• Od 19.11.07 nauka gry na instrumencie ,wtorki i czwartki-21 dzieci
• Zajęcia na siłowni, środa, piątek, sobota- 8 dzieci
• W trakcie organizacji kluby: filmowy i szachowo-brydŜowy
• ZłoŜenie wniosku do Ministerstwa Sportu o środki na prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych na bazie hali sportowej szkoły podstawowej

