
Proszowice, 06.04.2017 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
             PROSZOWICE
              

Przewodniczący Rady Miejskiej
           w Proszowicach

BOI.0057.04.2017

dot. Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice za działalność międzysesyjną 
         w okresie od 16.03.2016 r. do 06.04.2017 r.

1. Podpisane  Zarządzenia  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Proszowice:

-Zarządzenie   nr  17/2017     Burmistrza  Gminy i  Miasta  Proszowice     z  dnia  14 marca 2017 r.     

w  sprawie  udzielenia  upoważnienia  Dyrektorowi  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  w     Proszowicach  do prowadzenia  postępowań  i     wydawania  decyzji  w     sprawach   

związanych z     realizacją ustawy o     wsparciu kobiet w     ciąży i     rodzin „Za życiem”.  

-Zarządzenie   nr  18/2017     Burmistrza  Gminy i  Miasta  Proszowice     z  dnia  14 marca 2017 r.     

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, będącego własnością Gminy 

Proszowice.

-Zarządzenie   nr  19/2017     Burmistrza  Gminy i  Miasta  Proszowice     z  dnia  21 marca 2017 r.     

w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  dyrektorowi  Centrum  Obsługi  Oświaty 

w     Proszowicach.  

-Zarządzenie   nr  20/2017     Burmistrza  Gminy i  Miasta  Proszowice     z  dnia  27 marca 2017 r.     

w sprawie wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie remontów dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych.

- Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem 

Nr 16/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 14 marca 2017 r.

-Zarządzenie nr  22/2017 Burmistrza  Gminy i  Miasta  Proszowice z  dnia 31 marca 2017 r. 

w  sprawie  ogłoszenia  wysokości  zaktualizowanej  podstawowej  kwoty  dotacji  oraz 

statystycznej  liczby  uczniów  w roku  2017 na  potrzeby  udzielania  dotacji  dla  placówek 

oświatowych  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Proszowice  przez  inne  podmioty  niż 

ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego
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-Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 3 kwietnia 2017 r. w 

sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego,  będącego własnością  Gminy 

Proszowice.

-  Zarządzenie   nr 25/2017     Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice     z dnia 3 kwietnia 2017 r.     

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz OSP w     Kowali.  

-Zarządzenie   nr 26/2017     Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice     z dnia 3 kwietnia 2017 r.     

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenie  nieruchomości  na  rzecz  OSP  w     Górce   

Stogniowskiej.

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.
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Lp. Wydarzenie

16.03.2017 r.

1. Udział w XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

17.03.2017 r.

1. Udział w Zgromadzeniu Wspólników MOSiR Proszowice.

18.03.2017 r. (sobota)

1. Patronat Honorowy nad Memoriałem Rotmistrza Witolda Pileckiego rozgrywanym 
na hali MOSiR Proszowice, wręczenie nagród.

2. Udział w spotkaniu stowarzyszenia KPR Razem 

3. Udział w Zebraniu Sprawozdawczym OSP Kadzice.

19.03.2017 r. (niedziela)

1. Obserwacja meczu Agricola Klimontów – LKS Czarnocin.

2. Udział Zebraniu Sprawozdawczym OSP Przezwody.

20.03.2017 r.

1. Spotkanie z Janem Zielińskim przedstawicielem firmy Heller- Zarządzanie drogami. 

2. Spotkanie  informacyjne  z  mieszkańcami  w  sprawie  dofinansowań  na  wymianę 
kotłów RPO 442.

3. Spotkanie  informacyjne  z  mieszkańcami  w  sprawie  dofinansowań  na  wymianę 
kotłów RPO 443.

21.03.2017 r.

1. Spotkanie  z  Dyrekcją  oraz  przedstawicielami  Rady  Rodziców  Zespołu  Szkół  
w Żębocinie. 

2. Udział w naradzie dyrektorów szkół z Gminy Proszowice.

3. Spotkanie  z  Komendantem  Powiatowym  Policji  w  Proszowicach  insp.  Jerzym 
Grońskim.  

4. Spotkanie z audytorem Michałem Potęgą. 

5. Spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej Klimontów. 

22.03.2017 r.

1. Spotkanie z Państwem Konsul Holscher – „Zasłużonymi dla Gminy i Miasta 
Proszowice”  

2. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie dofinansowań na wymianę 
kotłów PONE.

3. Dodatkowe spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie dofinansowań na 
wymianę kotłów. 

4. Spotkanie z Zarządem OSP Kowala.



3. Podpisałem 36 umów między innymi na:   

- Umowa odbiór utylizacji azbestu

- Umowa o roboty budowlane prace polegające na wprowadzaniu oznakowania pionowego 

placu postojowego

- Umowa na prowadzenie zajęć sportowych na Obiekcie Sportowo Rehabilitacyjnym

- Umowa na remont świetlicy podwórkowej w remizie OSP w Żębocinie

- Umowa na remont świetlicy podwórkowej w remizie OSP w Przezwodach

- Umowa uporządkowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi

- Umowa uporządkowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi

- Umowa najmu sali gimnastycznej przy gimnazjum w Proszowicach

- Umowa wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi w Klimontowie

- Umowa na zakup i przywóz miału węglowego do Zespołu Szkół w Żębocinie

- Umowa na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkól w Klimontowie

- Umowa najmu lokalu w budynku Gimnazjum w Proszowicach

-Umowa najmu pomieszczeń klasowych w budynku SP w Ostrowie

- Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gimnazjum w Proszowicach

-  Umowa  na  okresowe  przeglądy  i  konserwację  kserokopiarki  w  Zespole  Szkół  

w Klimontowie

- Umowa w zakresie bezpieczeństwa prawnego szkoły

-Umowa dzierżawy działki - grunt użytkowany rolniczo

- Umowa przygotowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysową doświetlenia dla pieszych 

Ostrów

- Umowa na opracowanie projektu budowlanego przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach w Proszowicach

- Umowa na opracowanie uproszczone projekty remontu dróg gminnych w ramach usuwania 

skutków

- Umowa o roboty budowlane na wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu uszkodzeń 

w obrębie pasa drogowego Żębocin

- Umowa o roboty budowlane na wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu uszkodzeń 

w obrębie pasa drogowego Kowary, Klimontów, Imbramowice, ul. Armii Kraków

-  Umowa  o  roboty  budowlane  interwencyjne  usuwanie  ubytków  w  nawierzchniach 

bitumicznych dróg gminnych

-  Umowa o roboty budowlane usunięcie  wypłukań nawierzchni  drogi  dojazdowej  do pół  

w Jazdowiczkach



- Umowa na współfinansowanie zadania przebudowa drogi powiatowej w Kościelcu

- Umowa na usługi związane z wyłapywaniem, transportem do schroniska, oraz zapewnienie 

opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Proszowice.

- Umowa na wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej budynku budynku Zespołu Szkół w 

Kościelcu

- Umowa konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej oraz utrzymanie spławności 

rowów burzowych na terenie miasta Proszowice.

-  Umowa  dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Proszowicach  grunt  pod  przydomowe 

ogródki działkowe.

-Umowa użyczenia nieruchomości budynku Domu Ludowego oraz części działki położonej  

w Jakubowicach

- Umowa użyczenia nieruchomości budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz części 

działki położonej w Jakubowicach

-  Umowa  o  roboty  budowlane  prowadzenie  prac  remontowych  drogi  w  Szczytnikach, 

realizowaną w ramach środków funduszu sołeckiego

-  Umowa  o  roboty  budowlane  prowadzenie  prac  renowacyjnych  rowu  przydrożnego  

w Przezwodach w ramach środków funduszu sołeckiego

-  Umowa  o  roboty  budowlane  prowadzenie  prac  remontowych  istniejącego  przepustu 

-Ciborowice w ramach środków funduszu sołeckiego

- Umowa o roboty budowlane prowadzenie prac remontowych w Szczytnikach

- Umowa o roboty budowlane prace polegające na usunięciu wypłukań drogi Kowala

  Burmistrz 
Gminy i Miasta Proszowice

            Grzegorz Cichy
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