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       Proszowice, 25.05.2017 r. 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

             PROSZOWICE 

                    

   Przewodniczący Rady Miejskiej 

             w Proszowicach 

 

BOI.0057.06.2017 

 

dot. Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice za działalność międzysesyjną w 

okresie od 08.05.2017 r. do 25.05.2017 r. 

 

1. 

 -Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Proszowice. 

 

-Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 kwietnia 2017r. o zmianie 

zarządzenia w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania 

finansowania terroryzmu. 

 

-Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie 

powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej 

w Proszowicach. 

 

-Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 2 maja 2017r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach w tym z oddziałami 

integracyjnymi, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym z oddziałami 

integracyjnymi i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice. 

 

-Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Gminy i miasta Proszowice z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie 

powołania Zastępcy Burmistrza. 

 

-Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia regulaminu do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

składającej się z działki nr ew 2052/1 położonej w Proszowicach. 

 

- Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 

powołania Komisji do oszacowania szkód w infrastrukturze i w uprawach rolnych 

 

- ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Burmistrza Gminy i miasta Proszowice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Proszowice. 
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Zarządzenia Burmistrza GiM Proszowice jako Kierownika urzędu : 

 

-Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice  

z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta 

Proszowice 

 

-Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 28 kwietnia 2017 

r. 

 

-Zarządzenie wewnętrzne nr  6/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice  z dnia 2 maja 2017 r.  

w sprawie zaliczki jednorazowej dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Proszowice 

 

-Zarządzenie wewnętrzne nr  7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 9 maja 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 

pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach 

 

-Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 maja 2017 r.  

w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów samorządowych 

przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku 

 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice. 

Lp. Wydarzenie 

08.05.2017 r.  

1. Udział w XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach. 

09.05.2017 r. 

1. Udział w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników KZGM i TBS. 

2. Udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.   

10.05.2017 r.  

1. Udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu OSP w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.  

11.05.2017 r.  

1. 
Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Związku Międzygminnego 

d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w 

Proszowicach 

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Giełdy Rolnej EK-ROL. 
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3. Spotkanie z firmami przewozowymi w sprawie utworzenia Dworca. 

4. Udział w uroczystym otwarciu Oddziału Małopolskiego Izby Gospodarki 

Elektronicznej w Tarnowie. 

12.05.2017 r.  

1. Udział w odbiorze kanalizacji deszczowej przy ulicy Zamkowej. 

2. Udział w Jubileuszu 35-lecia firmy MagTrans w Konarach. 

13.05.2017 r. (sobota) 

1. Udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, na Rynku w Proszowicach.  

14.05.2017 r. (niedziela) 

1. Mecz Agricola – Olimpia Czaple Wielkie. 

2. Mecz MKS Nowa Proszowianka – TS Węgrzce. 

16.04.2017 r. 

1. Spotkanie z Waldemarem Buckim. 

2. Narada z kierownikami  Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach. 

3. Udział w Konferencji Szkoleniowej – Nowe przepisy dla Jednostek Samorządu 

Terytorialnego. 

 17.05.2017 r. 

1. Spotkanie z Towarzystwem Turystyki Regionalnej w Proszowicach.  

18.05.2017 r. 

1. Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w 

Gimnazjum w Proszowicach. 

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Proszowicach. 

3. Objazd dróg Koczanów, Kościelec, Posiłów. Oględziny prac przy moście w 

Piekarach .  

19.05.2017 r.  

1. Spotkanie z Sebastianem Turczynem – Prezesem firmy NewPower będącym 

organizatorem przetargu na energię elektryczną. 

2. Udział w Zlocie Kawalerów Orderu Wojennego Virtutti Militari Województwa 

Małopolskiego w Racławicach. 

3. Udział wystawie „Z ziemi polskiej do włoskiej”- 2 Korpus Polski i Armia Krajowa. 

20.05.2017 r.  
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1. 
Udział w Koncercie Uczniów ze Szkoły Muzycznej w Żębocinie w Centrum Kultury 

i Wypoczynku w Proszowicach. 

21.05.2017 r.  

1. Mecz Sparta Skrzeszowice – Agricola Klimontów  

 22.05.2017 r.  

1. Wizyta w Urzędzie Wojewódzkim  z Sołtysem Wsi Łaganów, Radą Sołecką – 

Spotkanie z Wicewojewodą Józefem Gawronem.  

2. Spotkanie z proboszczem parafii w Proszowicach Ks. Janem Zwierzchowskim 

23.05.2017 r.  

1. 
Udział w przedstawieniu „Spotkanie z bajką” w wykonaniu Rodziców i dzieci z 

Przedszkola Samorządowego Nr. 1 w Proszowicach w Centrum Kultury 

Wypoczynku w Proszowicach. 

2. Udział w Prezydium Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP.  

3. Mecz Cracovia II – Proszowianka.  

24.05.2017 r. 

1. Udział w Zebraniu Gminnym OSP. 

2. Udział w Posiedzeniu komisji Wspólnej Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 

Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Proszowicach. 

3. Wręczenie Nagród na Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt OHP na 

hali sportowej w Proszowicach.  

4. Spotkanie z Zarządem OSP Klimontów.  

25.05.2017 r.  

1. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Giełdy Rolnej EK-ROL. 

2. Udział w uroczystości Jubileuszu 150 lat Polskiego Samorządowego Modelu 

Oczyszczania Miasta Krakowa w Krakowie.  

 

 

3. Podpisałem 33 umowy między innymi na:    

-Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, przeciwdziałanie zachowaniom 

patologicznym wynikającym z nadużywania alkoholu, narkotyków, poprzez organizowanie 

zajęć technicznych i plastycznych. 

-Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, organizacja kolonii profilaktyczno-

edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 
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-Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, organizacja wypoczynku i prowadzenie 

zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, podczas zorganizowanych form wypoczynku w 

miejscu zamieszkania. 

-Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, organizacja różnorodnych zajęć 

sportowych i rekreacyjnych z zastosowaniem strategiii profilaktycznej. 

-Umowa o wykonanie roboty polegającej na remoncie dróg o nawierzchniach bitumicznych. 

-Umowa o wykonanie charakterystyki energetycznej budynków OSP w Gminie Proszowice 

dla następujących zadań inwestycyjnych: termomodernizacja budynków OSP w Kościelcu i 

Jakubowicach. Ponadto wykonanie rzutów elewacji zewnętrznej budynków i wykonanie 

kosztorysów inwestorskich dla ww. zadań. 

-Umowa dot. przygotowania terenu pod plac zabaw w Szczytnikach przy Szkole Podstawowej 

w Szczytnikach nr dz. 73/5. 

-Umowa na opracowanie "Szkic na płótnie budynku SP Nr 1 w Proszowicach". 

-Umowa dzierżawy gruntu działek nr 544/12, 544/39, 544/40, 544/41, 544/42 o łącznej 

powierzchni 2,9972 ha - grunt użytkowany rolniczo. 

-Umowa na roboty budowlane obejmujące remont drogi gminnej Koczanów - granica 

województwa nr 160253K w miejscowości Koczanów. 

-Umowa na roboty budowlane obejmujące remont drogi gminnej Bobin - granica 

województwa nr 160224K w miejscowości Bobin. 

-Umowa o roboty budowlane obejmujące remont drogi gminnej Stogniowice-Teresin nr 

160299K w miejscowości Stogniowice. 

-Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

-Umowa o organizację Punktu Odbioru Prac (POP) w siedzibie Gimnazjum w Proszowicach. 

-Umowa na wykonanie prac zieleni miejskiej (ułożenie trawnika użytkowego). 

-Umowa dot. wykonania montażu rolet we wskazanych pomieszczeniach szkolnych. 

-Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji: Remont drogi gminnej Bobin-

granica województwa nr 160224K w miejscowości Bobin. 

-Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach: Remonty dróg gminnych 

Koczanów-granica województwa nr 160253K w miejscowości Koczanów oraz Stogniowice-

Teresin nr 160299K w miejscowości Stogniowice. 

-Umowa o wykonanie projektu budowlanego: Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 

160269K Łaganów-Przez Wieś w km 0+961. 

-Umowa na wykonanie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Czajęczycach. 

-Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - ZS Żębocin. 

-Umowa na dofinansowanie wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego do parku Rozrywki w 

Zatorze. 



6 

 

-Umowa o dzieło - wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 

160261K. 

-Umowa o roboty budowlane - utwardzenie terenu działki nr 1075/3 w obrębie Proszowice. 

-Umowa o roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie studni na placu 

utwardzonym w obrębie pasa drogowego drogi gminnej nr 160300K Szczytniki przez wieś. 

-Umowa dzierżawy kserokopiarki - ZS Żębocin. 

-Umowa o dostarczenie wody (dostawca SP Ostrów). 

-Umowa o dostarczenie wody (dostawca SP Ostrów). 

-Umowa o dostarczenie wody (dostawca SP Ostrów). 

-Umowa o aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji poprzez dostosowanie wskazanych dokumentów do planowanej realizacji 

wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców Gminy. 

- Umowa zlecenie założenia rabaty o powierzchni 28m2 (dot. kapliczki "Biały Krzyż" ul. 

Wiślana/Biały Krzyż). 

- Umowa opieka autorska Korelacja. 

- Umowa o roboty budowlane - prace polegające na uspokojeniu ruchu przed mostem na rzece 

Szreniawie w ciągu drogi gminnej nr 160261K relacji Kościelec-Mniszów w Piekarach. 

 

 

 

            Burmistrz  

       Gminy i Miasta Proszowice 

   

                  Grzegorz Cichy 


