
 Proszowice,  20.09.2018 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

             PROSZOWICE

              

Przewodniczący Rady Miejskiej

           w Proszowicach

BOI.0057.7.2018

dot.  Sprawozdania  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Proszowice  za  działalność  międzysesyjną  

w okresie od 20.08.2018 r. do 19.09.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR  76/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  20

sierpnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia zamówienia pn.:

"Przebudowa  drogi  gminnej  160218K  ulicy  Wolności  w miejscowości  Proszowice  z budową

chodnika i siecią wodociągową oraz przyłączami".

ZARZĄDZENIE NR  77/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  20

sierpnia  2018  r.  w  sprawie  oddania  w użyczenie  na  rzecz  Stowarzyszenia  Ochotniczej  Straży

Pożarnej  w Mysławczycach  lokalu  użytkowego  położonego  w budynku  stanowiącym  własność

Gminy Proszowice.

ZARZĄDZENIE NR  78/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  21

sierpnia 2018 r. w sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remontu drogi gminnej

nr  160304K  Klimontów  -  Wielopole,  w m.  Klimontów,  Opatkowice,  Szczytniki,  odcinek  w km

0+900-1+600 oraz odcinek w km 1+600-2+080''.

ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE

z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie "Remontu drogi gminnej nr 160246 K Kadzice prze wieś, w m.

Kadzice, odcinek w km 0+005-0+755".
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ZARZĄDZENIE NR  80/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  21

sierpnia  2018 r.  w sprawie w sprawie odbioru końcowego zadania  inwestycyjnego pn.:"Remontu

drogi gminnej nr 160261K Kościelec-Mniszów, w m. Kościelec, odcinek w km 0+012-0+712".

ZARZĄDZENIE NR  81/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  21

sierpnia 2018 r. w sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Remontu drogi gminnej

nr 160227K Ciborowice przez wieś, w m. Ciborowice, Przezwody, w km 0+010-0+815''.

ZARZĄDZENIE NR  82/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  21

sierpnia 2018 r. w sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.''Remontu drogi gminnej

nr 160251K Klimontów - Ibramowice w m. Szczytniki, Szczytniki Kolonia w km 0+990-1+920 oraz

w km 1+920-2+680".

ZARZĄDZENIE NR  83/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  22

sierpnia  2018  r.  w  sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości

przeznaczonych do oddania w najem oraz użyczenie stanowiących własność Gminy Proszowice.

ZARZĄDZENIE NR  84/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  24

sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia

jej regulaminu.

ZARZĄDZENIE NR  85/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  24

sierpnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków

z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR  86/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  29

sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa pochylni dla osób

niepełnosprawnych przy ulicy Ojca Rafała do zabytkowych budynków muzealnych zlokalizowanych

obok  siebie  na  jednej  nieruchomości  zabytkowego  Kościoła  pw.  Wniebowzięcia  NMP  oraz

zabytkowej dzwonnicy na działkach 2398/1 i 1074 obręb Proszowice".

ZARZĄDZENIE NR  87/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  31

sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej zamówienia pn.: "Wykonanie Otwartych

Stref Aktywności w Gminie Proszowice w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.".
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ZARZĄDZENIE NR  88/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  31

sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klimontowie.

ZARZĄDZENIE NR  89/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  31

sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 im.

Ks. Józefa Pawłowskiego w Proszowicach.

ZARZĄDZENIE NR  90/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  3

września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia.

ZARZĄDZENIE NR  91/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  4

września  2018  r.  o  zmianie  zarządzenia  w sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do

przeprowadzenia  zamówienia  pn.:  "Przebudowa  drogi  gminnej  160218K  ulicy  Wolności

w miejscowości Proszowice z budową chodnika i siecią wodociągową oraz przyłączami.

ZARZĄDZENIE NR  92/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE  z  dnia  10

września 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia pn.:

"Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wolności w Proszowicach."

ZARZĄDZENIE NR  93/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  10

września 2018 r.w sprawie ogłoszenia regulaminu do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego

na zbycie nieruchomości składającej się z działki nr ew 91/1 położonej w Szczytnikach, zabudowanej

budynkiem warsztatowo - magazynowym

ZARZĄDZENIE NR 94/2018

BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE

z  dnia  10  września  2018  r.w  sprawie  ogłoszenia  regulaminu  do  trzeciego  przetargu  ustnego

nieograniczonego  na  zbycie  nieruchomości  składającej  się  z działki  nr  ew  90 położonej

w Jazdowiczkach

ZARZĄDZENIE NR 95/2018

BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE

z dnia 12 września 2018 r.
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w  sprawie  powołania  komisji  odbioru  końcowego  zadania  inwestycyjnego  pn.:  "Budowa

i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej wraz budowa hydroforni kontenerowej na dz.

nr ewid. 971/1 w Proszowicach do dz. nr ewid. 174/10 (obręb geodezyjny nr 0007 Jazdowiczki), ul.

Dębowiec, gmina Proszowice, powiat Proszowicki, województwo małopolskie''

ZARZĄDZENIE NR  96/2018 BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  PROSZOWICE z  dnia  12

września 2018 r. 

w  sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do

wydzierżawienia na okres do trzech lat

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, jako kierownika urzędu:

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE

z dnia  21 sierpnia 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia  naboru na  wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektora w Wydziale Infrastruktury, Planowania i Inwestycji.

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

20.08.2018  

1. Udział w posiedzeniu LV sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

2.
Podpisanie  umowy  gwarantującej  przyznanie  dofinansowaniana  realizację  projektu:

„Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury”.

3.

Spotkanie  z  przedstawicielami  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Proszowicach,  Danutą

Bucką- Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach oraz mieszkańcami

w sprawie Amfiteatru w Proszowicach.

21.08.2018 r. 

1.
Spotkanie z Oskarem Niezabitowskim - właścicielem firmy PRODiM.

23.08.2018 r.

1.
Spotkanie u Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika.

2.
Udzielenie wywiadu do Internetowego Kuriera Proszowickiego.

3.
Udział w odbierze dróg w  Kościelcu i Ciborowicach.

25.08.2018 r.

1.
Udział w Zebraniu Sołeckim sołectwa Kowala. 

28.08.2018

1. Spotkanie z Sebastianem Stefańskim – Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego sp.

z.o.o oraz przedsiębiorcami z gminy Proszowice.

3. Spotkanie z Wojciechem Rzadkowskim – przedstawicielem Giełdy Rolnej Ek-rol. 

4. Spotkanie z Andrzejem Gorzałczanym – właścicielem firmy DROGOP.

5. Spotkanie z Wojciechem Szwajcą – sołtysem wsi Gniazdowice. 

29.08.2018 r. 

1.
Udział  w  Radzie  Sołtysów  oraz  zwiedzaniu  Lamusowi  MPGO  Kraków  i  firmy  Miki

Recykling w Krakowie. 

2.
Udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu  "Building bridges of democracy"

w Poroninie. 

30.08.2018 r. 5



3. Podpisałem 81 umów między innymi na:

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Wykonanie podziału działki nr ew. 656/28 w Proszowicach.

- Wykonanie placu zabaw na działce nr ew. 263/4 w Żębocinie.

-  Wynajem  pomieszczeń  klasowych  w  budynku  SP  w  Ostrowie  na  cele  prowadzenia  zajęć

dydaktycznych Niepublicznego Gimnazjum w Ostrowie.

- Dofinansowanie do wyjazdu wakacyjnego do Niepokalanowa.

- Dofinansowanie do wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego.

- Dofinansowanie do wycieczki w Góry Świętokrzyskie.

- Dofinansowanie do turnusu do Białego Dunajca.

-  Dotacja celowa na realizację programu pn. "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń

pneumokokowych w Małopolsce w 2018 roku.

-  Pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  prac  drogowych,

polegających na remoncie mostu na rzece Szreniawie w miejscowości Jazdowiczki w ciągu drogi

gminnej nr 160244 K Jazdowiczki - Gniazdowice.

- Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu SISMS.

- Wsparcie finansowe "Małopolskie Dni Lawendy 2018".

-  Publiczne rozpowszechnianie meczów rozgrywanych w ramach Mistrzów Świata w Piłce Nożnej

FIFA.

- Wykonanie remontu łazienki w lokalu mieszkalnym socjalnym w Opatkowicach.

-  Wykonanie  prac  budowlanych  wykończeniowych  i  instalacyjnych  w  lokalu  gminnym  26/13  

w Bobinie.

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych dla działki nr ew. 123/1 oraz

części działki 123/2 obręb Więckowice.

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych dla działek nr ew. 846, 848

obręb Klimontów.

-  Wykonanie  mapy  sytuacyjno-wysokościowej  dla  celów projektowych  dla  działki  nr  ew.  239/1

obręb Makocice.

- Dofinansowanie do pikniku rodzinnego w Kościelcu.

- Umowa przetwarzania danych osobowych.

- Prace remontowe przepustu w pasie drogi gminnej nr 106261K relacji Kościelec-Mniszów.

-  Remont  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych:  Część  I  -  "Opatkowice  -   Klimontów"  

w miejscowości Opatkowice; Część II - "Stogniowice - Błonie" w miejscowości Stogniowice; Część

III - "Kowala - G. Kamionka" w miejscowości Kowala; Część IV - "Szczytniki - Opatkowice" w obr.
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Opatkowice  i  obr.  Szczytniki;  Część  V  -  "Łaganów  -  Cegielnia"  

w miejscowości Łaganów; Część VI - "Klimontów - Młyńskie" w miejscowości Klimontów.

- Umocnienie rowu drogowego w pasie drogi gminnej nr 160300K relacji Szczytniki przez wieś.

- Dzierżawa nieruchomości położonej w Kościelcu nr ew. 436/14 o pow. 0,2880 ha.

-  Wykonanie  analizy  ekonomiczno-  finansowej  projektu  "Przestrzenie  czasu  wolnego  w mieście

Proszowice - obszar sportu i rekreacji".

-  Wykonanie  programu  funkcjonalno  -  użytkowego  dla  zadania  "Przestrzenie  czasu  wolnego  

w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji".

- Wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu "Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice

- obszar sportu i rekreacji".

-  Umowy  dotyczące  udziału  w  Partnerskim  Projekcie  Budowy  Instalacji  Odnawialnych  Źródeł

Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.

- Aneks nr 4 do umowy X/33/ZDW/16 "Obwodnica Proszowice - Etap II (północno - wschodnia)     -

zmiana rachunku bankowego Województwa Małopolskiego

-  Umowa  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  "Rozbudowa  budynku  UGiM  Proszowice  

i  Starostwa  Powiatowego  w  Proszowicach  o  dźwig  dla  osób  niepełnosprawnych  

z zagospodarowaniem terenu”.

- Dzierżawa nieruchomości położonej w Proszowicach nr ew. 1236/15 o pow. 0,0215 ha.

-  Wykonanie  remontu  przepustu  i  zjazdu  do  działki  gminnej  nr  ewid.  848  w  miejscowości

Klimontów.

- Interwencyjne zebranie i zagospodarowanie odpadów z dz. 392 w Łaganowie.

- Wykonanie opracowania pełnobranżowego projektu budowlanego pn. "Przebudowa drogi gminnej

nr 160209K ul. Krakowska w Proszowicach - budowa chodnika".

- Umowa dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

w  2017  r.  "Remont  drogi  gminnej  nr  160304K  Klimontów  -Wielopole,  w  m.  Klimontów,

Opatkowice, Szczytniki".

- Umowa dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

w 2017 r. "Remont drogi gminnej nr 160261K Kościelec - Mniszów, w m. Kościelec".

- Umowa dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

w 2017 r. "Remont drogi gminnej nr 160246K Kadzice przez wieś, w m. Kadzice".

- Umowa dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

w 2017 r. "Remont drogi gminnej nr 160251K Klimontów - Ibramowice w m. Szczytniki, Szczytniki

Kolonia"

- Umowa dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

w  2017  r.  "Remont  drogi  gminnej  nr  160227K  Ciborowice  przez  wieś,  w  m.  Ciborowice,

Przezwody".
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-  Umowa  najmu  nieruchomości  działki  o  nr  ewid.  1287/13  o  pow.  0,1648  ha  położonej  w

Proszowicach zabudowanej budynkiem tzw. "hotel pielęgniarek".

- Umowa dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 564/3 pow. 0,0350 ha w

Proszowicach.

-  Obsługa  sędziowska  w  trakcie  przeprowadzania  turnieju  na  obiekcie  sportowym  MKS  Nowa

Proszowianka.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Dzierżawa nieruchomości  składająca się z części działki w miejscowości Jazdowiczki.

- Bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego w Klimontowie o długości 447 m.

-  Wykonanie wyceny nieruchomości działki nr ew. 656/29 w Proszowicach, działki nr ew. 38/1 w

Szklanej, działki nr ew. 36/1 w Szklanej.

- Wymiana podłogi drewnianej przy remizie OSP Makocice.

- Umocnienie rowu drogowego w pasie drogi wewnętrznej dojazdowej do pół uprawnych nr działki

288/1 w Kowali.

- Umowa na wynajem karetki transportowej - I Bieg Proszowicki.

- Dofinansowanie do pikniku rodzinnego w Klimontowie.

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Makocice.

- Dofinansowanie do remontu świetlicy środowiskowej OSP w Szczytnikach.

- Współorganizacja Dożynek Gminy Proszowice 2018.

- Malowanie pomieszczeń w Samorządowym Publicznym Przedszkolu nr 2 w Proszowicach.

-  Wykonanie opracowania kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

-  Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  zadania  pn.  "Remont  utwardzenia  traktu  pieszo  jezdnego  

w sąsiedztwie placówki Caritas pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Partyzantów w Proszowicach".

- Remont utwardzenia traktu pieszo jezdnego w sąsiedztwie placówki Caritas pomiędzy ul. 3 Maja a

ul. Partyzantów w Proszowicach.

- Dofinansowanie z PFRON "Budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ojca Rafała do

zabytkowych  budynków  muzealnych  zlokalizowanych  obok  siebie  na  jednej  nieruchomości

zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz zabytkowej dzwonnicy"

- Przygotowywanie każdorazowo dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postępowań

- Umowa o korzystanie z miejsca parkingowego 

- Umowa dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1185/1 pow. 0,0010 ha w

Proszowicach

-  Wykonanie więźby dachowej,  pokrycia dachowego i  robót im towarzyszących z powierzonego

materiału w budynku OSP Posiłów
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-  Wykonanie,  renowacja  zbiornika  małej  retencji  zlokalizowanego  na  działkach  252,  253,  254  

w Kościelcu

- Dofinansowanie do remontu pomieszczenia w budynku OSP Górka Stogniowska

- Nadzór inwestorski - renowacja małej retencji zlokalizowanego na działkach nr ewid. 252, 253, 254

w Kościelcu 

-  Wykonanie wstępnego projektu podziału działek nr 151; 153; 154; 155; 158; 159; 160/1; 160/3;

160/4; 161 obręb Łaganów

- Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Proszowicach 

-  Wykonanie  analizy  ekonomiczno-  finansowej  projektu  "Przestrzenie  czasu  wolnego  w mieście

Proszowice - obszar kultury"

- Wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu "Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice

- obszar kultury"

-  Wykonanie  programu  funkcjonalno  -  użytkowego  dla  zadania  "Przestrzenie  czasu  wolnego  

w mieście Proszowice - obszar kultury"

- Bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego w Proszowicach o długości 490 m.

-Wykonanie  podziału  działek nr 151; 153;  154; 155; 158;  159; 160/1;  160/3; 160/4;  161 obręb

Łaganów

- Dzierżawa nieruchomości składającej się z części działki nr ew. 409/11 o pow. 0,0627 ha, 2242,

39/3  o  łącznej  pow.  0,3300  ha  w  Proszowicach  oraz  nr  ew.  144/5  o  pow.  0,1670  ha  

w Gniazdowicach

- Dofinansowanie do zakupu krzeseł

-  Udział  w  posiedzeniach  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno-  Architektonicznej  oraz  sporządzanie

opinii i protokołów

- Dofinansowanie do wyposażenia kuchni w budynku OSP w Kowali

-  Czasowe zajęcie  nieruchomości  nr  ewid.  975,  971/1  obręb  Proszowice,  o  pow.  0,8  m2w celu

wykonania przyłącza energetycznego kablowego;

-  Realizacja  dowozu  uczniów  niepełnosprawnych  z  terenu  Gminy  Proszowice  do  szkół  

i placówek szkolno-wychowaczych w roku szkolnym 2018/2019

- Realizacja dowozu i odwozu uczniów do SP nr 1, SP nr 2 w Proszowicach oraz odwozu uczniów z

SP Klimontów i SP z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2018/2019

-Przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  "Dowóz  uczniów

niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowaczych w roku

szkolnym 2018/2019 oraz dowóz i odwóz uczniów do SP nr 1, SP nr 2 w Proszowicach oraz odwóz

uczniów z  SP Klimontów i  SP z  Oddziałami  Integracyjnymi  w Szczytnikach  w roku szkolnym

2018/2019"

-Umowa o korzystanie z miejsca parkingowego 
9



-Dzierżawa  nieruchomości  składającej  się  z  części  działki  nr  ew.  2324  o  pow.  0,0004  ha  

w Proszowicach 

-Remont dwóch sal w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Proszowicach

-Umowa na usługi z zakresu dietetyki i intendentury

- Umowa na dożywianie uczniów w SP w Kościelcu

- Remont komina zewnętrznego centralnego ogrzewania w SP w Kościelcu

- Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabaw na plac zabaw w Szreniawie

 - Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabaw na plac zabaw w Proszowicach nr ew. 572/6

- Odtworzenie utwardzenia terenu położonego na działkach o nr ewid. 263/4, 259/1 obręb Żębocin

-  Pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  "Rozbudowa

budynku UGiM Proszowice i Starostwa Powiatowego o dźwig dla osób niepełnosprawnych"

-  Rozbudowa  budynku  UGiM  Proszowice  i  Starostwa  Powiatowego  o  dźwig  dla  osób

niepełnosprawnych  -  Dostawa  i  montaż  platformy  zewnętrznej  dla  osób  niepełnosprawnych  w

obudowie samonośnej

-  Rozbudowa  budynku  UGiM  Proszowice  i  Starostwa  Powiatowego  o  dźwig  dla  osób

niepełnosprawnych  -  Roboty  budowlane  architektoniczno-konstrukcyjne  i  elektryczne  oraz

wykonanie chodnika

-  Udział  w  posiedzeniach  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno-  Architektonicznej  oraz  sporządzanie

opinii i protokołów

-  Udział  w  posiedzeniach  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno-  Architektonicznej  oraz  sporządzanie

opinii i protokołów

-  Udział  w  posiedzeniach  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno-  Architektonicznej  oraz  sporządzanie

opinii i protokołów

-  Rozbudowa  budynku  UGiM  Proszowice  i  Starostwa  Powiatowego  o  dźwig  dla  osób

niepełnosprawnych - Zagospodarowanie terenu (parking)

- Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej- przyłącz energetyczny kablowy

-  Przyłączenie  do  sieci  gazowej  budynek  oświatowy  zlokalizowany  na  dz.  Nr  259/1,  263/4  

w Żębocinie

- Porozumienie w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 775 

-  Opracowanie  Specyfikacji  Technicznej  Wykonanie  i  Odbioru  Robót  przy  realizacji  inwestycji

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach"

-  Pełnienie  nadzoru  Inwestorskiego  zadania:  "Odtworzenie  utwardzenia  terenu  położonego  na

działkach o nr ewid. 263/4, 259/1 obręb Żębocin"

-  Nadzór  autorski  na  realizacją  projektu:  "Rozbudowa  budynku  UGiM  i  SP  w  Proszowicach  

o dźwig dla osób niepełnosprawnych"

- Dzierżawa nieruchomości położonej w Proszowicach nr ew.2324/14 o pow. 0,020 ha
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- Dofinansowanie do zakupu strojów sportowych

-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Termomodernizacja budynku OSP Kościelec

- Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.73/5 w Szczytnikach

- Inspektor Nadzoru

- Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.123/1 w Więckowice

- Umowa wypożyczenia schodołazu do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach. 

-Umowa zlecenie o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego  przy  realizacji  inwestycji  pn.:  „  Przebudowa  drogi  gminnej  nr  160218K  ulicy

Wolności w miejscowości Proszowice km 0+006 – 0+666 wraz z budową chodnika lewostronnego

km 0+426 – 0+429.

-  Umowa  o  roboty  budowlane  –  na  przebudowę  drogi  gminnej  160218K  ulicy  Wolności  

w miejscowości Proszowice z budową chodnika.

-  Umowa  na  wykonanie  koncepcji  rewitalizacji  obszarów  sportu  i  rekreacji  w  Proszowicach,  

w formie koncepcji urbanistyczno-wizualno- funkcjonalnej.

- Umowa na wykonanie koncepcji rewitalizacji obszaru kultury  w Proszowicach, w formie koncepcji

urbanistyczno-wizualno- funkcjonalnej.

- Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kościelcu, składającej się z działki nr ew. 80/4 o

powierzchni łącznej 0,1320 ha – grunt użytkowany rolniczo.

 - Umowa na prace geodezyjne (ustalenie przebiegu granic dz. nr ewid. 247 w obrębie Żębocin

-wykonanie mapy do celów projektowych zadanie – budowa chodnika w Kościelcu na odcinku od

cmentarza do szkoły”.

- Umowa na zakup dostawę i montaż zestawu zabawowego w wersji standard na działce nr 2669/2 w

Proszowicach

- Umowa zlecenie na porządkowanie terenu wokół urzędu, dozorowanie (otwieranie i zamykanie

urzędu). 

Burmistrz

Gminy i Miasta Proszowice

Grzegorz Cichy

11


	Spotkanie w Niepublicznym Leczniczo – Profilaktycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zdrowie s.j., Proszowice.
	Odbiór techniczny Wodociągu na ul. Krakowskiej w Proszowicach., Szklanej i Jazdowiczkach.

