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              Proszowice, 20.08.2018 r. 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

             PROSZOWICE 

                    

     Przewodniczący Rady Miejskiej 

               w Proszowicach 

 

BOI.0057.6.2018 

 

dot. Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice za działalność międzysesyjną  

w okresie od 27.06.2018 r. do 20.08.2018 r. 

- ZARZĄDZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 27 

czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 

o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

 

- ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 27 

czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 

 

-ZARZĄDZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 28 

czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych 

i nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice przeznaczonych do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym. 

 

- ZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 4 lipca 

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

wydzierżawienia na dalszy okres trzech lat 

 

- ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 4 lipca 

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

wydzierżawienia na okres do trzech lat 

 

- ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 18 lipca 

2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 

13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu do szóstego przetargu ustnego 

nieograniczonego na zbycie nieruchomości składającej się z działek nr ew. 1252/6, 1253/6, 1254/4, 

1255/4, 1256/5, 1257/4, 1258/5 położonej w Proszowicach przy ulicy Leśnej. 

 

- ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE 

z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza Gminy i Miasta 

Proszowice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu do czwartego przetargu 

ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości składającej się z działki nr ew. 143/1  położonej 

w Ostrowie 
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- ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 18 lipca 

2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 

07 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu do trzeciego przetargu ustnego 

nieograniczonego na zbycie nieruchomości składającej się z działki nr ew. 91/1 położonej 

w Szczytnikach, zabudowanej budynkiem warsztatowo - magazynowym 

 

- ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 18 lipca 

2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 

08 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu do drugiego przetargu ustnego 

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

w Jazdowiczkach 

 

- ZARZĄDZENIE NR 66/2018BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 20 lipca 

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

"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i Starostwa Powiatowego w Proszowicach 

o dźwig dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu". 

 

-ZARZĄDZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 23 lipca 

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

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

Partyzantów w Proszowicach”. 

 

- ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 24 lipca 

2018 r. w sprawie Regulaminu dowozu uczniów do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych 

na terenie Gminy Proszowice oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek szkolno-

wychowawczych. 

 

- ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 25 lipca 

2018 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości oznaczonych numerem działki 95/9 oraz 95/8 o łącznej 

powierzchni 0, 1240 ha położonych w Kowali 

 

- ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 3 

sierpnia 2018 r. w sprawie: Odbioru końcowego placu zabaw na działce nr ewid. 263/4 w Żębocinie 

polegającego na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych. 

 

- ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROSZOWICE z dnia 6 

sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu do piątego przetargu ustnego nieograniczonego na 

zbycie nieruchomości składającej się z działki nr ew. 143/1 położonej w Ostrowie. 

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 8 sierpnia 

2018 r. w sprawie dzierżawy przez Gminę Proszowice części działek o nr ewid. 2533, 2534, 

2535 w Proszowicach przy ulicy Podgórze 

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 9 sierpnia 

2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 

lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Proszowice. 

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 14 

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

"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i Starostwa Powiatowego w Proszowicach 

o dźwig dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu". 
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ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu 

Sołeckiego Gminy Proszowice 

 

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, jako kierownika urzędu: 

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA 

PROSZOWICE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice. 

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA 

PROSZOWICE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Infrastruktury, Planowania i Inwestycji. 

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA 

PROSZOWICE z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Proszowicach. 

 

 

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

 

Lp. Wydarzenie 

28.06.2018 r.  

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

29.06.2018 r.  

1. 
Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Małopolski Rynek Hurtowy 

Spółka Akcyjna”. 

2. Spotkanie z Samuelem Blumenfeldem. 

01.07.2018 r. 

1. Obecność na III Turnieju Sportowym Wsi z Agricolą w Klimontowie. 

 05.07.2018 r. 

1. 
Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie Projektu: Przestrzenie 

czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji.  

15.07.2018 r.  

1.  Udział w IV Festiwalu Święto Ogórka w Proszowicach. 
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16.07.2018 

1. Spotkanie z Stanisławem Wawro sołtysem wsi Ostrów. 

2. Spotkanie z Andrzejem Gorzałczanym – właścicielem firmy DROGOP. 

3. Narada z radą sołecką, OSP oraz KGW wsi Kościelec w sprawie Dożynek.  

17.07.2018 r.  

1. Spotkanie z biskupem ks. Andrzejem Kaletą w Kurii Kieleckiej.  

2.  Podpisanie listu intencyjnego z Polską Spółką Gazownictwa.  

3. Spotkanie z Jozefem Heretykiem- sołtysem wsi Kadzice.  

4. Spotkanie z Markiem Mazurkiem – Radnym Rady Miejskiej w Proszowicach.  

5. Narada w sprawie Rewitalizacji.  

6. Udział w Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców Osiedla nr 2. 

19.07.2018 r.  

1. Udział w Radzie Nadzorczej Spółki Wodociągi Proszowickie.  

20.07.2018 r.  

1. Udział w przetargu na działkę na ulicy Leśnej w Proszowicach. 

2. Spotkanie z Dorotą Breksą –sołtysem wsi Wolwanowice 

3. Objazd dróg w Stogniowicach, Ciborowicach oraz Kościelcu.  

22.07.2018 r.  

1. 
Udział w uroczystościach w Koczanowie – poświęceniu samochodu strażackiego dla OSP 

Koczanów.    

23.07.2018 r.  

1. Spotkanie z właścicielem firmy E-Partner z Kowali.  

2. Udział w Zgromadzeniu wspólników spółki Wodociągi Proszowickie.   

24.07.2018r.  

1. Spotkanie z Jarosławem Ząbkiem – przedstawicielem firmy Kombud w Proszowicach.  

2. Spotkanie w sprawie sytuacji przy bloku 67 na ul. 3 Maja w Proszowicach.  
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3. 
Spotkanie z Kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Zduńskiej 

Woli.  

4. 
Uroczystości pogrzebowe matki byłego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  

w Proszowicach w Zduńskiej Woli.  

25.07.2018 r.  

1. 
Udział w obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji  

w Proszowicach.  

26.07.2018 r.  

1. Spotkanie z Naczelnikiem OSP Kościelec – Krzysztofem Poletkiem.  

2. Spotkanie z Adamem Kaczmarczykiem – sołtysem wsi Więckowice.  

3. Narada w sprawie Pana Andrzeja Jelonkiewicza.  

27.07.2018 r.  

1. Udział w nagraniu materiału do TVP Kraków – dotyczącego zbioru zbóż.  

2. Spotkanie z Markiem Mazurkiem – Radnym Rady Miejskiej w Proszowicach.  

3. Objazd dróg w Stogniowicach, Przezwodach, Klimontowie.  

4. Udział w Promocji książki Józefa Belskiego „Ostatnie dni” w Kazimierzy Wielkiej.  

28.07.2018 r.  

1. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Florian.  

2. Udział w V Marszu Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1994 w Proszowicach.  

29.07.2018 r.  

1. Udział w wycieczce rowerowej Velofamiliada Proszowicka,  

2. Udział we Mszy Świętej imieninowej ks. Wiktora Mentla.  

3. Udział w Festiwalu Żniwnym w Ostrowie.  

4. Udział w XI Małopolskim Święcie Czosnku w Obrażejowicach.  

30.08.2018 r.  

1. 
Objazd dróg z Wojewódzką Komisją ds. weryfikacji strat i szkód spowodowanych 

klęskami żywiołowymi na terenie województwa małopolskiego.  
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2. Udział w Warsztatach NGO. 

3. Spotkanie z druhami OSP Klimontów. 

01.08.2018 r.  

1. Objazd dróg na terenie gminy. 

2. Spotkanie z Piotrem Sukiennikiem - przedstawicielem Firmy Miki Recykling. 

3. Spotkanie z ks. Wiktorem Mentlem – Proboszczem Parafii Klimontów.    

02.08.2018 r.  

1. Spotkanie z Piotrem Jasionem – przedstawicielem firmy Magnus Media.  

2. Narada Kierowników.  

03.08.2018 r.  

1. Podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki na ul. Leśnej.  

2. Spotkanie z przedstawicielami firmy Mentor.  

3. Spotkanie z Andrzejem Nowakiem - sołtysem wsi Szczytniki. 

4. 
Spotkanie z Elżbietą Styczeń oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w 

Proszowicach. 

5. Narada w sprawie Dożynek w Kościelcu.  

05.08.2018 r. 

1. Udział w obchodach Jubileuszu 45-lecie nadania i poświęcenia sztandarów OSP Teresin.  

06.08.2018 r. 

1. Udział w odbiorze technicznym placu zabaw przy Zespole Szkół w Żębocinie.  

2. Spotkanie z Józefem Belskim – autorem książki pt. „Ostatnie dni” w Kazimierzy Wielkiej. 

08.08.2018 r.  

1. Udział w Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. 

09.08.2018 r.  

1. Narada w sprawie konkursu Etnopolska. 

2. Spotkanie z Jerzym Grzybem – sołtysem wsi Łaganów. 
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3. 
Spotkanie z Rafałem Adamskim – pomysłodawca Zlotu Pojazdów Zabytkowych w 

Proszowicach.  

4. Spotkanie z Markiem Mazurkiem- Radnym Rady Miejskiej w Proszowicach.  

10.08.2018 r.  

1. 
Spotkanie z Krzysztofem Wojtusikiem- Przewodniczącym Rady Miejskiej w Proszowicach 

oraz Kazimierzem Andrzejczykiem – Przewodniczącym Osiedla nr 1 w Proszowicach.  

2. 
Spotkanie z Andrzejem Nowakiem – sołtysem wsi Szczytniki oraz Józefem Mierzwińskim- 

sołtysem wsi Szczytniki Kolonia.  

3. Spotkanie ze Stanisławem Będkowskim. 

12.08.2018 r.  

1. Udział w II Proszowickim Miodobraniu na Rynku w Proszowicach.  

2. 
Udział w obchodach uroczystości jubileuszu 90-lecia OSP Żębocin oraz dożynkach 

Parafialnych w Żębocinie. 

13.08.2018  

1. 
Udział w naradzie ze starostami dożynek oraz Danutą Bucką - dyrektorem Centrum Kultury 

i Wypoczynku w Proszowicach.  

2. 
Udział w spotkaniu z mieszkańcami bloków nr 61 nr 63 nr 65 przy ul. Partyzantów w 

sprawie parkowania.   

14.08.2018 r.  

1. Spotkanie z Grzegorzem Sopalą – Radnym Rady Miejskiej w Proszowicach. 

15.08.2018 r.  

1. Udział w Dożynkach Gminy Proszowice w Kościelcu.  

 16.08.2018 r. 

1. Wizyta w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece w Starym Sączu.  

17.08.2018 r. 

1. Spotkanie z Maciejem Gajewskim- Przedstawicielem Małopolskiego Funduszu Rozwoju. 

2. Spotkanie z taksówkarzami z Proszowic.  

3. Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Proszowicach.  
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3. Podpisałem 94 umowy między innymi na: 

- Usuwanie namulisk z pasów dróg gminnych. 

- Wymiana istniejącego oznakowania pionowego w pasach dróg gminnych. 

- Remont podbudowy drogi rolniczej położonej na działce nr ewid. 290 w Piekarach. 

- Umowa zlecenie o pełnienie nadzoru inwestorskiego "Remont dróg gminnych w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych- zadania częściowe: Część I Remont drogi gminnej w Szczytnikach; 

Część II Remont drogi gminnej w Kadzicach. 

- Umowa zlecenie o pełnienie nadzoru inwestorskiego "Remont dróg gminnych w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych- zadania częściowe: Część III Remont drogi gminnej w Klimontowie, 

Opatkowicach, Szczytnikach; Część IV Remont drogi gminnej w Kościelcu; Część V Remont drogi 

gminnej w Ciborowicach, Przezwodach. 

- Umowa zlecenia brokerskiego obejmujące całokształt faktycznych i prawnych związanych  

z zawieraniem i wykonywaniem umów pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń 

majątkowych Zleceniodawcy oraz umów grupowych ubezpieczeń. 

- Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. 

- Nagroda za zdobycie I miejsca "Klasa przyjazna dla środowiska w gminie Proszowice". 

- Nagroda za zdobycie II miejsca "Klasa przyjazna dla środowiska w gminie Proszowice". 

- Nagroda za zdobycie III miejsca "Klasa przyjazna dla środowiska w gminie Proszowice". 

- Dzierżawa nieruchomości położonej w Proszowicach składającej się z części działki nr ew. 1023/4 

o pow. 10 m2. 

- Sprzedaż 1000 sztuk roślin sezonowych (begonia wiecznie kwitnąca). 

- Założenie letniej rabaty kwiatowej oraz nasadzenia i pielęgnacja roślin sezonowych na terenie 

zieleni miejskiej. 

- Produkcja i emisja billboardu sponsorskiego Gminy Proszowice w Programie Regionalnym 

Telewizji "660 lat miasta Proszowice". 

4. Uroczyste otwarcie turnieju Sumer Cup 2018 na Amfiteatrze w Proszowicach. 

 19.08.2018 r. 

1. Udział w Velo Familiadzie Proszowickiej.  

2. Msza Święta w Parku - Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. 

3. Rozdanie nagród na zakończeniu turnieju Sumer Cup 2018.  

4. Udział w Dożynkach Gminy Pałecznica w Czuszowie. 
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- Dzierżawa nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1220/2 o pow. 0, 0006 ha  

w Proszowicach. 

- Dzierżawa nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 153/93 o pow. 0, 0150 ha  

w Opatkowicach. 

- Korzystanie z miejsca parkingowego nr 15 wyłącznie z przeznaczeniem na postój samochodu 

osobowego w godzinach pracy UGiM Proszowice na działce nr ew. 1166. 

- Dzierżawa nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 2324/14 o pow. 0, 0100 ha  

w Proszowicach. 

- Remont konserwatorski kamiennej kapliczki Jezusa Frasobliwego w Proszowicach. 

- Konserwatorskie prace ratunkowe kamiennej kapliczki w Opatkowicach. 

- Dzierżawa nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 95/1, 282/6, 218/2 o pow. 0, 4410 

ha w Kowali. 

- Dzierżawa nieruchomości nr 409/1 o pow. 0, 0100 ha w Klimontowie - grunt przeznaczony na 

zainstalowanie kontenera telekomunikacyjnego. 

- Dzierżawa nieruchomości. 

- Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice. 

- Remont drogi rolniczej w miejscowości Stogniowice nr ewid działki 606. 

-Remont mostu na rzece Szreniawie w miejscowości Jazdowiczki w ciągu drogi gminnej nr 160244 

K Jazdowiczki- Gniazdowice. 

- Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Teresinie. 

- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczek  

i wyjazdów dla uczniów SP w ramach projektu "Autostrada Kluczowych Kompetencji". 

- Wykonanie prac remontowo-naprawczych wynikających z protokołu z okresowej kontroli 

technicznej budynku Gimnazjum i SP Nr 2 w Proszowicach. 

- Demontaż starych i montaż nowych lamp oświetleniowych w ilości 120 sztuk w budynku SP  

w Kościelcu. 

- Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczycieli (21 osób) w SP w Kościelcu. 

- Najem boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w dniu 16.06.2018 r. 

- Ocena ryzyka zawodowego w ilości 7 szt. w SP w Ostrowie. 

- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 128K w miejscowości Klimontów. 

- Zakup i montaż piłko-chwytów na boisku piłkarskim w Jakubowicach. 

- Utwardzenie terenu położonego na działce nr ewid. 1047/11 w obrębie Proszowice. 

- Utwardzenie terenu położonego na działkach nr ewid. 572/2, 572/6 w obrębie Proszowice. 

- Dzierżawa nieruchomości położonej w miejscowości Jazdowiczki. 

-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (PB_USC, EKSPORT_USC, 

KONEKTOR_USC). 
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- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (PB_EWID, PB_EWID_SRP) 

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

- Budowa zatoki parkingowej jednostanowiskowej w pasie drogi gminnej nr 160262K relacji 

Kowary-Klimontów 

- Umocnienie rowu drogowego w pasie drogi gminnej nr 160187K ulica Dębowiec. 

- Interwencyjna likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Klimontowie. 

- Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej poprzez umieszczenie na działce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 2370 obręb Proszowice urządzenia infrastruktury technicznej: przyłącza 

energetycznego napowietrznego. 

- Najem jednego pomieszczenia o pow. 40 m2 oraz salę komputerową usytuowaną na II piętrze 

budynku SP nr 1 w Proszowicach. 

- Wykonanie projektowej dokumentacji drogowej drogi gminnej nr 160232 K relacji Gniazdowice – 

Rzędowice. 

- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu dróg gminnych na terenie miasta Proszowice. 

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowę i rozbudowę 

Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Parkowej 10 w Proszowicach. 

- Wykonanie orynnowania budynku SP w Koczanowie. 

- Dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży do Radłowa. 

- Dofinansowanie do wyjazdu do miast: Baranów Sandomierski, Zamość, Krasiczyn, Tarnów. 

- Opracowanie dokumentacji drogowej w zakresie koncepcji przebudowy drogi położonej na działce 

o nr 848/14 w obrębie Ostrów gmina Proszowice. 

- 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". 
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- 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. 

- 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. 

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

-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". 

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

w Proszowicach zabudowanej budynkiem tzw. "hotel pielęgniarek". 

- Wykonanie opracowania pełno branżowego projektu budowlanego zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160209K ul. Krakowska w Proszowicach – budowa chodnika”. 

- 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. 

 

4.  

Rozłożyłem podatnikowi na 3 raty podatek od nieruchomości w kwocie 763.09 zł 

Umorzyłem podatnikowi odsetki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2 125, 00 zł  

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

        Gminy i Miasta Proszowice 

 

        Grzegorz Cichy 


