
Proszowice, 27.10.2016 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
             PROSZOWICE
              

Przewodniczący Rady Miejskiej
           w Proszowicach

BOI.0057.9.2016

dot. Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice za działalność międzysesyjną 
      w okresie od 22.09.2016 r. do 27.10.2016 r.

1. Podpisane Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice:

− Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia  1 września 2016 r.  

w sprawie  przekazania  w eksploatację  w formie  użyczenia  eksploatatorowi  gminnej  sieci 

wodociągowej  urządzeń  dofinansowanych  przez  Wojewodę  Małopolskiego  w związku  ze 

Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku.

− Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 23 września 2016 r. 

w  sprawie  ogłoszenia  regulaminu  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż 

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 93/2016     Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice      z dnia 28 września 2016 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia pn. „Odbieranie 

i  zagospodarowanie  w  roku  2017  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Proszowice"

− Zarządzenie nr  95/2016 Burmistrza  Gminy i  Miasta  Proszowice  z  dnia  10  października  

2016 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr ew. 854/2 położonej w Klimontowie.
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− Zarządzenie   nr  96/2016     Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Proszowice     z  dnia  10  października    

2016 r.     w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej   

do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat.

− Zarządzenie   nr  97/2016     Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Proszowice     z  dnia  19  października    

2016 r.     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony   

cywilnej w gminnym magazynie OC.

− Zarządzenie   nr  98/2016     Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Proszowice     z  dnia  20  października    

2016 r.     w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko   

urzędnicze w gminnej jednostce organizacyjnej.

− Zarządzenie   nr  99/2016     Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Proszowice     z  dnia  20  października    

2016  r.     w  sprawie  powołania  komisji  odbiorowej  zadań  inwestycyjnych  realizowanych    

w  2016  roku  w ramach  konkursów  MAŁOPOLSKIE  REMIZY 2016  ogłoszonych  Przez 

Urząd  Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego  oraz  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

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

22.09.2016 r.

1. Udział w XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

2. Spotkanie z Pawłem Szyszko Przedstawicielem Firmy Ziemia Polska.

3. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Koczanowie.

4. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Przezwodach.

23.09.2016 r.

1. Udział w Konferencji Konsultacyjnej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w CKiW 
w Proszowicach.

2. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Szklanej.

3. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Gniazdowicach.

24.09.2016 r. (sobota)

1. Udział  w  uroczystym  otwarciu  nowej  siedziby  Poradni  Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Proszowicach.

2. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Posiłowie.

3. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Jakubowicach.

25.09.2016 r. (niedziela)

1. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Ostrowie.

2. Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze na Obiekcie MOSiR w Proszowicach.

3. Udział w VI Małopolskim Festiwalu Zielononóżki Kuropatwianej w Proszowicach.

4. Udział w zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w Kowali.

26.09.2016 r. 

1. Udział w Konsultacjach Lokalnych Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w CKiW 
w Proszowicach.

27.09.2016 r.

1. Spotkanie z  Kazimierzem Andrzejczykiem Przewodniczącym Rady Osiedla nr  1  
w Proszowicach.

2. Udział  w 72.  rocznicy utworzenia  Rzeczpospolitej  Partyzanckiej  -  Hala  Miejska  
w Proszowicach. 

3. Udział  w  Spotkaniu  Kombatantów w 77.  rocznicę  Powstania  Polskiego  Państwa 
Podziemnego w Muzeum AK w Krakowie.

4. Udział w spotkaniu z Mieszkańcami Opatkowic wspólnie z Jerzym Wójtowiczem 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej w sprawie wywozu nieczystości płynnych.   

28.09.2016 r.



3. Podpisałem 63 umowy między innymi na:   

− remont drogi dojazdowej Klimontów-Młyńskie,

− remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Proszowice -Leśna,
− ogrodzenie działki w obrębie Jazdowiczek, oraz konserwację rowu drogowego Jazdowiczki-

Gniazdowice,

− roboty budowlane budynku remizy OSP Górka Stogniowska,

− wykonanie remontu umocnienia rowu w Proszowicach,

− wykonanie bieżącej konserwacji rowu melioracyjnego w Bobinie,

− wykonanie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Ciborowicach,

− wykonanie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Górce Stogniowskiej,

− bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Szczytnikach,

− Umowa najmu budynku przy ulicy Jagiełły 25 przez Spółkę Wodociągi Proszowickie,

− projekt przebudowy ulicy Wolności Proszowice,

− wykonanie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Klimontowie,
− wykonanie remontu drogi gminnej Koczanów przez wieś 160252K w miejscowości Koczanów 

w km 0+000÷1+030,
− wykonanie  remontu  drogi  gminnej  Grębocin-Żębocin  160238K w miejscowości  Żębocin,  

w km 0+000÷0+470,

− Umowa dzierżawy na okres 10 lat obiektów sportowych,
− Umowy dotacji  celowej  związanej  z  wymianą  ogrzewania  -  poprawa  jakości  powietrza  –

ekogroszek,

− Umowy dotacji celowej związanej z wymianą ogrzewania - poprawa jakości powietrza- gaz,

− Umowy dotacji celowej związanej z wymianą ogrzewania- poprawa jakości powietrza – pelet,

− wykonanie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Jakubowicach,

− remont chodnika przy bloku 65 ul. Królewskiej,

− remont drogi gminnej przy bloku 70 ul. Królewska,

− remont chodnika przy ul. Okulickiego,



− wykonanie wykazu zmian gruntowych dla działki nr ew. 1032 położonej w Proszowicach,

− remont ul. Ojca Rafała -roboty dodatkowe,

− wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi Jakubowice-Żębocin,

− pomiaru kontrolnego dla działki w Proszowicach,

− dzierżawę pojemników na odzież,

− najem lokalu w budynku w Klimontowie,

− wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg w Proszowicach,

− wykonanie remontu nakładkowego nawierzchni drogi gminnej nr 160247K Kadzice,
− wykonanie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Jakubowicach,

− wynajem sali na Proszowicki piknik ekologiczny,

− roboty budowlane na remont mostu na rzece w Jazdowiczkach,

− umowa dzierżawy przydomowe ogródki działkowe w Opatkowicach,

− umowa dzierżawy działki w Proszowicach,

− umowa  o  świadczenie  usług  dostępu  do  internetu  HOTSPOT na  terenie  Miasta  i  Gminy 

Proszowice.

4. Rozłożyłem Mieszkańcowi zaległość z tytułu czynszu mieszkaniowego w wysokości 9 200,95 zł 

na raty po 1 000,00 zł.

Burmistrz 
Gminy i Miasta Proszowice

Grzegorz Cichy
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