INFORMACJA NR 23
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC
OD DNIA 16 GRUDNIA 2008 ROKU DO 15 STYCZNIA 2009 ROKU
I.

Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał
w następujących sprawach:
 Nadania imienia hali widowiskowo- sportowej w Pyrzycach.
 Zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008.
 Niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2008
rok.
 Upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia.
 Przystąpienia Gminy Pyrzyce do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi
Pyrzyckiej, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach osi LEADER.
 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 Zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.

II.

Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:
 zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok.
 zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym
2008/2009
 odwołania Kierownika Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach.
 przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.
 Zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Żabów.
 ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Specjalisty ds. Pozyskiwania Środków
Pomocowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.
 ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach.
 zmiany Zarządzenia Nr 509/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w
sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców.

III.

Zatwierdziłem:
 protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
zamówienia jest uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w infrastrukturę techniczną przy ul. Słowackiego w Pyrzycach. Na
podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę nr 6Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Montażowych.
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 protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i budowa tężni drewnianej tradycyjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 22.12.2008r.
po upływie terminu składania ofert. Powody unieważnienia: Art. 93 ust,1, pkt.4cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 protokół postępowania na najem powierzchni garażowej, o pow. 13,20 m²,
położonej na działce Nr 190/39 w obrębie nr 6 m. Pyrzyce przy ul. Bogusława 8.
W wyniku nie spełnienia wymogów regulaminowych przetargu przez
przystępujących do przetargu komisja postanowiła unieważnić postępowanie
przetargowe.

IV. Wydałem decyzje w następujących sprawach:
1. z zakresu umorzeń:





4 pozytywne i 1 negatywna decyzja w sprawie umorzenia podatku rolnego.
4 pozytywne i 1 negatywna z zakresu umorzenia podatku od nieruchomości.
1 pozytywna z zakresu umorzenia odsetek z podatku rolnego.
1 pozytywna z zakresu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości.

2. z zakresu zagospodarowania przestrzennego:
 4 decyzje o warunkach zabudowy.
 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:
 21 decyzji w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.
4. z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
5. z zakresu spraw administracyjnych:
 5 decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.
V.

Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

Rada przyjęła wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje do Burmistrza Pyrzyc o
przedstawienie kosztów remontu inwestycji – świetlicy wiejskiej w Mielęcinie z dokładnym
rozpisaniem kosztów na materiały budowlane i robociznę.
W trakcie rozpatrywania
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Rada przyjęła wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje o przedstawienie pisemnej
informacji dotyczącej zaplanowanych środków w budżecie 2008 r. w Dziale 900 Rozdział
90015 na zadanie „wykonanie projektu oświetlenia ul. Zagórskiej i Batowskiej w Mielęcinie”
w wysokości 10.000 zł. Wymienione zadanie nie zostało zrealizowane i nie jest ujęte
w projekcie budżetu na 2009 rok.
Zbyt małe środki, według ofert geodetów 10.000 to zbyt mała kwota, aby wykonać nawet
mapy do projektu
Rada przyjęła wniosek Komisji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych, która
wnioskuje o jak najszybsze zakończenie prac przy montażu czwartej kamery, na którą środki
przeznaczono w budżecie 2008 r. i jednocześnie wnioskuje o przeznaczenie środków na
utrzymanie czterech kamer w budżecie Gminy Pyrzyce na 2009 rok.
Przyjęto do realizacji
Rada przyjęła wniosek Klubu Radnych PO, PSL i Radnych Niezależnych, aby rozważyć
możliwość budowy boiska ORLIK w miejscowości Żabów.
W trakcie rozpatrywania

Realizacja uchwał przyjętych przez Radę Miejską:

Uchwała Nr XXXVI/ 300/08 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Żabów na lata 2008- 2013
Przyjęta do realizacji
 Uchwała Nr XXXVI/301/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych i
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Zrealizowana


Uchwała Nr XXXVI/302/08 w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.
Zrealizowana



Uchwała Nr XXXVI/303/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
Zrealizowana



Uchwała Nr XXXVI/304/08 w sprawie nadania imienia hali widowiskowosportowej w Pyrzycach.
Zrealizowana



Uchwała Nr XXXVI/305/08 w sprawie uchylenia uchwały XXV/211/08 w sprawie
upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia.
Zrealizowana



Uchwała Nr XXXVI/306/08 w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków
zamierzonych w budżecie Gminy 2008 rok.
Zrealizowana
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Uchwała Nr XXXVI/307/08 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na rok
2008.
Zrealizowana



Uchwała Nr XXXVI/308/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w
Pyrzycach na rok 2009.
Przyjęta do realizacji



Uchwała Nr XXXVII/312/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na
2009 rok.
Zrealizowana



Uchwała Nr XXXVII/313/09 w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Ziemi Pyrzyckiej” wdrażającego program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER.
Zrealizowana

Pyrzyce, dnia 21 stycznia 2009r.
Sporządziła:
Marzena Brzykcy
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