INFORMACJA NR 1
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC
OD DNIA 10 grudnia 2010 ROKU DO 15 stycznia 2011 ROKU

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał
w następujących sprawach:
- upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym w 2011
roku
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok (2x)
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 337/2 o pow. 47 m2 położona
w obrębie Nieborowo
- Autopoprawka do budżetu Gminy Pyrzyce na 2011 rok ( 2x)
- Autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce na lata
2011-2020
- zmiany zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów
- odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Pyrzyce w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemi Pyrzyckiej”, wdrażającego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi
LEADER oraz udzielenia pełnomocnictwa.
- organizacji i zakresu przeprowadzenia Gminnego Konkursu „Aktywna wieś”
na terenie Gminy Pyrzyce
- wyborów delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania
- przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu pod nazwą „Razem Łatwiej”
- przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:
- utworzenia Gminnego Biura Spisowego
- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Urzędzie Miejskim w
Pyrzycach, w Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach, w Urzędzie Miejskim w
Pyrzycach – kasa (3x), w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
Wydawnictwo „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” w Pyrzycach, w Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Pyrzycach,
- zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2010 r.
- zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010 (5x)
- zmiany organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w roku szkolnym
2010/2011
- odwołania Zastępcy Burmistrza Pyrzyc
- planu kontroli na 2011 rok
- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

- zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010, do uchwały Rady
Miejskiej w Pyrzycach Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
- zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym
2010/2011 (2x)
- ustalenia stawek opłat zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz
umieszczenia w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego
- udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy D.A. Muszyńskim
- sprzedaży działki zabudowanej, położonej na terenie Gminy Pyrzyce nr 152/2
o pow. 0,2969 ha położona w Obrębie Mechowo
- w sprawie ustalenia terminu wypłat wynagrodzeń w jednostkach
organizacyjnych Gminy Pyrzyce w 2011 roku
- powołania Zastępcy Burmistrza
- powołania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach
- utworzenia komisji konsultacyjnej (konkursowej) do opiniowania ofert w
otwartych konkursach oraz ustalenia jej regulaminu pracy
III. Wydałem decyzje w następujących sprawach:
z zakresu umorzeń:
- 1 pozytywną decyzje o umorzeniu odsetek podatku od nieruchomości
z zakresu zagospodarowania przestrzennego:
- 24 decyzje o warunkach zabudowy
z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:
- 16 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
- 39 zaświadczeń o zmianie wpisu w ewidencji
- 29 zaświadczeń o wykreśleni działalności
- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 34 zaświadczeń o zawieszeniu i wznowieniu działalności
z zakresu spraw administracyjnych:
- 1 decyzja w sprawie wymeldowania z pobytu stałego
- 2 umorzenia o wymeldowanie

III. Realizacja uchwał przyjętych przez Radę Miejskiej
Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w rachunku
bieżącym w 2011 r.
Na bieżąco realizowana
Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
Zrealizowano
Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 337/2 o pow. 47m2 położona w
obrębie Nieborowo.
Do realizacji
Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania radnych do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
W trakcie realizacji
IV. Brałem udział m.in. w następujących spotkaniach:
z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Pyrzyce,
z Panią Szymańską i B. Hołownią w sprawie przeprowadzenia audytu,
kilkakrotne spotkania z udziałem wójtów, burmistrzów w sprawie
utrzymania drogi Nr 3,
Spotkanie z Panią Ewą Sikorską w sprawie uregulowania należności
dotyczącej krytej pływalni
z przedstawicielem Firmy Wiatrowej Enatrak, Panią Joanną Zienkiewicz
z inspektorem RIO Panią Anną Jankowską w sprawie omówienia i
podpisania protokołu kontroli
z przedstawicielami ENEA w sprawie oświetlenia w gminie
spotkanie z Panią Ewą Stanecką –
nt. kompleksowej renowacji murów obronnych

Konserwatorem Zabytków

zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. lokalnych
podtopień

z przedstawicielami Starostwa Pyrzyckiego w sprawie funkcjonowania
urządzeń melioracyjnych
z Panem G. Mrozowskim właścicielem Firmy AMGO Mrozowski
w Szczecinie współwłaścicielem dołu Ratusza
z Panem Piotrem Dziobkowskim przedstawicielem firmy Water Wall
z Panem Witem Strzyżowskim w sprawie biogazowi
z Panem Ryszardem Słowińskim przedstawicielem firmy Solar Soluszyn

Sporządziła:
Ilona Kozłowska
26.01.2011 r.

