INFORMACJA NR 3
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC
OD DNIA 16 lutego 2011 ROKU DO 16 marca 2011 ROKU
I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących
sprawach:
- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce – nieczynna linia kolejowa
Pyrzyce – Rzepnowo – Żabów,
- wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:
- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych na
potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Pyrzyce,
- zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym
2011/2011(4x),
- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Pyrzycach, w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w świetlicy wiejskiej w
Nowielinie, w świetlicy wiejskiej w Brzesku, w Zakładzie Usług
Transportowych w Pyrzycach,
- powołania i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Sportu,
- przyjęcia informacji z realizacji planu kontroli w 2010 r.,
- zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011(2x),
- wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych,
administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,
- przeprowadzenia eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” i powołania Komisji Konkursowej,
- w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce,
- powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
- gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na
terenie Gminy Pyrzyce,
- o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w
Sołectwach Gminy Pyrzyce,
- powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w
Pyrzycach,
- wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14000 euro.

III. Wydałem decyzje w następujących sprawach:
z zakresu umorzeń:
- 1 pozytywną decyzję o odroczeniu podatku rolnego
- 1 pozytywną decyzję o rozłożeniu na raty podatku rolnego
z zakresu zagospodarowania przestrzennego:
- 8 decyzji o warunkach zabudowy
- 4 decyzje inwestycji celu publicznego
z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:
- 14 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
z zakresu spraw administracyjnych:
- 3 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego
- 1decyzję odmowną o wymeldowaniu z pobytu stałego
IV. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:
Przewodniczący Rady – Mariusz Majak - Poinformował o piśmie Pana
Daniela Hruściela zam. w Pyrzycach przy ul. Wały Chrobrego, które dotyczy
zakłóceń porządku publicznego przy pubie, który znajduje się nieopodal miejsca
zamieszkania Pana Hruściela. Apeluję, aby podjąć działania, żeby tą sprawę
jakoś załatwić, załagodzić. Może warto skierować tam działania Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykorzystać Straż
Międzygminną.
Odpowiedź została złożona w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach.
Rada przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Majaka o
zmianę organizacji ruchu drogowego w Pyrzycach poprzez wprowadzenie
możliwości lewoskrętu z ul. 1 Maja na ul. Zabytkową z kierunku od Ronda
Sybiraków do centrum miasta oraz o wprowadzenie możliwości wyjazdu z ul.
Zabytkowej (przy bibliotece) w prawo w kierunku do Ronda Sybiraków.
W trakcie rozpatrzenia.
Rada przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Majaka o
zmianę organizacji ruchu drogowego w Pyrzycach poprzez wprowadzenie
możliwości lewoskrętu z ul. Bogusława, bezpośrednio za torowiskiem na
osiedle Pod Lipami oraz o wprowadzenie możliwości jazdy prosto z ul.
Dworcowej na osiedle Pod Lipami.
W trakcie rozpatrzenia.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ekologii - Małgorzata Piotrowska –
Na spotkaniu sołtysów rozmawialiśmy odnośnie prac społeczno-użytecznych i
zostaną one wprowadzone od 1 kwietnia, więc wnioskuję już o przygotowanie

wydziału do odbioru śmieci ze sprzątania, żeby sołtysi byli poinformowani, w
jakiej formie, którego dnia tygodnia, będą odbierane śmieci komunalne z ulic
czy chodników, żeby ta sprawa przed 1 kwietnia była jasna.
Równocześnie wnioskuję o przygotowanie narzędzi, jeżeli jakiekolwiek będą,
ponieważ w tamtym roku przydzielono nam pracowników 1 kwietnia a dopiero
około 20 kwietnia wyszła sprawa, że trzeba tych pracowników doposażyć.
Odpowiedź na piśmie została złożona w Biurze Rady Miejskiej w
Pyrzycach.
V. Realizacja uchwał przyjętych przez Radę Miejskiej:
Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Pyrzyce na lata 2011-2015.
Do realizacji
Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r.w
sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Do realizacji
Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2011 -2014.
Do realizacji
Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Do realizacji
Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego
powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami
profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych
w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień
w Szczecinie.
Do realizacji
Uchwała Nr V/36/11Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011 r. w
sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów, jako działka nr 127/2 o pow. 611 m2 położonej w obrębie
ewidencyjnym Mielęcin, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
W trakcie realizacji

Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce.
W trakcie realizacji.
Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
W trakcie realizacji
VI. Brałem udział m.in. w następujących spotkaniach:
z Panem Zygmuntem Dziewguciem Prezesem PKS Gryfice- spotkanie
dotyczyło przedstawienia oferty dowozów dzieci do szkół ,
z przedstawicielami PSS Społem w Pyrzycach oraz Panią Danutą
Nowakowską przedstawicielką PKPS w Pyrzycach. Spotkanie dotyczyło
lokalu dla PKPS,
z Panią Agatą Kustosz – urbanistką - sprawa firmy wiatrowej Enertrag
Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na
terenie gminy,
z Burmistrzem Lipian Krzysztofem Boguszewskim, Wójtem Gminy
Przelewice Panem Markiem Kibałą w sprawie funkcjonowania Straży
Międzygminnej w Pyrzycach.
z Panem Kazimierzem Łazarz – sprawa tężni,
z członkami Ogrodów działkowych w sprawie odsunięcia od murów
altanek i innych zabudowań,
z przedstawicielami firmy wiatrowej Enertrag Sp. z o.o w Szczecinie w
sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych,
z mieszkańcami lokalu nr 71 w Żabowie. Spotkanie dotyczyło
warunków mieszkaniowych w tym lokalu oraz omówienia bieżących
problemów,
z Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą w sprawie współpracy,
z Inspektorami Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Szczecinie w
sprawie budowy hali w Żabowie,
z przedstawicielami PKP S.A Oddział Współpracy z Samorządem
Terytorialnym w Szczecinie – dyrektorem Oddziału Mariuszem
Jankowskim oraz naczelnikami Kazimierzem Pyzikiem oraz Panią
Barbarą Ochwat. Spotkanie dotyczyło przejęcia nieruchomości
należących do PKP przez gminę,
w wyborach sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach: Mechowo,
Rzepnowo, Młyny, Ryszewko, Letnin, Turze, Czernice, Obromino
w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP.
Sporządziła:
Ilona Kozłowska

