Libiąż, dnia 22.06.2015 r.

OA. 0057.5.2015/BR

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Libiąża
za okres od 23 maja 2015 roku do 22 czerwca 2015 roku
W okresie od 23 maja do 22 czerwca 2015 roku Burmistrz Libiąża podjął decyzje
w następujących sprawach:
1. Wydał zarządzenia, w tym 11 finansowych, a pozostałe dotyczyły:
- przekazania pomieszczeń do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu,
- powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż
w czasie wakacji 2015 r.
- zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Żarki,
- ustalenia regulaminu głosowania, wzoru karty do głosowania w wyborach sołtysa
Sołectwa Żarki,
- wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych nr 1253/18 i 1253/19 położonych
w Żarkach przy ul. Daszyńskiego, stanowiących własność Spółki Pastwiskowej Wsi Żarki
- powołania Komisji Wyborczej, ustalenia jej siedziby, dyżurów oraz wzoru pieczęci,
- powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
- ogłoszenia konkursu na najlepiej zagospodarowany teren zieleni w gminie Libiąż
w 2015 r.
2. Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Libiążu „Raport z wykonania Programu
Ochrony Środowiska Gminy Libiąż.”
3. Przygotował i przesłał do zaopiniowania Komisji Rady Miejskiej w Libiążu projekty
uchwał w następujących sprawach:

- członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
w Chrzanowie,
- o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Libiąż.,
- zmiany w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok,
- powołania zespołu do wydania opinii o kandydatach na ławników sądów powszechnych,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia
30 stycznia 2013 r.,

- zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Libiążu,
- zmian w statucie Świetlicy Środowiskowej w Libiążu,
- przyjęcia programu osłonowego Gminy Libiąż w zakresie wspierania uczniów z rodzin
wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016.

