Libiąż, dnia 17.11.2016 r.

OA.0057.8.2016/BR

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Libiąża
za okres od 20 października 2016 roku do 17 listopada 2016 rok

W okresie od 20 października 2016 roku do 17 listopada 2016 roku Burmistrz Libiąża
podjął decyzje w następujących sprawach:
1. Wydał 17, w tym 16 zarządzeń finansowych, a jedno dotyczyło:
• powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych
ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku zastosowania
zabiegów nakazanych przez te organy.
2. Przygotował i przekazał do zaopiniowania komisjom rady projekty uchwał
w następujących sprawach:
• aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię eklektyczną i paliwa
gazowe dla Gminy Libiąż na lata 2012 – 2030”,
• przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Libiąż na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024”,
• przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Libiąż”,
• zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok,
• o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w Libiążu nr XX/133/2016 z dnia 27 października
2016 r., w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego
z przeznaczeniem na remont budynku hali sportowej Zespołu Szkół w Libiążu,
• przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001 K – ul. Sikorskiego
w Libiążu”,
• podatku od nieruchomości,
• podatku od środków transportowych,

• określenia wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach,
•

zwolnień od podatku od nieruchomości nowych budynków i nowych budowli

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej
w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia oraz wyznaczenia
terminu wpłaty pobranej opłaty targowej,
• pomocy finansowej dla Miasta Jaworzna,
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy
ul. Oświęcimskiej w Libiążu,
• odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„libiąskiej strefy przemysłowo – usługowej”,
• wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy,
• trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
• „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

