Libiąż, dnia 10.08.2017 r.

OA.0057.6.2017/BR

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Libiąża
za okres od 15 czerwca do 10 sierpnia 2017 rok
W okresie od 15 czerwca do 10 sierpnia 2017 roku Burmistrz Libiąża podjął decyzje
w następujących sprawach:
1. Wydał 20 zarządzeń, w tym 15 finansowych, a pozostałe dotyczyły:
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela
mianowanego,
przekazania pomieszczeń do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu,
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Libiążu i Żarkach
w związku z ustawą z dnia 01 kwietnia 2016 o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.
2016, poz.744)
powołania Komisji Konkursowej – w celu opiniowania i weryfikacji wniosków złożonych
w otwartym konkursie na zlecenia realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju
sportu w kategorii dyscypliny sportowej piłka nożna na terenie Gminy Libiąż w 2017 roku,
powołania Komisji Konkursowej – w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym - zajęcia dla
osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.
2. Podjął decyzje w następujących sprawach:
• pozytywnie zaopiniował dodatek do Planu Ruchu TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina na okres od
01.10.2016 r. – 31.12.2018 roku.
3.Przygotował i przekazał do zaopiniowania komisjom rady projekty uchwał w następujących
sprawach:
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Libiąża”,
w sprawie zmiany nazwy ulicy Kościelnej w Libiążu,
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Libiąż,
w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok,

o zmianie uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie
ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi nr 100359K, nr 100322K i 100213K w
Libiążu”,
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach,
w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu,
w sprawie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji,
w sprawie zmiany nazw ulic,
w sprawie zmiany nazwy szkoły,
o zmianie uchwały w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk
funkcyjnych w szkole oraz niektórych nauczycieli i określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym wymiarze godzin,
w sprawie zmian w Statucie Świetlicy Środowiskowej w Libiążu,
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach
ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż,
w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Libiążu,
o zmianie uchwały w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Libiąż.

