Libiąż, dnia 16.11.2017 r.

OA.0057.8.2017/BR

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Libiąża
za okres od 12 października do 16 listopada 2017 rok
W okresie od 12 października do 16 listopada 2017 roku Burmistrz Libiąża podjął decyzje
w następujących sprawach:
1. Wydał 18 zarządzeń, w tym 16 finansowych, a pozostałe dotyczyły:
• powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji wniosków złożonych w otwartym
konkursie na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu w
kategoriach dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, boks, karate kyokushin, łucznictwo na terenie
Gminy

Libiąż

w 2017 roku,
• ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Libiąż.
2. Przygotował i przekazał do zaopiniowania komisjom rady projekty uchwał w następujących
sprawach:
• o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Libiąż,
• zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok,
• ustalenia wysokości składki członkowskiej gminy Libiąż dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa
Działania „Partnerstwo na Jurze” na rok 2017,
• wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Libiąż Porozumienia z Gminami: Nowy Targ, Miasto
Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów oraz Trzebinia w celu
wspólnego przygotowania, złożenia wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami o dofinansowanie
realizacji zadania pn: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ,
Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz
Trzebinia”,
• wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na
obszarze Gminy Libiąż,
• przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
• wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Libiąż,
• ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych,

• pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na finansowanie funkcjonowania Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
• przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Libiąż na 2018 rok”,
• „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
• niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Libiąż i jej
jednostkom organizacyjnym, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w ich spłacie,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc de minimis oraz wykazu osób uprawnionych do udzielania tych dotacji.
3. Przedłożył zgodnie z art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz,. 59 z późn. zm.) „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Libiąż za rok szkolny 2016/2017.”

