Informacja międzysesyjna
za okres od 31 stycznia 2019r. do 20 marca 2019r.
W okresie międzysesyjnym zrealizowano dochody i wydatki w wysokości:
 dotacje w wysokości 1 024 570 zł
 subwencje w wysokości: 1 106 628 zł oraz pozostałe dochody w wysokości: 2 865 582,64
zł
 wydatki Urzędu Gminy zrealizowano na kwotę: 1 202 746,92 zł
 dodatkowo zasilono wydatki na oświatę na kwotę 1 495 500 zł i wydatki
Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 1 067 000 zł
Na dzisiejszą sesję przygotowano 13 projektów uchwał.
W okresie międzysesyjnym zawarłem 12 umów, w tym. m.in.:
 na ustalenie przebiegu granic i sporządzenie dokumentów dla nieruchomości położonej
w Nowej Wsi
 na wykonanie zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach
Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej – części nr 1
 na zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów
zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice” część nr 1 – typ I – wymiana
azbestowego pokrycia dachu na blachodachówkę
 na zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów
zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice” część nr 2 – typ I – wymiana
azbestowego pokrycia dachu na blachodachówkę
 na przeprowadzenie badań osób uzależnionych od napojów alkoholowych zleconych przez
GKRPA w Mierzęcicach - 2 umowy
 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich
rozliczenia
 na prowadzenie ćwiczeń ogólnousprawniających – gimnastyka rehabilitacyjna dla
mieszkańców sołectwa Boguchwałowice
 na dzierżawę części nieruchomości, na której zostanie posadowiony garaż blaszany
 na wykonanie zadania pn: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach
Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej – część nr 2 – dostawa i montaż wrzutni książek
 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wykonywanych robót w ramach
realizacji inwestycji pod nazwą „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Mierzęcice”
 na przygotowanie i przekazanie do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach
materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z wyborów przeprowadzonych
w dniu 21 października 2018 r.
W podanym okresie wydałem 21 zarządzeń w sprawie:
 zmian w budżecie gminy na 2019 rok – 5 zarządzeń
 zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok – 6 zarządzeń
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami – 2 zarządzenia












powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul.
Mostowej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice,
opracowania „Planu przygotowań podmiotów leczniczych gminy Mierzęcice na potrzeby
obronne państwa”
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019r.
informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za IV kwartał 2018 roku
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice
powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego

W okresie między sesjami uczestniczyłem w następujących spotkaniach:
31 stycznia - 01 luty
 udział w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który
odbył się w Jaworzu
04 luty
 spotkanie z Burmistrzem w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
 spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Mierzęcice
05 luty
 udział w dyskusji publicznej dotyczącej plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mierzęcice, miejscowości Toporowice
06 luty
 udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy Mierzęcice
 udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
09 luty (sobota)
 udział w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej Przeczyce
10 luty (niedziela)
 udział w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś
11 luty
 wyjazd do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
 udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Będzinie
12 luty
 nabór na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy
Mierzęcice.
13 luty
 wyjazd do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
14 luty
 podpisanie umowy z wykonawcami zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót
w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć

dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Mierzęcice”, oraz na budowę filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle
udział w spotkaniu w Nadleśnictwie Siewierz


15 luty
 udział w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej
w Tarnowskich Górach
16 luty (sobota)
 udział w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej Toporowice
18 luty
 spotkanie z przedstawicielami firmy TAURON
 udział w dyskusji publicznej dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mierzęcice
20 luty
 udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mierzęcice
21 luty
 spotkanie z przedstawicielem inwestora Panattoni Europe sp. z o.o.
23 luty (sobota)
 udział w uroczystościach pogrzebowych w Jaworznie
25 luty
 udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice
27 luty
 udział w posiedzeniu Rady Społecznej PZZOZ w Czeladzi
 udział w posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
28 luty
 spotkanie w Urzędzie miasta Dąbrowa Górnicza dotyczące opłaty za gospodarowanie
odpadami - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
01 marca
 udział w Sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło
się Rybniku
 udział w gali podsumowującej rok 2018 w GTL Katowice Airport
02 marca (sobota)
 udział w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej Boguchwałowice
04 marca
 spotkanie z mieszkańcami miejscowości Toporowice dotyczące ulicy Mostowej
06 marca
 spotkanie z przedstawicielami firmy Biura Ochrony LUNA
08 marca
 udział w spotkaniu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
10 marca (niedziela)
 udział w uroczystych obchodach Gminnego Dnia Kobiet
11 marca
 udział w spotkaniu dotyczącym m. in. transportu, które odbyło się w Urzędzie Miasta
Sosnowiec
 udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy Mierzęcice
12 marca
 udział w XV Sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
13 marca
 udział w spotkaniu z Posłem do Parlamentu Europejskiego Panem Markiem Plura oraz
Katarzyną Dorosz, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach
14 marca
 spotkanie z przedstawicielem firmy zajmującej się wprowadzaniem programu
dwujęzyczności w gminach

 spotkanie w Starostwie Powiatowym w Będzinie
 udział w spotkaniu z mieszkańcami Gminy Mierzęcice dotyczącym azbestu
15 marca
 udział w rozprawie sądowej, która odbyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Gliwicach
16 marca (sobota)
 udział w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej Sadowie
18 marca
 podpisanie aktu notarialnego u Notariusza w Siewierzu
19 marca
 udział w posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
20 marca
 Sesja Rady Gminy Mierzęcice
Sporządziła:
Zrałek

