Informacja międzysesyjna
za okres od 01 do 28 października 2020r.
W okresie międzysesyjnym zrealizowano dochody i wydatki w wysokości:
 dotacje w wysokości: 1 209 750,19zł
 subwencje w wysokości: 581 326,00zł oraz pozostałe dochody w wysokości: 1 506 398,74zł
 wydatki Urzędu Gminy zrealizowano na kwotę: 3 537 166, 24zł
 dodatkowo zasilono wydatki na oświatę na kwotę: 1 043 537,72zł i wydatki
Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 850 000zł
Na dzisiejszą sesję przygotowano 6 projektów uchwał.
W okresie międzysesyjnym zostały zawarte umowy, m.in.:
 na zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej prywatnym
samochodem osobowym
 na odnowienie tablic ogłoszeniowych w sołectwie Mierzęcice Osiedle
 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty
dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin
w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”
W okresie międzysesyjnym wydano zarządzenia w sprawie:
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
 zmian w budżecie gminy na 2020 rok – 2 zarządzenia
 zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok – 2 zarządzenia
 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul.
Mostowej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice
 przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice oraz w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
W okresie między
wideokonferencji:

sesjami

Wójt

Gminy

uczestniczył

w

spotkaniach

05 października
 w Konsultacjach z Zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
07 października
 w XXVIII Sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
15 października
 w spotkaniu podregionu sosnowieckiego,
16 października
 w konsultacjach z Zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

w

formie

22 października
 w Radzie Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie –
Szpitalu w Czeladzi.

Ponadto, w zastępstwie za Wójta Gminy Mierzęcice:
14 października
 osobiste złożenie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom wszystkich szkół
i przedszkoli na terenie Gminy Mierzęcice oraz ich pracownikom administracji
i obsługi
15 października
 udział w obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
21 października
 udział w obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy
Mierzęcice oraz wspólny wyjazd na teren studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych
w Boguchwałowicach przy ul. Białej w celu oceny ich zabezpieczenia
26 października
 udział w obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
28 października
 udział w XIX Sesji Rady Gminy Mierzęcice
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