S.0057.12.2018

Informacja
z działalności Burmistrza Gminy Alwernia
za okres od 07 grudnia 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku.

W powyższym okresie Burmistrz Gminy kierowała bieżącymi sprawami gminy oraz
wykonywała zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej i przepisów prawa, między innymi.
I.
Burmistrz Gminy wydała zarządzenia w sprawie :
1. Powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert na realizację zadania własnego Gminy Alwernia pn. „Zapewnienie schronienia wraz
z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu gminy Alwernia”.
Burmistrz Gminy powołała 4 osobową Komisję w celu rozstrzygnięcia konkursu i analizy
złożonych ofert. Do konkursu nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs został unieważniony.
2. Ustalenia wysokości opłat za wynajęcie sal w obiektach komunalnych będących własnością
Gminy Alwernia.
Burmistrz Gminy ustaliła wysokość opłat za wynajem sal w obiektach komunalnych
będących własnością Gminy Alwernia, w tym również wysokość za 1 godzinę zegarową za
wynajem sal w obiektach komunalnych na zajęcia prowadzone dla mieszkańców oraz dzieci
z terenu Gminy Alwernia.
3. Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym przez gminę Alwernia na zadanie: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkanych na terenie gminy Alwernia”
Burmistrz Gminy powołała 4 osobową Komisję. Tryb pracy komisji określa Regulamin
Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Alwerni.
4. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Alwernia na rok 2018.
Burmistrz Gminy dokonała zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy poprzez
zmniejszenie:
d o c h o d ó w o kwotę
725,83 zł
w y d a t k ó w o kwotę
725,83 zł
zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 listopada 2018 r:
zmniejszenie: 725,83 - środki na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu
państwa za osoby uprawnione.
.
Z uwagi na powyższe zmiany ustaliła budżet gminy Alwernia na 2018 r.
w następujących wysokościach:
dochody
48 052 264,16 zł
wydatki
49 510 623,42 zł.
5. Zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Alwernia na rok 2018.
Burmistrz Gminy dokonała zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Alwernia na
rok 2018 przyjętym Zarządzeniem Nr 0050.190.2017 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej gminy Alwernia na rok
2018 poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 725,83 zł, w związku ze
zmianami opisanymi w punkcie 4 niniejszej informacji.
6. Powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Burmistrz Gminy powołała 4 osobową Komisję dla nauczyciela Szkoły Podstawowej
w Okleśnej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W wyniku postępowania nauczyciel zdał egzamin i uzyskał stopień nauczyciela
mianowanego.
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7. Przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych pracowników obiektu Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Gminy zarządziła przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych oraz
szkolenia teoretycznego z zakresu „próbnej ewakuacji”.
II.

Burmistrz Gminy zawarła umowy na:
1. przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Alwerni
z Firmą PUH Panorama Grzegorz Frączek, na kwotę 350,00 zł.,
2. zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły zawarta z rodzicem
ucznia, na kwotę łączną 1 800,00 zł na okres od 10 grudnia 2018 r. do 21 czerwca 2019
r.
3. dowóz uczniów wraz z opieką – nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Alwerni na
zawody sportowe do Libiąża, zawarta z Firmą Transport Osobowy Adam Parzymięso
z siedzibą w Alwerni , na kwotę 680,00 zł, w dniach 17 grudnia 2018 r. i 18 grudnia
2018 r
4. realizację programu profilaktycznego w ramach realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: "Archipelag Skarbów", dla nauczycieli
oraz rodziców uczniów klas 7 i 8 SP Kwaczała oraz klas III Gimnazjum z firmą
Sapientia Pracownia Profilaktyki Marcin Mądry, Zielonki, na kwotę 2 000,00 zł.

III.

Burmistrz Gminy przedstawia poniżej informację dotycząca podjętych działań
w związku ze złożonymi na ostatniej sesji w dniu 6 grudnia 2018 roku
zapytaniami Radnych i Sołtysów:
1. Radna Aurelia Macuda – Garnek : w sprawie lampy przy ul. Przy Stawie wysłane zostało
pismo do Polskiej Grupy Energetycznej ( PGE) o przyspieszenie podłączenia zasilania
dla jak najszybszego zachowania bezpieczeństwa .
2. Radny Jerzy Kulczyk: w sprawie problemów komunikacyjnych z Nieporazu: w planie
budżetu gminy na rok 2019 zarezerwowano środki w wysokości 18 000,00 zł,
z przewoźnikiem zawarta zostanie stosowna umowa.
3. Radny Tomasz Tomaszewski: w sprawie lustra przy ul. Marii Skłodowskiej Curie
i Evron: dokonano wyceny – koszt ok. 1300 zł, zostanie wykonane w styczniu 2019
roku ze środków budżetowych na rok 2019. W sprawie progów najazdowych na ul.
Kasztanowej w Alwerni z Komendą Powiatową Policji oraz Powiatowym Zarządem
Dróg w Chrzanowie w miesiącu styczniu zwołana zostanie wizja w terenie celem
ustalenia zasadności montażu progów zwalniających.
4. Radny Marek Dudek: w sprawie cieku wodnego w Grojcu – ciek bez nazwy płynący
przez Grojec czyszczony jest systematycznie. Zarówno z budżetu Gminy jak
i z funduszu sołeckiego co roku finansuje się czyszczenie cieku "etapami". W roku 2018
(23.08.2018 r -RU: 406/2018) zawarto umowę ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych ul.
Krakowska 20 na czyszczenie 207 m w/w cieku za kwotę 26 900, 00zł.
Za uzyskane oszczędności zawarto umowę (13.12.2018r) z firmą GARDEN TOM,
która wykona czyszczenie i regulację cieku na 52 m za 1 100 zł. Podobne działania
prowadzone były w 2017 r. Wówczas zawarto umowę (RU:346/2017 z dn. 29.08.2017r)
z Zakładem Usług Komunalnych w Alwerni i dokonano regulacji na odcinku 211 m za
kwotę 13 693, 34 zł. W 2017 r z uzyskanych oszczędności (dn. 14.12.2017r
RU:484/2017) również z Zakładem Usług Komunalnych podpisano umowę na
regulację 25 m na kwotę 2 476,11 zł. Jak wskazuje powyższe zestawienie działania
mające na celu poprawę stanu cieku wodnego w miejscowości Grojec mają charakter
ciągły. W projekcie planu budżetu na 2019 r. również zabezpieczono środki na
kontynuację tego celu.
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5. Radna Katarzyna Drabiec: w sprawie lamp na ul. Krakowskiej w Alwerni – do
Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie zostało wysłane pismo z prośba o podjęcie
działań w sprawie podłączenia oświetlenia ulicznego ze względów bezpieczeństwa.
W sprawie zalegających liści na ul. Zacisze – prace zostały wykonane.
6. Radna Jolanta Kuciel: w sprawie utwardzenia terenu przy budynku przedszkola
w Kwaczale
- w styczniu wykonana zostanie kalkulacja kosztów zadania
inwestycyjnego.
7. Radna Marzena Kubica: w sprawie lustra przy ul. Szkolnej oraz znaku drogowego na
ul. Pańskiej w Grojcu – zostały wykonane.
8. Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kędziora: w sprawie złego funkcjonowania
umowy z Tauron Dystrybucja S.A. – do Tauron Dystrybucja S.A. zostało wysłane
pismo w sprawie dotrzymywania terminów usuwania zgłaszanych usterek oświetlenia
ulicznego.
9. Sołtys Jan Lizończyk w sprawie hali przy Szkole Podstawowej w Regulicach – prace
związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu na sali gimnastycznej w Regulicach
zostały odebrane bez zastrzeżeń i jest już użytkowana. W sprawie przedłużenia
chodnika ul. Chrzanowska, ul. Prusa – do Powiatowego Zarządu Dróg zostało wysłane
w tej sprawie pismo.
10. Sołtys Wiesława Jakóbik: w sprawie hydrantów - do Zakładu Usług Komunalnych
w Alwernia Sp. Z o.o. wysłane zostało pismo w sprawie udzielenia informacji dot.
aktualnego stanu technicznego hydrantów na terenie Gminy Alwernia oraz
dokonywanych przeglądów. W sprawie wymiany znaku od strony miejscowości
Kamień - znak zostanie wymieniony z nowych środków budżetowych w miesiącu
styczniu 2019 roku. W sprawie korzeni podnoszących asfalt - podczas wizji w terenie
w dniu 14.12.2018 r. w obecności Pani Sołtys ustalono: drzewa z gat. topola rosnące
wzdłuż ścieżki rowerowej rozsadzają korzeniami asfalt, drzewa rosną w ciągu drogi
powiatowej, przekazano do rozpatrzenia wg. kompetencji.
IV.

W dniu 06 grudnia 2018 roku został ogłoszony III przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkanych na
terenie Gminy Alwernia na okres od. 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
W dniu otwarcia ofert tj. 14 grudzień 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Alwerni
wpłynęła jedna oferta przetargowa od firmy Zakład Gospodarki Komunalnej
„Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Cena ryczałtu miesięcznego brutto: 170 834 zł
Cena brutto oferty: 512 502,00 zł.

V.

Burmistrz Gminy uczestniczyła w:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotkaniu, na którym podsumowano projekt „Kwaczała wczoraj i dziś”, realizowany
przez Stowarzyszenie dla Edukacji MOST i Szkołę Podstawową w Kwaczale
Spotkaniu z Wójtem Gminy Spytkowice
Spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Brodła
X Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników Wieliczka 2018
Spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty
Spotkaniu z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni
Spotkaniu mikołajkowym organizowanym przez Stowarzyszenie Seniorzy Alwerni
Spotkaniu z Dyrektorem Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
Konwencie Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotkaniu z przedstawicielami firmy Hydrochem i Nowix
Spotkaniu z przedstawicielami firmy Alvernia Planet
Spotkaniu z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli Gminy Alwernia
Spotkaniu z Gminną Radą Seniorów
Spotkaniu z Radnym Powiatowym Panem Dawidem Pierzchałą
Mikołajkowym Turnieju Skrzatów organizowanym przez MKS TRIUMF Alwernia
Spotkaniu niepodległościowo-świątecznym zorganizowanym przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku i Chór Gospel Alwernia
Spotkaniu z Radnym Powiatowym Panem Marcinem Kaszubą
Spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Małopolskim Spotkaniu Opłatkowym organizowanym przez Wojewodę Małopolskiego
i Marszałka Województwa Małopolskiego
Wręczeniu awansu zawodowego dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Okleśnej
Spotkaniu z Panią Dyrektor MGBP w Alwerni
Spotkaniu z Sołtysem Miejscowości Poręba Żegoty
Spotkaniu z Sołtysem Miejscowości Okleśna.

Alwernia, dnia 17 grudnia 2018 r.
Sporządziła: Jolanta Nowakowska
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