Sprawozdanie Burmistrza
za okres od 23.04.2013 rok do 04.06.2013 rok
Sekretarz Gminy
Joanna Rakowska

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH NA SESJI W
DNIU 24 KWIETNIA 2013R.
•

uchwała Nr XLII/288/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radków - realizowana na bieżąco

•

uchwała Nr XLII/289/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków
na 2013 rok - realizowana na bieżąco

•

uchwała Nr XLII/290/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych - realizowana na
bieżąco

•

uchwała Nr XLII/291/13 w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Ścinawce
Dolnej 21a - z dniem 31 sierpnia 2013r. zlikwidowane zostanie Publiczne
Gimnazjum w Ścinawce Dolnej 21a

•

uchwała Nr XLII/292/13 o zmianie uchwały nr XIX/149/04 Rady Miejskiej
w Radkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ścinawce Średniej z Publicznym Gimnazjum w
Ścinawce Średniej i utworzenia Zespołu Szkół w Ścinawce Średniej - w trakcie
realizacji

(Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem z dnia 29 maja 2013r.

stwierdził nieważność ust.2 załącznika nr 1 do uchwały)
•

uchwała Nr XLII/293/13 w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez
Gminę Radków - uchwała została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

•

uchwała Nr XLII/294/13 w sprawie określenia granic obwodu Publicznego
Gimnazjum w Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego 34 – Wojewoda Dolnośląski
rozstrzygnięciem z dnia 27 maja 2013r. stwierdził nieważność uchwały.

•

uchwała Nr XLII/295/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji uchwała

została

ogłoszona

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Dolnośląskiego pod poz. 3284 z dnia 23 maja 2013r. i wejdzie w życie od dnia
7 czerwca 2013r.
•

uchwała Nr XLII/296/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3284 z dnia 23 maja 2013r. i wejdzie
w życie od dnia 7 czerwca 2013r.

INFORMACJA O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH PRZEZ BURMISTRZA W OKRESIE
MIEDZYSESYJNYM


zarządzenie Nr 39/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 27/13
Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 2 kwietnia 2013r. zmieniające Zarządzenie
nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie
ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego –
przedmiotowym zarządzeniem zmieniono stawkę czynszu dzierżawnego za grunty
dzierżawne na cele rolne, w tym związane z uprawą sadowniczą, ogrodniczą lub
hodowlą ryb - czynsz roczny wynosi 90,00 zł/ha



zarządzenie Nr 40/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wytycznych
organizacji pracy Przedszkola, Zespołów Szkół i Zespołów Szkolno- Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Radków na rok szkolny 2013/2014 - przedmiotowym
zarządzeniem ustalono wytyczne w sprawie organizacji pracy Przedszkola, Zespołów
Szkół i Zespołów Szkolno- Przedszkolnych prowadzonych przez gminę Radków na
rok szkolny 2013/2014



zarządzenie Nr 41/13 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok - w wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok
wynosi po stronie dochodów 30.646.126,90 zł oraz po stronie wydatków
33.708.676,90 zł



zarządzenie Nr 42/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
jednostek

budżetowych

przedmiotowym

oraz

zarządzeniem

samorządowych
określono

limity

zakładów

budżetowych

maksymalnego

-

miesięcznego

wynagrodzenia kierowników oraz zastępców kierowników gminnych jednostek
budżetowych oraz gminnych zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

kierownicy gminnych jednostek i zakładów budżetowych – 6.500 zł brutto
z-cy kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych – 5.000 zł brutto.


zarządzenie Nr 43/13 z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia gminnej
nieruchomości gruntowej do zbycia - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminny udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej jako działka nr 494/1
AM 1o powierzchni 0,0265 ha położony w Ścinawce Dolnej (pastwiska trwałe)



zarządzenie Nr 44/13 z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia gminnej
nieruchomości gruntowej do zbycia - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminną nieruchomość gruntową jako działka nr 312/8 AM 1o powierzchni
0,22 ha położoną w Tłumaczowie (grunty orne, pastwiska trwałe)



zarządzenie Nr 45/13 z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia
gminnej nieruchomości lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 2 położoną w Radkowie przy ul. Rynek 23



zarządzenie Nr 46/13 z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia
gminnej nieruchomości lokalowej – przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 3 położoną w Radkowie przy ul. Rynek 23



zarządzenie Nr 47/13 z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia
gminnej nieruchomości lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 4 położoną w Radkowie przy ul. Rynek 23



zarządzenie Nr 48/13 z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do
zbycia gminnej nieruchomości lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 5 położoną w Radkowie
przy ul. Rynek 23



zarządzenie Nr 49/13 z dnia 15 maja 2013r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04
Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie – z uwagi na
wynikający z niektórych umów obowiązek dalszego zatrudniania osób zatrudnionych
wcześniej w ramach robót publicznych, do struktury stanowisk pracy Urzędu
wprowadzono 5 etatów robotnika gospodarczego



zarządzenie Nr 50/13 z dnia 17 maja 2013r. w sprawie Regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie - przedmiotowym zarządzeniem
dostosowano zapisy Regulaminu wynagradzania do aktualnej struktury stanowisk
pracy wynikającej z Regulaminu Organizacyjnego



zarządzenie Nr 51/13 z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
budżetu państwa na wyprzedzając finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich - przedmiotowym zarządzeniem postanowiono o zaciągnięciu
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: „Kanały rozdzielcze kanalizacji
sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – Etap Sarny”, do kwoty
1.237.016,00zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową.



zarządzenie Nr 52/13 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia gminnej
nieruchomości gruntowej do zbycia - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,70 ha jako działka nr 224 AM
4 położoną w Ścinawce Dolnej (droga)



zarządzenie Nr 53/13 z dnia 19 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do
wydzierżawienia

gminnych

nieruchomości

-

przedmiotowym

zarządzeniem

przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,9100 ha
jako działka nr 229/1 AM 1 położoną w Tłumaczowie (grunty orne)


zarządzenie Nr 54/13 z dnia 27 maja 2013r. w sprawie powołania Zespołu do
spraw realizacji Projektu i obowiązywania dokumentacji do Projektu pn: „Internet
szansą rozwoju Gminy Radków” współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków EFRR w ramach POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-02-124/11 –
przedmiotowym zarządzeniem powołano zespół

w celu prawidłowej realizacji

Projektu pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Radków” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków EFRR w ramach POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” w składzie:
•

Pani Marlena Rogus – Skarbnik Gminy,

•

Pani Maria Malik – Kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Współpracy
Transgranicznej,

•

Pani Barbara Jerzyk – Kierownik OPS-u,

•

Pani Czesława Jarzyńska – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej,

•

Kierownik Projektu.

Referat Organizacyjno – Administracyjny
Kierownik Józef Strug
Staże pracownicze:
W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w miesiącu
maju w Urzędzie Miasta i Gminy półroczny staż odbywało 3 osoby bezrobotne.

Urząd Miasta i Gminy:
Zgodnie z umową z dnia 30.10.2012r. nr UMRP/12/0055 w sprawie zorganizowania
i finansowania zatrudnienia w ramach robót publicznych w miejscu pracy zawartą między
UMiG w Radkowie a PUP w Kłodzku z 4 bezrobotnymi został rozwiązany stosunek pracy
z dniem 5.05.2013r.
Na podstawie umowy z dnia 21.03.2013r. zawartej miedzy UMiG w Radkowie z PUP
w Kłodzku w sprawie zorganizowania zatrudnienia w ramach robót publicznych trwa
nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od 15.04.2013r.
do 14.10.2013r. z 13 osobami.
Po spełnieniu wymogów dotyczących – programu specjalnego dla osób bezrobotnych
+50 pod nazwą: „Poprawa infrastruktury w miastach i gminach powiatu kłodzkiego” pracuje
w ramach robót publicznych 9 osób od 22.04.2013 do 21.09.2013r. Jednym z warunków do
zatrudnienia było ukończenie 50 lat życia. Po zakończeniu robót publicznych UMiG
w Radkowie zatrudni 2 osoby na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Piotr Rożej

W ramach wykonywanych przez referat obowiązków w okresie od dnia 23 kwietnia
2013r. do dnia 31 maja 2013r:
1. Przygotowano 9 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Radków tj:
-

4 zarządzenia o przeznaczeniu do zbycia gminnych nieruchomości lokalowych nr 2,

3, 4 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Radkowie przy ul. Rynek 23. Sprzedaż
realizowana jest na wniosek głównych najemców przedmiotowych lokali.
-

zarządzenie prostujące oczywistą pomyłkę w

Zarządzeniu nr 27/13 Burmistrza

Miasta i Gminy Radków z dnia 2 kwietnia 2013r. regulującym stawki bazowe za dzierżawę
gminnych nieruchomości rolnych.
-

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych

do wydzierżawienia, dotyczącego działki nr 229/1 w Tłumaczowie;
-

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia, dotyczącego gminnej działki nr 224 położonej w Ścinawce Dolnej;
-

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia, dotyczącego działki nr 312/8 położonej w Tłumaczowie;
-

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia, dotyczącego działki nr 494/1 położonej w Ścinawce Dolnej.
II.

Przeprowadzono następujące rokowania i przetargi:

-

rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż gminnej

nieruchomości lokalowej. Rokowania dotyczyły lokalu nr 4 usytuowanego w budynku
położonym w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 5. Lokal składa się z 2 pomieszczeń tj.
kuchni i 1 pokoju o łącznej powierzchni użytkowej 11,80 m2. Do lokalu przynależy 1
pomieszczenie na strychu o powierzchni 4,60m2. Rokowania wyłoniły zwycięzcę, którym
zostali Państwo Stefanii i Zbigniew Radomińscy.
-

dwa przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę części o pow. 100 m 2 gminnej

nieruchomości gruntowej położonej w Karłowie, oznaczonej jako działka nr 63/1 w celu
zabudowy budynkiem straganu. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym;

III.

Zawarto następujące akty notarialne dotyczące:

-

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku usytuowanym przy

ul. 3 Maja 5 w Ścinawce Średniej. Cena osiągnięta w rokowaniach ustalona została na kwotę
7 070,00 zł.
-

sprzedaży nieruchomości położonej w Radkowie oznaczonej jako działka nr 978

o powierzchni 0,8592 ha. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 310 575,00 zł brutto.
IV.

Podano do publicznej wiadomości informację o organizowanych przetargach na

zbycie lub dzierżawę gminnych nieruchomości tj:
-

II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 60/1 AM 1
o pow. 2,16 ha, położona w Karłowie. Termin przetargu 11.06.2013r.
-

II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 983 AM 16
o pow. 0,0938 ha, położona w Radkowie przy ul. Leśnej 16. Termin przetargu 04.06.2013r.
-

I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gminnej nieruchomości położonej

w Suszynie, oznaczonej jako działka nr 113/7. Termin przetargu: 04-06-2013r. godz.1100;
-

I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gminnej nieruchomości położonej

w Ścinawce Średniej, oznaczonej jako działka nr 133/3. Termin przetargu: 18-06-2013r.,
godz. 1000;
-

III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości położonej

w Radkowie, oznaczonej jako działka nr 415/6. Termin przetargu: 04-06-2013r., godz. 1015;
-

II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości położonej

w Ścinawce Dolnej, oznaczonej jako działka nr 283/5. Termin przetargu: 04-06-2013r., godz.
1030;
-

II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości położonej

w Suszynie, oznaczonej jako działka nr 143/1. Termin przetargu: 04-06-2013r., godz. 1045;
-

I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości położonej

w Wambierzycach, oznaczonej jako działka nr 35/2. Termin przetargu: 11-06-2013r.,
godz. 1000.
V.

Przygotowano 1 Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Radków w sprawie zatwierdzenia

projektu podziału nieruchomości.

Decyzja

wydana została na wniosek właścicieli

nieruchomości i dotyczyła podziału działki nr 870/6 w Radkowie.

VI.

Do chwili obecnej nie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pod nazwą:” „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na
odcinkową regulację koryta rzeki Ścinawki na odcinku od m. Tłumaczów do ujścia do
rzeki Nysy Kłodzkiej przy zastosowaniu elementów ekoregulacji wraz z dowiązaniem
się do odcinków wyregulowanych i niewymagających regulacji oraz przystosowaniem
koryta do migracji i bytowania ryb”. Dla informacji podaje się, że w dniu 11 kwietnia
2013 r. do

Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Ochrony Środowiska

z którego wynikało że

wpłynęło pismo

strona

czeska

Generalnej Dyrekcji
nie wnosi o aktywne

uczestnictwo w transgranicznej ocenie oddziaływania na środowisko, jednocześnie prosi
o przekazanie

jej wszelkich istotnych dokumentów sporządzonych na potrzeby

postępowania

w sprawie oceny oddziaływania

W związku z

powyższym

ww. przedsięwzięcia na środowisko.

w dniu 15 kwietnia 2013 r. zostało wydane postanowienie

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko, wraz

z określeniem zakresu raportu, a w dniu 16.04.2013 r. wydano postanowienie o zawieszeniu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji środowiskowej do czasu
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wnioskodawca do chwili obecnej

nie przedłożył

tut. Urzędowi sporządzonego raportu

o którym mowa wyżej. W związku z powyższym nadal jest zawieszone postępowanie
administracyjne dotyczące wydania ww. decyzji środowiskowej.
VII.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów z zakresu gospodarki odpadami

firma PRO EKO NATURA Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy
Radków o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
związanego z budową: „Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych w celu przygotowania ich do procesu odzysku”. Planowana inwestycja
zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: 159/3 , 160/3, 160/5, 161/1,161/2
położonych we wsi Ścinawka Dolna

gmina Radków.

Przedmiotowa instalacja MBP

o zdolności produkcyjnej 90 tys. ton/rok funkcjonować będzie w ramach Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ścinawce Dolnej. W związku ze złożonym
wnioskiem o wydanie ww. decyzji środowiskowej,

tut. Urząd wszczynając postępowanie

administracyjne zawiadomił strony, a także wystąpił do właściwych organów o wydanie
stosownych opinii. Do chwili obecnej nie została jeszcze wydana decyzja środowiskowa dla
ww. przedsięwzięcia.
VIII.

W związku z podjętą

w dniu 29 listopada 2012 r. uchwałą przez Radę Miejską

w Radkowie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków” nadal tut. Urząd przyjmuje

wnioski od osób fizycznych i prawnych zainteresowanych zmianą studium. Dla informacji
podaje się, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu autorem opracowania projektu zamiany
ww. studium będzie firma REGOPLAN Sp. z o.o. Wrocław, ul. Kasztanowa 18-20/34, z którą
Gmina Radków zawarła stosowną umowę. Wyżej wymieniona

firma przedłożyła

najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i terminu realizacji przedmiotu opracowania
(termin opracowania - 12 miesięcy od daty podpisania umowy, cena brutto - 43.050,00 zł, ).
W dniu 13 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radków odbyło się spotkanie
z projektantem na którym omówiono sprawy związane z opracowaniem projektu zmiany
studium. Po spotkaniu tut. Urząd przekazał projektantowi niżej wymienioną dokumentację:
- kserokopię złożonych wniosków o zmianę studium,
- kserokopię pism organów i instytucji w sprawie studium,
- Inwentaryzację złóż surowców mineralnych Gminy Radków, Inwentaryzację przyrodniczą
Gminy Radków - 2005 r., Studium środowiska kulturowego Gminy Radków - tom I i II oraz
Plan urządzeniowo-rolny Gminy Radków z 2005 r.
IX.

Nadal kontynuowana jest procedura wszczęta Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie z

dnia 11 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu

zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru ”Tłumaczów

Wschód”. Dla informacji podaje się, że Urząd Miasta i Gminy Radków między innymi:
-

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

we Wrocławiu

oraz do

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku w sprawie uzgodnienia
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko dla zmiany planu;
-

zawiadomił organy i instytucje, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przystąpieniu przez Gminę
Radków do sporządzenia zmiany planu i możliwości składania uwag i wniosków,
-

powiadomił społeczeństwo poprzez obwieszczenie i ogłoszenie w prasie o możliwości

składania uwag i wniosków do zmiany ww. planu.
X. Działając w oparciu o art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjnie i
kartograficzne, mówiącym o tym, iż Burmistrz, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych,
ustala numery porządkowe budynkom , wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru
porządkowego dla budynku: w Ścinawce Dolnej na dz. nr 707/11 AM 2.
•

Stosownie do obowiązku nałożonego ustawą z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu
w Księgach Wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
samorządu terytorialnego, na bieżąco prowadzona jest procedura związana z
gromadzeniem dokumentacji niezbędnej do przekazywania stosownych wniosków do

Sądu Rejonowego w Kłodzku, VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w
Nowej Rudzie, celem urządzenia ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości
gminnych, które w obecnej chwili ksiąg nie posiadają.
XII. W związku z przekazaniem Radkowskiemu Zespołowi Żłobków w Radkowie w trwały
zarząd lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego w kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 1214 w Radkowie użyczono tejże jednostce również część nieruchomości gruntowej nr 449/16
AM 17 o powierzchni 0,0398 ha znajdującej się na zapleczu w/w kamienicy. Grunt użyczono
na potrzeby żłobka w szczególności w celu urządzenia placu zabaw.
XIII.

Na bieżąco, przy współpracy z innymi referatami organizowane są wyjazdy w teren,

podejmowane decyzje oraz prowadzona jest korespondencja w sprawach sprzedaży,
dzierżawy, użyczenia lub oddania w użytkowanie wieczyste gminnych nieruchomości. Na
bieżąco prowadzone są również procedury związane z wydzierżawianiem gminnych
nieruchomości. Jednocześnie w ramach wykonywanych czynności związanych z obrotem
nieruchomościami oraz regulacją ich stanów prawnych zleca się wyceny nieruchomości i
różnego rodzaju czynności geodezyjne, w których pracownicy referatu biorą czynny udział.
XIV.

Na bieżąco przygotowywane są i wydawane na wniosek osób fizycznych i prawnych

wypisy, wyrysy i zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
studium w sprawie określenia przeznaczenia działek, terenów lub obszarów położonych na
terenie miasta i gminy Radków.
XV.
pod

Merytoryczni pracownicy referatu opiniują wstępne projekty podziałów nieruchomości
kątem

ich

zgodności

z

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Radków oraz weryfikują informacje o sprzedażach lub
darowiznach nieruchomości przeprowadzonych na terenie Miasta i Gminy Radków w celu
ustalenia przysługującego Gminie prawa do:
- skorzystania z pierwokupu nieruchomości;
- naliczenia opłaty planistycznej.
XVI.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do rozpoznania 12 wniosków o wydanie

zezwolenia na usunięcie drzew. W tym samym czasie wydano 14 decyzji zezwalających na
usunięcie drzew oraz

2 decyzje odmawiające wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

W chwili obecnej 10 wniosków oczekuje na rozpatrzenie.
Burmistrz Miasta i Gminy Radków zwrócił się z wnioskami do Starosty Kłodzkiego
o wydanie stosownego zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowościach Wambierzyce
i Radków rosnących na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Radków, które

to należało usunąć w związku z tym, iż nie rokowały one szans na przeżycie oraz stanowiły
zagrożenie dla istniejących obiektów budowlanych, jak również zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Kierownik Lidia Jagódka

Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - przesłano informację na pytanie w sprawie działań
mających na celu wyjaśnienie i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości, które
mogłyby być uznane za korupcyjne lub poddające w wątpliwość merytoryczny charakter
wyboru podręczników przez nauczycieli - “Nauczyciele dokonując wyboru podręcznika dla
danej edukacji mają obowiązek zbadania zgodności treści zawartych w podręczniku z
treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego
programu nauczania. W

i treściami wybranego przez siebie

przypadku wyboru podręcznika przeznaczonego do edukacji

wczesnoszkolnej, nauczyciel sprawdza, czy w publikacji zawarto usystematyzowaną
prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu edukacji polonistycznej,
matematycznej,

przyrodniczej

i

społecznej

określonych

w

podstawie

programowej

kształcenia ogólnego w tym celu wypełniają stosowne arkusze. Podręczniki zgłoszone przez
nauczycieli tworzą Szkolny Zestaw Podręczników. Dyrektorzy zgodnie z art. 22a ust. 2e
ustawy o systemie oświaty podają do publicznej wiadomości, do 15 czerwca danego roku
zestawy podręczników (na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w formie papierowej
otrzymują uczniowie), które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
Corocznie w placówkach na podstawie art. 22 b ustawy o systemie oświaty dyrektorzy
podejmują działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie
szkoły (kiermasze). W jednej z placówek od tego roku uczniowie będą również mieli
możliwość udziału w giełdzie internetowej.
Nauczyciele nie są zaangażowani w organizację sprzedaży nowych podręczników na terenie
szkoły. Dyrektorzy są poinformowani, że sprzedaż nowych podręczników, bez względu na
miejsce jej prowadzenia, jest działalnością gospodarczą regulowaną odrębnymi przepisami”.
W związku z otrzymaną dotacją

na stypendia socjalne (w wysokości jak

wnioskowano) wydano 167 decyzji zmieniających (z kwoty niższej na wyższą).
W tut. Urzędzie w m-cu maju dwukrotnie odbyło się spotkanie z dyrektorami zespołów
szkół i przedszkola w sprawie m.in. zatwierdzania projektów organizacji roku szkolnego
2013/2014. W jednym spotkaniu uczestniczyła Pani Prezes ZNP.

Zatwierdzono arkusze organizacji roku szkolnego 2013/2014- szczególną uwagę
zwrócono na godziny ponadwymiarowe:
a)“ Przydział godzin ponadwymiarowych może wynikać z „naturalnego przekroczenia
pensum” , tylko w przypadku, jeśli z planu nauczania danego przedmiotu zachodzi potrzeba
przydzielenia takich godzin i są to godziny zgodne ze specjalnością tych nauczycieli.
Pozostałe godziny należy wykazać na wakacie (mogą być realizowane przez dodatkowo
zatrudnionych nauczycieli) oraz w ramach zaplanowanych środków w budżecie placówki na
ten cel (środki z budżetu Gminy);
b)

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze godziny ponadwymiarowe

mogą być przydzielone tylko w przypadku naturalnego przekroczenia pensum, nie więcej niż
2 godziny w tygodniu, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Radków”.
Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Polityki Społecznej
– otrzymaliśmy wyniki pierwszej edycji “Otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie
gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Maluch 2013”. Oferty Gminy “na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3” - Żłobek Gminny w Ścinawce Średniej i Żłobek Gminny w Radkowie
zostały zaakceptowane, a wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
powyższych zadań to kwota: 230.461,00zł.
W związku z zakończeniem realizacji

projektu w 100% dofinansowanego w ramach

POKL, tytuł: „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków” złożone końcowe sprawozdanie wraz z VIII wnioskiem o płatność – otrzymało informację
o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność projektu systemowego. Natomiast
o końcowym rozliczeniu i zamknięciu projektu zostaniemy poinformowani odrębnym pismem.
W Zespole Szkół w Radkowie trwa kontynuacja projektu pt. “Radkowska
Akademia Prymusów” w ramach POKL realizowanego przez Fundację “Merkury”
z Wałbrzycha dla 80 uczniów gimnazjum – do końca czerwca 2013r.
Prowadzone są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów. Nad prawidłowym przebiegiem projektu i realizacją różnego rodzaju zajęć czuwają przedstawiciele
Fundacji, którzy pełnia rolę koordynatorów i asystentów projektu.
W dniu 02.06.2013r. na stadionie w Ścinawce Średniej odbył się Gminny Dzień Dziecka, który po raz pierwszy zorganizowany został w formie Festynu Rodzinnego.
Organizatorami Festynu Rodzinnego byli: Urząd Miasta i Gminy Radków, wszystkie Placówki
oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy przy wsparciu Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola
Estreichera.
W programie było:
−

od godz. 14,30 występy dzieci i młodzieży z poszczególnych przedszkoli i szkół
funkcjonujących na terenie Gminy Radków, a o godz. 16,00 występy grup
tanecznych, a następnie zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych przygotowane
przez nauczycieli Przedszkoli i Zespołów Szkół, a w szczególności:

−

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej – program
(konkurencje) dla wszystkich gimnazjalistów,

−

Zespół Szkół w Radkowie -

program (konkurencje) dla wszystkich uczniów klas IV-

VI szkół podstawowych,
−

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Ścinawce Dolnej – program (konkursy)

dla wszystkich uczniów klas

I-III szkół

podstawowych,
−

Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie wraz z nauczycielami
z ZSP

(oddziały przedszkolne) –

konkursy dla wszystkich dzieci w wieku

przedszkolnym.
Ponadto :
1/ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera wystawiła stoisko dla
dzieci – malowanie twarzy i zajęcia plastyczne
2/ Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – zorganizowało zajęcia artystyczne oraz
udostępniło modele samochodów zdalnie sterowanych na torze mobilnym,
Dodatkowo, były różne inne atrakcje dla dzieci i młodzieży, w tym: dmuchańce, zjeżdżalnie,
trampolina, kłady, jazda samochodem terenowym, stoisko z zabawkami.
Swojskie jadło: wędliny, serki, słodycze, ciasto, napoje, kawa, herbata, wata cukrowa, grill
itp.
HALA SPORTOWA
W dniach szkolnych do godziny 15-tej z hali korzysta głównie dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół w Ścinawce Średniej, dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Radków oraz zajęć
dodatkowych z wychowania fizycznego SKS-ów i świetlica szkolna.
W godzinach popołudniowych odbywają stałe zajęcia tj. HIP-HOPA, zajęcia muzyczne,
aerobiku, fitness, zajęcia sportowe w sekcjach łuczniczej, szachowej. Ponadto klienci hali
korzystali z siłowni, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, bilarda, babingtona, piłki siatkowej,
piłki halowej.
Duża ilość klientów w maju przeniosła się na obiekty otwarte co jest sytuacją normalną.

Wykaz osób ćwiczących w tym okresie:
Siłownia

- 185 uczestników

Tenis stołowy -

48 uczestników

Tenis ziemny -

14 uczestników

Bilard

-

12 uczestników

Babington

-

10 uczestników

Pozostałe osoby to osoby ćwiczące na parkiecie hali. Ogółem w tym okresie ćwiczyło 840
uczestników, hala uzyskała dochody w wysokości 1980 zł.
IMPREZY SPORTOWE
•

20.04.2013 rok GRAND PRIX Ziemi Kłodzkiej w szachach dla dzieci i młodzieży do
18 lat, ostatnia impreza sezonu 2012/13. Ogółem uczestniczyło w tej edycji 46
zawodników.

•

27.04. i 28.04.2013 roku odbyły się dwie imprezy wyścigi samochodzików zdalnie
sterowanych w których uczestniczyło 148 uczestników.

•

08.05.2013 roku odbył się strefowy turniej piłkarski Piłkarska Kadra Czeka chłopców
do 15 lat, w których nasza młodzież z Gimnazjum w Ścinawce Średniej zajęła I
miejsce. Jako zwycięzca strefy uczestniczyli 18.05. w Finale Dolnośląskim w Kotli k.
Głogowa gdzie awansowali do finału ulegając rówieśnikom ze Środy Śląskiej 1-0.
To duże osiągnięcie młodych sportowców piłkarzy ze Ścinawki Średniej.

•

18.05.2013 roku na hali w Ścinawce odbył się Finał Dolnośląski w szachach
Indywidualnych w ramach Dolnośląskich Igrzysk LZS z udziałem 98 zawodników
wyłonionych drogą eliminacji Powiatowych. Startowali przedstawiciele 13 Powiatów i
23 Gmin z Dolnego Śląska.

Gmina Radków zwyciężyła w punktacji Gmin i Powiatów mając przedstawicieli we wszystkich
6 konkurencjach indywidualnych, zdobywając dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe
medale.
POLITYKA ZDROWOTNA
•

Gmina Radków przystąpiła do udziału w programie prewencyjnym „Bezpieczna
kobieta”. Program prowadzony jest przez Panie z Komendy Powiatowej Policji w
Kłodzku. Program adresowany jest do wszystkich kobiet bez względu na wiek,
wykształcenie czy wykonywany zawód. Program jest również skierowany do kobiet
po przebytych wcześniej doświadczeniach urazowych, a także kobiet z problemem
alkoholowym oraz innego rodzaju rodzin dysfunkcyjnych ( np. przemoc domowa). Do
udziału w programie chęć zadeklarowało 30 Pań. Pierwsze spotkanie odbyło się

16.05.2013r w spotkaniu uczestniczyło 19 Pań. Drugie spotkanie odbyło się
27.05.2013r. w spotkaniu wzięło udział 12 Pań. Głównym założeniem programu jest
poprawa bezpieczeństwa kobiet w powiecie kłodzkim, wyuczenie obronnych
zachowań przed wszelkimi formami przemocy, obejmujący zarówno trening
psychologiczny i praktyczna naukę skutecznych metod samoobrony. Na m-c
czerwiec zaplanowane jest 4 spotkania trwające po 3 godziny.
•

W związku z planowanym przeprowadzeniem na terenie Gminy Radków akcji
honorowego oddawania krwi zwrócono się z prośba do sołtysów, szkół,

parafii,

zakładów pracy, OSP, Policji, Straży Miejskiej o sporządzenie do 15.06.2013r. list
osób chętnych do włączenia się do akcji. Akcja będzie przeprowadzona przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Wałbrzycha wówczas gdy chęć oddania krwi
zadeklaruje minimum 40 osób.
•

W dniu 15.05.2013r. OSP z Wambierzyc

zorganizowało akcję honorowego

oddawania krwi. W akcji wzięło udział 8 osób. Każda z osób oddała 450 ml. krwi.
•

W dniu 23.05.2013r. firma MilBas Optyk przeprowadziła bezpłatne badania wzroku.
W badaniach wzięło udział 20 osób.

•

W dniu 23.05.2013 r. w Ścinawce Średniej (koło Biedronki) firma Fado z Gdyni
przeprowadziła badania mammograficzne. Przebadano 83 Panie . Jest to najwyższa
frekwencja od ponad 2 lat.

•

W dniu 27.05.2013r. w Radkowie firma Diagnostyk z Zielonej Góry przeprowadziła
badania mammograficzne . Przebadano 53 Panie.

•

Mieszkańcy Gminy Radków zostali poinformowani że w Specjalistycznym Centrum
Medycznym S.A. w Polanicy Zdrój funkcjonuje w ramach NFZ :

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego,
- Poradnia Metaboliczna,
- Poradnia Diabetologiczna,
- Poradnia Nefrologiczna
oraz można wykonać bez kolejki badania endoskopowe przewodu pokarmowego
( Gastroskopia).

Przeprowadzono kontrolę wszystkich świetlic , które funkcjonują od 18.03.2013r.
Umowy zlecenie z osobami prowadzącym zajęcia podpisane są do końca czerwca. Na
chwilę obecną w niektórych świetlicach zauważa się powtarzalny brak zainteresowania
społeczności

lokalnej,

sołtysów

i

organizacji

działających

w

miejscowościach

funkcjonowaniem świetlicy a co za tym idzie nie ma pomysłów i nie ma współpracy. W
miesiącu czerwcu będą kontrole powtórzone.


W związku z ofertą firmy Kobiecanki prowadzonej przez Panie, które mają bardzo
duże doświadczenie w branży dziennikarskiej skupiającej kobiecą społeczność
Dolnego Śląska zajmującej się prowadzeniem szkoleń i warsztatów z różnych
dziedzin, przede wszystkim z komunikacji, wystąpień publicznych wystosowano
zaproszenia do Pań liderek z miejscowości Gminy Radków na spotkanie robocze
którego celem będzie

ustalenie szczegółów planowanego na koniec czerwca

wydarzenia z udziałem około 50-60 Pań.
 Gmina Radków udzieliła wsparcia finansowego poprzez dofinansowanie zakupu 50
paczek o wartości 500 zł brutto

dla

dzieci uczestniczących w

zawodach

wędkarskich z okazji Dnia Dziecka organizowanych w dniu 02.06.2013r. przez Koło
Wędkarskie „SUM” w Ścinawce Dolnej.


Gmina Radków z polityki zdrowotnej dofinansowała 5 godzin rehabilitacji fizycznej
dla dwóch Pań, mieszkanek Gminy po operacji raka piersi.

Gmina Radków została zaproszona do udziału w IV Edycji Konkursu Zdrowa Gmina.
Pierwszy etap konkursu to przede wszystkim promocja badań w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworów: raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego, m.in. poprzez
wskazanie mieszkańcom swojej gminy miejsc , gdzie mogą wykonać potrzebne badania w
związku z czym zwrócono się do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne
Programy Wczesnego Wykrywania raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy o przesłanie materiałów promujących akcję tj. plakaty i ulotki które
poprzez sołtysów zostaną przekazane mieszkańcom Naszej Gminy.
KLUB SENIORA
W 19.05.13r. Uczestniczki Klubu Seniora uczestniczyły aktywnie w Festynie Rodzinnym
zorganizowanym w Ścinawce Górnej (występ na scenie – skecze).
W dniu 26.04.2013r. Uczestniczki Klubu Seniora wzięły udział w integracyjnym spotkaniu
wyjazdowym “Krzeszów - Bromov”

INFORMACJE Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADKOWIE


Wycieczka piesza krajoznawczo-integracyjna do Wambierzyc uczniów klasy V Szkoły
Podstawowej.



Wyjazd na basen do Słupca uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w celu kształcenia
umiejętności korzystania z obiektów sportowych, rozwijanie umiejętności pływackich,
propagowania zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego.



Wycieczka integracyjna piesza klasy czwartej z wychowawcą z wambierzycką klasą
czwartą – zwiedzanie szkoły w Wambierzycach, a także wspólne ognisko i zabawy na
świeżym powietrzu.



Organizacja VI Gminnego Konkursu Matematycznego uczniów klas drugich. Udział
wszystkich szkół z Gminy Radków.



Udział uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Konkursie Plastycznym „Praca Strażaka”
zorganizowanym w ramach realizacji Projektu „Coroczne pokazy strażackie Ochotniczej
Straży Pożarnej skutecznym środkiem integrującym mieszkańców wsi i promującym
region” - zajęcie III miejsca w kategorii klasa III przez uczennicę Szkoły Podstawowej.



Reprezentowanie uczniów Gimnazjum w Indywidualnych Mistrzostwach LA w Nowej
Rudzie.



Poznanie procesu produkcyjnego oraz stanowisk pracy w Hucie Szkła Artystycznego
„Barbara” w Polanicy Zdroju. W ramach zajęć związanych z wyborem szkoły i zawodu –
wyjazd uczniów klasy III Gimnazjum.



Obejrzenie sztuki teatralnej w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu w celu kształcenia
umiejętności aktywnego uczestnictwa w kulturze- wyjazd uczniów Gimnazjum do
Wałbrzycha.



Udział i reprezentowanie szkoły w XIII Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o
puchar Tymbarku” w Kłodzku – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej.



Przeprowadzenie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów.



Piesza wycieczka integracyjna uczniowie Gimnazjum w celu integracji klasy,
promowania aktywnego trybu życia, profilaktyki uzależnień.



Wspólny wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej i uczniów Szkoły w Wambierzycach do
Szklarskiej Poręby – wycieczka wielodniowa integracyjno-dydaktyczna .



Wyjazd uczniów Gimnazjum do Wałbrzycha na zajęcia edukacyjne w Explora Parku.



Wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej do Czech Zdar nad Metuji – na zaproszenie
Czech uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dniu sportu w ramach projektu unijnego.



Lekcja w terenie. Wyjazd uczniów Gimnazjum do Polskiego Radia Wrocław w celu
poznania specyfiki pracy dziennikarza radiowego.



Reprezentacja szkoły przez uczniów Gimnazjum w Powiatowych Zawodach Sportowych
w siatkówce plażowej w Kłodzku.



Wyjazd uczniów Gimnazjum do Wrocławia do drukarki w celu poznania pracy drukarza.



Odebranie wyników po Ogólnopolskim Sprawdzianie Umiejętności Uczniów Klasy
Szóstej – wynik szkoły 22,5, wynik Gminy 21,0.



Uroczystość Szkolna z Okazji

Dnia Matki. Uczniowie

Szkoły Podstawowej

zaprezentowali występy artystyczne dla zaproszonych przez siebie mam i tatusiów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
•

Drużyna szachistów SP zajęła 21 miejsce w zawodach ogólnopolskich w Solinie.
Indywidualnie Michał Szydełko - uczeń klasy piątej zajął 5 miejsce.

•

W turnieju piłki nożnej „PIŁKARSKA KADRA CZEKA” organizowanym przez LZS
drużyna szkolna zajęła 2 miejsce w finale wojewódzkim, który odbył się 25 maja br.
w Głogowie.

•

Drużyna uczniów z klasy trzeciej SP zajęła 2 miejsce w konkursie rejonowym pod
nazwą „EUROMATEMATYK”. Konkurs organizowała SP nr 7 w Nowej Rudzie –
Słupcu.

•

17 maja br. uczniowie SP i GM zaprosili swoje mamy do hali sportowej na spotkanie z
okazji Dnia Matki. Przedstawili świetny program artystyczny oraz podjęli gości kawą,
herbatą i wspaniałym ciastem. Licznie przybyłe mamy były bardzo ucieszone.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WAMBIERZYCACH
•

1, 2 i 3 miejsce w kategorii klas pierwszych szkół podstawowych oraz 3 miejsce w
kategorii

klas drugich

w konkursie plastycznym pt. ” Praca Strażaka”

zorganizowanego w ramach projektu pn.” Coroczne pokazy strażackie Ochotniczej
Straży Pożarnej skutecznym środkiem integrującym mieszkańców wsi i promującym
region” zorganizowanym przez Ochotniczą Staż Pożarną w Ścinawce Średniej oraz
Gminne Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej.
•

3- dniowy wyjazd uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach do
Suchego Dolu (Czechy) w ramach współpracy ze Szkołą w Suchym Dole.

•

W dniach 22.05.-24.05.2013 r. - 3- dniowy wyjazd uczniów na wycieczkę do
Szklarskiej Poręby.

•

W dniach 10, 14 i 27.05.2013 r. odbyły się warsztaty Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej dla uczniów klas I- VI oraz nauczycieli, zorganizowane przez

Ochotniczą Straż Pożarną w Radkowie w ramach projektu pn” Bo liczy się czas- kurs
pierwszej pomocy i podstawy ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców gminy
Radków”.
•

Udział 2 nauczycieli w dwudniowych warsztatach w Karpaczu w ramach projektu
współfinansowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pt. „ Razem w pełni
sprawni” zorganizowanych przez fundację „ Promyk Słońca” z Wrocławia.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚCINAWCE DOLNEJ
•

Zgodnie plan pracy szkoły przeprowadzono

diagnozy gotowości szkolnej w

Przedszkolu oraz zewnętrzny test wiedzy i umiejętności klasy III SP.
•

W szkole odbył się Tydzień

Profilaktyczny, w ramach

którego

zorganizowano

zabawy integracyjne, przedstawienie teatralne, którego tematem była nieumiejętność
porozumiewania się i problem tolerancji, spotkanie z policjantem, psychologiem oraz
projekt plastyczny „ Drzewo moich zainteresowań”
•

Uczniowie gimnazjum wraz z uczniami Zespołu Szkół w Radkowie przygotowali
apel z okazji święta 3 -Maja.

•

Przedszkole zorganizowało gminny konkurs „ Wiosenny kapelusz” oraz wjazd do
teatru.

•

W przedszkolu i w szkole odbyły się obchody Dnia Mamy – przygotowano montaż
słowno – muzyczny, poczęstunek oraz wręczono własnoręcznie wykonane prezenty.

•

W maju odbyły się wycieczki uczniów gimnazjum do Wrocławia na warsztaty do
Centrum Nauki i Ogrodu Botanicznego oraz Muzeum Przyrodniczego. Uczniowie
Szkoły Podstawowej uczestniczyli w Dniu Sportu w Zdaże nad Metują oraz zwiedzili
Muzeum Wsi Opolskiej i Park Dinozaurów.

•

Uczniowie SP brali udział w zajęciach i konkursach przygotowanych w ramach Dnia
Języków Obcych.

•

Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej brali udział w turniejach gminnych i
strefowych piłki nożnej i siatkówki.

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z GR. ŻŁOBKOWĄ W RADKOWIE
•

26.04.2013r. w GCKSiT w Radkowie odbył się X Przegląd Wiersza o tematyce
„Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”. Wystąpiło 33 wybranych dzieci z przedszkoli.
Impreza ma charakter cykliczny. Występy dzieci oglądali zaproszeni goście.

•

Dzieci przedszkolne wzięły udział w konkursach:
- „Wiosenny kapelusz”- konkurs zorganizowany przez nauczycieli przedszkola
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej

- „Wiosna wokół nas” - konkurs wewnątrzprzedszkolny promujący dzieci zdolne w
ramach redakcji gazetki „Przedszkolaczek”
- „Dym papierosowy szkodzi dzieciom” - konkurs zorganizowany przez Powiatową
Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kłodzku, w ramach realizacji programu „Czyste
powietrze wokół nas”.
•

Dnia 16.05.2013r. dzieci 5 i 6 letnie ze Ścinawki Średniej wybrały się na wycieczkę do
Kłodzka. W programie wycieczki znalazł się:
- przejazd szynobusem
- zwiedzanie architektury rynku
- zwiedzanie muzeum
- spotkanie ze Strażą Miejską Kłodzka.

•

Dnia 16.05.2013r. dzieci z Radkowa

obejrzały teatrzyk w wykonaniu aktorów z

Krakowa pt. „Jaś i Małgosia”- zorganizowany przez bibliotekę w Radkowie.
•

Dzieci z Tłumaczowa w miesiącu maju w ramach realizacji treści programowych
odbyły wycieczki:
- do remizy strażackiej – dzieci poznały urządzenia, którymi posługują się strażacy,
sprzęt gaśniczy, oglądały zabytkową, ręczną syrenę strażacką, mogły również
przymierzyć hełm strażacki oraz podjąć próby kierowania wozem strażackim.
- do zakładu ogrodniczego – dzieci oglądały sadzonki warzyw i kwiatów, poznały
sposoby pikowania oraz pracę ogrodnika., rozpoznawały niektóre rośliny.
- do specjalistycznego gospodarstwa wiejskiego- dzieci poznały miejsca gdzie
mieszkają różne gatunki zwierząt hodowlanych, poznały cykl dojenia krów,
chłodzenia mleka, poznały maszyny rolnicze ułatwiające pracę rolnikowi.
−

do filii biblioteki w Ścinawce Górnej – dzieci zapoznały się z

różnymi

sposobami widzenia przez osoby niewidzące na podstawie książki „Czarna książka
kolorów”.
We wszystkich oddziałach Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w
Radkowie odbyły się warsztaty z rodzicami pt. „Bajki i bajeczki do przedszkolnej półeczki”.
We wszystkich oddziałach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
- 24.05.2013r.- Dzień Mamy i Taty na Orliku w Tłumaczowie.
- 27.05.2013r.- uroczystość w GCKSiT w Radkowie z udziałem dzieci 3,4,5,6 letnich oraz
mam, przy współorganizacji Biblioteki i GCKSiT w Radkowie.
- 29.05.2013r. - Piknik Rodzinny w Gajowie dzieci 3,4,5,6 letnich ze Ścinawki Średniej.

Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej
Kierownik Maria Malik

−

W maju rozliczona została dotacja na "ZAKUP ZESTAWÓW POMP ŚCIEKOWYCH
ELIMINUJĄCYCH PRZEDOSTANIE SIĘ FEKALII DO ŚRODOWISKA”, na które
WFOŚiGW we Wrocławiu udzieliła dofinansowania w kwocie 12 700,00 zł.

−

W bieżącym miesiącu sporządzone zostały załączniki do Urzędu Marszałkowskiego
do umowy na dofinansowanie zadania pn:” Montaż windy w zabytkowym obiekcie
Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie celem zniesienia barier architektonicznych na
rzecz osób niepełnosprawnych”. Kwota dofinansowania – 100 000,00 zł.

−

Przygotowano materiały do sporządzenia mapy gminy i planu miasta Radkowa, które
wykona Wydawnictwem Pomorza i Kujaw PiK Zbigniew Klimczak. Tablica będzie
usytuowana na Parkingu przy ul. Chrobrego..

−

W okresie sprawozdawczym przygotowano propozycje projektów do Programu
Działań Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT) na lata 2014-2020, na które gmina w
przyszłym okresie będzie aplikować o środki z Unii Europejskiej, podobną informację
przygotowano do ZIT Ziemia Kłodzka.

−

W związku z realizacją projektu pn „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju
lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” przygotowano materiały dotyczące
dokumentów strategicznych

i

wewnętrznych

dotyczących

świadczenia

usług

publicznych w naszej gminie:
W zakresie nw. Kategorii:
−

Kategoria 1: edukacja i szkolnictwo, ochrona zdrowia, kultura,

−

Kategoria 2: gospodarka komunalna, ochrona środowiska, komunikacja.

W dniach 17.05 i 27.05. odbyło się szkolenie z zakresu analizy finansowej projektów UE
organizowane w ramach umowy z Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji –Ireneusz
Ratuszniak.
Trwa konkurs „Piękna wieś radkowska”, 28 maja odbyła się już trzecia wizytacja komisji
konkursowej w miejscowościach uczestniczących w konkursie. Na podstawie oceny
postępów w realizacji zaleceń komisji w zakresie utrzymania porządku na terenach
publicznych i posesjach prywatnych, wypełniania zobowiązań do utrzymania porządku w
miejscach zgłoszonych uprzednio przez Sołtysów, a także na podstawie oceny aktywności
organizacji wiejskich oraz lokalnych społeczności opracowano punktację. Po trzech
miesiącach klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Tłumaczów

48,5 pkt.

2. Ścinawka Górna

42,0 pkt.

3. Gajów

40,0 pkt.

4. Ratno Górne

39,0 pkt.

5. Ścinawka Średnia 38,0 pkt.
6. Suszyna

35,0 pkt.

7. Ratno Dolne

32,0 pkt.

8. Raszków

30,0 pkt

9. Wambierzyce

29,0 pkt.

10. Ścinawka Dolna 25,0 pkt.
Wszelkich wyjaśnień odnośnie punktacji oraz zasad konkursu udzielają pracownicy biura
Urzędu Miasta i Gminy Radków w Centrum Inicjatyw Wiejskich.
Dnia 8. maja br. odbyły się pokazy strażackie podsumowujące projekt „Coroczne pokazy
strażackie Ochotniczej Straży Pożarnej skutecznym środkiem integrującym mieszkańców wsi
i promującym region” realizowany przez OSP Ścinawka Średnia. Podczas imprezy odbył się
pokaz pracy strażaków, w którym poza OSP Ścinawka Średnia udział wzięły także jednostki
z Tłumaczowa, Radkowa oraz Ścinawki Dolnej. Ponadto zaplanowano szereg konkursów dla
dzieci z różnych grup wiekowych oraz wręczono nagrody przyznane za osiągnięcia w
konkursie plastycznym „Praca strażaka” – tym dzieciom, które zgłosiły się po odbiór nagrody
(nadal nie odebrano wszystkich nagród, mimo wielokrotnych kontaktów ze szkołami). W
imprezie udział wzięła także zaprzyjaźniona z OSP Ścinawka Średnia jednostka strażacka z
miejscowości Suchý Důl w Czechach. Mimo przygotowanych wielu atrakcji, zaplecza
gastronomicznego i oferty rozrywkowej frekwencja podczas pokazów była bardzo mała, co
tylko po części jest kwestią niekorzystnej pogody.
Prace związane z realizacją projektów „Bo liczy się czas – kursy pierwszej pomocy oraz
ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców Gminy Radków” – OSP Radków, „Rozwój
sportu szansą na rozwój regionu – treningi dla młodych piłkarzy u podnóża Gór Stołowych” –
projekt złożony przez OSP Radków, a realizowany przez MLKS Radków oraz– OSP
Ścinawka Średnia. W ramach podsumowania projektu związanego z treningami piłkarskimi
15 czerwca w Radkowie odbędzie się turniej piłkarski połączony z festynem sportowym.
Prace związane z realizacją projektów: „Z przeszłością w przyszłość – wsie radkowskie
wczoraj i dziś” oraz „Historia przy granicy – tablice informacyjne w miejscowościach Gajów i
Tłumaczów” – przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia
wykonawcy zlecenia polegającego na zebraniu dokumentacji historycznej oraz fotografii,
które zostaną wykorzystane podczas opracowywania treści tablic.

Realizacja projektu „Nowe tradycje kulinarne ziemi radkowskiej” – 14 maja w Centrum
Inicjatyw Wiejskich zorganizowano spotkanie, podczas którego przedstawiono szczegóły
projektu oraz zaproponowano możliwość zgłoszenia swojej potrawy bądź produktu do
przygotowania w trakcie realizacji projektu. O spotkaniu zostali pisemnie poinformowani
właściciele restauracji, punktów świadczących usługi gastronomiczne, producenci miodów,
osoby związane z wytwarzaniem produktów lokalnych, koła gospodyń wiejskich. Również za
pośrednictwem gminnej strony internetowej przekazano informację o możliwości zgłoszenia
się i wzięcia udziału w realizacji projektu. Łącznie zgłoszono 40 potraw i produktów, z których
24 planuje się przygotować i promować w formie materiałów graficznych. W najbliższych
dniach zapadnie decyzja o wyborze i projekt wejdzie w dalszy etap realizacji.
W spotkaniu tym udział brała także Pani Barbara Jakimowicz – Klein, ekspert kulinarny,
osoba związana z produktem lokalnym i regionalnym, nie tylko na terenie Dolnego Śląska,
ale także innych regionów Polski, która zbiera informację na temat kulinariów na polsko –
czeskim pograniczu. Podczas spotkania Pani Jakimowicz – Klein nawiązała kontakt z
kolejnymi producentami, co z pewnością przełoży się na spotkania oraz promocję kulinariów
ziemi radkowskiej.
Przygotowano uzupełnienia do projektu „Zielona dolina Ścinawki – jak żyć bezpiecznie w
sąsiedztwie górskiej rzeki?” złożonego przez OSP Ścinawka Średnia. Urząd Marszałkowski
zakwestionował zasadność zakupu sprzętu strażackiego oraz sprzętu multimedialnego.
Wyjaśnienia zostały złożone, trwa oczekiwanie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego.
Przygotowano także uzupełnienia do projektu „Nasza wieś, nasze boisko, nasza pasja – cykl
treningów i międzywiejski turniej piłkarski w Wambierzycach” złożonego przez Wambierzycki
Ludowy Klub Sportowy. Uwagi Urzędu Marszałkowskiego miały charakter formalny,
zażądano przedstawienia specyfikacji niektórych zakupów oraz uprawnień trenera
piłkarskiego. Uzupełnienia zostaną złożone w Urzędzie Marszałkowskim przed 7.06.
Wnioski złożone w ramach tzw. małych projektów do LGD Kłodzka Wstęga Sudetów przez
Ludowy Zespół Sportowy Granica Tłumaczów - „Frisbee naszym pomysłem na alternatywną
dyscyplinę sportu – stworzenie miejsca do gry oraz promocja aktywnego wypoczynku w
Tłumaczowie oraz Radkowski Klub Aktywnego Seniora „Srebrny Liść” - „Sport to zdrowie! –
cykl treningów sportowych dla seniorów z gminy Radków.” zakwalifikowały się na listę
rankingową podczas posiedzenia Rady LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Projekty trafiły do
Urzędu Marszałkowskiego i poddawane są obecnie ocenie formalnej.

Centrum Współpracy Transgranicznej
•

Projekt

pn „Mała architektura sakralna na pograniczu” otrzymał dofinansowanie

wartość projektu 30 000,00 EUR, wartość dofinansowania 28 500 EUR
•

Projekt

pn „Uroczystości, rzemiosła i tradycyjne produkty czesko - polskiego

pogranicza •

Gmina Radków” znajduje się na 1 miejscu listy rezerwowej projektów, otrzyma
dofinansowanie po pozytywnym zatwierdzeniu przez kontrolera krajowego wartość
projektu 18 674 EUR, wartość dofinansowania 17 740,3 EUR.

•

Dnia 21.05.2013 została przeprowadzona kontrola wstępna projektu pn „Razem dla
ludzi i przyrody”.

•

Dnia 23.05.2013 odbyło się spotkanie grupy roboczej odnośnie przygotowania wego
projektu. Partnerem w projekcie jest Obec Suchy Dul.
Punkt Informacji Turystycznej, Promocja Gminy:

•

28 kwietnia br odbyła się

promocja gminy podczas I Pielgrzymki Motocyklistów

Dolnego Śląska do Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej
•

Dnia 3 maja promocja gminy podczas Majówki w Wambierzycach

•

Trwają prace przygotowawcze nad organizacją Konkursowej Jazdy Samochodowej
pod nazwą Radkowski Trakt, która odbędzie się 22-23 czerwca 2013r.

•

11 maja promocja Gminy podczas Corocznych Pokazów Strażackich w Ścinawce
Średniej.

•

18 maja odbył się 2 puchar Gór Stołowych organizowany przez UKS Victoria pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

•

17-19 maja w Ratnie Górnym promocja gminy podczas spotkania z Sołtysami z
partnerskiej Gminy Pniewy.

•

02.06.2013 r. promocja gminy podczas Festynu rodzinnego z okazji XX-lecia PNGS.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rozwiązywania problemów alkoholowych
Małgorzata Bądkowska
•

W miesiącu maju 2013 r zostało przyjętych trzydzieści cztery wnioski o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , które następnie
zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do Ministra
Gospodarki .

•

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie
w miesiącu maju, odbyła trzy posiedzenia pierwsze, w dniu 08 maja 2013r na którym
:Pozytywnie zaopiniowała wnioski

Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo w czasie trwania Festynu Rodzinnego
organizowanego w dniu 19 maja 2013r w Ścinawce Górnej.
•

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 20 maja 2013r na którym:

Pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Marceli Gładysz o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych: o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży w Punkcie Małej Gastronomii w Wambierzycach ul.
Noworudzka 16.
•

Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 24 maja 2013r na którym:

•

Pozytywnie

zaopiniowała

wniosek

Zespołu

Szkolno

–

Przedszkolnego

w Wambierzycach dotyczący dofinansowania programu „Wspólnie zdrowo i wesoło”
przyznając dofinansowanie w kwocie 600 zł .
•

Pozytywnie

zaopiniowała

wniosek

Zespołu

Szkół

w

Radkowie

dotyczący

dofinansowania programu „Dzień Angielski – wzbogacony o relacje podróżnika
Bolesława Grabowskiego” przyznając dofinansowanie w kwocie 700 zł .
•

Negatywnie zaopiniowała wniosek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Ścinawce Średniej dotyczący dofinansowania programu „ Są jeszcze takie zawody”
z uwagi , iż przedstawiony program nie ma związku z profilaktyką uzależnień.

•

Przeprowadziła rozmowy motywacyjne z osobami wezwanymi na posiedzenie
komisji, które nadużywają alkoholu. Zapoznała się ze sprawami kierowanymi na
bieżąco do MGKRPA
Stanowiska ds. rolnictwa i integracji środowisk wiejskich

Agnieszka Cyron, Irena Grodź
Agnieszka Cyron
•

W odpowiedzi na ogłoszoną IX edycję powiatowego konkursu „Najlepsze inicjatywy
społeczności lokalnych” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, na
wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych złożono wniosek aplikacyjny
pn.”Minerały i kamienie bogactwem Suszyny – pochwalmy się nimi!”. Projekt polega
na wykonaniu, zamontowaniu i wyposażeniu przeszklonej i podświetlonej witryny
(gabloty) w świetlicy wiejskiej w Suszynie, w której zostaną wyeksponowane

najpiękniejsze okazy kamieni półszlachetnych z kolekcji pasjonata i mieszkańca wsi
Suszyna. Maksymalna kwota, która jest możliwa do pozyskania i o którą wnioskujemy
wynosi 2000,00 zł.
•

W związku ze złożonymi do Urzędu Marszałkowskiego, wnioskami w ramach
konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na realizację
zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2013 r.,
dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa
Wsi Dolnośląskiej”, złożono pierwsze uzupełnienia i korekty. Oczekujemy listy
rankingowej projektów.

•

Trwają prace porządkowe związane z podpisaniem umów w ramach środków
funduszu

sołeckiego.

Jednocześnie

przypominamy

wszystkim

sołectwom

o

racjonalnym wydawaniu środków funduszu sołeckiego. Dbałość o usytuowane w
centrach wsi obiekty i obszary wokół nich, przyczynia się do coraz większego wzrostu
zainteresowania wśród mieszkańców najmem świetlic na potrzeby organizacji imprez
okolicznościowych.
Irena Grodź
•

Zorganizowano

dla

producentów

bydła

pokaz

pracy

z osprzętem do usuwania obornika i zadawania paszy w

ładowacza

czołowego

gospodarstwie Pana

Romualda Babińskiego w Radkowie, w którym uczestniczyło 23 rolników.
•

Zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla rolników na 2 Wystawy Maszyn Rolniczych
w Świdnicy i Marcinowicach, gdzie rolnicy oprócz uczestnictwa w w/w wystawie
mogli zakupić części zamienne do maszyn po znacznie obniżonej cenie.

•

Wypełnianie wniosków obszarowych, wniosków o wpis do ewidencji producentów
rolnych, wniosków de minimis na zakup materiału siewnego, wniosków do Agencji
Nasiennej o wykorzystaniu

własnego materiału siewnego oraz rozliczanie kwot

mlecznych w ilości łącznej 114 wniosków.
•

Zorganizowano

szkolenia

dla

rolników

na

temat

:”Możliwości

odzyskania

odszkodowania powypadkowego. Finansowanie inwestycji i BHP w gospodarstwie
rolnym. Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin - ochrona pszczół, w którym
uczestniczyło 31 rolników. W trakcie szkolenia organizatorzy przeprowadzili liczne
konkursy w których rolnicy otrzymali cenne nagrody. Wiele kontrowersji wzbudził
temat ochrony pszczół, gdyż niektóre środki ochrony roślin maja na etykiecie
bezpieczne stosowanie ale i tak są szkodliwe dla pszczół, zalecono bezwzględne
stosowanie oprysków przed oblotem pszczół i po oblocie .

•

Realizacja projektu bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej
w zakresie zadań związanych z pracami melioracyjnymi na terenie Ratna Dolnego.
Po zakończeniu prac, robotnicy przejdą do innych miejscowości .

•

Zorganizowano 2 szkolenia wyjazdowe dla rolników
w

Głubczycach, Modzurowie i

zainteresowani

do Stacji Oceny Odmian

na pola doświadczalne w Sokolnikach gdzie

mogli poznać najnowsze technologie

stosowane w produkcji

roślinnej. W szkoleniach uczestniczyło 40 rolników.
•

Przystąpiono do prac organizacyjnych związanych

z realizacją projektu „Remont

muru oporowego i udrożnienie koryta rowu melioracji szczegółowych w Ścinawce
Dolnej ".
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Ewa Sowa

24.04.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Odbudowa mostu
między działkami 258 i 181/1 oraz muru oporowego w Ścinawce Górnej ”


termin składania ofert upłynął 09.05.2013 r. o godz. 1000



złożono 7 ofert,



oferta najtańsza : 193.817,90zł brutto



oferta najdroższa: 328.094,63 zł brutto,



umowa została podpisana z Firmą Ogólnobudowlaną KRĘŻBUD z siedzibą w
Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego 21 a.



Termin wykonania zadania- do 30.09.2013 r.

02.05.2013 ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Odbudowa drogi
Ścinawka Górna 154/1 km 0-0,400; 373, 377, 378 km 0-0,600; Ścinawka Dolna 287/2 km
0-0,800; 829 km 0-0,400; Tłumaczów 691,703,701,700,708,709 km 0-0,300; 773/1 km 00,500; 778/1, 779, 781,785, 764 km 0-0,750"
 otwarcie ofert odbyło się: 17.05.2013 r.
 złożono 2 oferty,
 oferta najdroższa: 1.703.314,81 zł brutto,
 oferta najtańsza: 1.249.420,71 zł brutto
 umowa została podpisana z P.R.D-M "DROGMOST" Sp. z o. z siedzibą w
Kłodzku przy ul. Objazdowej 24
 termin wykonania zadania: do 30.09.2013 r.

Trwają prace przygotowawcze dot. ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla
zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Radków.
Prowadzona

jest

bieżąca

realizacja

zadań

z

zamówień

publicznych

nie

przekraczających równowartości 14.000.

Stanowisko ds. Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Mirosław Kundzicz
1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCINAWKA GÓRNA ETAP SARNY
Trwają prace przy realizacji przedmiotowego zadania. Zakończenie zadania zgodnie z
umową przewidziane jest w czerwcu 2013 roku . Do chwili obecnej zadanie jest zrealizowane
w 85%.

2. BUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
Przedmiotowe zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową . Termin wykonania
przedmiotowego zadania przewidziany jest na maj 2013 roku. W chwili obecnej zrealizowany
jest II etap zadania / budowę podzielono na trzy etapy/ na kwotę 985.534,66 zł.
Wykonano :
1. tynki zewnętrzne
2. docieplenie ścian zewnętrznych
3. malowanie ścian zewnętrznych
4. tynki wewnętrzne
5. instalację wodno - kanalizacyjna i elektryczną i centralnego ogrzewana

3. REWITALIZACJA MIASTA RADKOWA
W chwili obecnej trwają prace związane przygotowaniem przetargu na realizację
przedmiotowego zadania. W ramach zadania zostanie dokonany remont elewacji nw
budynków:
•

Radków Kolejowa 15 / budynek spółdzielni /

•

Radków Rynek 29 / budynek spółdzielni

•

Radków Rynek 11

•

Radków Rynek 25

•

Radków Jagiellońska 11

Termin wykonania zadania to październik 2013 roku.
4. MODERNIZACJA KOTŁOWNI BUDYNKU RATUSZA – MONTAŻ POMPY CIEPŁA DO
WSPOMAGANIA OGRZEWANIA BUDYNKU
Trwają prace związane z przygotowaniem zadania do przetargu i podpisania umowy o
finansowanie /dofinansowanie 85 % / Koszt zadania to kwota 167.485,20 zł / kosztorys
inwestorski /
Termin zakończenia zadania to wrzesień 2013 roku .
W ramach zadania zostanie wymieniony stary piec gazowy na nowy oraz zamontowana
pompa ciepła jako źródło wspomagające ogrzewania budynku.
Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg
Radosław Gorczycki

•

W ostatnim miesiącu było 5 zgłoszeń awarii bądź uszkodzeń dotyczących oświetlenia
ulicznego.

•

Ustalony zostały projekt zjazdu do planowanej budowy na terenie miejscowości
Ścinawka Górna, oraz przyłączenia sieci energetycznej w miejscowości Radków.

•

Wykonano nasadzenia roślin w klombach na Rynku w Radkowie

•

W przetargach zostały wyłonione firmy które w ramach pozyskanej z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji kwoty 1,5 mln złotych i tak Firma Krężbud wykona prace na
moście i murze oporowym w Ścinawce Górnej za kwotę 193 817,90 zł oraz Firma
Drogmost wykona remonty dróg w Ścinawce Dolnej, Ścinawce Górnej i Tłumaczowie
za kwotę 1 249 420,71 zł Gmina ze swojego budżetu na te zadania zabezpieczy
jedynie 38 763,90 zł , pozostała cześć kwoty to dofinansowanie.

.

Doradca ds. Gospodarki Odpadami i Wodno - Ściekowej
Mirosław Pejski

W okresie od 22 kwietnia 2013 r. do 03 czerwca do 2013 r. realizowano niżej wymienione
zadania:
•

Weryfikacja deklaracji „śmieciowych” składanych przez właścicieli nieruchomości oraz

•

wprowadzanie ich do systemu komputerowego.

•

Analiza deklaracji „śmieciowych” pod względem zgodności danych z podatkiem od
nieruchomości

•

Tworzenie bazy danych właścicieli objętych systemem gospodarowania odpadami
w gminie.

•

Nadzór właścicielski nad zarządem częściami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych
w których Gmina Radków jest udziałowcem.

•

Monitorowanie

postępu

prac

związanych

z

budową

Regionalnej

Instalacji

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ścinawce Dolnej.
•

Publikacja informacji

w sprawie gospodarki odpadami na stronach internetowych

Urzędu Miasta i poszczególnych wsi gminy Radków.
•

Analiza sprawozdań w zakresie odebranych odpadów komunalnych w gminie
Radków za pierwszy kwartał 2013 rok wraz z nanoszeniem danych do systemu
komputerowego.

•

Analiza sprawozdań z badań próbek wody na terenie gminy Radków, przedłożonych
przez GZUP w Radkowie.

•

Monitoring realizacji zadania pod nazwą „ zakup i montaż pomp ściekowych na
przepompowniach ścieków w Ścinawce Dolnej zapobiegających

przedostaniu się

fekaliów do środowiska”
•

Przygotowanie danych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania pod
nazwą

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Radków”

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
Mirosława Skrukwa – Łysakowska

Liczba ludności na dzień 03.06.2013r. na terenie gminy wynosi - 9517 osób
( w tym zameldowanych na pobyt czasowy – 195 osób )
Od 23.04.2013 roku
•
•
•
•
•

•

z terenu naszej gminy zmarło – 8 osób
urodziło się – 5 dzieci
zmieniło stan cywilny – 12 osób
sprawdzono z komputerową bazą ELUD+ 132 wnioski na dowody osobiste
przekazano do biura dowodów osobistych 24 zawiadomienia o zmianie danych
adresowych zamieszczonych w dowodzie osobistym co stanowi podstawę do
wprowadzenia w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
przyczynę i datę unieważnienia dowodu osobistego
wydano 22 poświadczenia zameldowania

•
•

zmieniło adres zameldowania 55 osób
odpowiedziano na 29 wniosków o udostępnienie danych

W bazie ELUD+ na podstawie otrzymanych raportów wprowadzono dane o 115 wydanych
dowodach osobistych unieważniono 54 dowody osobiste
Wystąpiono do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA w Warszawie
o nadanie numeru PESEL dla 6 osób .
Przekazywano co 2 dni drogą elektroniczną uaktualnienie bazy danych z systemu ELUD+ do
Biura Informatyki i Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Leokadia Andrzejów

Od 23.04.2013
ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego:
- 2 akty urodzenia -transkrypcja
- 5 aktów małżeństwa (1ślub cywilny)
- 1 akt zgonu
- przyjęto 3 zapewnienia abiturientów
- wydano 4 decyzje dotyczące transkrypcji aktu stanu cywilnego
- wydano 53 odpisy stanu cywilnego
z zakresu dowodów osobistych:
- przyjęto 98 wniosków o wydanie dowodów osobistych
- wydano 107 dowodów osobistych
- unieważniono 84 dowody osobiste

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radkowie

Komendant Leszek Dorszewski

I.

STRAŻ MIEJSKA
Statystyka działań Straży Miejskiej w okresie między sesyjnym przedstawia się

następująco:
-

ilość ujawnionych wykroczeń...

66

-

ilość pouczeń...............................

41

-

ilość upomnień pisemnych..........

2

-

ilość mandatów............................

23

-

kwota nałożonych mandatów.....

2.700,00 zł.

-

ilość wszczętych postępowań w sprawach o wykroczenia …2

-

ilość wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku…2

-

ilość wyroków sądowych w sprawach o wykroczenia – 0

-

kwota zebranych opłat targowych. 685,00 zł
korespondencja dostarczona..........

130 szt.

Postępowania mandatowe przede wszystkim dot. naruszenia art. 77 kodeksu wykroczeń
– wałęsające się psy i tamowania ruchu (parkowanie w miejscach niedozwolonych –
skrzyżowania dróg, chodniki).
W dniu 12.05.2013 r. pięciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radkowie, dwóch
funkcjonariuszy Posterunku Policji w Radkowie, dwóch funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku i dwóch strażaków ochotników z OSP
Radków, brało udział w zabezpieczeniu zawodów sportowych pod nazwą: Puchar Polski w
Maratonach Szosowych – IV Pętla Stołowogórska 2013 r. W imprezie udział wzięło 270
osób. W trakcie zawodów nie doszło do zdarzeń szczególnych.

II.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Interwencje poszczególnych OSP w okresie sprawozdawczym:
Lp.
Nazwa jednostki OSP
Pożar

Miejscowe zagrożenie

Alarmy
fałszywe

1.

Radków

0

5

1

2.

Ratno Dolne

0

1

0

3.

Wambierzyce

0

0

0

4.

Ścinawka Średnia

1

2

1

5.

Ścinawka Dolna

5

0

0

6.

Tłumaczów
Razem:

0

0

0

6

8

1

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W SCINAWCE ŚREDNIEJ
Łączny koszt zadań w okresie międzysesyjnym wyniósł – 493 426,70 zł, w tym: środki
z budżetu gminy – 86 467,89 zł, a od m-ca stycznia 2013 r. – wydatkowano ogółem
- 2 054 560,94 zł, w tym środki własne – 381 609,35 zł.
ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:
1. Przyjęto 143 wnioski, na które przeprowadzono - 143 wywiady środowiskowe;
2. Ww. sprawach wydano 260 decyzji, w tym: 231 przyznających świadczenia;
3. Liczba wystosowanych pism do innych instytucji – 28;
4. Realizacja kontraktów socjalnych zawartych z uczestnikami Projektu „Po pierwsze
praca” – 12 osób;
5. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pomoc
w postaci zakupu posiłków otrzymały 4 osoby dorosłe i 147 dzieci (w tym: 2 dzieci
bez względu na dochód rodziny- art. 6a) oraz 88 rodzin w formie zasiłku celowego na
zakup żywności.
W ramach Programu wydatkowano kwotę – 38 034,60 zł ( od I. br. – 149 830,60 zł);
POZOSTAŁE ZADANIA:
Domy pomocy społecznej – 11 osób – 37 883,26 zł, (od I. br. – 107 767,66 zł);

Usługi opiekuńcze – 1 osoba (łącznie - 10 osób) – 4 265,56 zł, (od I. br. – 15 725,85 zł);
Zasiłki stałe – 3 osoby (łącznie – 50 osób)

20 789,47 zł (od I. br. – 95 488,25 zł);

Zasiłki okresowe – 84 rodzin – 49 666,31 zł, (od początku roku – 246 371,49zł);
Zasiłki celowe

– 33 rodziny –

4 405,66 zł, (od początku roku –

25 541,34 zł);

Specjalne zasiłki celowe – 2 rodziny - 300,00 zł, (od początku roku – 1325,27 zł);
Działania pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej, to m.in.:
1. poradnictwo socjalne: 42 rodziny;
2. współpraca z asystentem rodziny w zakresie niesienia pomocy rodzinom dysfunkcyjnym
– 19;
3. konsultacje z kuratorami pełniącymi nadzór w rodzinach niewydolnych wychowawczo –
10 rodzin;
4. motywowanie osób bezrobotnych do aktywności zawodowej (zawarto 19 kontraktów
socjalnych);
5. motywowanie i pomoc w podjęciu leczenia odwykowego - 7 osób;
6. współpraca z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Radkowie w walce z przemocą
domową – 4 rodziny;
7. nadzór nad prawidłową realizacją przyznanych w formie niepieniężnej świadczeń (talony)
– 34 rodzin;
8. kontrola pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązków w ramach świadczonych
usług opiekuńczych – 11 osób;
9. dla potrzeb TPD w Radkowie - 16 rodzinom wydano zlecenia potwierdzające zasadność
udzielenia żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD ;
10. pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, zabawki, itp.) - 9 osobom;
11. prowadzenie procedury „Niebieskich Kart” – 4 rodziny;
12. na konsultacje z psychologiem skierowano - 14 osób;
13. na konsultacje z radcą prawnym umówiono - 7 osób
14. zorganizowano spotkanie (kwartalne) Zespołu Interdyscyplinarnego – 1
15. zorganizowano spotkanie „grup roboczych” Zespołu Interdyscyplinarnego – 1

DODATKI MIESZKANIOWE:
przyjęto

– 21 wniosków, ogółem wydano 20 decyzji (w tym: 17 decyzji przyznających

dodatki mieszkaniowe; 2 decyzje odmowne; 1 decyzja umarzająca postępowanie);
w miesiącu maju br. wydatkowano – 16 455,48 zł. ( od m-ca stycznia br. – 74 898,68 zł).

ŚWIADCZENIA RODZINNE – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
przyjęto - 16 wniosków, na które wydano - 61 decyzji, tym: 47 – przyznające św.;
wszczęto - 7 postępowań administracyjnych;
wydano

- 25 zaświadczeń;

wystosowano - 2 wnioski o udostępnienie danych osobowych;
liczba spraw przekazanych do DOPS we Wrocławiu (w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego) – 1;
inne pisma – 21;
odprowadzono - 14 składek na ubezpieczenie zdrowotne i 33 na ubezpieczenie społeczne;
kwota wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 4 875,79 zł (w tym:
zaliczka alimentacyjna- 343,22 zł; fundusz alimentacyjny – 3 418,04 zł; kwota przekazanych
świadczeń z funduszu alimentacyjny przez inne gminy 20% – 1 113,90 zł;

odsetki od

rachunku bankowego na dzień 30.04.2013 r.– 0,63 zł).
Wydatkowana kwota – 214 116,48 zł, łącznie od stycznia br. – 973 353,18 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
informacje przekazane do komornika sądowego w sprawie dłużników alimentacyjnych – 1;
wystawiono – 34 tytuły wykonawcze oraz – 1 upomnienie;skierowano wniosek do PUP celem
aktywizacji dłużnika alimentacyjnego – 1;
inne pisma - 5.
Należny dochód Gminy Radków – 2 290,46 zł, w tym:
zaliczka alimentacyjna

–

171,62 zł ;

fundusz alimentacyjny

–

1004,31zł ;

kwota przekazanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez inne gminy tytułem
należnych dochodów (20% ) – 1113,90 zł;
odsetki od rachunku bankowego na dn. 30.04.2013 r. – 0,63 zł.
DZIAŁ KADRY – KASA:
Na mocy porozumienia stron dn. 17.05.2013 r. rozwiązano umowę zlecenie dot. Świadczenia
usług opiekuńczych – 1;
Dnia 24.05.2013 r. – zakończono współpracę z osobą odbywającą staż z powodu podjęcia
przez nią zatrudnienia;
Zaktualizowano stronę internetową OPS.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:
Projekt systemowy w ramach POKL (poddziałania 7.1.1) -

„Po pierwsze praca” –

realizowany na bieżąco:
•

W dniu 15.04.2013 r. - jeden z

uczestników przerwał udział w projekcie

(podjęcie zatrudnienia) na jego miejsce została powołana osoba z listy rezerwowej;
•

Uczestnicy projektu korzystają z indywidualnych porad i pomocy psychologa, radcy
prawnego i doradcy zawodowego - spotkania odbywają się w siedzibie OPS;

•

W miesiącu kwietniu 2013 r. podpisano umowę zlecenie z Agencją Usług
Oświatowych (Omnibus Sp. z o.o.) na wykonanie szkolenia „Operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień;

•

W miesiącu maju br. każdy z uczestników otrzymał w ramach wkładu własnego
pomoc

finansową w formie zasiłku celowego.

DZIAŁANIA ASYSTENTA RODZINY :
W okresie międzysesyjnym pod opieką asystenta znajdowało się – 19 rodzin;
Podjęte działania:
•
•

pomoc w rozwiązywaniu oraz eliminowaniu trudności szkolnych dzieci;
wspieranie rodzin w przezwyciężaniu problemu alkoholowego, interwencje w
sytuacjach;
• pomoc w kontakcie ze służbą zdrowia (dot. rehabilitacji dziecka, wizyt u neurologa,
psychiatry dziecięcego);
• poradnictwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;
W pieczy zastępczej przebywa – 8 dzieci; koszt ich pobytu w okresie międzysesyjnym
wyniósł – 1587,90 zł, a od początku roku - 6 042,21 zł.
Łączny koszt realizacji zadania „wspierania rodziny” wynosi - 4 518,40 zł.,
a od 01.01.2013 r. - 16 079,11 zł. zł zebowanie złożone przez OPS wynosiło 30 000,00 zł).
INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADKÓW
w okresie międzysesyjnym
•

8 – 15 maja w ramach ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek we wszystkich
placówka zorganizowanych zostało ok. 20 imprez czytelniczych.

•

10 maja w Filii nr 2 w w Ścinawce Dolnej w ramach spotkań młodzieży z ciekawymi
ludźmi odbyło się spotkanie z Ryszardem Ścieburą.

•

14 maja w Radkowie zakończone zostały kolejne warsztaty komputerowe dla
początkujących seniorów z cyklu „E-chatka dla babci i dziadka”.

•

15 maja w Radkowie miał miejsce wernisaż wystawy „Na straży Kresów. Podhorce,
Świrz w fotografii Tomasza Leśniowskiego”. Wystawa czynna do końca czerwca w
galerii SIEDEM.

•

16 maja w Radkowie odbył się spektakl teatralny dla przedszkolaków pt. „Jaś i
Małgosia - ekologicznie” w wykonaniu artystów krakowskiego teatru ART-RE.

•

20 maja w Filii nr 1 w Wambierzycach odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i
młodzieży „Coś dla mamy na dzień mamy”.

•

27 maja w Radkowie odbył się koncert „Dla kochanej mamy” zorganizowany we
współpracy z Gminnym Przedszkolem Publicznym oraz GCKSiT.

•

31 maja biblioteka otrzymała dofinansowanie projektu „Kraina Wyobraźni – zakup
wyposażenia do nowej siedziby Filii nr 4 w Ścinawce Średniej” ze środków programu
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” w kwocie 54.000 zł (75%). Wkład własny wynosi
18.000 zł (25%). Kwota ta, wraz ze środkami otrzymanymi z innego programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (20.000 zł) zabezpiecza całość
potrzeb dotyczących zakupu ww wyposażenia.

•

do dnia 3 czerwca do systemu bibliotecznego MAK plus wprowadzonych zostało
26.805 pozycji księgozbioru biblioteki głównej i filii.

•

w opisywanym okresie realizowane są ponadto w bibliotece następujące projekty:

* „Muzyka nie ma granic” - dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
* „Wysepki dla dzieci we wszystkich placówkach biblioteki” - dofinansowany w ramach
programu „Aktywna Biblioteka” (Program Rozwoju Bibliotek),
* „Kraina Wyobraźni – Filia nr 4 w Ścinawce Średniej. Wyposażenie nowej siedziby” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

* „Kraina Wyobraźni – zakup wyposażenia do nowej siedziby Filii nr 4 w Ścinawce Średniej” dofinansowany ze środków programu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”,
* dofinansowanie kosztów Internetu w 2013 roku z Fundacją Orange dla bibliotek.
* dwie osoby realizują staż zawodowy ze środków Powiatowego Urzędu Pracy (w Filii nr 1 w
Wambierzycach oraz w Filii nr 4 w Ścinawce Średniej).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADKOWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
W OKRESIE OD 2 KWIETNIA DO 31 MAJA 2013 ROKU
Ι.

W ZAKRESIE URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

W dniu 2 kwietnia 2013 roku rozpoczęła swoją działalność jednostka budżetowa pod nazwą
Radkowski Zespół Żłobków z/s w Radkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14/1 w skład
którego wchodzi:
•

Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie – 32 miejsca (przyjętych 30 dzieci)
Jednostka

nie

dysponuje

zapleczem

kuchennym

przystosowanym

do

przygotowywania ciepłych posiłków – obiadów, korzysta z usług cateringowych
świadczonych

przez

Gminne

Przedszkole

Publiczne

z

grupą

żłobkową

w Radkowie.
•

Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej – 16 miejsc (przyjętych 16 dzieci)
Jednostka dzieli pomieszczenia budynku z Gminnym Przedszkolem Publicznym
z grupą żłobkową w Radkowie odział Ścinawka Średnia i korzysta z usług
cateringowych Przedszkola na wszystkie posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek

Zatrudnieni pracownicy:
Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie
•

Magdalena Bąk – główny księgowy (1etat)

•

Maria Niewiadomy - starsza pielęgniarka (1etat)

•

Dominika Jarosińska - opiekunka dziecięca (1etat)

•

Iwona Kowalska - opiekunka dziecięca (1etat)

•

Edyta Małecka - opiekunka dziecięca (1etat)

•

Karolina Grzech -

dietetyk (1/2 etatu + umowa zlecenie) od 1 czerwca br.

opiekunka dziecięca (1etat)
•

Marta Chodakowska – pomoc kuchenna (1etat)

Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej
•

Alina Zyzak - opiekunka dziecięca (1etat)

•

Daria Kuźlak - opiekunka dziecięca (1etat) (długoterminowe zwolnienie lekarskie)

•

Lidia Kawalec - opiekunka dziecięca (1etat) umowa na zastępstwo za w/w
pracownika

•

Janina Świętochowska - sprzątaczka (1etat)

Przygotowanie dokumentacji
•

zewnętrznej:
- podpisanie umów, zleceń; na usługi komunalne, odbiór odpadów
pokonsumpcyjnych, na wykonanie badań przydatności wody do spożycia,
usług cateringowych, dostawy mleka i żywności, na świadczenie usług
certyfikacyjnych wydawania certyfikatów i znakowania czasem, na wykonanie
usług lekarskich z zakresu medycyny pracy, zamówienia pieczątek,
wykonania szyldu i tabliczek informacyjnych
- złożenie wniosku do SANEPID-u o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru
(przygotowanie pełnej dokumentacji do odbioru placów pod względem
sanitarno-epidemiologicznym)

•

wewnętrznej:
- opracowanie regulaminu organizacyjnego, schematu organizacyjnego,
powołanie

zespołu

wynagradzania,

i

opracowanie

regulaminu

procedur

przeprowadzania

HACCAP,
naboru

na

regulaminu
stanowiska

urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, regulaminu ZFŚS,
umów i zakresów obowiązków dla zatrudnionych pracowników, umowy na
świadczenie usług żłobka, umów darowizny

- przygotowanie kart charakterystyk dla środków czystości, zaopatrzenie
pracowników w odzież i obuwie ochronne, przeszkolenie pracowników
w zakresie przepisów BHP, zabezpieczenie niezbędnych certyfikatów
bezpieczeństwa na wyposażenie placówki.
ΙΙ. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
•

13 kwietnia – zebranie organizacyjne z rodzicami w sali UMiG oraz Dzień
Otwarty dla rodziców i dzieci w Żłobku;

•

15

kwietnia

–

pierwszy

dzień

pracy

Żłobka

Gminnego

„Maluch”

w Radkowie;
•

22 kwietnia – montaż wyposażenia placu zabaw w Radkowie;

•

22 kwietnia – ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków;

•

25 kwietnia – uroczyste otwarcie i poświęcenie Żłobka Gminnego „Maluch” w
Radkowie;

•

5 maja – przystąpienie do programu „Od żłobka to wiemy, zdrowo jemy,
zdrowo

rośniemy”

oraz

udział

w

konkursie

(otrzymanie

materiałów

dydaktycznych oraz ulotek informacyjnych dla rodziców i miareczek dla
dzieci);
•

przeprowadzenie w miesiącu maju cyklu zajęć opartych na udziale
w programie „Od żłobka to wiemy , zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”;

•

13 maja – ubezpieczenie pracowników RZŻ od następstw nieszczęśliwych
wypadków i odpowiedzialności cywilnej;

•

stała współpraca z rodzicami w zakresie opieki i wychowania ukierunkowana
na indywidualne podejście do dziecka;

•

przeprowadzenie procedury rekrutacji dzieci na rok szkolny 2013/2014;

•

nawiązanie współpracy z TPD;

•

8 maja – montaż wyposażenia placu zabaw w Ścinawce Średniej;

•

11 maja Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej – zorganizowanie
udziału rodziców (ojców dzieci) w uruchomieniu piaskownicy dla dzieci (czyn
społeczny);

•

24 maja – nawiązanie współpracy z Biblioteką Miasta i Gminy Radków (m. in.
wspólny udział w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” poprzez regularne
czytanie bajek przez pracowników biblioteki w Żłobku w Radkowie);

•

27 maja – organizacja uroczystego obchodu Dnia Matki (prezenty,
poczęstunek, wspólne zabawy, mała inscenizacja wykonana przez dzieci);

•

wystąpienie do sponsorów o przekazanie darowizn pieniężnych na paczki
z okazji Dnia Dziecka – zebrano 550,-zł;

•

zakup i przygotowanie paczek z okazji Dzień Dziecka;

•

zainteresowanie rodziców pozyskiwaniem surowców wtórnych;

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
W MIESIĄCU MAJU 2013r.
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W RADKOWIE
W miesiącu maju 2013r. działania GCKSiT w Radkowie obejmowały koordynację
bieżącej pracy sekcji tematycznych, przygotowanie oraz udział dzieci z sekcji tanecznej
w

konkursie

tańca

„Paradis

2013”,

udział

w

festynie

organizowanym

przez

Parafię NWP w Wambierzycach, udział w organizowaniu IV Klasyka Radkowskiego,
przygotowanie

do

Dnia

Dziecka

oraz

rozstawienie

sceny

w

Karłowie.

W zakresie aktywizacji twórczej oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
funkcjonowały następujące sekcje tematyczne:
•

sekcja artystyczna – 25 osób

•

sekcja gitary – 12 osób

•

sekcja szachowa – 21osób

•

sekcja taneczna – 65osób

Łącznie w zajęciach wzięło udział 123 dzieci.
W okresie objętym sprawozdaniem GCKSiT nagłaśniało i obsługiwało technicznie
festyn organizowany przez parafię NWP w Wambierzycach.

W dniu 11 maja 2013r wspólnie z Klubem Kolarskim Ziemi Kłodzkiej, Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zorganizowało wyścig rowerowy - IV Klasyk Radkowski.
W wyścigu uczestniczyło 335 kolarzy.

Sekcja taneczna – po udanym występie w kwietniu w turnieju tańca „Comania”,
przygotowuje się do wzięcia udziału w kolejnym turnieju – „Paradis 2013”, który odbędzie się
w Kłodzku.
W związku z organizowanym

Dniem Dziecka, GCKSiT przygotowało dla dzieci

zajęcia artystyczne (rysowanie węglem, suchymi pastelami oraz kredkami świecowymi,
naukę rysowania zwierząt w 6 krokach), sekcja modelarska udostępniła dla dzieci modele
zdalnie sterowane na torze mobilnym. W programie artystycznym zaprezentowały się trzy
formacje sekcji tanecznej.
W dniu 27.05.2013r rozkładano kompletną scenę w Karłowie z okazji 20-lecia Parku
Narodowego Gór Stołowych.

