Sprawozdanie Burmistrza
za okres od 05.06.2013 rok do 27.06.2013 rok
Sekretarz Gminy
Joanna Rakowska

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH NA SESJI W
DNIU 5 CZERWCA 2013R.
 uchwała Nr XLIII/297/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radków - realizowana na bieżąco
 uchwała Nr XLIII/298/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków
na 2013 rok - realizowana na bieżąco
 uchwała Nr XLIII/299/13 o zmianie uchwały Nr XLI/287/13 Rady Miejskiej z dnia 27
marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
o w 2013 roku - realizowana na bieżąco
 uchwała Nr XLIII/300/13 w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 lutego 2013r.
złożonej przez Państwa Swietłanę i Władysława Koszałko oraz Małgorzatę i Dariusza
Ziental na Dyrektora Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie

-

niezrealizowana przez GZUP w zakresie postawionych wniosków
 uchwała Nr XLIII/301/13 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 (uchwała będzie obowiązywała od 1 września 2013r.)
 uchwała Nr XLIII/302/13 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 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 2013
roku
 uchwała Nr XLIII/303/13 uchylająca uchwałę Nr XV/87/11 Rady Miejskiej
w Radkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie całkowitego zwolnienia dyrektora
Zespołu Szkół w Radkowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i

opiekuńczych

–

uchwała

będzie

obowiązywała od 1 września 2013r.

INFORMACJA O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH PRZEZ BURMISTRZA W OKRESIE
MIEDZYSESYJNYM

 zarządzenie Nr 55/13 z dnia 31 maja 2013r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych - przedmiotowym zarządzeniem podano do
publicznej wiadomości informację, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. o:
1. wykonaniu budżetu Gminy Radków za 2012 rok
2. kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2012 roku
3. kwocie wymagalnych zobowiązań w 2012 roku
4. kwocie dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
5. udzielonych poręczeniach i gwarancjach
6. osobach prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
7. osobach prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej .
 zarządzenie Nr 56/13 z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok - w wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok wynosi
po stronie dochodów 30.852.438,90 zł oraz po stronie wydatków 33.914.988,90 zł

 zarządzenie Nr 57/13 z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego - przedmiotowym zarządzeniem
postanowiono o rozwiązaniu umowy prawa użytkowania wieczystego ustanowionego
na rzecz Caritas Diecezji Świdnickiej z/s w Świdnicy, pl. Jana Pawła II nr 1,
dotyczącej nieruchomości położonej w Wambierzycach składającej się z działek
oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 449/2 i 449/3 AM 2 o łącznej powierzchni
0,1118 ha

 zarządzenie Nr 58/13 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do
wydzierżawienia

gminnych

nieruchomości

-

przedmiotowym

zarządzeniem

przeznaczono do wydzierżawienia gminne nieruchomości gruntowe wykazane
w

załączniku

do

niniejszego

zarządzenia,

w

stosunku

do

których

okres

wydzierżawienia upływa.

Referat Organizacyjno – Administracyjny
Kierownik Józef Strug
Staże pracownicze:
W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w miesiącu
czerwcu w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie półroczny staż odbywały 3 osoby
bezrobotne.
W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 19.02.2013 o zorganizowanie stażu pracy dla
1 osoby bezrobotnej został on załatwiony negatywnie z uwagi na warunek późniejszego
zatrudnienia i będzie ponownie rozpatrzony w przypadku pozyskania przez PUP w Kłodzku
dodatkowych środków finansowych na organizację staży w ramach których zatrudnienie nie
będzie warunkiem zawarcia umowy.

Urząd Miasta i Gminy:
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 od 22.04.2013r. do 21.09.2013r. 9 osób 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 31 maja
2013r. do dnia 26 czerwca 2013r:
•
-

Przygotowano 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków tj:
zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia dotycząc 110 działek położonych na terenie Gminy
Radków. Wykaz dotyczy w głównej mierze nieruchomości gminnych będących przedmiotem
umów dzierżawy, które to umowy wygasają w roku bieżącym. Na pisemny wniosek
dotychczasowych dzierżawców umowy mogą być przedłużone na kolejny okres.
-

zarządzenie w sprawie rozwiązania na wniosek użytkownika wieczystego prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wambierzycach składającej się
z działek nr 449/2 i 449/3 o łącznej powierzchni 0,1118 ha. (były budynek szpitala).
Nieruchomość ta oddana została w użytkowanie wieczyste w dniu 06.10.2009r. na rzecz
Caritas Diecezji Świdnickiej celem zagospodarowania w celu świadczenia usług medycznych
oraz prowadzenia pomocy socjalnej, a także działalności opiekuńczo-charytatywnej
w terminie pięciu lat od dnia podpisania umowy tj. do dnia 06.10.2014r.
II.

Przeprowadzono następujące przetargi:

-

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości położonej

w Suszynie, oznaczonej jako działka nr 113/7. W przetargu wyłoniono dzierżawcę
nieruchomości;
-

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości położonej

w Ścinawce Średniej, oznaczonej jako działka nr 133/3. W przetargu wyłoniono dzierżawcę
nieruchomości;
-

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości położonej

w Radkowie, oznaczonej jako działka nr 415/6. Cena nieruchomości: 40 000,00 zł netto.
Cena sprzedaży obciążona jest należnym podatkiem VAT. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym;

-

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości położonej

w Ścinawce Dolnej, oznaczonej jako działka nr 283/5. Cena nieruchomości: 31 670,00 zł
netto.. Cena sprzedaży obciążona jest należnym podatkiem VAT. Przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym;
-

II przetarg ustny ograniczony na zbycie gminnej nieruchomości położonej

w Suszynie, oznaczonej jako działka nr 143/1. Cena nieruchomości: 13 000,00 zł netto.
Cena sprzedaży obciążona jest należnym podatkiem VAT. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym;
-

I

przetarg

ustny

ograniczony

na

zbycie

gminnej

nieruchomości

położonej

w Wambierzycach, oznaczonej jako działka nr 35/2. W przetargu wyłoniono nabywcę
nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu: 9 100,00 zł.
-

II przetarg ustny nieograniczony 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. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 250 000,00
zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
-

II przetarg ustny nieograniczony 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. Cena wywoławcza nieruchomości
wynosiła 55 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
III.

Zawarto następujące akty notarialne dotyczące:

- sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5 i 6 położonych w budynku przy ul. Rynek 22
w Radkowie. Przychód za sprzedaży lokali po zastosowaniu należnej bonifikaty wyniósł
39 240,00 zł.
- sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4 położonych w budynku przy ul. Rynek 20 w
Radkowie. Przychód za sprzedaży lokali po zastosowaniu należnej bonifikaty wyniósł
35 700,00 zł.
Sprzedaż realizowana była na wniosek głównych najemców przedmiotowych lokali. Decyzję
o sprzedaż podjęto w związku z jednoczesnym zainteresowaniem wszystkich najemców
gminnych lokali mieszkalnych w przedmiotowych budynkach. Zgodnie z § 7 pkt. 2 ust 1
Uchwały Nr XXXVI/246/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2012 roku w

sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami– przy sprzedaży w/w lokali mieszkalnych
do ceny sprzedaży zastosowana została bonifikata w wysokości 85%.
IV.

Podano do publicznej wiadomości informację o organizowanych przetargach na

zbycie lub dzierżawę gminnych nieruchomości tj:
-

I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej

położonej

w Ścinawce Dolnej, oznaczonej jako działki nr 261/3 i 261/4 o łącznej pow.

ewidencyjnej 0,3160 ha. Cena wywoławcza wynosi 44 000,00 zł + VAT. Termin przetargu:
09-07-2013r. godz.1000;
-

I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnej nieruchomości rolnej

położonej w Tłumaczowie, oznaczonej jako działka nr 312/8 o pow. ewidencyjnej 0,22 ha.
Cena wywoławcza wynosi 4 000,00 zł. Termin przetargu: 23-07-2013r., godz. 1000;
-

I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gminnej nieruchomości rolnej

położonej w Tłumaczowie, oznaczonej jako działka nr 229/1 o pow. ewidencyjnej 0,9100 ha.
Termin przetargu: 23-07-2013r., godz. 1020;
V.

Trwają prace zmierzające do nabycia w drodze zamiany nieruchomości gruntu

położonego w Suszynie. Nabywany przez Gminę grunt stanowi własność osoby fizycznej.
W ramach zamiany Gmina uzyska grunt, na którym w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska wybudowana
zostanie wież widokowa. W sprawie zawarte zostało porozumienie, na podstawie którego
przeprowadzone

zostaną

prace

geodezyjne

potrzebne

do

wydzielenia

gruntu

przejmowanego przez Gminę. Po zakończeniu prac geodezyjnych sporządzone zostaną
wyceny gruntów podlegających zamianie, a następnie podpisany protokół uzgodnień, na
podstawie którego przygotowana zostanie notarialna umowa zamiany nieruchomości.
VI.

Przygotowano 2 Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Radków w sprawie zatwierdzenia

projektu podziału nieruchomości. Decyzja wydana

została na wniosek właścicieli

nieruchomości i dotyczyła podziału działki nr 366/4 w Ścinawce Dolnej oraz działek nr 816/1 i
816/3 w Radkowie.
VII.

W dniu 6 czerwca 2013 r. do

tut. Urzędu

wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa

Projektowo-Wykonawczego Inżynierii Wodnej „INWOD” Sp. z o.o. Wrocław, ul. Honoriusza
Balzaka 42A, do którego wnioskodawca dołączył sporządzony raport oceny oddziaływania
na środowisko 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”.
W tym samym dniu tj. 6 czerwca 2013 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu
z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej, a w dniu 7 czerwca br. tut. Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku
o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
Jeden

egzemplarz raportu (wersja papierowa i elektrownicza) zgodnie z pismem

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10.04.2013 r. tut. Urząd w
dniu 10 czerwca br. przesłał na adres GDOŚ w celu jego przekazania stronie czeskiej. Dla
informacji podaje się, że z treści pisma GDOŚ z dnia 10.04.2013 r. wynika, że Republika
Czeska pismem z dnia 27 marca 2013 r. poinformowała Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska, że nie wnosi o aktywne uczestnictwo w transgranicznej ocenie
oddziaływania

na środowisko

ww. przedsięwzięcia.

Strona czeska zwróciła się z

prośbą o przekazywanie jej wszelkich istotnych dokumentów sporządzonych na potrzeby
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dlatego też

1 egz. ww.

raportu został przesłany do GDOŚ w Warszawie w celu jego przekazania stronie czeskiej.
VIII.

Firma PRO EKO NATURA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79

dysponuje decyzją środowiskową dla przedsięwzięcia związanego z budową „Instalacji
mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

odpadów

komunalnych

w

celu

przygotowania ich do procesu odzysku” wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy
Radków w dniu 20 sierpnia 2012 r. Na etapie przed wydaniem ww. decyzji, tut. Urząd
wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wydanie stosownych opinii. Wyżej
wymienione organy uznały,

że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z wejściem w życie
nowych przepisów z zakresu gospodarki odpadami firma PRO EKO NATURA w dniu
22.03.2013 r. wystąpiła z nowym 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”. 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
nowym wnioskiem o wydanie ww. decyzji środowiskowej, tut. Urząd wszczynając

postępowanie administracyjne zawiadomił strony, a także wystąpił do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kłodzku o wydanie stosownych opinii. Z uzyskanej opinii wydanej przez RDOŚ wynika, że
dla ww. przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu, zaś PPIS wydając opinię podtrzymał swoje wcześniejsze
stanowisko i stwierdził, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. W związku z wydaną opinią co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, firma PRO EKO NATURA wystąpiła
z pisemną prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Radków o wstrzymanie się z podjęciem
dalszych czynności w sprawie wydania decyzji środowiskowej do czasu ustosunkowania się
do sformułowań i niektórych uwag zawartych w postanowieniu RDOŚ. W dniu 25 czerwca
2013 r. przedstawiciel wnioskodawcy przedłożył tut. Urzędowi szczegółowe wyjaśnienia
o których mowa wyżej.
IX.

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” oraz
przetargu na opracowanie

projektu zamiany ww. studium

rozstrzygnięciem

(wybrano najkorzystniejszą

ofertę firmy REGIOPLAN Sp. z o.o. Wrocław, ul. Kasztanowa 18-20/34) tut. Urząd wystąpił
z wnioskiem do Starosty Kłodzkiego o nieodpłatne udostępnienie cyfrowych map ewidencji
gruntów dla wszystkich obrębów geodezyjnych Gminy Radków, które po ich otrzymaniu w
czerwcu br. roku zostały przekazano do REGIOPLANU w celu wykorzystania ich w trakcie
prac nad analizą zgłoszonych wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków”.
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

na

wniosek

zainteresowanych

2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla budynków w Ścinawce Dolnej na dz.
nr 249/2 AM 3 i w Radkowie przy ul. Jagiellońskiej na dz. nr 263/1 AM 15.
XI.

W związku z podjętą w dniu 11 października 2012 r. uchwałą przez Radę Miejską

w Radkowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru ”Tłumaczów Wschód”,
w dniu 31 maja 2013 r. tut. Urząd przekazał do REGIOPLANU - celem wykorzystania przy
opracowywaniu zmiany - kserokopię otrzymanych pism od organów i instytucji, które udzieliły
odpowiedzi na zawiadomienia o przystąpieniu do wyżej wymienionych prac planistycznych.

1. 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.
XIII. Przygotowywano dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Dział
Nieruchomości i Rolnictwa sprawozdanie półroczne dotyczące realizacji procedury regulacji
stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w księgach
wieczystych.
XIV.

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.
XV.

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.
XVI.
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.
XVII.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do rozpoznania 9 wniosków o wydanie

zezwolenia na usunięcie drzew. W tym samym czasie wydano 11 decyzji zezwalających na

usunięcie drzew. W chwili obecnej 13 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 Tłumaczów,
Radków i Ścinawka Dolna 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 szacunkowe dane dotyczące
Rządowego Programu pomoc uczniom w 2013r. “Wyprawka szkolna” w zakresie
dofinansowania podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 –
(ogółem: 60 uczniów na 282 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę
w szkole podstawowej oraz ogółem 11 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, w tym: w szkole podstawowej 9 i 2 uczniów w gimnazjum).
Raz w tygodniu przesyłana jest informacja do Kuratorium Oświaty w sprawie liczby
dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasach I szkoły podstawowej, od września 2013r.
- obecnie na terenie Gminy jest 9-cioro dzieci (Ścinawka Średnia-3, Wambierzyce-4,
Radków-1, Ścinawka Dolna -1).
Rozpoczęto wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (wypłata do
końca czerwca br.). Kwota do wypłaty 163.310,00 zł (w tym: 20% wkład Gminy Radków).
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie złożono wniosek o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2013 z tytułu dofinansowania w
zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w
nowo wybudowanym obiekcie w Ścinawce Średniej – wnioskowana kwota: 263.300,00zł –
wstępna kwota MEN – 140.000,00zł (MEN przekazał decyzję do akceptacji do Ministra
Finansów).
W związku z zakończeniem realizacji

projektu w 100% dofinansowanego w

ramach POKL, tytuł: „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków” otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o
końcowym rozliczeniu i zamknięciu projektu (kwota: 141.955,02zł)

W Zespole Szkół w Radkowie zakończyła się realizacja projektu pt. “Radkowska
Akademia Prymusów” w ramach POKL realizowanego przez Fundację “Merkury” z
Wałbrzycha dla 80 uczniów gimnazjum (projekt realizowany był przez okres 2 lat).

W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów. Nad prawidłowym przebiegiem projektu i realizacją różnego rodzaju zajęć czuwali przedstawiciele Fundacji, którzy pełnili rolę koordynatorów i asystentów projektu.
W dniach od 06.06 - 11.06.2013 w Zamościu odbył się 55 Finał Ogólnopolskiego turnieju
szachowego Złota Wieża, w którym uczestniczyły drużyny z klubów LZS wyłonione drogą
eliminacji. W finale uczestniczyło 24 drużyny grano systemem szwajcarskim na dystansie
9 rund.UKS GIECEK Radków uczestniczył w następującym składzie: Bartosz Siembab i Paweł Łaszewicz jako seniorzy, Michał Szydełko (junior) i Paulina Pakulska (juniorka).
Kierownikiem drużyny był Kazimierz Szydełko. W punktacji drużynowej Radkowianie zajęli 10 miejsce, natomiast na uwagę zasługuje pierwsze miejsce na I szachownicy Bartosza i
II miejsce Pawła na drugiej szachownicy.
W dniach od 10.06.- 19.06.2013 roku grupa zdolnych młodych koszykarzy z Wrocławia,
Łodzi, Warszawy i Lublina zorganizowała sobie zgrupowanie z trenerem Wellsem gdzie
ćwiczyła pod okiem znanego fachowca na Gminnych obiektach głównie hali i siłowni.
Korzystając z obecności na terenie naszej Gminy zorganizowano takie spotkania dla
popularyzacji tej dyscypliny sportowej.
W dniu 12.06 i 14.06.2013 roku na hali sportowej w Ścinawce Średniej odbyły się dwa
spotkania trenera koszykówki z USA Ozella Wellsa z młodzieżą, dziećmi i wszystkimi
zainteresowanymi z terenu Gminy Radków.
Oba spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem naszej młodzieży gdzie można było
porozmawiać w języku angielskim posłuchać opowiadań trenera o pracy z koszykarzami jak
również uczestniczyć lub popatrzeć w ćwiczeniach koszykarskich na parkiecie.
Trener Ozell Wells od lat współpracuje z klubem NBA Detroit Pistons i pełni funkcje scouta
(wysłanika do wyszukiwania talentów do NBA).
Będąc zdolnym młodym koszykarzem odniósł poważną kontuzje i walczył o powrót głównie
do zdrowia bo o uprawianiu koszykówki zawodowej nie było najmniejszych szans.
Obecnie trenuje głównie w Europie, Azji i Afryce organizując obozy i zgrupowania. Spotkania
zostały dobrze przyjęte przez dzieci i młodzież naszej Gminy ponieważ na treningach
wieczornych na hali w godzinach od 18,30 – 21,00 spotkać można było codziennie na
trybunach od 40 – 60 widzów podglądając ćwiczenia koszykarzy.

HALA SPORTOWA
W dniach szkolnych do godziny 15-tej z hali korzystała młodzież szkolna z Zespołu Szkół
Ścinawka Średnia, dzieci z przedszkoli Gminy Radków, uczniowie korzystający z zajęć w
ramach świetlicy szkolnej oraz dzieci i młodzież w ramach zajęć pozalekcyjnych SKS-ów. W
godzinach popołudniowych odbywały się stałe zajęcia tj. HIP-HOPA, zajęcia muzyczne,
aerobiku, fitness oraz zajęcia sekcji sportowych łucznicze oraz szachowe. Ponadto
korzystano z siłowni, stołów do tenisa stołowego, bilarda, tenisa ziemnego, babingtona,
koszykówki, piłki siatkowej i piłki halowej.
W dniach od 11.06. – 18.06.2013 roku odbywał się obóz sportowy grupy sportowej, która
korzystała głównie z siłowni i hali ćwicząc elementy koszykarskie.
Zajęcia prowadził trener z USA Ozell Wells, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
młodzieży.
Ilość osób ćwiczących w tym okresie:
Siłownia
Tenis stołowy
Tenis ziemny
Koszykówka
Piłka siatkowa

-

155 uczestników
28 uczestników
8 uczestników
180 uczestników
36 uczestników

Ogółem w tym okresie ćwiczyło 680 uczestników.
•
IMPREZY SPORTOWE
12.06.2013 roku spotkanie trenera koszykówki z Gimnazjalistami Gminy Radków,

uczestniczyło około 100 osób;
14.06.2013 roku spotkanie trenera koszykówki z dziećmi ze Szkół Podstawowych,
uczestniczyło około 100 osób;
19.06. 2013 roku IX Gminna Spartakiada Przedszkolaków z udziałem wszystkich oddziałów
przedszkolnych naszej Gminy zgromadziła 120 uczestników.
IMPREZA KULTURALNA
04.06.2013 roku Otwarta impreza kulturalna z udziałem dzieci niepełnosprawnych pod
tytułem “Aktorem każdy być może” – uczestniczyło 110 osób. Organizatorem imprezy był
Zespół Szkół w Ścinawce Średniej.
POLITYKA ZDROWOTNA
W dniu 25.06.2013r. zakończył się program prewencyjny „ Bezpieczna kobieta”.
W programie wzięło udział 20 Pań z terenu Gminy Radków. Głównym założeniem programu

była poprawa bezpieczeństwa kobiet w powiecie kłodzkim, wyuczenie obronnych zachowań
przed

wszelkimi

formami

przemocy,

obejmujący

zarówno

trening

psychologiczny

i praktyczna naukę skutecznych metod samoobrony. Podczas spotkań , treningi w zakresie
samoobrony miały bardzo duże powodzenie w związku z czym jest zainteresowanie aby na
terenie naszej Gminy

przeprowadzić

miesięczne odpłatne kursy samoobrony. Osoby

zaangażowane w prowadzenie programu w ramach podziękowania otrzymały upominki
promujące Gminę Radków.
W dniu 21.06.2013r. firma Mil Bas Optyk przeprowadziła bezpłatne badania wzroku.
W badaniach wzięło udział 10 osób.
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 w dniu 13.06.2013 w CIW w Ścinawce Górnej
przeprowadzono spotkanie robocze z liderkami z poszczególnych miejscowości. W
spotkaniu uczestniczyło 10 Pań z niektórych miejscowości Gminy. Wspólnie ustalono, termin
oraz miejsce kolejnego spotkania dla większej ilości Pań.

Planowany jest udział w

wydarzeniu około 70 Pań. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 28.06.2013 o godzinie
18:00 w Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym.
ŚWIETLICE na terenie GMINY
Na bieżąco koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych,
które rozpoczęły działalność od 18 marca 2013 i czynne są jeden raz w tygodniu po 4
godziny, tj.:
1/ Raszków- czwartek 15,30 – 19,30;
2/ Wambierzyce- wtorek 15,30-19,30;
3/ Suszyna- poniedziałek 15,30-19,30;
4/ Ścinawka Dolna- wtorek 15,30-19,30;
5/ Ścinawka Górna- wtorek 15,30-19,30;
6/ Tłumaczów- czwartek 15,30-19,30;
7/ Ratno Dolna- środa 15,45-19,45;
8/ Ratno Górne- poniedziałek 15,45-19,45;
Umowy zlecenie z osobami prowadzącym zajęcia podpisane są do końca czerwca. Od 1
lipca zostaną podpisane nowe umowy zlecenie. Ze względu na rezygnację z prowadzenia

zajęć w świetlicach Ratno Dolne i Ratno Górne zostaną podpisane umowy z osobami które
wyraziły zainteresowanie prowadzeniem zajęć.
INFORMACJE Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADKOWIE
1. Uroczystość szkolna z udziałem zaproszonych gości z Wambierzyc Dzień Angielski.
2. Udział uczniów z Gimnazjum w zajęciach organizowanych w CHRISIE.
3. Wyjazd uczniów do Wrocławia na Dolnośląski Finał lekkoatletyczny – zajęcie II
miejsca przez uczennice z Gimnazjum.
4. Wyjazd uczniów z Gimnazjum w Ramach realizacji projektu „Mercury” do Wrocławia
na Koncert w Filharmonii Sudeckiej.
5. Udział uczniów klas I-III SP w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania w
Wambierzycach.
6. Wyjazd uczniów klasy V na wycieczkę turystyczno – dydaktyczną z noclegiem do
Ostrej Góry.
7. Wycieczka integracyjno- krajoznawcza na Górę Mnich.
8. Reprezentowanie szkoły w Powiatowym Turnieju Siatki Plażowej strefa Wałbrzyska –
zajęcie IV miejsca.
9. Wycieczka integracyjna uczniów klasy III do Pstrążnej.
10. Wyjazd uczniów Zespołu Szkół na wycieczkę do Krasiejowa.
11. Przygotowanie obiektu do przyjęcia gości z Pniew, którzy będą u nas gościć na
kolonii od 01.07.2013r. do 10.07.2013r.
12. Zakończenie realizacji projektu „MERCURY” - uroczyste pokazy i występy uczniów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
14czerwca br. uczniowie klas I-III SP zaprosili swoich rodziców do hali na spotkanie z okazji
Dnia Matki i Ojca. Przedstawili świetny program artystyczny oraz podjęli gości kawą, herbatą
i wspaniałym ciastem. Licznie przybyli rodzice byli bardzo ucieszeni.
Uczniowie wielu klas zwiedzali wystawę poświęconą niemieckiemu księdzu Gerhardowi
Franziskusowi Hirschfelderowi, przeciwnikowi niemieckiego narodowego socjalizmu, a który
związany był z Ziemią Kłodzką. Wystawę zwiedzali w Centrum Inicjatyw Wiejskich w
Ścinawce Górnej.

W dniach 4 i 11 czerwca br. zespół zorganizował dwie imprezy z udziałem uczniów
niepełnosprawnych z terenu gminy i powiatu kłodzkiego. Pierwsza impreza dotyczyła ich
talentów artystycznych, a druga umiejętności sportowych
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WAMBIERZYCACH
 Dnia 26.05.2013 r. na boisku szkolnym Orlik w Wambierzycach odbył się piknik pt.
„ Niedziela z rodziną”. Wzięli w nim udział uczniowie i rodzice Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wambierzycach Pod czas pikniku odbyły się warsztaty malarskie
oraz wyrobów z gliny. Mimo deszczowej pogody wszyscy świetnie się bawili.
•

W ramach integracji uczniowie klas IV- VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wambierzycach brali udział w Dniu Angielskim w Zespole Szkół w Radkowie
oraz w spotkaniu z podróżnikiem panem Bolesławem Grabowskim w Gminnym
Centrum Kultury w Radkowie.

•

W wambierzyckiej Filii Biblioteki Publicznej w Radkowie uczniowie klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Wambierzycach uroczyście zostali pasowani na
czytelników.

•

W ramach integracji osób niepełnosprawnych uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wambierzycach brali udział w Olimpiadzie Sportowej w Ścinawce
Średniej.

•

Dnia 17.06.2013 r. w Wambierzycach odbył się Gminny Konkurs Pięknego Czytania
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Imprezę zorganizowano przy współpracy
z Biblioteką Publiczną w Radkowie.

•

Na zaproszenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach dnia
17.06.2013r., w ramach współpracy przyjechali do Radkowa uczniowie ze Szkoły w
Suchym Dole. W Ośrodku wypoczynkowym „Chris ” odbyły się warsztaty oraz inne
atrakcje dla dzieci. Zorganizowano także wyjazd na basen kryty do Nowej Rudy –
Słupca.

•

Dnia 25.06.2013 r. w Wiejskim Centrum Kultury, Sportu , Rekreacji i Integracji
w Wambierzycach odbył się Dzień Dziecka w języku angielskim i niemieckim.

•

Na Orliku w Wambierzycach w dalszym ciągu do godziny 21.00 trwają dyżury
pracowników Zespołu.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚCINAWCE DOLNEJ
•

Szkoła we współpracy z księdzem proboszczem zorganizowała festyn sportowy o
Puchar Lolka- poświęcony pamięci Jana Pawła II - uczniowie i dzieci przedszkolne
brały udział w rozgrywkach sportowych, turnieju piłki nożnej, zabawach i grillu .

•

Szkoła wraz z Radą Rodziców zorganizowała komers- bal gimnazjalny dla
uczniów III klasy gimnazjum .

•

W przedszkolu odbył się letni festyn rodzinny - w ramach , którego przygotowano
wspólne zabawy, poczęstunek i ognisko dla dzieci i rodziców.

•

Uczniowie Szkoły Podstawowej brali udział w wycieczce do Parku Dinozaurów koło
Opola.

•

Przygotowano lekcje otwarte dla rodziców w ramach Dnia Języków Obcych.

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z GR. ŻŁOBKOWĄ W RADKOWIE
Dnia 07.06.2013r. dzieci z Radkowa wraz z rodzicami i nauczycielami wzięły udział w
wycieczce szynobusem do Kłodzka do „Jupi Parku”.
W ramach realizacji programu profilaktycznego „Ratowniczek” dzieci 5 i 6 letnie z wszystkich
oddziałów wzięły udział w:
- spotkaniu z policjantami i psami tropiącymi – 4.06.2013r.
- spotkaniu z ratownikiem medycznym – 10.06.2013r.
- spotkaniu ze strażakami.
Dnia 14.06.2013r. odbył się w godzinach popołudniowych „Piknik Rodzinny” zorganizowany
przez Radę Rodziców na Orliku w Radkowie z udziałem dzieci, wszystkich nauczycieli. Dla
dzieci zorganizowano szereg atrakcji min. mecz hokeja na trawie, zabawy na dmuchańcach,
malowanie twarzy, konkursy.
Dnia 19.06.2013r. wszystkie dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową
w Radkowie oraz oddziałów z Wambierzyc i Ścinawki Dolnej wzięły udział w IX Gminnej
Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków. W zawodach sportowych uczestniczyło 237 dzieci.
Każde z nich otrzymało medal, zwycięskie drużyny puchary, a każdy oddział przedszkolny
(12) nagrodę Burmistrza (piłka, paletki do bambingtona, itp).
Dnia 24.06.2013r. dzieci 6 letnie z oddziału w Ścinawce Średniej wyjechały na wycieczkę do
Wrocławskiego ZOO.

We wszystkich oddziałach Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową
w Radkowie odbyła się pogadanka z policjantem nt. „Bezpieczne wakacje”.

Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej
Kierownik Maria Malik

•

W bieżącym miesiącu podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim 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. Termin realizacji
zadania 10.12.2013 r.

•

Zamontowano na parkingu przy ul. B. Chrobrego tablicę informacyjną z mapą gminy i
planem miasta Radkowa, Tablicę wykonało

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK

Zbigniew Klimczak.
•

Trwają

Konsultacje społeczne dokumentu pn ."Wstępny program Działań

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-

2020”. Dokument do konsultacji społecznych został umieszczony na stronie
internetowej UMiG Radków. Uwagi i opinie odnośnie zaproponowanych zapisów w
dokumencie należy zgłaszać na załączonym „Formularzu Konsultacji dokumentu „ do
dnia 13.07.2013 r
•

Pracownicy referatu wzięli udział w dwudniowym szkoleniu dotyczącym przyszłej
perspektywy finansowej

Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020

oraz z

trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie
zorganizowane zostało

w ramach umowy z Centrum Doradztwa i Rozwoju

Kompetencji – Ireneusz Ratuszniak.
•

Złożony został wniosek o płatność do projektu pn Kanały rozdzielcze kanalizacji
sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej - Etap "Sarny" w ramach działania
„PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego
PROW na lata 2007-2013.

•

Prace związane z realizacją projektu pn. „Nowe tradycje kulinarne ziemi radkowskiej”.
Celem projektu jest wykreowanie produktu turystycznego związanego z bogactwem
kulinarnym ziemi radkowskiej. Pisemnie zwrócono się z propozycją wzięcia udziału w
realizacji projektu do lokali gastronomicznych, producentów żywności, kół gospodyń
wiejskich. Z oferty skorzystało łącznie 15 organizacji i firm, które zgłosiły 42 potrawy.
Spośród nich wybrano już 24 potrawy i produkty, które zostaną przygotowane

podczas spotkań w Centrum Inicjatyw Wiejskich. Podczas tych spotkań profesjonalny
fotograf wykona zdjęcia w trakcie gotowania oraz gotowych już potraw. Zdjęcia
zostaną wykorzystane do przygotowania materiałów promocyjnych, w tym przede
wszystkim folderu, w którym poza 24 wybranymi do gotowania potrawami, znajdą się
także przepisy na wszystkie pozostałe, zgłoszone wyroby. Podsumowaniem projektu
będzie spotkanie poświęcone kulinariom, które zostanie zorganizowane 7 września w
Raszkowie. Realizacja tego projektu wpisuje się w szereg innych działań związanych
z promocją produktów tradycyjnych i regionalnych z terenu gminy. Zaliczyć do nich
można zgłoszenie się dwóch podmiotów z terenu gminy Radków do Regionalnej Sieci
Kulinarnego Dziedzictwa. Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom Tyrolski” oraz
Restauracja „Graniczna” złożyły aplikacje do Sieci, w której chcą promować: dżem
jagodowy, dżem jeżynowy oraz nalewkę wiśniową – Dom Tyrolski, natomiast
Restauracja „Graniczna” potrawy regionalne ze swojej karty: gulasz wołowy z
knedlem czeskim, placek ziemniaczany po radkowsku oraz pstrąga po radkowsku.
Obecnie trwa procedura przyjęcia tych podmiotów do Sieci.
•

Prace związane z realizacją dwóch bliźniaczych projektów: „Historia przy granicy –
tablice informacyjne w miejscowościach Gajów i Tłumaczów” oraz „Z przeszłością w
przyszłość – wsie radkowskie wczoraj i dziś”. W ramach tego zadania powstaną
łącznie 22 tablice informacyjne poświęcone porównaniu obiektów oraz organizacji
działających i istniejących przed 1945 r. i tuż po 1945 r. z funkcjonowaniem i
wyglądem miejscowości w chwili obecnej. Trwa już zbieranie informacji historycznych
oraz starych fotografii, które zostaną następnie wykorzystane do wykonania tablic.

•

15 czerwca br. odbyła się impreza podsumowująca projekt „Rozwój sportu szansą na
rozwój regionu – treningi dla młodych piłkarzy u podnóża Gór Stołowych” złożony
przez OSP Radków, a realizowany we współpracy z MLKS Radków. Podczas turnieju
piłkarskiego zmierzyły się ze sobą drużyny złożone z dzieci i młodzieży biorące udział
w trwających od początku kwietnia treningach. Turniej zwieńczył mecz rozegrany
przez drużynę seniorów kontra zawodnicy MLKS Radków. Zawody połączone były z
częścią rozrywkową, na najmłodszych czekały dmuchane zabawki, grała muzyka,
przygotowano stoiska małej gastronomii. Niestety mimo dobrej organizacji oraz
wcześniejszej promocji imprezy, frekwencja była bardzo niska.

•

Projekt „Zielona dolina Ścinawki – jak żyć bezpiecznie w sąsiedztwie górskiej rzeki?”
złożony przez OSP Ścinawka Średnia został zakwalifikowany do dofinansowania i w
najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o przyznanie pomocy. Projekt
realizowany będzie od września 2013 do września 2014 r. W pierwszej kolejności
zorganizowany zostanie cykl szkoleń teoretycznych, a następnie szkolenia

praktyczne z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu strażackiego
służącego do prowadzenia akcji na wodzie.
•

21.06. br. złożono wniosek o płatność do projektu „Coroczne pokazy strażackie
Ochotniczej Straży Pożarnej skutecznym środkiem integrującym mieszkańców i
promującym region” również realizowanego przez OSP Ścinawka Średnia. Trwa
oczekiwanie na rozpatrzenie złożonego wniosku.

•

Przygotowano oraz złożono uzupełnienia do projektu złożonego przez Ludowy
Zespół Sportowy Granica Tłumaczów - „Frisbee naszym pomysłem na alternatywną
dyscyplinę sportu – stworzenie miejsca do gry oraz promocja aktywnego wypoczynku
w Tłumaczowie”. Urząd Marszałkowski nie zakwestionował zakresu rzeczowego
projektu, wymagał jedynie doprecyzowania pewnych informacji oraz potwierdzenia
prawa własności nieruchomości. Traw oczekiwanie na akceptację złożonych
wyjaśnień.

•

Przygotowano oraz złożono uzupełnienia do projektów „Promocja idei Odnowy Wsi
Dolnośląskiej poprzez organizację wiejskiego święta plonów w Ścinawce Dolnej oraz
wydanie materiałów promocyjnych” złożony przez OSP Ścinawka Dolna oraz
„Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację „dożynek na
pograniczu” w miejscowości Tłumaczów oraz wydanie materiałów promocyjnych”
złożony przez OSP Tłumaczów. Wnioski dotyczą konkursu „Przedsięwzięcia
Promujące

Ideę

Odnowy

Wsi”

ogłoszonego

przez

Zarząd

Województwa

Dolnośląskiego.
•

W dniu 19 czerwca br. na terenie gminy realizowana była audycja radiowa emitowana
na antenie Radia Wrocław. Pani Małgorzata Majeran – Kokott w trakcie pięciu wejść
„na żywo” na antenie radia prowadziła wywiady z ludźmi działającymi społecznie na
terenie gminy. Audycja miała na celu ukazanie funkcjonowania obiektów powstałych z
dofinansowaniem PROW 2007 – 2013, ich wpływu na życie społeczności lokalnych
oraz wykorzystania w codziennym życiu gminy. W audycji można było usłyszeć m.in.
wypowiedzi: przedstawicielek KGW Ścinawka Górna i Wambierzyce, Klubu Seniora,
członków OSP Ścinawka Średnia i Ścinawka Dolna, Zespołu Ludowego: „Katarzynki”,
Dyrektor Bibliotek Publicznej Joanny Zyzdy – Kusiakiewicz, Gabrieli Abucewicz –
Kraus oraz przedstawicieli Klubu Łuczniczego Viktoria, a także Krzysztofa
Przybycienia, Magdaleny Górskiej oraz Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami
Przedszkolnymi w Wambierzycach Pani Małgorzaty Ciechanowicz. Audycja spotkała
się z bardzo pozytywnym odbiorem i miała dla gminy duże oddziaływanie
promocyjne.

•

Ze względu na spoczywający na Urzędzie Gminy obowiązek prowadzenia ewidencji
obiektów świadczących usługi noclegowe wystosowano pisma do wszystkich

przedsiębiorców, którzy w swoich kodach PKD w centralnej ewidencji działalności
gospodarczej ujęli tego typu działalność. W pismach poinformowano o konieczności
wpisania się do gminnej ewidencji oraz o konsekwencjach nie wypełnienia tego
obowiązku. W odpowiedzi na otrzymane pisma przedsiębiorcy składają wymagane
zgłoszenia,

bądź

przedstawiają

wyjaśnienia

dotyczące

stanu

faktycznego

świadczonych usług. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisów do ewidencji,
te podmioty, które wyrażą taką wolę, zostaną zamieszczone na stronach
internetowych administrowanych przez gminę.
Centrum Współpracy Transgranicznej
1. Projekt pn „Uroczystości, rzemiosła i tradycyjne produkty czesko - polskiego pogranicza Gmina Radków” otrzymał dofinansowanie w kwocie 17 740,3 EUR. (95% dofinansowania).
2. 20-21.06.2013 odbyło się spotkanie grupy roboczej z projektu „Geoturystyka -robimy
pierwszy krok”. Na spotkaniu przedstawiono koncepcje dokumentacji studyjnej oraz
dokumentację techniczną pod przyszły projekt „Lapidarium przy Zalewie w Radkowie”(nazwa
robocza).
3. Dnia 19.06.2013 r. udział w spotkaniu inaugurującym realizację projektu „Wieże widokowe
– miejsca pełne widoków”.
4. 17.06.2013 r. w Ołomuńcu złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Muzyka
i sport na pograniczu radkowsko-broumovskim”. Wartość całkowita projektu 51 154,00 Eurodofinansowanie 85,0%
5. Złożony został również wniosek o dofinansowanie pn ”Pogłębienie współpracy Suchy DulRadków . Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. Wartość projektu 85 130,00 Euro
–

dofinansowanie 85,0%

5. W okresie sprawozdawczym złożony został wniosek o płatność (ostateczny) z realizacji
projektu pn:” Promocja turystyki rowerowej na pograniczu policko-radkowsko-broumovskim”.
Kwota wniosku 93 243,50 zł.
Punkt Informacji Turystycznej, Promocja Gminy:
1. W dniach 22-23.06.2013 r. promocja Gminy podczas II edycji rajdu samochodowego
„ Radkowski Trakt,” W rajdzie udział wzięło 82 załogi z terenu całej Polski ( m.in.
Szczecin, Poznań, Gdańsk) .
2. W dniach 08.-09-06.2013 r. promocja Gminy podczas 3 rundy Pucharu Polski w łukach
klasycznych .

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rozwiązywania problemów alkoholowych
Małgorzata Bądkowska
W miesiącu czerwcu 2013 r zostało przyjętych dwadzieścia 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 czerwcu, odbyła dwa posiedzenia pierwsze, w dniu 06 czerwca 2013r na którym :
1. Pozytywnie zaopiniowała wniosek 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 Strażackiego
organizowanego w dniu 15 czerwca 2013r w Radkowie – boisko sportowe
2. Pozytywnie zaopiniowała wniosek

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wambierzycach o

wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo w czasie trwania Nocy Świętojańskiej
organizowanej w dniu 22 czerwca 2013r w Wambierzycach ul. Objazdowa 8A.
Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 21 czerwca 2013r na którym:
Pozytywnie zaopiniowała wniosek Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Radkowie dotyczący dofinansowania programu „Obóz sportowo – wypoczynkowy”
otrzymując dofinansowanie w kwocie - 2.500 zł na transport.
Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce
Średniej dotyczący dofinansowania programu „Telewizja i komputer z umiarem” otrzymując
dofinansowanie w kwocie – 2.450 zł na transport.
Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zespołu Szkół w Radkowie dotyczący dofinansowania
programu „Bawimy się bez wspomagaczy” otrzymując dofinansowanie w kwocie – 4.200 zł
na transport.
Pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Romana Karasek o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych :
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);
- o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w
lokalu Gościniec Romano Ścinawka Dolna 5A.
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
Otrzymano dofinansowanie do projektu pn. ”Minerały i kamienie bogactwem Suszyny –
pochwalmy się nimi!”, złożonego w ramach IX edycji powiatowego konkursu „Najlepsze
inicjatywy społeczności lokalnych” organizowanego przez Starostwo Powiatowe.
Projekt polega na wykonaniu przeszklonej i podświetlonej witryny wystawowej w świetlicy
wiejskiej w Suszynie oraz wyposażeniu jej w zbiory suszyńskich kamieni m.in.
półszlachetnych. Na realizację zadania otrzymano grant w maksymalnej wysokości tj.
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 uzupełnienia do
czterech projektów. Oczekujemy na listę rankingową.
W związku z możliwością udziału w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach przystąpienia gminy Radków do
inicjatywy Odnowy Wsi Dolnośląskiej, zgłoszono do wyjazdu dwie osoby, które aktywnie
działają w Grupie Odnowy Wsi Wambierzyce. Jednocześnie zachęcamy do udziału w
kolejnych wyjazdach studyjnych. Główny warunek uczestnictwa to członkostwo w grupie
odnowy wsi. Koszty udziału pokrywa Urząd Marszałkowski. Kolejne terminy wyjazdów to: 1920 lipca, 9-10 sierpnia i 30 sierpnia do 1 września (tj. wyjazd do wsi tematycznych
województwa małopolskiego). Zainteresowanych prosi się o kontakt z biurem Centrum
Inicjatyw Wiejskich Gminy Radków w Ścinawce Górnej.
W dniu 15 czerwca gościliśmy na obszarze gminy Radków międzynarodową delegacje z
Czech, Niemiec, Łotwy, Rosji oraz pracowników naukowych i studentów Instytutu
Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przyjazd delegacji to
kontynuacja organizowanej dzień wcześniej we Wrocławiu konferencji poświęconej
transformacji obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Goście mieli okazję zobaczyć, jak

przebiegała transformacja polskiego krajobrazu wiejskiego na obszarze gminy Radków.
Doskonałymi przykładami inwestycji, które powstały w ramach procesu odnowy wsi i stały się
nierozłącznymi elementami centrów radkowskich wsi, skupiającymi wokół siebie wiele
organizacji wiejskich były: Centrum Inicjatyw Wiejskich Gminy Radków w Ścinawce Górnej,
Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjne Ratnie Górnym oraz Wiejskie Centrum Kultury,
Integracji i Rekreacji w Wambierzycach. Fakt dostrzeżenia naszej Gminy jako wzorca
godnego naśladowania i ukazania jej jako przykładu dobrych praktyk jest dla nas ogromną
promocją poza granicami kraju oraz dużą zachętą do dalszych działań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich gminy Radków.

Irena Grodź

•

Zorganizowano dla producentów zbóż i rzepaku szkolenie wyjazdowe na

pola

demonstracyne z najnowszymi technologiami uprawy zbóż i rzepaku do Pągowa k.
Oławy, uczestniczyło 25 rolników
•

Zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla rolników na

OPOLAGRĘ - Wystawę

Maszyn Rolniczych i Zwierząt Hodowlanych w Kamieniu Ślaskim , gdzie rolnicy mogli
poznać najnowszą ofertę maszynową, paszową, nawozową, roślin ozdobnych na
stoiskach

wystawienniczych

oraz

w

czasie

indywidualnych

konsultacji

z przedstawicielami prezentowanych firm. Uczestniczyło 20 rolników.
•

Wypełniano

wniosków

de minimis na zakup materiału siewnego, wniosków do

Agencji Nasiennej o wykorzystaniu własnego materiału siewnego do siewu w ilosci
10 szt.
•

Opracowano wniosek o dopłaty obszarowe celem dokonania „Wycofania części
wniosku”.

•

Zorganizowano szkolenie

wyjazdowe dla rolników na XVIII Regionalną Wystawę

Zwierząt Hodowlanych i Wystawę Maszyn Rolniczych do Piotrowic . Uczestniczyło
20 rolników. Na wystawie swoje zwierzęta prezentował rolnik ze Ścinawki Dolnej Pan
Krzysztof Hyla – 1 loszkę i 2 knurki , które otrzymały następujące nagrody :
za knurka rolnik otrzymał czempiona
za loszkę wiceczempiona
Rolnicy uczestniczący w Wystawie wspierali mocno naszego rolnika odbierającego nagrody
na scenie .

•

Realizacja projektu bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej
w zakresie zadań związanych z pracami melioracyjnymi na terenie Ratna Górnego,
Ścinawki Dolnej , Ratna Dolnego , Ścinawki Górnej i Tłumaczowa.

•

Realizacja projektu „Remont muru oporowego i udrożnienie koryta rowu melioracji
szczegółowych w Ścinawce Dolnej ".

•

Został wyłoniony wykonawca, w następnym miesiącu rozpoczną się prace na w/w
rowie.

•

Wykonano prace konserwacyjne przez pracowników zatrudnionych w ramach
realizacji programu bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej na
rowach melioracyjnych w Ścinawce Dolnej , Ścinawce Górnej , Ratnie Górnym ,
Tłumaczowie , Ratnie Dolnym.

•

Prace organizacyjne związane

ze

szkoleniem

wyjazdowym

do

Stacji

Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach – Modzurowie , celem zapoznania
rolników z najnowszymi technologiami stosowanymi w uprawie zbóż i rzepaku.
•

Prace organizacyjne związane ze spotkaniem producentów żywca wołowego
z terenu Naszej Gminy zainteresowanych utworzeniem grupy producentów rolnych.

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Ewa Sowa

12.06.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.:„Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Radków ”
termin składania ofert upłynął 21.06.2013 r.
złożono 1 ofertę za kwotę
umowa zostanie podpisana z firmą Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o.
ul. Stefana Żeromskiego 2
57-400 Nowa Ruda
Cena brutto: 657.788,00 zł
Termin wykonania zadania- do 30.06.2014 r.
14.06.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest w gminie Radków - etap 2”"
otwarcie ofert odbyło się: 24.06.2013 r.
złożono 4 oferty,
oferta najdroższa:
cena brutto za 1 kg:
demontażu wyrobów zawierających azbest: 3,24 zł
zabezpieczenia odpadów, transportu i unieszkodliwiania: 7,56 zł
oferta najtańsza:
Cena brutto za 1 kg :
demontażu wyrobów zawierających azbest: 0,01 zł

zabezpieczenia odpadów, transportu i unieszkodliwiania: 0,64 zł
umowa zostanie podpisana z firmą EKO-MIX Konstanty Spurek ul. Grabiszyńska 163
50-950 Wrocław
termin wykonania zadania: do 15 października 2013 r.
19.06.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Przebudowa drogi
stanowiącej własność Gminy Radków położonej w Ścinawce Górnej oznaczonej
geodezyjnie nr działek 145/1; 145/2; 135; 181/3 km 0-665 2”
- termin składania ofert upływa w dniu: 04.07.2013 r.
Trwają prace przygotowawcze dot. ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla zadań pn.:
 Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Radków
w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015,
 Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne,
w rejonie wiaduktu kolejowego.
Prowadzona jest bieżąca realizacja
przekraczających równowartości 14.000.

zadań

z

zamówień

publicznych

nie

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 były 3 zgłoszenia awarii bądź uszkodzeń dotyczących
oświetlenia ulicznego.

•

Wykonano drugie nasadzenia roślin w klombach Wambierzycach Ścinawce Średniej
i w Radkowie,

•

Zawarta została umowa na umieszczenie urządzeń energetycznych w gruntach
stanowiących własność Gminy Radków

•

Zostały uzgodnione warunki na wymianę sieci energetycznej w Ścinawce Górnej

•

Trwają prace związane z kompletowaniem dokumentacji na złożenie wniosków na
zadanie ,,Przebudowa drogi stanowiącej własność Gminy Radków położonej
w Ścinawce Górnej oznaczonej geodezyjnie nr działek 145/1; 145/2; 135; 181/3
km 0- 665” inwestycja będzie finansowana przez MAiC oraz Województwo

Dolnośląskie.
•

Trwają prace związane z szacowaniem szkód po ulewach na terenie miejscowości
Suszyna, Raszków, Ścinawka Dolna, Pasterka i Karłów.

Doradca ds. Gospodarki Odpadami i Wodno - Ściekowej
Mirosław Pejski

.

W okresie od 03czerwca 2013 r. do 26 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.
•

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

•

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”

•

Analiza oferty złożonej na

usługi odbioru odpadów komunalnych pod kontem

zgodności oferty z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz z dodatkowymi wymaganiami określonymi w przepisach
kierunkowych.
•

Uczestnictwo
dotyczącej

w

posiedzeniu

przyjęcia

Rady

dokumentu

Samorządowej

pod

nazwą

Aglomeracji

„Wstępny

Wałbrzyskiej

program

Działań

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 2020”
•

Przygotowanie do wydruku Informacji dla właścicieli nieruchomości w sprawie
wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013r. wraz z
podaniem terminu uiszczania opłat i numeru konta bankowego.

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
Mirosława Skrukwa – Łysakowska

Liczba ludności na dzień 26.06.2013r. na terenie gminy wynosi - 9506 osób
( w tym zameldowanych na pobyt czasowy – 194 osoby)
Od 04.06.2013r.

1. z terenu naszej gminy zmarło – 5 osób
2. urodziło się – 2 dzieci
3. zmieniło stan cywilny – 11 osób
4. sprawdzono z komputerową bazą ELUD+ 85 wniosków na dowody osobiste
5. przekazano do biura dowodów osobistych 7 zawiadomień 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
6. wydano 14 poświadczeń zameldowania
7. zmieniło adres zameldowania 31 osób
8. odpowiedziano na 21 wniosków o udostępnienie danych
Wystąpiono do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA w Warszawie
o nadanie numeru PESEL dla 2 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 3.06.2013

ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego:
- 3 akty urodzenia -transkrypcja
- 3 akty małżeństwa
- 6 aktów zgonu
- przyjęto 9 zapewnienia abiturientów
- wydano 8 decyzji dotyczące transkrypcji aktu stanu cywilnego
- wydano 43 odpisy stanu cywilnego
z zakresu dowodów osobistych:
- przyjęto 85 wniosków o wydanie dowodów osobistych
- wydano 64 dowodów osobistych
- unieważniono 52 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...

16

-

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

7

-

ilość upomnień pisemnych..........

0

-

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

9

-

kwota nałożonych mandatów.....

900,00 zł.

-

ilość wszczętych postępowań w sprawach o wykroczenia …0

-

ilość wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku…0

-

ilość wyroków sądowych w sprawach o wykroczenia – 1

-

kwota zebranych opłat targowych. 275,00 zł

-

korespondencja dostarczona..........

130 szt.

Postępowania mandatowe przede wszystkim dot. naruszenia art. 77 kodeksu wykroczeń
– wałęsające się psy i ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

W dniach 22 i 23.06.2013 r. na terenie Gminy Radków odbył się rajd samochodowy pod
nazwą „II Radkowski Trakt” w kategorii Rundy Okręgu – III liga i Pucharu Polski Klubów i
Automobilklubów. W zawodach sportowych udział wzięło 80 dwuosobowych załóg. W trakcie
trwania imprezy nie doszło do poważniejszych zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo.
Jedynym przypadkiem był fakt uszkodzenia słupa energetycznego na ul. Leśnej w Ścinawce
Średniej, przerwa w dostawie energii trwała ok. 5 godz.
Siły i środki służb mundurowych i OSP, wykorzystywane do zabezpieczenia rajdu
samochodowego:
1. W dniu 22.06.2013 r. - 1 samochód pożarniczy, 1 samochód ratownictwa drogowego,
1 samochód straży miejskiej, 1 motocykl straży miejskiej, 3 samochody policji, 9 strażaków
ochotników z OSP Radków, 7 funkcjonariuszy policji ( w tym 5 z wydziału ruchu drogowego)
i 5 funkcjonariuszy straży miejskiej.
2. W dniu 23.06.2013 r. - 3 samochody pożarnicze, 3 samochody ratownictwa drogowego,
1 samochód straży miejskiej, 2 motocykle policji, 1 motocykl straży miejskiej, 6 samochodów
policji, 27 strażaków ochotników z OSP Radków, Ścinawka Średnia i Ścinawka Dolna, 15
funkcjonariuszy policji ( w tym 13 z wydziału ruchu drogowego) i 5 funkcjonariuszy straży
miejskiej.

II.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

Miejscowe zagrożenie

Alarmy
fałszywe

1.

Radków

0

6

0

2.

Ratno Dolne

0

1

0

3.

Wambierzyce

0

0

0

4.

Ścinawka Średnia

2

4

0

5.

Ścinawka Dolna

0

4

0

6.

Tłumaczów
Razem:

0

1

0

2

16

0

Użycie jednostek OSP w ramach usuwania miejscowych zagrożeń, przede wszystkim
dotyczyło prowadzonych poszukiwań za osobą zaginioną z DPS w Ścinawce Dolnej.

.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W SCINAWCE ŚREDNIEJ
Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej z zrealizowanych zadań i wydatkowanych
środków w okresie międzysesyjnym, tj. od 28.05. do 25.06.2013 r. - Sesja Nr XLIV RM w
Radkowie w dniu 28.06.2013 r.;
Łączny koszt zadań w okresie międzysesyjnym wyniósł – 356 817,73 zł, a od początku roku
- 2 2 411 933,15 zł, w tym: środki z budżetu gminy – 61 380,15 zł (środki własne od
stycznia br. – 496 745,90 zł). Największą pulę, bo aż 295 437,58 zł (od początku roku –
1 915 187,25 zł) stanowiły zadnia finansowane z budżetu państwa, tj.:
1.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

i

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 193 982,67

zł (od

początku roku – 1 240 961,49 zł):
- Świadczenia rodzinne, tj.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze:
zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne
przysługują w przypadku gdy dochód na osobę nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,000
zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, oraz jednorazowa zapomoga z tyt.
urodzenia się dziecka - od miesiąca stycznia 2013 r. przysługuje
przeliczeniu na osobę nie przekracza -1922,00 zł.

jeżeli dochód w

Ww. sprawach:

−

przyjęto - 30 wniosków, na które wydano - 31 decyzji, tym: 31 – przyznające św.;

−

wszczęto - 7 postępowań administracyjnych;

−

wydano

−

wystosowano - 3 wnioski o udostępnienie danych osobowych;

−

liczba spraw przekazanych do DOPS we Wrocławiu (w sprawie koordynacji systemów

- 16 zaświadczeń;

zabezpieczenia społecznego) – 5;
−

inne pisma – 16;

−

odprowadzono – 15 składek na ubezpieczenie zdrowotne i 33 na

ubezpieczenie

społeczne;
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia, uczącej do 25 roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 725,00
zł;
Wobec dłużników alimentacyjnych, podjęto m.in. działania tj.:
•

przekazano

do

komornika

sądowego

informacje

w

sprawie

dłużników

alimentacyjnych – 3;
•

wystawiono – 19 tytułów wykonawczych;

•

skierowano wnioski do PUP celem aktywizacji dłużnika alimentacyjnego – 2;

•

wszczęto – 2 postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych;

•

inne pisma - 10.

Kwota wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 3 082,48 zł, w
tym: -zaliczka alimentacyjna- 345,22 zł; - fundusz alimentacyjny – 2 411,22 zł;

- kwota

przekazanych świadczeń z funduszu alimentacyjny przez inne gminy 20% – 325,44 zł; odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.05.2013 r.– 0,60 zł).
Należny dochód Gminy Radków – 1 178,57 zł, w tym:
•

zaliczka alimentacyjna

–

171,61 zł ;

•

fundusz alimentacyjny

–

679,92 zł ;

•

kwota przekazanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez inne gminy tytułem
należnych dochodów (20% ) – 325,44 zł;

•

odsetki od rachunku bankowego na dn. 31.05.2013 r. – 0,60 zł.

3. ZADANIA WYNIKAJACE Z USTWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, tj.:
- zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności – 1 osoba (łącznie – 51 osób)

- 18 811,26 zł (od I. br. – 114 291,12

zł);
−

zasiłki okresowe przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie – 55 rodzin – 30 073,34 zł, (od początku roku – 276 467,83 zł);

−

W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w okresie międzysesyjnym wydatkowano kwotę – 61 380,15 zł, (od początku bieżącego
roku – 496 745,90 zł), w tym na:
1. zadania wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj.:

- koszt utrzymania mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej – 10 osób – 5 969,00 zł,
(od I.br. – 113 736,66 zł);
- usługi opiekuńcze świadczone dla 11 osób – 4 232,78 zł, (od I.br. – 19 958,63 zł);
- zasiłek celowy przyznawany na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny (m.in. odzież,
obuwie, leki, leczenie, opał, wydatki mieszkaniowe, itp.) – 17 rodzin – 2 504,50 zł, (od I.br. –
28 045,84 zł);
- specjalny zasiłek celowy -

przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach

osobom i rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe - 1 rodzina – 250,00 zł (od I.br.
– 1 575,27 zł);
- zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego – może być przyznany niezależnie od dochodu
rodziny na pokrycie poniesionych strat - od I.br – 1 000,00 zł;
- koszt sprawienia pogrzebu – (od I.br. – 3 pogrzeby – 4 600,00 zł);
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan finansowy na rok 2013
wynosi 408 000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa – 311 000,00 zł, środki własne gminy
- 97 000,00 zł. W ramach programu pomoc
dorosłych osób i 148 dzieci

w postaci zakupu posiłków otrzymało 6

(w tym: 2 dzieci bez względu na dochód rodziny- art. 6a)

oraz 51 rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łączny koszt wyniósł –
31 503,50 zł, a od stycznia br. – 181 334,10 zł;
- koszt dofinansowania - 12 dzieci do kolonii letniej – 6 068,00 zł;
Ww. świadczenia przyznawane są na podstawie wywiadu środowiskowego,
przeprowadzonego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, po ustaleniu faktycznej sytuacji
osobistej, rodzinnej i dochodowej. W okresie międzysesyjnym wpłynęło 129 wniosków, na
które wydano

166

decyzji,

w

tym:

155

przyznających świadczenia.

Inne działania pracowników socjalnych, to m.in.:
•

poradnictwo socjalne: 57 rodzin;

•

współpraca

z asystentem

rodziny

w

zakresie

niesienia

pomocy rodzinom

dysfunkcyjnym – 20 rodzin;
•

konsultacje z kuratorami pełniącymi nadzór w rodzinach niewydolnych wychowawczo
– 10 rodzin;

•

motywowanie osób bezrobotnych do aktywności zawodowej – 18 osób;

•

motywowanie i pomoc w podjęciu leczenia odwykowego - 2 osoby;

•

nadzór nad realizacją świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej (talony) – 25
rodzin;

•

kontrola pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązków w ramach świadczonych
usług opiekuńczych – 11 osób;

•

dla potrzeb TPD w Radkowie - 6 rodzinom wydano zlecenia potwierdzające
zasadność udzielenia żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy
Żywnościowej PEAD ;

•

pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, zabawki, itp.) - 6 osób;;

•

wyznaczenie terminu wizyt: z psychologiem – 8 osób oraz z radcą prawnym - 4
osoby;

2.

•

użyczono wózek inwalidzki dla osoby niepełnosprawnej – 1;

•

prowadzenie procedury „Niebieskich Kart” – 4 rodziny;

•

zorganizowano spotkanie „grup roboczych” Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.
W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

dofinansowanie

pieczy zastępczej –

do kosztu pobytu – 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

wyniósł – 1 016,43 zł, a od początku roku - 7 058,64 zł.
3. ASYSTENT RODZINY :
Przewidywane dofinansowanie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej” w 2013 r. wynosi 21 603,00 zł. Koszt poniesiony w okresie
międzysesyjnym wyniósł - 2 879,77 zł., a od stycznia 2013 r. -

12 916,67 zł.

W okresie międzysesyjnym opieką asystenta objęto – 20 rodzin; - zakończono współpracę
z dwoma rodzinami: w pierwszym przypadku ze względu na zrealizowanie celu głównego
oraz ustabilizowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, a w drugim z powodu zmiany
miejsca zamieszkania rodziny.
4. Dodatkowym zadaniem własnym finansowanym z środków budżetu gminy są DODATKI MIESZKANIOWE realizowane przez OPS od 2004 r.:
−

przyjęto – 7 wniosków, wydano 9 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;

−

w miesiącu maju br. wydatkowano –
zł).

DZIAŁ KADRY – KASA:

16 117,21 zł. ( od m-ca stycznia br. – 91 015,89

•

W dniu 5.06. 2013 r. – zawarto kolejną umowę zlecenie na świadczenie usług
opiekuńczych, oraz 3 osobom przedłużono umowy do 31 grudnia 2013 roku (ogółem
zatrudnionych –7 osób).

•

W dniu 19.06.2013 r.- złożono wniosek o dodanie podmiotu na stronę główną BIP
www.bip.gov.pl. Wniosek został zaakceptowany.

•

Opracowano zawartość merytoryczną Biuletynu Informacji Publicznej OPS z
podziałem na zakładki i podzakładki, które zostały umieszczone na stronie i
częściowo zredagowane.

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

„Po pierwsze praca” –

realizowany na bieżąco:
1. W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono grupowe spotkania z psychologiem. Spotkania
odbyły się w siedzibie OPS w dniach

06 - 07.06. i 20 -21.06.2013 r. W zajęciach

uczestniczyło 12 beneficjentów projektu (w dwóch grupach po 6 osób). Cel: - wzmocnienie
cech społecznych potrzebnych do podjęcia pracy zawodowej między innymi: asertywności,
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz potrzeby rozwoju,

jako źródła motywacji do

działania oraz - wykorzystanie przez uczestników profilu zasobów osobistych w aktywnej
realizacji planów zawodowych.
2. W dniu 04.06.2013r. - rozpoczął się kurs „Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy
uprawnień”, w którym uczestniczy sześciu mężczyzn. Szkolenie realizuje Agencja Usług
Oświatowych „Omnibus” z Kłodzka. Miejsce odbywania szkolenia: - zajęcia teoretyczne
siedziba firmy Omnibus, Kłodzko ul. Kościuszki 1, natomiast zajęcia praktyczne:

firma

„Bielinex-Beton” w Bierkowicach.
3. 13.06.2013r. - odbyło się grupowe spotkanie uczestników projektu z doradcą zawodowym.
4. 19.06.2013r.- odbyły się indywidualne spotkania beneficjentów projektu z radcą prawnym.
5. 24.06.2013r.- rozpoczęło się szkolenie „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”.
Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej,
natomiast zajęć praktycznych: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Nowa Ruda ul. Szpitalna 2.

6. W ramach zadania „Zarządzanie projektem” złożono zamówienie na materiały promocyjne
opatrzone logiem projektu (długopisy, notesy, teczki, kalendarze).
7. W miesiącu czerwcu br. każdy z uczestników otrzymał w ramach wkładu własnego pomoc
finansową w formie zasiłku celowego.
8. Przygotowanie wniosku o płatność za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADKÓW
w okresie międzysesyjnym

2 czerwca biblioteka wzięła udział w Gminnym Dniu Dziecka w Ścinawce Średniej.
5 czerwca w Filii nr 1 w Wambierzycach odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy
I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach.
7 czerwca w Radkowie odbyło się spotkanie z prof. Joanną Papuzińską – najbardziej
znaną współczesną pisarką dziecięcą w ramach Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z
Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”.
12 czerwca w ramach mikroprojektu „Muzyka nie ma granic” wydany został wybór partytur
kompozytorów regionalnych tworzących po obu stronach pogranicza polsko-czeskiego.
14 czerwca biblioteka wzięła udział w przedszkolnym Festynie Rodzinnym w Radkowie.
14 czerwca w Filii nr 2 w Ścinawce Dolnej w ramach cyklu „Spotkanie z bajką”
zorganizowany został się spektakl wg baśni braci Grimm pt. „Roszpunka”.
17 czerwca w Filii nr 1 w Wambierzycach odbył się VI Gminny Konkurs Pięknego Czytania
dla uczniów klas I-III z wszystkich gminnych szkół podstawowych współorganizowany z
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach.
26 czerwca w Radkowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w
Ognisku Muzycznym biblioteki prowadzonym przez Stanisława Paluszka.
do dnia 26 czerwca do systemu bibliotecznego MAK plus wprowadzonych zostało 28.685
pozycji księgozbioru biblioteki głównej i filii.

w opisywanym okresie realizowane są ponadto w bibliotece następujące projekty:
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

Ι.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
•

3 czerwca –

Uroczyste obchody Dnia Dziecka w Radkowskim Zespole

Żłobków.
Dzieci

uczestniczyły

zespołowych

oraz

w

zabawach

otrzymały

grupowych

zakupione

przy muzyce

dzięki

darczyńcom

i

grach

prezenty

(w skład prezentu wchodziły: książka, piłka i słodycze).
•

6 czerwca – pracownicy Radkowskiego Zespołu Żłobków uczestniczyli
w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy zorganizowanym przez
Ochotniczą Strażą Pożarną w Radkowie.
Pracownicy w szczególności pozyskali wiedzę i umiejętności w zakresie:
-

resuscytacji krążeniowo-oddechowej (ćwiczenia na fantomie);

-

opatrywania różnego rodzaju ran;

-

postępowania w przypadku zakrztuszenia się dziecka;

-

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku w nagłych
wypadkach;

-

zapoznanie się z zawartością, znajdujących się w placówce, apteczek;

-

omówienie

zagrożeń

mogących

wystąpić

na

poszczególnych

stanowiskach pracy;
•

15 czerwca – Zorganizowano we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Radkowie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla rodziców
i mieszkańców Radkowa, które odbyło się w Żłobku Gminnym „Maluch”
w Radkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14/1. Rozwieszono informację
w różnych punktach miasta oraz w samym Żłobku.
Uczestnicy mieli okazję poćwiczyć na fantomie, uzyskać informację na temat
postępowania w nagłych wypadkach oraz otrzymać odpowiedź na nurtujące
ich pytania w tym zakresie. Zainteresowanie rodziców i mieszkańców
Radkowa było niewielkie, pomimo bezpłatnej możliwości uczestniczenia w
szkoleniu.

•

17 czerwca otrzymaliśmy w prezencie 12 szt. mleka modyfikowanego dla
dzieci powyżej 2 roku życia (Bebiko Junior o wartości 14,90 x 12 = 178
złotych) za udział w konkursie „Od żłobka wiemy – zdrowo jemy, zdrowo
rośniemy. Pozwoli to na oszczędności w wydatkach na żywność.

•

17 czerwca – Odbyło się okresowe szkolenie w zakresie BHP dla wszystkich
pracowników Radkowskiego Zespołu Żłobków przeprowadzone przez Pana
Jacka Krzyżanowskiego.

•

Od 18 czerwca wprowadzono w Radkowskim Zespole Żłobków obligatoryjnie
mycie zębów przez dzieci po każdym posiłku. Zakupiono za zebrane od
rodziców w tym celu pieniądze: szczoteczki do zębów, kubeczki oraz pasty.

•

24 czerwca – Odbyły się uroczyste obchody Dnia Ojca w Radkowskim
Zespole Żłobków.
Przygotowano i rozdano zaproszenia. Zorganizowano poczęstunek oraz
zabawy

i

konkursy

dla

tatusiów.

Opiekunowie

grup

przygotowali

z dziećmi krótki program artystyczny. Dzieci wykonały upominki dla tatusiów:
laurki w formie autek i krawatów.
•

W miesiącu czerwcu zostały zrealizowane następujące tematy tygodnia:

 ZWIERZĘTA DOMOWE
 DBAMY O NASZE ZĄBKI
 MALI KIEROWCY
 ZAWODY NASZYCH TATUSIÓW
•

Ponadto zakończone zostały prace elewacyjne budynku od strony Żłobka W
chwili

obecnej

trwają

jeszcze

prace

wykończeniowe

pomieszczeń

w budynku gospodarczym: wózkownia i składzik.
•

Zakończone zostały prace związane z uruchomieniem placu zabaw dla dzieci:
wyłożono plac sztuczną trawą, zamontowano dwie huśtawki, zjeżdżalnię,
domek i piaskownicę.
Zakupiono agrowłókninę i korę w celu upiększenia terenu wokół placu zabaw i
gdy tylko poprawi się pogoda rozpoczną się prace ogrodnicze.
Zagospodarowany zostanie również teren przed wejściem głównym do
budynku jako ogródek uprawny dla dzieci.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
W MIESIĄCU CZERWCU 2013r.
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W RADKOWIE

W miesiącu czerwcu 2013r. działania GCKSiT w Radkowie obejmowały koordynację
bieżącej pracy sekcji tematycznych, występy formacji z sekcji tanecznej, udostępnienie
modeli samochodów zdalnie sterowanych przez seksję modelarską oraz zorganizowanie
mini warsztatów rysunku przez sekcję artystyczną w czasie obchodów Dnia Dziecka.
W zakresie aktywizacji twórczej oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
funkcjonowały następujące sekcje tematyczne:
sekcja gitary – 12 osób
sekcja artystyczna – 25 osób
sekcja szachowa – 21osób
sekcja taneczna – 65 osób
Łącznie w zajęciach wzięło udział 123 dzieci.

W okresie objętym sprawozdaniem Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Radkowie było współorganizatorem obchodów Dnia Dziecka. W czasie trwania imprezy,
formacje dzieci z sekcji tanecznej zaprezentowały swoje umiejętności na scenie, sekcja
artystyczna zorganizowała mini warsztaty rysunku pod hasłem „Narysuj zwierzaka w sześciu
krokach” natomiast sekcja modelarska udostępniła dzieciom modele samochodów zdalnie
sterowanych do jazdy na mobilnym torze.
W

czwartek

27

czerwca

o

godzinie

17:00

zakończono

rok

instruktorski

w poszczególnych sekcjach tematycznych.
Od lipca rozpoczynają się zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży Gminy Radków.
Trwają przygotowania do Garmin Iron Triathlon Radków, który zostanie rozegrany 7
lipca. Na chwilę obecną do startu zgłosiło się 349 zawodników.
Oprócz w/w działań dział gospodarczy GCKSiT zabezpieczył od strony technicznej (mała
scena, namioty, kosze na śmieci, brama startowa) Rajd Samochodowy Radkowski Trakt.
Rozłożono małą scenę oraz namioty w DPS Ścinawka Dolna.
Na bieżąco trwają prace porządkowe na kompleksie Orlik oraz na motelu i polu
namiotowym.

