Sprawozdanie Burmistrza
za okres od 27.06.2013 rok do 25.07.2013 rok
Sekretarz Gminy
Joanna Rakowska
INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH NA SESJI W DNIU 28 CZERWCA 2013R.
 uchwała Nr XLIV/304/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
gminy na 2012 rok - zrealizowana
 uchwała Nr XLIV/305/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków absolutorium z
tytułu wykonania budżetu na 2012 rok - zrealizowana
 uchwała Nr XLIV/306/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2013 rok realizowana na bieżąco
 uchwała Nr XLIV/307/13 zmieniająca uchwałę Nr XI/53/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30
czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata
2011-2014” - realizowana na bieżąco
 uchwała Nr XLIV/308/13 w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Radków publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - w trakcie realizacji (uchwała będzie
obowiązywała od 1 września 2013 roku)
 uchwała Nr XLIV/309/13 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parkingu przy ul.
Bolesława Chrobrego w Radkowie - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego pod poz. 4196 z dnia 8 lipca 2013r. i wejdzie w życie od dnia 23
lipca 2013r.
 uchwała Nr XLIV/310/13 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/190/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 12
lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ścinawka Średnia - w trakcie
realizacji
 uchwała Nr XLIV/311/13 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/189/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 12
lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ścinawka Dolna - w trakcie
realizacji

 uchwała Nr XLIV/312/13 w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 maja 2013r. złożonej przez Państwa
Katarzynę i Bartosza Mazurowskich na Dyrektora Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w
Radkowie - zrealizowana.

INFORMACJA O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH PRZEZ BURMISTRZA
W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM
 zarządzenie Nr 59/13 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radków – przedmiotowym zarządzeniem dostosowano zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej
do aktualnego budżetu gminy po zmianach.
 zarządzenie Nr 60/13 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - w
wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok wynosi po stronie dochodów
31.370.473,90 zł oraz po stronie wydatków 34.433.023,90 zł.
 zarządzenie Nr 61/13 z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnego udziału w
nieruchomości gruntowej zabudowanej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminny
udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr
490/1 i 493 AM 1 o powierzchni 0,0894 ha położonej w Ścinawce Dolnej (grunty orne zabudowane).


zarządzenie Nr 62/13 z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnego udziału w
nieruchomości gruntowej zabudowanej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminny
udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
491/2 AM 1 o powierzchni 0,0068 ha położonej w Ścinawce Dolnej (grunty orne zabudowane).

 zarządzenie Nr 63/13 z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości - przedmiotowym zarządzeniem postanowiono o nabyciu nieodpłatnie nieruchomości
stanowiącej własność osoby fizycznej, tj. samodzielny lokal mieszkalny nr 19 znajdujący się w budynku
położonym w Radkowie, Rynek 6.
 zarządzenie nr 64/13 z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków
za 2012 rok – przedmiotowym zarządzeniem przekazano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za 2012 rok,
jak niżej:
1. Wstęp

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2012 rok
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2012 rok
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2012 rok
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012 rok
7. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2012 rok
8. Plan wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami za 2012 rok
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2012 rok
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw i
przedsięwzięć zrealizowanych w 2012 roku
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 roku
12. Podsumowanie
13. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok według źródeł
14. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej
16. Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2012 rok
17. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2012 rok
18. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw i
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2012 rok
19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radków za 2012 rok w zakresie wpływów i
wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 rok.
 zarządzenie Nr 65/13 z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - przedmiotowym zarządzeniem powołano
Komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Pani Anny Bednarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w składzie:
1. Pani Lidia Jagódka - przewodniczący Komisji egzaminacyjnej, przedstawiciel organu prowadzącego;
2. Pani Beata Październiak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. Pani Małgorzata Kaleta - Białas - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej;
4. Pani Danuta Babiak - ekspert z listy ekspertów MEN;
5. Pani Dorota Uzar - ekspert z listy ekspertów MEN.

 zarządzenie Nr 66/13 z dnia 12 lipca 2013r. . w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - przedmiotowym zarządzeniem powołano
Komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Pani Magdaleny Górskiej ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego w składzie:
1. Pani Lidia Jagódka - przewodniczący Komisji egzaminacyjnej, przedstawiciel organu prowadzącego;
2. Pani Beata Październiak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. Pani Ewa Mihilewicz - Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie;
4. Pani Danuta Babiak - ekspert z listy ekspertów MEN;
5. Pani Dorota Uzar - ekspert z listy ekspertów MEN;
6. Pani Urszula Paluszek – przedstawiciel związków zawodowych ZNP.
 zarządzenie Nr 67/13 z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 19
położoną w Radkowie przy ul. Rynek 5,6,7 (lokal o powierzchni 81,81m2 , cena sprzedaży 221.500,00 zł).
 zarządzenie Nr 68/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych
nieruchomości – przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do wydzierżawienia gminną nieruchomość
gruntową oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 712/7 Am 3 o powierzchni 30 m 2 położoną w Ścinawce Średniej
(użytki rolne zabudowane).
 zarządzenie Nr 69/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 1 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 70/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 2 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowska 27.
 zarządzenie Nr 71/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 3 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 72/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 4 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.

 zarządzenie Nr 73/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 5 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 74/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 6 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 75/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 7 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 76/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 8
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 77/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 9 położoną
w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 78/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 10
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 79/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 11
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 80/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 12
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 81/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 13
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.

 zarządzenie Nr 82/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 14
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 83/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 15
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 84/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 16
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 85/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 17
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 86/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 18
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 87/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 19
położoną w Radkowie przy ul Piastowskiej 27.
 zarządzenie Nr 88/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości
lokalowej – przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 20
położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej 27.

Referat Organizacyjno – Administracyjny
Kierownik Józef Strug

Staże pracownicze:
W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w miesiącu lipcu w Urzędzie Miasta i
Gminy w Radkowie półroczny staż odbywały 3 osoby bezrobotne.

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. Zostało wystosowane pismo do PUP w Kłodzku z prośbą o przedłużenie umowy
do 21.10.2013r. tj. 6 miesięcy dla zatrudnionych 9 osób.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Piotr Rożej
W ramach wykonywanych przez referat obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2013r. do dnia 23 lipca 2013r:
I.
-

Przygotowano 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków tj:
zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Radków prawa własności nieruchomości –

samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku położonym w Radkowie, Rynek 6.
-

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnego udziału w nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 491/2 o pow. 68m2.
-

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnego udziału w nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w Ścinawce Dolnej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr 490/1 i 493 o
łącznej pow. 894m2.
-

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości lokalowej nr 19 o pow. 81,81m 2

usytuowanej w kamienicy położonej w Radkowie przy ul. Rynek 5, 6, 7.
II.
-

Przeprowadzono następujące przetargi:
I przetarg ustny ograniczony na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej,

oznaczonej jako działki nr 261/3 i 261/4. Cena nieruchomości: 44 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym;
-

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości rolnej położonej w Tłumaczowie,

oznaczonej jako działka nr 312/8. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 4 040,00 zł netto. W przetargu
wyłoniono nabywcę nieruchomości;

-

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości rolnej położonej w Tłumaczowie,

oznaczonej jako działka nr 229/1 o pow. ewidencyjnej 0,9100 ha. W przetargu wyłoniono dzierżawcę
nieruchomości;
III.

Zawarto następujące akty notarialne dotyczące:

-

sprzedaży gminnego udziału w wysokości ½ w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 494/1

położonej w Ścinawce Dolnej. Cena zbycia udziału w nieruchomości wyniosła 3 690,00 zł brutto. Nabywcą
nieruchomości został Pan Józef Bryś;
-

sprzedaży gminnej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/2 położonej w Wambierzycach. Cena

nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 9 100,00 zł netto. Nabywcą nieruchomości został Pan Arkadiusz
Kurpiel.
-

nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomość - samodzielnego lokalu

mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku położonym w Radkowie, Rynek 6. Przedmiotowy lokal Gmina
zbyła w roku 2010, rozkładając cenę jego sprzedaży na raty roczne. Nabywca, nie wywiązując się z obowiązku
wnoszenia rat rocznych, zaproponował nieodpłatne przekazanie przedmiotowego lokalu Gminie. Ponieważ ze
względu na poniesione przez nabywcę nakłady na przedmiotowym lokalu, jego wartość obecnie jest większa niż
w chwili jego sprzedaży przez Gminę w 2010r. oraz okoliczność, iż nabywca zapłacił Gminie część ceny jego
sprzedaży (około 11,5 tys. zł.), jego nieodpłatne przejęcie przez Gminę było uzasadnione.
-

sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4 i 5 położonych w budynku przy ul. Rynek 23 w Radkowie.

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana była na wniosek głównych najemców przedmiotowych lokali. Decyzję
o sprzedaż podjęto w związku z jednoczesnym zainteresowaniem wykupem 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%.
Przychód ze sprzedaży lokali po zastosowaniu należnej bonifikaty wyniósł 33 840,00 zł.
-

rozwiązania 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.
Umowę rozwiązano na wniosek użytkownika wieczystego.

IV.
Podano do publicznej wiadomości informację o organizowanych przetargach na zbycie lub
dzierżawę gminnych nieruchomości tj:
-

IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości położonej w Radkowie,

oznaczonej jako działka nr 415/6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000,00 zł netto. Termin przetargu
ustalono na dzień 08-08-2013r.;
-

III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości położonej w Ścinawce Dolnej,

oznaczonej jako działka nr 283/5. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł netto. Termin przetargu
ustalono na dzień 08-08-2013r.;
-

III przetargu ustnym ograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości położonej w Suszynie, oznaczonej

jako działka nr 143/1. Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł netto. Termin przetargu: 08-08-2013r.;
-

III przetarg ustnym nieograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 60/1 AM 1 o pow. 2,16 ha, położonej w
Karłowie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000,00 zł. Termin przetargu ustalono na dzień
13.08.2013r.
-

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie 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 wynosi 50 000,00 zł. Termin przetargu ustalono na dzień

08.08.2013r.
V.

Przygotowano Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Radków o rozgraniczeniu nieruchomości. Procedura

rozgraniczeniowa przeprowadzona została na wniosek właściciela nieruchomości nr 108 położonej w Ścinawce
Górnej.
VI.

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” po rozstrzygnięciu przetargu oraz po zawarciu umowy z firmą REGIOPLAN Sp. z o.o.
z Wrocławia jest obecnie realizowany etap -1 umowy dotyczący opracowania analizy i diagnozy stanu
istniejącego oraz sporządzenia opracowania ekofizjograficznego. Dla informacji podaje się, że dla projektanta tut.
Urząd przekazał otrzymane wszystkie otrzymane wnioski i pisma

od instytucji i organów w związku

z powiadomieniem ich o przystąpieniu do zmiany studium, w tym także wnioski osób fizycznych. Przekazano
także cyfrową mapę ewidencji gruntów pozyskaną ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku, która zostanie
wykorzystana na etapie prac nad analizą zgłoszonych wniosków do zmiany studium. W dniu 25 lipca 2013 r. w
siedzibie tut. Urzędu odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielem REGIOPLANU na którym zostały
omówione sprawy dotyczące realizacji przedmiotu umowy , w tym także zgłoszone do zmiany studium wnioski
Gminy Radków. Dla przypomnienia podaje się, że zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy

Radków termin składania wniosków do zmiany studium został ustalony do dnia 12 lutego 2013 r. Pomimo
upływu ww. terminu nadal do Urzędu Miasta i Gminy Radków wpływają wnioski od osób fizycznych w sprawie
zmiany studium. Wnioski powyższe tut. Urząd niezwłocznie przekazuje projektantowi studium.
VII.

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 przesłał do REGIOPLANU
kserokopię otrzymanych pism od organów i instytucji, które udzieliły odpowiedzi na Nasze zawiadomienie o
przystąpieniu do wyżej wymienionych prac planistycznych. Z uzyskanych informacji od przedstawiciela
REGIOPLNU wynika, że do chwili obecnej firma STRATEG CAPITAL nie zawarła umowy na opracowanie
zmiany ww. planu z projektantem. Dla informacji podaje się, że zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo górnicze i geologiczne ( Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981ze zm.), koszty sporządzenia projektu
planu ponosi przedsiębiorca.
VIII.

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 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla budynków w Tłumaczowie na dz. nr 871 AM 1 i w
Ścinawce Górnej na dz. nr 383/4 AM 1.
IX.

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. W ramach powyższych czynności przygotowywano również i wysłano sprawozdanie półroczne do
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. realizacji procedury regulacji stanu prawnego nieruchomości
stanowiących własność Gminy Radków w księgach wieczystych.

X.

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.
XI.

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.
XII.

Merytoryczni pracownicy referatu opiniują wstępne projekty podziałów nieruchomości pod 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.
XIII.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do rozpoznania 11 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie

drzew. W tym samym czasie wydano 13 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. W chwili obecnej 17
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, Ścinawka
Górna, Radków i Ścinawka Dolna rosnących na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Radków,
które to należało usunąć w związku z planowanym przeprowadzeniem inwestycji, jak również 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 rozliczenie środków Funduszu Pracy przekazanych na
wyodrębniony rachunek bankowy gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników za okres od stycznia do czerwca 2013r. – środki wg umowy: 33.368,00zł,
środki wypłacone (ogółem:16.162,00zł) 2 pracodawcom po 8.081,00zł każdy.
 Do 5.07.13r. do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przesyłana była informacja w sprawie liczby dzieci 6letnich, które rozpoczną naukę w klasach I szkoły podstawowej od września 2013r. - nadal na terenie
Gminy jest 9-cioro dzieci (Ścinawka Średnia-3, Wambierzyce-4, Radków-1, Ścinawka Dolna -1).
 Zakończono wypłatę stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym). Wypłacono
kwotę 162.530,00 zł (w tym: 20% wkład Gminy Radków: 32.506,00zł).
 Otrzymaliśmy kwotę z MF w wys. 140.000,00zł z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym obiekcie w
Ścinawce Średniej (wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w
roku 2013).
 Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Polityki Społecznej złożono 9 ofert na
konkurs „Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku” na ogólną kwotę: 216.500,00zł(m.in. remont i doposażenie świetlic).

 Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Polityki Społecznej złożono
sprawozdanie finansowo-rzeczowe z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
za okres od 01.01 do 30.06.2013r. (Radkowski Zespół Żłobków).
 W dniu 18.07.13r. w tut. Urzędzie odbyły się dwa posiedzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (nauczyciel z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego ze Ścinawki Dolnej i nauczyciel z Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą
żłobkową w Radkowie) – zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zakupiono kasę fiskalną i przeszkolono osobę odpowiedzialną za udostępnianie obiektu Wiejskie
Centrum Kultury i Integracji w Wambierzycach przy ul. Noworudzkiej 2 (siłownia i sala gimnastyczna).
Z obiektu hali sportowej w większości korzystają uczestnicy obozu sportowego zorganizowanego przez
firmę Chris z Radkowa - codziennie po 3 h zgodnie z harmonogramem.
Ilość osób korzystających z obiektu – 238, w tym:
Siłownia

-

162 uczestników

Tenis stołowy -

40 uczestników

Piłka siatkowa -

36 uczestników

Dochód z hali – 4.930,00 zł.
Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej
Kierownik Maria Malik
1. W bieżącym miesiącu przygotowano i wysłano materiały do Wydziału Współpracy z Zagranicą
Projektów Międzynarodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który
przygotowuje
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projekt pt. "Ulepszenie infrastruktury

komunikacyjnej Bożanow - Radków" realizowany w ramach POWT RCz- RP
2007-2013 planuje się przedstawić w publikacji . W celu uatrakcyjnienia prezentacji
projekt pt. *"Widoki bez granic",* który zostanie przedstawiony w kalendarzu na 2014 r.
2.

Dla Firmy realizującej badania w ramach projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju
lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” pod nazwą: EU-Consult Sp. z o.o., ul. Wały
Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk udzielono pomocy w sprawnym zrealizowaniu sesji fokusowych w
naszej gminie.

3. W związku z zakończeniem procedur z wyłonieniem wykonawców na zadania realizowane w
ramach projektu pn” Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach : Rynek 11,25,29,

Jagiellońskiej 11, oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków” przygotowano i złożono dokumenty
do podpisania aneksu do umowy .
4. W bieżącym miesiącu Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn:” Internet szansą
rozwoju Gminy Radków” z POIG działanie 8.3. Jest to drugi projekt, który gminy będzie
realizowała.
5.

Zespół 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 wyłonił 30 ostatecznych
beneficjentów (gospodarstwa domowe), którzy w ramach projektu otrzymają komputer.

6. Przygotowane zostały wszystkie procedury mające na celu wyłonienie wykonawców do realizacji
zadania „Internet szansą rozwoju gminy Radków” przewidziane w harmonogramie rzeczowofinansowym.
7. W dniach 9, 10 i 12 lipca przeprowadzono kontrolę Gospodarstw Agroturystycznych na terenie
gminy. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności informacji podanych przez właścicieli
gospodarstw do dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy, ze stanem faktycznym.
Ponadto podczas kontroli sprawdzano standard oraz jakość świadczonych turystom usług
noclegowych. Następstwem kontroli było przyznanie tablic informacyjnych, które zawierają zapis
o wpisaniu danego podmiotu do ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy. Tablice te
stanowią także rodzaj certyfikatu jakości nadanego przez gminę tym gospodarstwom, które
zasługują na polecenie oraz rekomendację dla turystów. W wyniku kontroli 28 gospodarstw
agroturystycznych zdecydowano o przyznaniu 18 tablic, w pięciu kolejnych konieczne będzie
przeprowadzenie ponownej kontroli ze względu na brak możliwości wejścia do wynajmowanych
turystom pokoi. Pięciu gospodarstwom agroturystycznym nie przyznano tablic ze względu na zbyt
niski standard świadczonych usług. Sześć podmiotów poinformowało o braku możliwości
przeprowadzenia kontroli we wskazanym terminie, w związku z czym odbędzie się ona we
wrześniu br.
8. Trwa aktualizacja ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Po pisemnym
zawiadomieniu o konieczności posiadania wpisu do przedmiotowej ewidencji kolejne obiekty
składają wniosek o wpis. We wrześniu zostanie przedstawione podsumowanie z
wyszczególnieniem ilości oraz lokalizacji poszczególnych miejsc noclegowych.
9. 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. Zakończono zbieranie
materiałów historycznych. Zostaną one teraz przekazane wykonawcy usługi fotograficznej, który
zajmie się realizacją dalszego etapu tego przedsięwzięcia.

10. 25.07 br. odbyła się kontrola na miejscu dotycząca projektu „Coroczne pokazy strażackie
Ochotniczej Straży Pożarnej skutecznym środkiem integrującym mieszkańców i promującym
region” realizowanego przez OSP Ścinawka Średnia. Po otrzymaniu protokołu z kontroli i jego
podpisaniu, Urząd Marszałkowski wyda dyspozycję wypłaty dotacji w wysokości 20 427 zł. Jest to
zarazem pierwszy z serii tzw. małych projektów realizowanych przez stowarzyszenia z terenu
gminy, który został zrealizowani i rozliczony. Kolejne wnioski o płatność zostaną złożone w
sierpniu i wrześniu.
11. Dynamicznie rozwija się temat produktu lokalnego na terenie gminy. W najbliższym czasie w
Regionalnej Sieci Kulinarnego Dziedzictwa zostaną wpisane dwa podmioty z terenu gminy:
Restauracja „Graniczna” oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom Tyrolski”. Zgłoszenia złożone
prze te obiekty przeszły już akceptację formalną, obecnie trwa oczekiwanie na oficjalne
wręczenie certyfikatów przynależności do sieci. Trwa realizacji projektu „Nowe tradycje kulinarne
ziemi radkowskiej”. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostaną przygotowane zgłoszone
potrawy, a podsumowanie projektu odbędzie się 7 września br. w Raszkowie. Swoje badania na
temat produktu lokalnego na terenie ziemi radkowskiej i pogranicza prowadzi także Pani Barbara
Jakimowicz – Klein, która odkryła bogactwo kulinarne tego terenu i postanowiła szeroko je
wypromować. Efektem jej badań będzie publikacja dotycząca kulinariów na pograniczu oraz
wzajemnego przenikania się tradycji na tym terenie. Produkt regionalny zaistnieje także podczas
Jarmarku Stołowogórskiego. 15 sierpnia br. podczas festynu w Wambierzycach dwójka kucharzy
skupionych wokół organizacji i portalu gastronomicznego „Apetyt na Wrocław” urządzi pokazy
kulinarne przed główną sceną na Placu NMP. Podczas pokazów kucharze przygotują dania z
wykorzystaniem tylko i wyłącznie produktów i surowców pochodzących z terenu gminy. Planują
wykorzystać regionalne sery, miody, pstrąga oraz sezonowe owoce. Efekty ich pracy będzie
można spróbować podczas degustacji po zakończonym pokazie.
Centrum Współpracy Transgranicznej
1. Sporządzono sprawozdanie z realizacji projektu pn „Razem dla ludzi i przyrody”.
2. Przygotowano i złożono dokumenty do podpisania umowy na projekt Pt.” Wieże widokowe -miejsca pełne
widoków”.
3. W dniu 20.07.2013 w Suchym Dole uczestniczono w podsumowaniu realizacji wspólnego projektu pn.
„Uroczystości, w Suchym Dole”. Podpisano porozumienie o współpracy OSP Ścinawka Średnia – SDH Suchy
Duł.
4. Podpisano umowę na realizacje mikroprojektu pn „Uroczystości,
polskiego pogranicza – Gmina Radków”
- całkowita wartość: 18 554,00 € = 100 % = 74 579,66 zł,
- dofinansowanie z EFRR : 15 770,90 € = 85 % = 63 392,71zł
- środki z budżetu państwa : 1 855,40 € = 10 % =

7 457,97zł

rzemiosła i tradycyjne produkty czesko-

- środki z budżetu gminy :

927,70 € =

5%=

3 728,98zł

Punkt Informacji Turystycznej, Promocja Gminy:
1. W dniu 07.07.2013 r. promocja Gminy podczas zawodów GARMIN Iron Triathlon Radków.
2. W dniach 08.-09-06.2013r. promocja Gminy podczas 3 rundy Pucharu Polski w łukach
klasycznych.
3. Współorganizowano z czeskim partnerem MOTOBROUMOV w dniu 20.07.2013 „Zlot pojazdów
jednośladowych”, prezentacja na rynku w Radkowie.
4. Zawodnicy UKS VICTORIA w osobach: LOKŚ Rafał – junior i DOLSKA Stanisława – juniorka młodsza
zakwalifikowani zostali do kadry narodowej w dyscyplinie Łuki Klasyczne.

Stanowiska ds. rolnictwa i integracji środowisk wiejskich
Agnieszka Cyron, Irena Grodź
Agnieszka Cyron
1. Złożony w ramach osi Leader, działania „Odnowa i rozwój wsi”, wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Budowa skateparku w Ścinawce Średniej”, znalazł się na pierwszej pozycji listy rankingowej i został
zakwalifikowany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Wartość
całkowita projektu: 177.463,00 zł. Wysokość dofinansowania: 115.423,00 zł. Termin realizacji: II i III kwartał
2014 roku.
2. W związku ze zgłoszeniem miejscowości Ścinawka Średnia do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2013” w dniu 16 lipca odbyła się
wizytacja siedmioosobowej komisji konkursowej. Członkowie komisji składającej się z przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego, Izb Rolniczych, Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, moderatorów odnowy wsi
itd. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu bieżącego roku.
3. Po dwóch spotkaniach z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kłodzku wspólnie ustalono, że
poprzez fakt ustanowienia Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronką Ziemi Kłodzkiej wskazuje iż najbardziej
odpowiednim miejscem do organizacji Dożynek Powiatowych będą Wambierzyce w gminie Radków.
Tym

samym

w

dniu

1

września

2013r.

00

w Wambierzycach o godzinie 11 na Placu Koronacyjnym rozpoczną się obchody powiatowego święta
plonów. W organizację dożynek zaangażowana jest gmina Radków, Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz
Parafia NMP w Wambierzycach. Podczas spotkań podzielono zadania i obowiązki oraz określono zasady
współpracy. Jednocześnie zorganizowano spotkanie z sołtysami wsi, przedstawicielami miasta Radków oraz
organizacjami wiejskimi podczas którego, przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące udziału
organizacji podczas obchodów dożynek powiatowych.

4. W wyniku przeprowadzenia kolejnej wizji lokalnej i oceny związanej z realizacją konkursu „Piękna wieś
radkowska” oraz po uwzględnieniu zaangażowania organizacji wiejskich w życie wsi, sporządzono protokoły
pokontrolne. Punktacja przedstawia się następująco:

Kolejność wg punktacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miejscowość
Tłumaczów
Ścinawka Górna
Ratno Górne
Ścinawka Średnia
Gajów
Suszyna
Wambierzyce
Ratno Dolne
Raszków
Ścinawka Dolna

Ilość
punktów
70,5
64
62
59
58
52
50
49
47
44

5. Informujemy, że zakończono procedury związane z utworzeniem nowej organizacji pozarządowej i tym
samym w Gminie Radków rozpoczęło działalność stowarzyszenie „Zespół Ludowy Katarzynki”, które zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000457587.
Irena Grodź
1. Zorganizowałam dla producentów zbóż i rzepaku szkolenie na polach demonstracyjnych

zbóż i rzepaku

celem poznania optymalnych rozwiązań w zwalczaniu miotły zbożowej i chorób grzybowych w Modzurowie,
uczestniczyło 14 rolników
2. Zorganizowałam dla producentów zbóż i rzepaku spotkanie szkoleniowe na polach doświadczalnych
z

najnowszymi technologiami

uprawy zbóż i rzepaku prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy

we

Wrocławiu i SDOO Zybiszów,
3. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla rolników na Krajową Konferencję z okazji XV lecia realizacji
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego oraz rekomendacji odmian w Polsce do
Jarnołtówka i Głubczyc w dniach 26 -28 czerwiec 2013 r. Na konferencji rolnicy mieli możliwość poznania nowych
technologii w uprawie roślin w teorii i w praktyce , jednocześnie udało się pozyskać nowych wykładowców na
szkolenia dla rolników. W konferencji

brali udział

przedstawiciele

Ministerstwa Rolnictwa , Posłowie ,

Senatorowie Ziemi Opolskiej , władze samorządowe woj,opolskiego , wielu znanych naukowców oraz goście
zagraniczni z krajów ościennych .Aktywny udział naszych rolników w Konferencji spowodował zaproszenie do
dalszej współpracy ze stacjami doświadczalnymi z innych krajów.
.

4. 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, Ścinawki
Średniej, Tłumaczowa, Wambierzyc.
5. Złożenie wniosku o płatność z projektu: ”Bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciw powodziowej".
Wydatkowana kwota w wysokości 11195,75 zł zostanie zrefundowana w całości przez Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
6. Realizacja projektu „Remont muru oporowego i udrożnienie koryta rowu melioracji szczegółowych w Ścinawce
Dolnej " rozpoczęcie prac na inwestycji.
7. Spowodowanie wykoszenia i wycięcia uciążliwego i niebezpiecznego chwastu – Barszczu Sosnowskiego w
Gajewie, w celu zapobiegnięcia poparzenie przez nieświadomych turystów – dzieci i dorosłych, czynione są
zabiegi aby chemicznie zniszczyć te chwasty.
8. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Kłodzku , gdzie wiodącym tematem był
PROW 2014-2020, kontrole weterynaryjne w gospodarstwach rolnych, zmiany w rentach i emeryturach
rolniczych , zalecenia PIORIN Kłodzko dot. kontroli drogowej na przewożone płody rolne w celach handlowych

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Ewa Sowa
2.07.2013 r ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: ”Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387
w m. Ratno Dolne, w rejonie wiaduktu kolejowego
 otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.07.2013 r.
 złożono 2 oferty
 oferta najdroższa: 1.603.407,77 zł brutto
 umowa została podpisana z K.P.R.D-M „DROGMOST” z siedzibą w Kłodzku przy ul.
Objazdowej 24, za kwotę: 1.559.067,13 zł brutto
 termin zakończenia zadania- 31 styczeń 2014 r.
4.07.2013 r. odbył się 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”
złożono: 2 oferty
oferta najdroższa: 276.730,74 zł brutto
umowa została podpisana z K.P.R.D-M „DROGMOST” z siedzibą w Kłodzku przy ul. Objazdowej 24, za kwotę:
223.391,96 zł brutto

termin zakończenia zadania- 30.09.2013 r.
11.07.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.:Dowóz uczniów do placówek oświatowych z
terenu Gminy Radków w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015
otwarcie ofert odbyło się 19.07.2013 r., obecnie trwa procedura weryfikacji ofert.
12.07.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: ”Poprawa jakości powietrza poprzez
modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie”
otwarcie ofert odbędzie się 29.07.2013 r.
Prowadzona jest bieżąca realizacja zadań z zamówień publicznych nie przekraczających równowartości 14.000.
Stanowisko ds. Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Mirosław Kundzicz

1. 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 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.

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
Mirosława Skrukwa – Łysakowska

Liczba ludności na dzień 25.07.2013r. na terenie gminy wynosi - 9495 osób
( w tym zameldowanych na pobyt czasowy – 192 osoby )
Od 27.06.2013roku
1. z terenu naszej gminy zmarło – 7 osób
2. urodziło się – 1 dziecko
3. zmieniło stan cywilny – 9 osób
4. sprawdzono z komputerową bazą ELUD+ 92 wnioski na dowody osobiste
5. przekazano do biura dowodów osobistych 17 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 19 poświadczeń zameldowania
7. zmieniło adres zameldowania 29 osób
8. odpowiedziano na 11 wniosków o udostępnienie danych
W bazie ELUD+ na podstawie otrzymanych raportów
- wprowadzono dane o 150 wydanych dowodach osobistych
- unieważniono 132 dowody osobiste
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.

Sporządzono i przekazano dla Zespołu Szkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej wykaz
o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży urodzonych w latach 1997-2008.
Dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach sporządzono wykaz o aktualnym stanie i zmianach
w ewidencji dzieci i młodzieży urodzonych w latach 2001-2011.
Dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej sporządzono wykaz o aktualnym stanie i zmianach
w ewidencji dzieci i młodzieży urodzonych w latach 2000-2012.

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Leokadia Andrzejów

Od 26.06.2013
ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego:
- 2 akty urodzenia -transkrypcja
- 6 aktów małżeństwa (5 ślubów konkordatowych, 1 transkrypcja)
- 5 aktów zgonu
- przyjęto 6 zapewnień abiturientów
- wydano 3 decyzje dotyczące transkrypcji aktu stanu cywilnego
- wydano 32 odpisy stanu cywilnego
z zakresu dowodów osobistych:
- przyjęto 94 wnioski o wydanie dowodów osobistych
- wydano 68 dowodów osobistych
- unieważniono 63 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...

21

-

ilość pouczeń............................... 13

-

ilość upomnień pisemnych..........

2

-

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

6

-

kwota nałożonych mandatów.....

350,00 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. 300,00 zł
2. korespondencja dostarczona.......... 1.800 szt.

Postępowania mandatowe przede wszystkim dot. naruszenia art. 77 kodeksu wykroczeń – wałęsające się psy
i ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.
W dniu 07.07.2013 r. na terenie Gminy Radków odbyły się zawody sportowe pod nazwą „Garmin Iron Triathlon
Radków”, w których udział wzięło 294 zawodników. Triatlon składał się z trzech dyscyplin: pływanie, jazda
rowerowa i bieg. Pływanie odbyło się na Radkowskim Zalewie, jazda rowerowa na trasie Radków – Karłów i z
powrotem, bieg po terenie „zalewu” i po terytorium Czech.
Siły i środki służb mundurowych i OSP wykorzystywane do zabezpieczenia zawodów sportowych:
1. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Radków – 36 strażaków ochotników, 3 samochody ratownictwa
drogowego i 1 samochód pożarniczo – gaśniczy.
2. Straż Miejska w Radkowie – 4 funkcjonariuszy, 2 samochody służbowe i 1 motocykl służbowy.
3. Posterunek Policji w Radkowie – 2 funkcjonariuszy i 1 samochód służbowy.
4. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku – 3 funkcjonariuszy ruchu drogowego i 2 motocykle służbowe.
5. Policja czeska - Komisariat Policji w Broumovie – 3 funkcjonariuszy policji, 1 samochód i motocykl służbowy.
W trakcie trwania zawodów sportowych w Centrum, Szkoleń i Koordynacji Działań ratowniczo – Gaśniczych w
Radkowie zlokalizowane było Centrum Kierowania Zawodami. Stanowisko to jednoosobowo uprawnione było do
podejmowania wszystkich decyzji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w trakcie trwania
imprezy.
Podczas zawodów nie doszło do poważniejszych wypadków i przypadków zakłóceń porządku publicznego.

W dniu 20.07.2013 r. przez teren Gminy Radków przebiegała trasa zlotu motocyklistów, który organizowany był
przez MOTOBROUMOV. Uczestnicy zlotu w Tłumaczowie wjechali na terytorium Polski, następnie drogą
wojewódzką poruszali się po trasie: Tłumaczów – Ścinawka Średnia – Ratno – Radków. W Radkowskim Rynku
motocykliści zatrzymali się na około 15 minut, następnie ul. Grunwaldzka udali się do przejścia granicznego
Radków – Bożanov, gdzie przekroczyli granicę do Czech. W zlocie udział wzięło 172 motocyklistów.
Siły i środki służb mundurowych wykorzystywane do zabezpieczenia zlotu motocyklistów:
1. Posterunek Policji w Radkowie – 1 funkcjonariusz i 1 samochód służbowy.
2. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku – 2 funkcjonariuszy ruchu drogowego i 2 motocykle służbowe.
3. Straż Miejska w Radkowie – 3 funkcjonariuszy i 1 samochód służbowy.
II.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Interwencje poszczególnych OSP w okresie sprawozdawczym:
Lp.

Nazwa jednostki OSP

Pożar

Miejscowe zagrożenie

Alarmy
fałszywe

1.

Radków

3

2

0

2.

Ratno Dolne

0

0

1

3.

Wambierzyce

0

0

1

4.

Ścinawka Średnia

1

1

0

5.

Ścinawka Dolna

0

1

0

6.

Tłumaczów

1
5

0
4

0
2

Razem:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
Łączny koszt zadań w okresie międzysesyjnym wyniósł – 385 042,72 zł, a od początku roku -

2 796 975,87 zł, w tym:
- środki z budżetu gminy – 93 194,42 zł (środki własne od stycznia br. – 589 940,32,90 zł).
Największą pulę, bo aż 291 848,30 zł, a od początku roku – 2 207 035,55 zł - stanowiły zadnia finansowane z
budżetu państwa, tj.:
1. ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 188 388,00 zł (od początku roku –
1 429 349,49 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 jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza -1922,00 zł. W w/w sprawach:
- 53 wnioski, na które wydano - 76 decyzji, tym: 53 – przyznające świadczenie;

-

przyjęto

-

wszczęto - 23 postępowania administracyjne;

-

wydano

-

wystosowano - 2 wnioski o udostępnienie danych osobowych;

-

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

- 14 zaświadczeń;

społecznego – 4;
-

inne pisma – 16;

-

odprowadzono – 15 składek na ubezpieczenie zdrowotne i 43 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 następujące działania:
-

przekazano do komornika sądowego informacje w sprawie dłużników alimentacyjnych – 3;

-

wszczęto – 1 postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych;

-

inne pisma - 8.

Kwota wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 3 903,79 zł, w tym: - zaliczka
alimentacyjna- 373,12 zł; - fundusz alimentacyjny – 2 807,95 zł; odsetki – 15,27 zł; - kwota przekazanych
świadczeń z funduszu alimentacyjny przez inne gminy 20% – 697,90 zł; - odsetki od rachunku bankowego na
dzień 30.06.2013 r.– 0,75 zł; koszty upomnienia – 8,80 zł.
Należny dochód Gminy Radków – 1 711,33 zł, w tym:
-

zaliczka alimentacyjna

–

186,56 zł ;

-

fundusz alimentacyjny

–

817,32 zł ;

-

kwota przekazanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez inne gminy tytułem należnych
dochodów (20% ) – 697,90 zł;

-

koszty upomnienia – 8,80 zł;

-

odsetki od rachunku bankowego na dn. 30.06.2013 r. – 0,75 zł.

3. ZADANIA WYNIKAJACE Z USTWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, tj.:
- zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 3
osoby (łącznie – 54 osoby) - 18 457,76 zł (od I. br. – 132 748,88 zł);
- zasiłki okresowe przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 47 rodzin
– 22 108,89 zł, (od początku roku – 298 576,72 zł);
W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY w okresie międzysesyjnym
wydatkowano kwotę – 93 194,42 zł, a od początku bieżącego roku – 589 940,32 zł, w tym na:
1. zadania wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj.:
- koszt utrzymania mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej – 10 osób – 26 188,35 zł, (od I.br. –
139 925,01 zł);
- usługi opiekuńcze świadczone dla 11 osób – 4 420,93 zł, (od I.br. – 24 379,56 zł);
- zasiłek celowy przyznawany na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny (m.in. odzież, obuwie, leki,
leczenie, opał, wydatki mieszkaniowe, itp.) – 11 rodzin – 1 160,02 zł, (od I.br. – 29 205,86 zł);
- specjalny zasiłek celowy - przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom i rodzinom
przekraczającym kryterium dochodowe – 0,00 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 – 1 pogrzeb – 2 794,00 zł (od I.br. – 4 pogrzeby – 7 034,00 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 w postaci zakupu posiłków otrzymało 6 dorosłych osób i 151 dzieci (w tym: 1 dziecko bez względu na
dochód rodziny- art. 6a) oraz 51 rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łączny koszt wyniósł –
33 307,00 zł, a od stycznia br. – 214 641,10 zł;
- koszt dofinansowania - 12 dzieci do kolonii letniej – 6 068,00 zł;
W/w świadczenia przyznawane są na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy, po ustaleniu faktycznej sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej. W okresie
międzysesyjnym wpłynęło 118 wniosków, na które wydano 149 decyzji, w tym:128 przyznających świadczenia.
Przeprowadzono 118 wywiadów środowiskowych w tym: 1 na wniosek innej instytucji.

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

organizacja bezpłatnego wyjazdu na kolonie letnie do Pustkowa w okresie od 7do 20.08. br.- dla 10
dzieci;

-

wydanie - 1 decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

-

wydanie dla potrzeb Sądu - 2 opinii na temat rodzin ubiegających się o funkcję rodziny zastępczej;

-

współpraca z asystentem rodziny w zakresie niesienia pomocy rodzinom dysfunkcyjnym – 20 rodzin;

-

konsultacje z kuratorami pełniącymi nadzór w rodzinach niewydolnych wychowawczo – 9 rodzin;

-

podjęcie interwencji rodzinie dotkniętej przemocą domową i problemem alkoholowym – 2 rodziny;

-

motywowanie bezrobotnych, korzystających z pomocy tut. OPS do aktywności zawodowej – 22 osoby, w
tym poprzez realizację kontraktów socjalnych dot. poszukiwania pracy – 7 osób;

-

motywowanie i pomoc w podjęciu leczenia odwykowego - 3 osoby;

-

realizacja kontraktów socjalnych uczestnikami projektu POKL „Po pierwsze praca” - 12 osób;

-

nadzór nad realizacją świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej (talony) – 23 rodziny;

-

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

-

poradnictwo socjalne: 45 rodzin;

-

wyznaczenie terminu wizyt: z psychologiem – 16 osób oraz z radcą prawnym - 2 osoby;

-

użyczono wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym dla osoby niepełnosprawnej – 1;

-

prowadzenie procedury „Niebieskich Kart” – 4 rodziny;

-

zorganizowano spotkanie „grup roboczych” Zespołu Interdyscyplinarnego – 1;

-

pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, zabawki, itp.) - 17 osób.

2. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dofinansowanie do kosztu
pobytu – 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniósł – 1 264,88 zł, a od początku roku 83.223,52 zł.
3. ASYSTENT RODZINY :
Zgodnie z umową Nr 45/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013” zawartą w dniu 26.06.2013 r., z rezerwy celowej
budżetu państwa została przyznana dotacja celowa w wys. 21 603,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Koszt poniesiony na ww. zadanie w okresie międzysesyjnym wyniósł 2 787,50 zł., a od stycznia 2013 r. - 15 704,17 zł.
W okresie międzysesyjnym opieką asystenta objęto – 19 rodzin; praca asystenta polegała m.in. na: udzielaniu
pomocy rodziną w poprawie ich sytuacji życiowej poprzez zdobycie umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa
domowego; w rozwiązaniu problemów socjalnych i wychowawczych z dziećmi; podejmowaniu interwencji w
sytuacjach kryzysowych – przemoc domowa; wspieraniu w przezwyciężaniu problemów alkoholowych (1 osoba
podjęła dobrowolne leczenie stacjonarne z uzależnienia); pomoc w nawiązaniu kontaktu ze specjalistycznymi

służbami medycznymi – neurolog dziecięcy; pomoc w aktywizacji zawodowej (2 osoby podjęły zatrudnienie), itp.
4. Dodatkowym zadaniem własnym finansowanym z środków budżetu gminy są - DODATKI
MIESZKANIOWE realizowane przez OPS od 2004 r.:
-

przyjęto – 7 wniosków, wydano 5 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;

-

w miesiącu maju br. wydatkowano – 15 677,12 zł. ( od m-ca stycznia br. – 106 693,01 zł).

DZIAŁ KADRY – KASA:
1. W dniu 16.07.2013 r. - złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu w miejscu pracy.
2. Przygotowano porozumienie o współpracy z Wolontariuszem na czas od 25.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
w zakresie świadczenia usług i poradnictwa psychoterapeutycznego.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:
Projekt systemowy w ramach POKL (poddziałania 7.1.1) - „Po pierwsze praca” – realizowany na bieżąco:
1. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono indywidualne oraz grupowe spotkania z psychologiem. Spotkania odbyły
się w siedzibie tutejszego OPS. Z porad indywidualnych w dniach 09.07.2013r.; 11.07.2013r. skorzystało 4
uczestników projektu; w zajęciach grupowych -12 osób (w dwóch grupach po 6 osób)- I grupa - w dniu
23.07.2013r., - II grupa - 25.07.2013r.
2. W dniu 08.07.2013 r. - zakończył się kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, w którym
uczestniczyło 6 kobiet. Egzamin praktyczny oraz teoretyczny odbył się w: Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w
Nowej Rudzie. Wszystkie panie otrzymały ocenę pozytywną potwierdzoną certyfikatem oraz zaświadczeniem o
ukończeniu kursu.
3. W dniu 12.07.2013 r. - odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu z doradcą zawodowym. Zajęcia
indywidualne oraz grupowe (w okresie od kwietnia do lipca br.) miały na celu określenie potencjału zawodowego
uczestników projektu oraz zwiększenie poziomu aktywności i motywacji do poszukiwania pracy. Potwierdzeniem
uzyskanych kwalifikacji jest zaświadczenie oraz certyfikat.
4. W dniu 13.07.2013r. - zakończył się kurs „Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień,” w którym
uczestniczyło sześciu mężczyzn. Egzamin w części teoretycznej odbył się siedzibie firmy Omnibus w Kłodzku,
natomiast część praktyczna w firmie „Bielinex-Beton” w Bierkowicach. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z
wynikiem pozytywnym, uzyskując uprawnienia operatora koparkoładowarki.

5. 17.07.2013r. - odbyły się indywidualne spotkania beneficjentów projektu z radcą prawnym - z porad prawnych
skorzystało czterech uczestników projektu.
6. 17.07.2013r. - informacja z DWUP nt. pozytywnej oceny weryfikacji formalno-rachunkowej oraz merytorycznej
wniosku o płatność sporządzonego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
7. W ramach zadania - „Zarządzanie projektem” zakupiono długopisy, notesy, teczki, opatrzone logiem projektu
„Po pierwsze praca”. Materiały promocyjne wykonała firma VBS z Radomina.
8. 26.07.2013 r. - uczestnicy projektu otrzymają w ramach wkładu własnego pomoc finansową w formie zasiłku
celowego.

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

 25 marca w Filii nr 2 w Ścinawce Dolnej – w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima odbyła się lekcja
biblioteczna ”Wiersze Juliana Tuwima”.
 3 kwietnia w ramach festiwalu gitarowego „Gitariada 2013” odbyła się audycja muzyczna dla uczniów V
i VI Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Radkowie.
 5 kwietnia w Filii nr 2 w Ścinawce Dolnej w ramach „Spotkań z bajką” odbył się spektakl teatralny wg
bajki Hanny Januszewskiej “Żelazne trzewiczki”.
 10 kwietnia w Filii nr 1 w Wambierzycach odbył się spektakl teatralny dla przedszkolaków pt. „Smok
wawelski” w wykonaniu artystów krakowskiego teatru ART-RE.
 11 kwietnia w Filii nr 3 w Ścinawce Górnej rozpoczęte zostały kolejne warsztaty komputerowe dla
seniorów z cyklu „E-chatka dla babci i dziadka”.
 8- 12 kwietnia w Filii nr 4 w Ścinawce Średniej realizowane były działania projektu „Czytanie to nie
szkodnik. Polubiłem je po przeczytaniu książki” realizowanego z bibliotekami w Szczytnej i KudowieZdroju i dofinansowanego ze środków Instytutu Książki (1000 zł dla każdej biblioteki). W ramach
projektu nasza biblioteka zrealizowała:
* konkurs dla uczniów gminnych szkół podstawowych na zakładkę do ulubionej książki (wpłynęło ponad 50 prac);
* przedstawienie dla dzieci (3 spektakle) „Zdrowy Czerwony Kapturek” w wykonaniu członków Dyskusyjnego
Klubu Książki działającego w filii;
* „Nieoczekiwana zamiana miejsc” czyli happening dla dzieci, które stały się na cały dzień bibliotekarzami;
* spotkanie z Marcinem Pałaszem - autorem książek dla dzieci dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ścinawce
Średniej.
 do dnia 22 kwietnia do systemu bibliotecznego MAK plus wprowadzonych zostało 23.230 pozycji
księgozbioru biblioteki głównej i filii.
 w kwietniu 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,
* dofinansowanie kosztów Internetu w 2013 roku z Fundacją Orange dla bibliotek.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADKOWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 1 DO 25 LIPCA 2013 ROKU

W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI
Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie
1. Przyjętych 32 dzieci.
2. 15.07 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przeprowadził urzędową kontrolę żywności w
placówce.
3. 19.07 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku wydał decyzję udzielającą bezwarunkowego
zatwierdzenia stołówki w zakresie przygotowywana śniadań i podwieczorków oraz wydawania obiadów
dostarczanych w ramach cateringu.
Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej
1. Przyjętych 17 dzieci.
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
 W miesiącu lipcu zostały zrealizowane następujące tematy tygodnia:
1. OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY (01.07-05.07)
2. Nauka nazw owoców na podstawie ilustracji
3. Zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Blues owocowy”
4. Malowanie farbami ulubionego owocu
5. Zabawy ruchowe z elementem podskoku i równowagi – „zrywamy gruszki”, „pomiędzy śliwkami”
6. Degustacja owoców – określanie ich smaku, koloru i kształtu.
7. KOLOROWO DOOKOŁA (08.07-12.07)
Nauka kolorów na podstawie przykładów, ilustracji, porównań
Tęcza – zapoznanie ze zjawiskiem, nazywanie i różnicowanie kolorów

Tworzenie tęczy z plasteliny, ćwiczenie nazw kolorów
Nauka piosenki „O kolorach i świetle”
8. „ZEBRA” NASZYM PRZJACIELEM (15.07-19.07)
•

Zabawa ortofoniczna „Odgłosy ulicy” – ćwiczenia narządów mowy na zgłoskach: ti, tu, wrr, dzyń

•

Praca plastyczna „Przejście dla pieszych”

•

„Samochody” - zabawa ruchowa z elementem biegu

•

„Przejście przez ulicę” - zabawa orientacyjno- porządkowa – utrwalanie rozpoznawania i kojarzenia
kolorów: czerwonego, zielonego i pomarańczowego

•

Nauka słów i melodii piosenki „Jadą misie” oraz wspólny taniec po wyznaczonej w sali trasie

•

„Kolorowe kółka” – zabawa dydaktyczna: nauka reagowania na określony sygnał

9. CAŁY JA (22.07-26.07)
•

„Mapa ciała” – nazywanie różnych części ciała

•

Nauka słów i melodii piosenki „Głowa, kolana, ramiona, pięty”

•

„Lustro” – zabawa ruchowo-naśladowcza

•

Dorysowywanie i kolorowanie brakujących części ciała na obrazkach

•

Zapoznanie i nauka wiersz B. Formy „Części ciała”.
 Pozyskano sponsorów

−

Punkt Apteczny w Ścinawce Średniej – Elżbieta Wacyk.
Zasponsorowano: termometr wielofunkcyjny Tech – Med, model: TM-52Z

−

Tartak – Stolarstwo „Bartek” w Szczytnej – Krzysztof Butor.
Zasponsorowano: 12 worków kory do upiększenia terenu wokół placu zabaw.

Sprawozdanie Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie
obejmujące działania realizowane przez placówkę
w okresie od 01.07.2013 do 26.07.2013
W miesiącu lipcu czynne było przedszkole w Radkowie i Ścinawce Średniej zgodnie z zapotrzebowaniem
rodziców. W tym okresie realizowano opracowany program na wakacje.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA MAJĄCE MIEJSCE W PRZEDSZKOLU W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
W MIESIĄCU LIPCU 2013 r.
02.07.2013 r. - Wycieczka na łąkę w ramach warsztatów ekologiczno-przyrodniczych „Mały ekolog”.
03.07.2013 r. - Wycieczka na plac zabaw poprzedzona pogadanką o bezpiecznym korzystaniu z dostępnych
przyrządów.
04.07.2013 r. - Wycieczka na łąkę. Warsztaty w plenerze „Mój zielnik”.
05.07.2013 r. - Prace porządkowe na rabatce – plewienie w ramach warsztatów ekologiczno-przyrodniczych.
Konkurs plastyczny „Lato”.
09.07.2013 r. - Zajęcia w plenerze - „Skarb”, podążanie wg wskazówek do miejsca ukrycia skarbu.
10.07.2013 r. - Warsztaty plastyczne w plenerze - „Lato – łąka – las – wakacje”. Spacer w okolicy przedszkola.
11.07.2013 r. - Warsztaty plastyczne w plenerze „Lepimy z masy”.
15.07.2013 r. – 19.07.2013 r. - Realizacja bloku tematycznego „Bliskie i dalekie podróże”.
22.07.2013 r. - 26.07.2013 r. - Realizacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci podczas wakacji „Bezpieczne wakacje”.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA MAJĄCE MIEJSCE W PRZEDSZKOLU W RADKOWIE W MIESIĄCU
LIPCU 2013 r.
 02.07 2013 – Konkurs plastyczny „ Moje wymarzone wakacje”
 05.07.2013 - Wycieczka piesza na łąkę „ Letni piknik”.
 08.07.- 10.07.2013 – Realizacja bloku tematycznego „ Woda – mój żywioł” w ramach którego odbyły się
zabawy badawcze
„Co pływa co tonie”
„Mali odkrywcy”
„Co się rozpuszcza w wodzie”.
10.07.2013 - Wyjście do biblioteki w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom słuchanie bajki pt. „ Wkacyjne
przygody”
11.07.2013 - Projekcja filmów animowanych z serii „Świnka Peppa” i „Kubuś Puchatek”.
17.07.2013 - Przedstawienie teatralne pt. „ Od bajki do bajki” w wykonaniu aktorów z teatru AHOJ z Czech.

- warsztaty z aktorami – wykonanie sylwet
- przedstawienie jednej z przygód czeskiego bohatera Kaszperka w wykonaniu dzieci przedszkolnych
•

23.07.2013 – Warsztaty kulinarne „ Letnie smakołyki”.

•

24.07.2013 – Warsztaty plastyczne „Bliskie i dalekie podróże”.

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

W miesiącu lipcu 2013r. działania GCKSiT w Radkowie obejmowały koordynację bieżącej pracy,
współorganizowanie zawodów Garmin Iron Triathlon Radków 2013, Koncertu „Wołodia pod Szczelińcem”,
rozpoczęcie promocji Jarmarku Stołowogórskiego, czyli dwóch najważniejszych imprez – Audiolake Summer
Festival

2013

i

Radkowski

Kabaretowy

Zalew

Śmiechu.

W okresie objętym sprawozdaniem Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie było
współorganizatorem zawodów Garmin Iron Triathlon Radków 2013 w dniu 7.07.2013r. Na starcie tej prestiżowej
imprezy stanęło 294 zawodników z kraju i zagranicy. Traithlon rozgrywany w Radkowie jest uważany przez
zawodników jako najcięższa tego typu impreza w Polsce. Wszystko za sprawą trasy rowerowej, która prowadziła
do

Karłowa

(zawodnicy

trasę

pokonywali

dwukrotnie).

Po zawodach otrzymaliśmy od zawodników podziękowania za bardzo dobrze przygotowaną imprezę oraz
zapewnienia, że w przyszłym roku radkowskim triathlonie zjawi się jeszcze więcej startujących. Z opinii wynika
również, że rozgrywany w Radkowie Triathlon powinien być obowiązkowym sprawdzianem formy dla zawodników
startujących

na

dłuższych

dystansach.

Od 1.07.2013r.poszerzono ofertę aktywnego wypoczynku dla dzieci z Radkowa poprzez zatrudnienie na Orliku
animatora sportu. Przez siedem dni w tygodniu – od 16:00 do 20:00 – prowadzone są z dziećmi zajęcia z różnych
dyscyplin

sportowych.

W

codziennych

zajęciach

na

Orliku

bierze

udział

ok.

30

dzieci.

Na 16.08 – w ramach Jarmarku Stołowogórskiego – zaplanowano turniej piłki nożnej drużyn niezżeszonych w
piłce

nożnej

oraz

siatkowej.

W dniu 17.07 w sali widowiskowej Domu Kultury teatr marionetki „AHOJ” z Czech wspólnie z teatrem Akademii
Wyobraźni z Wrocławia wystawił przedstawienie „Od bajki do bajki”. Aktorzy prowadzili dialogi w języku polskim i
czeskim. Po przedstawieniu młodzi widzowie wzięli udział w warsztatach teatralnych. Każdy z widzów dostał do
wycięcia kartonową postać z bajki, a prowadzący zajęcia aktorzy stworzyli z kartonu teatr marionetkowy, w
którym widzowie odegrali bajkową scenkę stworzonymi przez siebie marionetkami. Skonstruowany teatr wraz z
bajkowymi

postaciami

został

przekazany

do

radkowskiego

przedszkola.

Przedstawienie obejrzało ok. 35 widzów – głównie dzieci z przedszkola w Radkowie.
W dniach 15-22.07 na polu namiotowym oraz w motelu przebywali harcerze z 15DH Pniewy. Harcerzom
zapewniono halę namiotową z wyposażeniem przeznaczoną na stołówkę oraz salę wykładową. GCKSiT
zapewniło

przebywającym

na

obozie

harcerzom

całodzienne

wyżywienie.

W ramach potyczek sportowych rozegrano towarzyskie mecze piłki nożnej oraz siatkowej w różnych grupach
wiekowych:

dzieci

i

młodzież

z

Radkowa

-

drużyna

Harcerzy.

W ramach zapewnienia zajęć wakacyjnych, sekcja artystyczna zorganizowała dla dzieci dwa plenery malarskie
nad radkowskim zalewem.
Sekcja taneczna prowadzi na bieżąco zajęcia taneczne.
Koncert „Wołodia pod Szczelińcem” to przede wszystkim pomoc Organizatorowi w przygotowaniu materiałów
reklamowych (plakat, ulotka), aktualizacja strony internetowej www.wolodia.pl , przygotowanie sceny pod
występy artystów oraz przygotowanie i udostępnienie sali widowiskowej GCKSiT dla przesłuchań artystów
amatorów

chcących

wystąpić

w

koncercie

głównym.

Od połowy lipca trwa promocja Jarmarku Stołowogórskiego, w skład którego wchodzą dwie, główne imprezy: IV
Audiolake Summer Festival 2013 (17.08) oraz IV Radkowski Kabaretowy Zalew śmiechu (18.08). Od pierwszego
tygodnia sierpnia w prasie lokalnej pojawią się plakaty promujące Radkowski Kabaretowy Zalew Śmiechu.
W tegorocznej edycji wystąpią dwa kabarety: „Seniority” z Jeleniej Góry oraz „Kabaret pod Wyrwigroszem”.
Kabareton w tym roku nie będzie biletowany.
Oprócz w/w działań trwała bieżąca praca działu techniczno-gospodarczego: przygotowanie terenu na potrzeby
zawodów Garmi Iron Triathlon Radków, oznaczenie (rozdzielenie) jezdni słupkami Drogowymi DS.-120 na
potrzeby trasy rowerowej, rozstawienie sceny na potrzeby koncertu Wołodia pod Szczelińcem, bieżące prace
związane z terenami zielonymi na Orliku, boisku sportowym oraz polu namiotowym przy motelu.

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
w okresie międzysesyjnym (26 czerwca – 26 lipca 2013)

 od 1 lipca w Filiach: nr 1 w Wambierzycach, nr 2 w Ścinawce Dolnej oraz nr 3 w Ścinawce Górnej
odbywają się zajęcia wakacyjne dla dzieci: projekcje filmowe, gry i zabawy, warsztaty plastyczne,
turnieje gier planszowych, wyjścia na boiska orlik, itp.
 19-21 lipca odbył się XII Międzynarodowy Festiwal im., Ignaza Reimana w Wambierzycach.
W programie:
19 lipca – wernisaż wystawy pt. „Śladami Ignaza Reimanna” w galerii SIEDEM oraz koncert chóru CANTUS w
Bozanovie (Czechy)
20 lipca – koncert organowo-skrzypcowy w wykonaniu prof. Krzysztofa Latały z Krakowa (organy) oraz Judith
Marii Kirfel (skrzypce) w Bazylice Wambierzyckiej oraz koncert chórów na Kalwarii zakończony iluminacją
bazyliki;
21 lipca – msza święta w intencji trzech narodów oraz koncert finałowy w wykonaniu chóru „Basilica Cantans” z
Wrocławia pod kierunkiem Mirosławy Jury-Żegleń, czeskiego chóru SLAVOJ z Chrudim pod kierunkiem Zdenka
Kudrnki, połączone Chóry z Kolonii & Steinfeld z Köln (Niemcy) pod dyrekcją Zygmunta Pchalka oraz
wambierzycki chór CANTUS pod kierunkiem Stanisława Paluszka.
 23 lipca Filia nr 4 w Ścinawce Średniej została przeniesiona do nowej siedziby w budynku szkoły przy
ul. Sikorskiego. Przy przenosinach wsparcia i bezinteresownej pomocy udzielili pracownikom biblioteki
sołtys oraz strażacy ze Ścinawki Średniej.
 do dnia 26 lipca do systemu bibliotecznego MAK plus wprowadzonych zostało 30.180 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,
* „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).

