Sprawozdanie Burmistrza
za okres od 26.07.2013 rok do 23.08.2013 rok
Sekretarz Gminy
Joanna Rakowska

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH NA SESJI W DNIU 29 LIPCA 2013R.
 uchwała Nr XLV/313/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2013 rok realizowana na bieżąco
 uchwała Nr XLV/314/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – w
trakcie realizacji
 uchwała Nr XLV/315/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – w
trakcie realizacji
 uchwała Nr XLV/316/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – w
trakcie realizacji
 uchwała Nr XLV/317/13 w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia - uchwała została ogłoszona w
Dzienniku Województwa Dolnośląskiego pod poz. 4576 z dnia 1 sierpnia 2013r. i weszła w życie
od dnia 16 sierpnia 2013r. Obecnie jest w trakcie realizacji.
 uchwała Nr XLV/318/13 w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
sołtysom Gminy Radków – realizowana na bieżącą
 uchwała Nr XLV/319/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Radkowa
oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 4577
z dnia 1 sierpnia 2013r. i wejdzie w życie od dnia 16 sierpnia 2013r.
 uchwała Nr XLV/320/13 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Radków na lata 2012 - 2016 - uchwała została ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 4578 z dnia 1 sierpnia 2013r. i
wejdzie w życie od dnia 16 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH NA SESJI W DNIU 2 SIERPNIA 2013R.
 uchwała Nr XLVI/321/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu – w trakcie
realizacji
 uchwała Nr XLVI/322/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2013 rok realizowana na bieżąco
 uchwała Nr XLVI/323/13 w sprawie wyrażenia woli przejęcia drogi wojewódzkiej - w trakcie realizacji.

INFORMACJA O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH PRZEZ BURMISTRZA W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM
 zarządzenie Nr 89/13 z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji - przedmiotowym
zarządzeniem powołano komisję w celu protokolarnego przyjęcia od spółki Przedsiębiorstwo Hodowlane
Ratno Dolne sp. z o.o. nieruchomości gminnych, które zgodnie z ugodą zawartą w dniu 13.05.2013r., po
przywróceniu ich do stanu pierwotnego, mają zostać w całości bądź części wydane Gminie Radków w
składzie:
Radosław Gorczycki - samodzielne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i utrzymania dróg w Urzędzie
Miasta i Gminy Radków;
Piotr Rożej - kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Radków;
Paweł Holak - inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami w referacie geodezji i gospodarki
nieruchomościami;
Wiesława Czarnecka - przedstawiciel spółki Przedsiębiorstwo Hodowlane Ratno Dolne sp. z o.o.;
Zbigniew Pasoń - przedstawiciel spółki Przedsiębiorstwo Hodowlane Rolne Ratno Dolne sp. z o.o.
 zarządzenie Nr 90/13 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych - przedmiotowym zarządzeniem
ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu
podręczników oraz w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi również zakupu materiałów
dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” do 6
września 2013r.

 zarządzenie Nr 91/13 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - w
wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok wynosi po stronie dochodów
32.207.748,90 zł oraz po stronie wydatków 35.270.298,90 zł
 zarządzenie Nr 92/13 z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 69/10 Burmistrza
Miasta i Gminy Radków z dnia 25 sierpnia 2010r. - przedmiotowym zarządzeniem uchylono zarządzenie
z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania środka trwałego do Gminnych Zakładów Użyteczności
Publicznej w Radkowie (samochód ciężarowy DAF o wartości inwentarzowej 447.140,00 zł)
 zarządzenie Nr 93/13 z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji do przejęcia środka
trwałego - przedmiotowym zarządzeniem powołano komisję w sprawie przejęcia od Gminnych Zakładów
Użyteczności Publicznej w Radkowie środka trwałego w dniu 7 sierpnia 2013r. na podstawie protokołu
zdawczo - odbiorczego (samochód ciężarowy DAF o wartości inwentarzowej 447.140,00 zł w składzie:
Mirosław Pejski - przewodniczący komisji;
Marek Niewiadomy - członek komisji;
Kamil Jaszczyszyn - członek komisji;
 zarządzenie Nr 94/13 z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych
nieruchomości - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do wydzierżawienia gminny udział w
wysokości ½ w nieruchomości gruntowej jako działki nr 494/1 AM 1 o powierzchni 0,0265 ha położonej
w Ścinawce Dolnej (pastwiska trwałe)
 zarządzenie Nr 95/13 z dnia 16 sierpnia 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 18/12 Burmistrza Miasta i
Gminy Radków z dnia 8 marca 2012r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych
nieruchomości - przedmiotowym zarządzeniem zmieniono zapis w załączniku nr 1 dotyczący terminu
płatności czynszu dzierżawnego, który będzie płatny raz w miesiącu z góry za dany miesiąc w terminie
14 dni od dnia otrzymania faktury
 zarządzenie Nr 96/13 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa
pierwokupu nieruchomości - przedmiotowym zarządzeniem postanowiono nie wykonywać prawa
pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 966/2 AM 1
położonej w Ścinawce Górnej, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży.

Referat Organizacyjno – Administracyjny
Kierownik Józef Strug

Staże pracownicze:

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

Jeden ze staży został przedłużony do 17.11.2013

zgodnie z zawartym

aneksem z PUP w Kłodzku.
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. W stosunku do tej
grupy osób został podpisany aneks z PUP w Kłodzku dotyczący przedłużenia w/w umowy
do 6 miesięcy tj do 21.10.2013r. tj.
Po zakończeniu robót publicznych UMiG w Radkowie zatrudni 2 osoby na 3 miesiące w
pełnym wymiarze czasu pracy.
W miesiącu sierpniu został przeniesiony zbiór dokumentacji archiwalnej kat. A i
niearchiwalnej kat. B do nowego archiwum składającego się z 5 pomieszczeń położonego w
Radkowie przy ulicy Rynek 16.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Piotr Rożej
W ramach wykonywanych przez referat obowiązków w okresie od dnia 24 lipca
2013r. do dnia 22 sierpnia 2013r:
1. Przygotowano 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków tj:
-

20 zarządzeń o przeznaczeniu do zbycia gminnych nieruchomości lokalowych

usytuowanych w budynku położonym przy ul. Piastowskiej 27 w Radkowie. Sprzedaż

realizowana jest na wniosek głównych najemców przedmiotowych lokali. Decyzję o
sprzedaży podjęto w związku z jednoczesnym zainteresowaniem wszystkich najemców
gminnych lokali w przedmiotowym budynku ich wykupem;
-

zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie dotyczy gminnego udziału w wysokości ½
w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 494/1 w Ścinawce Dolnej;
-

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych

do wydzierżawienia. Zarządzenie dotyczy części o pow. 30 m2 gminnej nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 712/7 w Ścinawce Średniej.
-

zarządzenie w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu

nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 966/2 AM 1 obręb
Ścinawka Górna, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży.
II.
-

Przeprowadzono następujące przetargi:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej

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;
-

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej

położonej w Ścinawce Dolnej, oznaczonej jako działka nr 283/5. Cena nieruchomości:
30 000,00 zł netto. Cena sprzedaży obciążona jest należnym podatkiem VAT. Przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym;
-

III przetarg ustny ograniczony na zbycie gminnej nieruchomości położonej w

Suszynie, oznaczonej jako działka nr 143/1. Cena nieruchomości: 10 000,00 zł netto. Cena
sprzedaży obciążona jest należnym podatkiem VAT. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
-

III przetarg ustny nieograniczony 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 wynosiła
250 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

-

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, położonej w Radkowie przy ul. Leśnej 16.

Cena wywoławcza

nieruchomości wynosiła 50 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
III.

Podano do publicznej wiadomości informację I przetargu ustnym ograniczonym na

dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 588/2 w Ścinawce
Dolnej. Termin przetargu: 10-09-2013r. o godz. 1000.

IV.

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.
V.

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.
VI.

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

wypisy, wyrysy i zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
określające funkcje i przeznaczenie działek na terenie miasta i gminy Radków.
VII.
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.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Kierownik Lidia Jagódka
W ramach otrzymanego dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i
pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowowybudowanym obiekcie w Ścinawce
Średniej (wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w
roku 2013) – zakupiono niezbędny do funkcjonowania obiektu sprzęt i wyposażenie, co na
bieżąco jest dostarczane do szkoły, tj.:
- krzesła uczniowskie,
- stoliki uczniowskie;
- stoliki świetlicowe;
- stoły konferencyjne;
- biurka nauczycielskie;
- krzesła nauczycielskie;
- meble do pokoju nauczycielskiego;
- meble do świetlicy;
- meble biurowe;
- szafki skrytkowe;
- meble do sal lekcyjnych;
- szafy niższe ze schowkami;
- szafki kuchenne;
- ławki korytarzowe wewnętrzne;
- ławki zewnętrzne;
- tablice szkolne;
- wyposażenie sanitariatów, portierni, korytarzy w: kosze na śmieci, stojaki na śmieci,
szczotki toaletowe, uchwyty na papier, uchwyty na ręczniki, szafki na klucze, lustra
łazienkowe (łączna kwota w/w – 88.560,00zł;
- gaśnice, szafki do gaśnic, instrukcje, apteczki, oznakowania, tablice informacyje – kwota:
6.062,18zł;
- zakup i montaż urządzeń i materiałów niezbędnych do uruchomienia pracowni
informatycznej i systemu informatycznego i zakup i montaż centrali telefonicznej –
kwota: 17.886,66zł+2.500,00zł = 20.386,66zł;
- numeracje na drzwi i tablice informacyjne wewnątrz budynku – 2.000,00zł;
- wyposażenie oddziałów zerowych – 20.000,00zł.

W związku z powyższym przygotowano wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia
zamówienia publicznego „na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń do nauki w
nowowybudowanym obiekcie” (wpłynęło 12 ofert), wystosowano zaproszenie do złożenia
oferty na zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do uruchomienia pracowni
informatycznej i systemu informatycznego, w tym centrali telefonicznej – wysłano
zaproszenie do trzech firm, a odpowiedziała jedna firma - ZHU TELCO Grzegorz
Łukasiewicz z Kłodzka. Wystosowano zamówienie do PHPU„LUKSPOL” i do firmy
„REKLAMY” Kopacz z Nowej Rudy, oraz wystosowano zamówienie do „Legranta” Ziębice.
W dalszym ciągu trwają prace dotyczące zmiany lokalizacji szkoły podstawowej w
Ścinawce Średniej poprzez usytuowanie jej w nowowybudowanym obiekcie.
Od września 2013r. w nowym budynku rozpoczną naukę uczniowie szkoły podstawowej
wraz z oddziałem przedszkolnym – zerowym, który zajmie miejsce na piętrze budynku wraz
ze wszystkimi klasami kształcenia wczesnoszkolnego.
Na piętrze budynku rozpocznie swoją działalność Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Radków im. K.Estreichera w Radkowie (przeniesiona Filia Ścinawka Średnia przy
ul. Mikiewicza 16) wraz z biblioteką szkolną i czytelnią - wyposażenie zakupione przez
w/w bibliotekę. Wokół obiektu trwa porządkowanie terenu (wykaszanie trawników,
plantowanie terenu itp.).
We wszystkich placówkach szkolnych trwają prace porządkowe polegające na
malowaniu poszczególnych klasopracowni, korytarzy, wykaszaniu trawników wokół szkół
itp. związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014.
W Zespole Szkół w Radkowie trwają prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do
funkcjonowania oddziału przedszkolnego (zerówki) w budynku przy ul. Jagiellońskiej nr 7.
Dzieci będą miały do dyspozycji klasopracownię (pierwsze pomieszczenie po lewej stronie
od wejścia), szatnię i pomieszczenie socjalne. Ponadto w tym budynku znajduje się gabinet
pedagoga i pielęgniarki oraz usytuowana jest klasopracownia klasy I wraz z zapleczem.
Dzieciom w oddziałach przedszkolnych zapewnione zostaną szczególne warunki
bezpieczeństwa (wyposażenie i pomoce dydaktyczne nowo – zakupione).
Podpisano POROZUMIENIE Nr 7/2013 i Nr 8/2013 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim –
Panem Aleksandrem Skorupą, a Gminą Radków w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu
profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2013 – edycja 1. Gmina
otrzymała dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie łącznej:

230.461,00zł , w tym: 156.300,00zł -żłobek w Radkowie i

74.161,00zł – żłobek w

Ścinawce Średniej.
Wiejskie Centrum Kultury i Integracji w Wambierzycach przy ul. Noworudzkiej 2 (siłownia i
sala gimnastyczna) – skorzystało z niej tylko 4 osoby - zysk z siłowni wyniósł 60 zł. Frekwencja na siłowni była niższa niż w miesiącach poprzednich. Na sali gimnastycznej częściej
pojawiały się dzieci i młodzież gimnazjalna wracająca z wyjazdów wakacyjnych. Często w towarzystwie gości bawiących na odpoczynku w Górach Stołowych. Ogółem z sali gimnastycznej, na grach i zabawach, skorzystało 16 dzieci. W dalszym ciągu staramy się przyciągnąć
więcej osób do korzystania z Centrum, w Gazecie Noworudzkiej ukazał się zachęcający do
ćwiczeń artykuł. Informuje on o godzinach otwarcia i cenach za korzystanie z siłowni.
Z hali sportowej korzystały głównie dzieci i młodzież, które przebywały w Gminie Radków na
obozach sportowych zorganizowanych przez firmę CHRIS. Odbyły się dwa obozy sportowe
dwutygodniowe poświęcone głównie piłce siatkowej i koszykówce.
Nie brakowało chętnych przede wszystkim osoby dorosłe na siłowni z której skorzystało
162 uczestników.
Ponadto korzystano ze stołów do tenisa stołowego, bilarda, babingtona i tenisa ziemnego.
Ogółem ćwiczących osób odnotowano 1046 osób.
Osiągnięto dochód w wysokości 5100 zł w tym sama hala to 4000 zł.
Odbyły się dwie duże imprezy sportowo-kulturalne na zakończenie turnusów z udziałem po
200 uczestników w dniach 28.07. i 09.08.2013 roku.
W dniach od 17.08. – 25.08.2013 roku tradycyjnie corocznie nasi młodzi szachiści z terenu
Gminy Radków w liczbie 13 osób i 3 osoby dorosłe uczestniczą w systemie dojazdowym
w 49 Międzynarodowym Turnieju Szachowym im. Akiby Rubinsteina w Polanicy.
Codziennie wynajętym Busem przez Gminę Radków dojeżdżają młodzi szachiści UKS
GIECEK Radków uczestnicząc w 5 różnych turniejach w zależności od wieku i siły gry
zawodników.
Polityka społeczna i ochrona zdrowia
Koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem badań mammograficznych w
dniu 07.08.2013r. przez firmę Diagnostyk z Zielonej Góry – przebadano 46 kobiet.
Zamieszczono na stronie internetowej informację dotyczącą możliwości skorzystania
mieszkańców Naszej Gminy z Kardiotestu. Zakres badania Kardiotest zawiera: Badanie
EKG wraz z opisem lekarza, pomiar ciśnienia, masy ciała, wzrostu, badanie krwi- profil
kardiologiczny, analizę tkanki tłuszczowej trzewnej, określa ryzyko zachorowania na chorobę

niedokrwienną serca, zawału mięśnia sercowego oraz zgonu sercowego w ciągu następnych
10 lat.
Mieszkańcy Naszej Gminy zostali poinformowani poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej informacji, że Narodowy Fundusz Zdrowia z dniem 1 lipca 2013r. uruchomił
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł
sprawdzić na bieżąco historię udzielonych mu i sfinansowanych przez NFZ świadczeń opieki
zdrowotnej oraz zrealizowanych recept. System potwierdza status ubezpieczenia, co jest
niezmiernie przydatne podczas ubiegania się o wyrobienie w NFZ Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak również podczas wizyty u lekarza. Pacjent
otrzymuje możliwość skonfrontowania faktycznego przebiegu swojego leczenia z tym co
zostało odnotowane w dokumentach, oraz uzyskuje informację o kosztach poniesionych
przez NFZ w związku z leczeniem.
Z dniem 01.07.2013r na okres 2 miesięcy podpisano nowe umowy z osobami prowadzącymi
świetlice. Nastąpiły zmiany w kadrze prowadzącej zajęcia świetlicowe w następujących
świetlicach: W miejscowościach Ratno Dolne i Ratno Górne z prowadzenia zajęć
zrezygnowała Pani Monika Fornal. Za Panią Fornal w Ratnie Górnym zajęcia prowadzi Pani
Magdalena Górska a w Ratnie Dolnym Pani Barbara Jarosińska. Nie przedłużono umowy na
prowadzenie świetlic w Ścinawce Dolnej i Suszynie z Panią Justyną Kochniarczyk obecnie w
tych miejscowościach zajęcia prowadzi Pani Sandra Jarosińska. Pani Iwona Kowalska
zrezygnowała z prowadzenia zajęć w świetlicy w Ścinawce Górne j- zajęcia w tej świetlicy
prowadzi Pani Sandra Jarosińska. W świetlicach w Raszkowie i Wambierzycach nie było
zmian kadrowych- ponownie podpisano umowę z Panią Izabelą Jagódka. Ze sprawozdań za
m-c lipiec wynika, że świetlice bardzo chętnie prowadziły z innymi sąsiednimi świetlicami
spotkania integracyjne, bardzo chętnie prowadziły różnego rodzaju rozgrywki sportowe na
zewnątrz. W niektórych świetlicach w m - cu lipcu zauważono spadek frekwencji. Najwyższa
frekwencja była w świetlicy w Ratnie Dolnym-82 dzieci i w Ratnie Górnym -71 dzieci. W
pozostałych świetlicach wynosiła: Ścinawka Dolna- 19 dzieci, Syszyna- 30 dzieci,
Tłumaczów- 39 dzieci, Ścinawka Górna 14 dzieci, Wambierzyce- 11 dzieci, Raszków 23
dzieci. Obecnie we wszystkich świetlicach prowadzone są kontrole związane z
funkcjonowaniem.
Przygotowano informację do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej na temat
Podjętych przez Gminę Radków działań dotyczących profilaktyki przemocy w rodzinie
finansowanych ze środków GKRPA. Informacje z jedn. Samorządów terytorialnych będą
wykorzystane podczas Wojewódzkiej konferencji poświęconej problemom przemocy w
rodzinie.

Na prośbę tygodnika „Noworudzianin”, przygotowano sprawozdanie z działalności świetlic w
okresie 15.03.2013- 30.06.2013r.
Klub Seniora
Seniorzy z Radkowskiego Klubu Seniora „Srebrny liść” ze swoich składek zorganizowali
spotkanie integracyjne w Wambierzyckim skansenie- w spotkaniu wzięło udział 40 osób.
Członkowie „Srebrnego Liścia” wzięli udział w wycieczce do kopalni złota w Złotym Stoku.
Klubowicze zwiedzili średniowieczny park techniki.
Ze środków pochodzących ze składek opłacili transport natomiast bilety wstępu opłacili ze
swoich prywatnych środków finansowych.
Seniorzy wzięli udział w organizowanym w Gajewie koncercie „ Wołodia pod Strzelińcem”.
Panie z Klubu Seniora skorzystały z bezpłatnych badań mammograficznych.
Seniorzy skorzystali z wyjazdu na basen do Kudowy Zdrój, oraz skorzystali ze spaceru po
kudowskim parku.
Transport został opłacony ze składek natomiast bilety wstępu ze środków własnych
Uczestnictwo seniorów w obchodach święta NMP w Wambierzycach.
Udział nielicznej grupy seniorów w Kabaretowym Zalewie Śmiechu w Radkowie.
Trwają przygotowania seniorów w poszczególnych miejscowościach do dożynek
powiatowych w Wambierzycach.
Informacje z poszczególnych szkół i przedszkola:
1. Zespół Szkół w Radkowie informuje: że w związku z przygotowaniem obiektów szkolnych do roku szkolnego 2013/2014, zostały przeprowadzone następujące czynności:
1) Malowanie sal lekcyjnych:
- klasopracowni nr 1 oraz nr 8 znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej,
- klasopracowni językowej znajdującej się w budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika,
2) Zrywanie boazerii znajdującej się w ciągach komunikacyjnych budynku Szkoły
Podstawowej w Radkowie (w związku z zaleceniami Państwowej straży Pożarnej w
Kłodzku),
3) Oczyszczenie strychu budynku Szkoły Podstawowej z materiałów łatwopalnych (w
związku z zaleceniami Państwowej straży Pożarnej w Kłodzku),
4) Uzupełnianie ubytków w elewacji zewnętrznej budynków należących do Zespołu Szkół,
5) Pielęgnacja terenów zielonych należących do Zespołu Szkół,
6) Przygotowanie przez pracowników obsługi wszystkich pomieszczeń Zespołu Szkół pod
względem sanitarno-technicznym.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach wykonano następujące prace:

odnowiono dolną części zewnętrznej elewacji budynku szkoły w budynku szkoły wykonano
malowanie sanitariatów, wybranych części klasopracowni i ciągów komunikacyjnych.
Kompleks Boisk Orlik 2012 – obiekt sportowy - ogólnodostępny, na którym odbywają się
zajęcia sportowe

oraz pełnione są codzienne dyżury pracowników Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Wambierzycach.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Dolnej w budynku szkoły prowadzono prace
konserwatorskie :
- pomalowano 2 sale oddziałów przedszkolnych oraz 2 toalety,
- pomalowano 5 klas lekcyjnych
-pomalowano stelaże

ławek i krzeseł uczniowskich, przeprowadzono naprawy urządzeń

sanitarnych w toaletach, uporządkowano strychy.
Obecnie malowana jest część korytarza oraz fragment ściany zewnętrznej przy wejściu do
szkoły.
Prowadzone są też prace porządkowe wokół szkoły / w tym koszenie , wycinanie krzewów, /
W okresie wakacji kompleks boisk
1900prowadzone były

z

był otwarty od 8 00do 1500.Treningi od

przerwami na wyjazdy

1600 do

na obozy sportowe. Prowadzone były

zajęcia w ramach świetlicy szkolnej.
Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej
Kierownik Maria Malik

•

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn:” Internet szansą
rozwoju Gminy Radków” z POIG działanie 8.3. rozpoczęto procedury mające na celu
wyłonienie wykonawców zadań przewidzianych w harmonogramie tj. dostawa
komputerów, Internetu, materiałów promocyjnych i szkoleń dla beneficjentów
ostatecznych.

•

Rozpoczęto podpisywanie umów z 30 ostatecznymi beneficjentami (gospodarstwa
domowe), którzy w ramach projektu otrzymają komputer.

•

W dniu 07. sierpnia 2013 r. przeprowadzona została kontrola przez pracowników
Urzędu Marszałkowskiego zrealizowanego

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. Raport z kontroli nie zawierał uwag.
•

Podpisano aneks dla projektu pn „Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach
:Rynek 11,25,29, Jagiellońskiej 11, oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków”, w
którym to został zwiększony poziom dofinansowania z 56% na 70%.

•

Wniosek o płatność dla projektu pn „Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy
ulicach : Rynek 11,25,29, Jagiellońskiej 11, oraz Kolejowej 13, 13a w mieście
Radków”, został zatwierdzony.

•

Realizacja projektu pn. „Nowe tradycje kulinarne ziemi radkowskiej” wkroczyła w fazę
kulminacyjną. W dniach 30 lipca – 8 sierpnia w Centrum Inicjatyw Wiejskich trwało
gotowanie potraw zgłoszonych przez rozmaite organizacje, punkty gastronomiczne
czy też osoby prywatne. Wszystkie etapy przygotowania potraw oraz efekt końcowy
w postaci gotowego dania fotografował profesjonalny fotograf. Efekt tej wspólnej
pracy jest bardzo satysfakcjonujący. Spośród setek zdjęć wybrano już te, które
znajdą się w materiałach promocyjnych wydanych w ramach projektu. Firma
poligraficzna jest w trakcie opracowania projektu folderu, zawierającego przepisy
oraz zdjęcia poszczególnych potraw. Ponadto trwa projektowanie kalendarzy oraz
roll-up’u, które również zostaną wykonane w ramach tej operacji. Premiera tych
materiałów promocyjnych będzie miała miejsce 7 września br. w Raszkowie podczas
imprezy podsumowującej projekt. Będzie to również okazja do spróbowania
wszystkich potraw przygotowywanych podczas realizacji projektu.
Kolejnym wymiernym efektem promocji produktów lokalnych z terenu naszej gminy
jest przyjęcie Gospodarstwa Agroturystycznego „Dom Tyrolski” do Regionalnej Sieci
Kulinarnego Dziedzictwa. Dnia 24 sierpnia br. podczas uroczystej gali w ramach
imprezy pn. Nasze Kulinarne Dziedzictwo, która odbyła się we Wrocławiu,
właściciele gospodarstwa odebrali certyfikat i zaświadczenie o przynależności do
Sieci. Jest to duże wyróżnienie i świadczy o wysokiej jakości serwowanych w tym
miejscu potraw.

•

29 lipca komisja konkursowa dokonała wizytacji miejscowościach biorących udział w
konkursie „Piękna wieś radkowska”. Na podstawie punktacji przyznanej po ocenie
miejscowości (stanu ich uporządkowania oraz aktywności) klasyfikacja przedstawia
się następująco: 1. Tłumaczów 93 pkt.; 2. Ścinawka Górna 84 pkt.; 3. Ścinawka
Średnia 83 pkt.; 4. Gajów 80 pkt.; 4. Ratno Górne 80 pkt.; 5. Suszyna 74 pkt.; 6.
Wambierzyce 67 pkt.; 7. Ratno Dolne 66 pkt.; 8. Raszków 64 pkt.; 8. Ścinawka Dolna
64 pkt. Bardzo dobrze widoczne jest zwiększenie aktywności zarówno sołtysów
poszczególnych miejscowości, jak tez samych mieszkańców, którzy coraz częściej
włączają się w prace porządkowe na własnych posesjach oraz w ich sąsiedztwie, a
także na własną rękę informują organizatorów konkursu o wydarzeniach

i

inicjatywach organizowanych w poszczególnych miejscowościach.
•

9 sierpnia podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Frisbee naszym
pomysłem na alternatywną dyscyplinę sportu – stworzenie miejsca do gry oraz
promocja aktywnego wypoczynku w Tłumaczowie”. Projekt realizowany będzie przez

Ludowy Zespół Sportowy „Granica Tłumaczów” i polegał będzie na zorganizowaniu
cyklu treningów gry we frisbee oraz ogrodzenia całego boiska w Tłumaczowie – w
tym częściowo płotem o wysokości 6 metrów. Koszty kwalifikowalne ogółem to
18 818 zł, a wysokość dofinansowania to 15 000 zł.
•

Złożono uzupełnienia do projektu pn. „Sport to zdrowie! – cykl treningów sportowych
dla seniorów z Gminy Radków”. Projekt realizowany będzie przez Radkowski Klub
Aktywnego Seniora „Srebrny Liść” i polegał będzie na zorganizowaniu cyklu
treningów fitness i nordic walking przez okres 11 miesięcy w Ratnie Górnym i
Ścinawce Średniej. Obecnie trwa oczekiwanie na akceptację przedstawionych
wyjaśnień.

•

W ramach konkursu Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy Wsi ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie otrzymało
8 z 10 projektów złożonych za pośrednictwem stowarzyszeń działających na terenie
gminy.

Dzięki

dofinansowaniu

przedsięwzięć

realizowanych

we

wsiach

zorganizowane zostaną festyny dożynkowe i inne imprezy plenerowe, powstaną
tablice informacyjne i witacze, zostaną zakupione namioty promocyjne i wydanych
będzie wiele ciekawych materiałów promocyjnych. Dofinansowanie otrzymały
projekty dotyczące następujących miejscowości: Ratno Dolne, Ratno Górne,
Raszków, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, Tłumaczów, Wambierzyce oraz Klub
Seniora z projektem dotyczącym obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora.
Projekty dotyczące Ścinawki Dolnej oraz Suszyny nie otrzymały dofinansowania –
uklasowały się odpowiednio na 131 i 132 miejscu listy rankingowej, podczas gdy
dofinansowanie otrzymało 130 projektów. Istnieje jednak szansa, że Zarząd
Województwa przekaże dalsze środki na rzecz tego konkursu i wówczas projekty z
listy rezerwowej otrzymają dofinansowanie. Imprezy planowane w ramach realizacji
projektów odbędą się w następujących terminach: 24.08. dożynki wiejskie w
Tłumaczowie, 24.08. dożynki wiejskie w Ratnie Dolnym, 25.08. dożynki wiejskie w
Ścinawce Górnej, 1.09. dożynki wiejskie w Wambierzycach, 7.09. dożynki wiejskie w
Raszkowie, 14.09. dożynki wiejskie w Ratnie Górnym, 21.09. festyn końca lata w
Ścinawce Średniej, 28.09. obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Ratnie
Górnym.

Centrum Współpracy Transgranicznej

•

W m-cu sierpniu sporządzono sprawozdanie z realizacji projektu pn „Wspieranie
rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten - 2.
Etap”.

•

Sporządzono wniosek o płatność za projekt „Razem dla ludzi i przyrody”

•

Sporządzono wniosek o płatność za projekt „Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego
na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten - 2. Etap”.

•

Projekt pn „Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko – Broumowskim” przeszedł
pozytywnie ocenę merytoryczną.

•

Projekt pn „Pogłębianie współpracy Suchý Důl i Radków na polu wykorzystania
wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014 -2015”
przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.

•

Przeprowadzono procedurę ex-ante dla projektu pn „Mała architektura sakralna na

pograniczu”.
Punkt Informacji Turystycznej, Promocja Gminy
•

W dniach 15.08.2013 r. promocja Gminy podczas odpustu Wambierzycach.

•

W

dniu

21.08.2013

r

udział

w

spotkaniu

dotyczącym

organizacji

międzynarodowego czwórboju służb mundurowych
•

W ramach projektu pn „Pamiątki historyczne i sakralne na pograniczu” wydano
album „Wambierzyce na starej pocztówce”.

•

W ramach projektu pn „Geoturystyka robimy pierwszy krok” wydano broszurę
opisującą geoatrakcje okolic Radkowa.

Stanowiska ds. rolnictwa i integracji środowisk wiejskich
Agnieszka Cyron, Irena Grodź
Agnieszka Cyron
•

Po pół roku oczekiwania otrzymano informację na temat wniosku złożonego przez
Uczniowski Klub Sportowy Giecek, który oczekuje na podpisanie umowy. Wniosek o
dofinansowanie projektu pn. „I Edycja Turniejów Szachowych ‘Grand Prix Ziemi
Kłodzkiej’” złożono w ramach osi Leader, działania „Małe projekty”. W ramach
projektu przewiduje się w przyszłym roku organizację 8 turniejów szachowych oraz
usytuowanie na kompleksie sportowym w Ścinawce Średniej kamiennej szachownicy
o wymiarach 4mx4m wraz z dużymi pionami (figurami).

•

Trwają prace związane z realizacją projektów złożonych przez wiejskie organizacje
posiadające osobowość prawną 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. W dniu 24 sierpnia odbyły
się dożynki wiejskie w Ratnie Dolnym i Tłumaczowie oraz w dniu 25 sierpnia w
Ścinawce Górnej.
•

Decyzją komisji konkursowej powołanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, w dniu 16 sierpnia za najpiękniejszą wieś Dolnego Śląska w 2013
roku uznano Goworów w gminie Międzylesie. Celem konkursu było wyłonienie oraz
wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów
aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Zgłoszona do udziału w konkursie
miejscowość Ścinawka Średnia okazała się być zbyt uporządkowana i nowoczesna
oraz na zbyt mało wiejska. II miejsce w konkursie zajął Nowy Gierałtów, gm. Stronie
Śląskie, a III miejsce Gogołowice, gm. Lubin.

•

Trwają intensywne przygotowania związane z organizacją Dożynek Powiatowych w
Wambierzycach w dniu 1 września. Obchody rozpoczną się o godzinie 11 00 na Placu
Koronacyjnym Mszą Świętą. Po części liturgicznej nastąpi przemarsz korowodu
dożynkowego z wieńcami, który prowadzić będą wyłonieni spośród rolników
starostowie powiatowi tj. pani Maria Szczygieł z gm. Bystrzyca Kłodzka i pan
Franciszek Kapłan z gm. Międzylesie. Po przejściu korowodu dożynkowego na plac
przed Bazyliką nastąpi przekazanie chleba gospodarzom dożynek i oficjalne otwarcie
święta plonów. Następnie ośpiewaniem wieńców rozpoczniemy część rozrywkową,
podczas której wystąpią zespoły i kapele ludowe, natomiast wieczorem na scenie
pojawi się lokalny zespół rozrywkowy,

który będzie przygrywał wszystkim

uczestnikom dożynek do tańca. W tym dniu nie może zabraknąć rolników. Zgodnie z
ustaleniami w organizację dożynek zaangażowana jest gmina Radków, Starostwo
Powiatowe w Kłodzku oraz Parafia NMP w Wambierzycach.
•

Jednocześnie zorganizowano spotkania gminne, podczas których ustalono z
sołtysami wsi, kołami gospodyń wiejskich i innymi wiejskimi organizacjami udział w
korowodzie dożynkowym, wskazano na konieczność prezentacji wsi w alei wsi
radkowskiej i podzielono zakres dekorowania miejsc strategicznych na okoliczność
święta plonów.

Irena Grodź

•

Realizacja projektu bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej w
zakresie zadań

związanych z pracami melioracyjnymi takimi jak : konserwacja i

udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie Ratna Górnego , Ścinawki Dolnej,
Ratna Dolnego , Ścinawki Górnej , Ścinawki Średniej , Tłumaczowa , Wambierzyc ,
•

Realizacja projektu „Remont muru oporowego i udrożnienie koryta rowu melioracji
szczegółowych w Ścinawce Dolnej " , trwają prace budowlane w zakresie budowy
70 m muru oporowego oraz udrożnienie koryta rowu melioracji szczegółowych na
długości 30 m .Przewidywany termin zakończenia prac to 31-08-2013 r.

•

Organizacja 2 spotkań szkoleniowych – pokazów uruchomienia kombajnów
najnowszej generacji i przygotowanie ich do pracy w polu , w Ścinawce Dolnej i
Raszkowie .

•

Opracowanie dokumentacji ekonomiczno – technologicznej niezbędnej do utworzenia
nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni 11,96 ha przez młodego rolnika ze
Ścinawki Dolnej .

•

Trwają prace organizacyjne przed rozpoczęciem nowego sezonu szkoleniowego dla
rolników , we wrześniu odbędą się szkolenia z zakresu :

•

Gospodarki śmieciowej, wyjazd studyjny na wystawę maszyn rolniczych – AGRO
SHOW Bednary bydła mięsnego produkcji roślinnej

Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Wodno - Ściekowej
Mirosław Pejski
W okresie od 25 lipca 2013 r. do 22 sierpnia 2013r. 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.

•

Wprowadzanie korekt deklaracji „śmieciowych” do systemu komputerowego.

•

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

•

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

•

Uczestnictwo

w

posiedzeniu

Rady

Samorządowej

Aglomeracji

Wałbrzyskiej

dotyczącej projektu zmian przewidzianych do wprowadzenia w dokumencie pod

nazwą

„Wstępny

program

Działań

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych

Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 – 2020”.
•

Nadzór nad realizacją usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów

komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu

gminy Radków. Wykonawcą usług jest Spółka z o. o.

Noworudzkie Usługi

Komunalne z siedziba w Nowej Rudzie.
•

Analiza

sprawozdań za II kwartał 2013r. podmiotów

komunalne od

właścicieli nieruchomości

odbierających odpady

z terenu gminy Radków

wraz z

nanoszeniem danych do systemu komputerowego.
•

Analiza sprawozdań podmiotów realizujących na terenie gminy

opróżnianie

zbiorników bezodpływowych za okres drugiego kwartału.
•

Publikacja informacji

w sprawie gospodarki odpadami na stronach internetowych

Urzędu Miasta i poszczególnych wsi gminy Radków.

Stanowisko ds. Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Mirosław Kundzicz
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W RATNIE DOLNYM W
REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO.
Gmina Radków jest inwestorem zastępczym powyższego zadania. Zadanie to jest
realizowane przez firmę DROGMOST z Kłodzka. Termin zakończenia prac to styczeń 2014
roku. W chwili obecnej rozpoczęto prace ziemne związane z przebudową przedmiotowej
drogi.
BUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ.
Zakończono prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. Dokonano wszystkich
odbiorów i uzyskano decyzję wydaną przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o oddaniu obiektu do użytku. Obiekt przekazano do użytku szkole.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCINAWKA ŚREDNIA , ŚCINAWKA
GÓRNA ETAP SARNY.

Zakończono realizację powyższego zadania. Kolektor został odebrany przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego .Kolektor został oddany do użytku. Mieszkańcy objęci
zadanie zostali powiadomieni o możliwości podłączenia się do kolektora.
REWITALIZACJIA MIASTA RADKOWA.
Trwają prace związane z realizacją przedmiotowego zadania .
Termin zakończenia prac to listopad 2013 roku.
BUDOWA ARCHIWUM DLA URZĘDU MISTA I GMINY RADKÓW
Zakończono prace związane z realizacją przedmiotowego zadania . Obiekt oddano do
użytku.

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
Mirosława Skrukwa – Łysakowska

Liczba ludności na dzień 22.08.2013r. na terenie gminy wynosi - 9492 osoby
( w tym zameldowanych na pobyt czasowy – 185 osób )

Od 26.07. 2013r.
1.
2.
3.
4.
5.

z terenu naszej gminy zmarły– 3 osoby
urodziło się – 5 dzieci
zmieniło stan cywilny – 6 osób
sprawdzono z komputerową bazą ELUD+ 82 wnioski na dowody osobiste
przekazano do biura dowodów osobistych 24 zawiadomienia o zmianie danych adresowych
zamieszczonych w dowodzie osobistym co stanowi podstawę do wprowadzenia w ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przyczynę i datę unieważnienia dowodu
osobistego
6. wydano 17 poświadczeń zameldowania
7. zmieniło adres zameldowania 37 osób
8. odpowiedziano na 19 wniosków o udostępnienie danych
W bazie ELUD+ na podstawie otrzymanych raportów
- wprowadzono dane o 157 wydanych dowodach osobistych
- unieważniono 183 dowody osobiste

Wystąpiono do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA w Warszawie o
nadanie numeru PESEL dla 5 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 Szkół w Radkowie wykaz o aktualnym stanie i zmianach w
ewidencji dzieci i młodzieży urodzonych w latach 1997-2010.

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Leokadia Andrzejów

Od 26.07.2013
ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego:
•

2 akty urodzenia -transkrypcja

•

8 aktów małżeństw -w tym 1 ślub cywilny,

•

6 ślubów konkordatowych,1-transkrypcja

•

3 akty zgonu

•

przyjęto 4 zapewnienia abiturientów

•

wydano 6 decyzji

•

wydano 32 odpisy stanu cywilnego

z zakresu dowodów osobistych:
•

przyjęto 86 wniosków o wydanie dowodów osobistych

•

wydano 100 dowodów osobistych

•

unieważniono 100 dowodów osobistych

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...

36

-

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

15

-

ilość upomnień pisemnych..........

0

-

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

6

-

kwota nałożonych mandatów.....

2.300,00 zł.

-

ilość wszczętych postępowań w sprawach o wykroczenia …0

-

ilość wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku…0

-

ilość wyroków sądowych w sprawach o wykroczenia – 0

-

kwota zebranych opłat targowych. 280,00 zł

--

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

5 szt.

Postępowania mandatowe przede wszystkim dot. niestosowania się przez kierujących pojazdami samochodowymi do zakazów – ruchu w obu kierunkach i parkowania w miejscach
niedozwolonych.
W dniu 15.08.2013 r. w godz. 11.00 – 22.00 w Wambierzycach odbyła się uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, połączona z rocznicą nadania patronatu Matki
Bożej

Wambierzyckiej

Królowej

Rodzin

dla

Ziemi

Kłodzkiej.

W

wymienionych

uroczystościach, w trakcie ich trwania udział wzięło ok. 3 tyś osób. W zabezpieczeniu
uczestniczyły następujące służby:
1. Czterech funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kłodzku.
2. Czterech funkcjonariuszy policji ( dwóch z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie i dwóch z
Posterunku Policji w Radkowie).
3. Pięciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radkowie.
W trakcie imprezy nie doszło do zdarzeń zakłócających porządek i bezpieczeństwo
publiczne.

W dniu 17.08.2013 r. w godz. 18.00 – 06.00 na parkingu Radkowskiego Zalewu
odbyła się impreza masowa pod nazwą „Audiolake Radków 2013”. Według oceny służb
mundurowych, w trakcie trwania festiwalu, ‘przewinęło” się ok. 5 tyś. osób. Prócz sił
porządkowych i informacyjnych organizatora, w zabezpieczeniu uczestniczyły następujące
służby:
1. Dwunastu funkcjonariuszy policji.
2. Pięciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radkowie.
3. Dziewięciu strażaków ochotników z OSP Radków.
W trakcie imprezy nie doszło do zdarzeń zakłócających porządek i bezpieczeństwo
publiczne.
W dniu 18.08.2013 r. w godz. 17.00 – 20.30 na plaży Radkowskiego Zalewu odbyła
się impreza rekreacyjna pod nazwą „Kabaretowy Zalew Śmiechu”. W przedsięwzięciu tym i
ich elementom towarzyszącym uczestniczyło ok. 2 tyś. osób. Prócz sił porządkowych
organizatora, w zabezpieczeniu uczestniczyły następujące służby:
1. Siedmiu funkcjonariuszy policji.
2. Pięciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radkowie.
W trakcie imprezy nie doszło do zdarzeń zakłócających porządek i bezpieczeństwo
publiczne.

II.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Interwencje poszczególnych OSP w okresie sprawozdawczym:
Lp.

Nazwa jednostki OSP

Pożar

Miejscowe zagrożenie

Alarmy
fałszywe

1.

Radków

5

1

0

2.

Ratno Dolne

3

0

0

3.

Wambierzyce

1

0

0

4.

Ścinawka Średnia

4

1

0

5.

Ścinawka Dolna

3

2

0

6.

Tłumaczów
Razem:

0
16

0
4

0

0

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej z zrealizowanych zadań i wydatkowanych
środków w okresie międzysesyjnym, tj. od 24.07.2013 r. do 19.08.2013 r.- Sesja RM w
Radkowie w dniu 26.08.2013 r.;
Łączny koszt zadań w okresie międzysesyjnym wyniósł – 369 768,62 zł, (od początku
br.- 3 167 626,66 zł), w tym:
- środki z budżetu gminy – 72 598,20 zł (od stycznia br. –

661 782,52 zł);

- środki z budżetu państwa - 297 926,42 zł, (od stycznia br. – 2 505 844,14 zł);
OPS w dniu 5.08.2013 r. wystąpił do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o
zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 44 550,00 zł, w tym:
- § 85214

- wypłata zasiłków okresowych o kwotę – 30 000,00 zł (aktualny plan

–

357 000,00 zł);
- § 85214 - wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracownikom socjalnych przysługująca
zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej o kwotę – 11 550,00 zł.

I. ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, TJ.:
1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 180 280,94 zł (od początku br. –
1 609 630,43 zł):
- Świadczenia rodzinne: przysługują 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 gdy dochód na osobę nie przekracza - 1922,00 zł.
Ww. sprawach:

•

przyjęto

•

wszczęto - 2 postępowania administracyjne;

•

wydano

•

wystosowano - 1 wniosek o udostępnienie danych osobowych;

•

liczba przekazanych do DOPS we Wrocławiu spraw w sprawie koordynacji systemów

- 23 wnioski, na które wydano - 18 decyzji, tym: 14 – przyznających św.;

- 11 zaświadczeń;

zabezpieczenia społecznego – 1;
•

inne pisma – 9;

•

odprowadzono – 6 składek na ubezpieczenie zdrowotne i 18 na

ubezpieczenie

społeczne;
2. Fundusz alimentacyjny - przysługuje do ukończenia 18 roku życia, uczącej się do 25
roku, 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;

-

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

-

inne pisma - 9.

Kwota wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 3 494,94 zł, w
tym: -zaliczka alimentacyjna- 345,22 zł; - fundusz alimentacyjny – 2 681,44 zł; odsetki –
27,13 zł; - kwota przekazanych świadczeń z funduszu alimentacyjny przez inne gminy 20% –
437,35 zł;

- odsetki od rachunku bankowego na

dzień 31.07.2013 r.– 0,60 zł; koszty

upomnienia – 8,80 zł.

Należny dochód Gminy Radków – 1 711,33 zł, w tym:
-

zaliczka alimentacyjna

–

172,61 zł ;

-

fundusz alimentacyjny

–

748,31 zł ;

-

kwota przekazanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez inne gminy tytułem
należnych dochodów (20% ) – 432,35 zł;

3.

-

koszty upomnienia – 8,80 zł;

-

odsetki od rachunku bankowego na dn. 31.07.2013 r. – 0,60 zł.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej finansowane z budżetu

państwa:

- zasiłki stałe - przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności – 54 osób - 19 379,87 zł (od I. br. – 152 128,75 zł);
- zasiłki okresowe - przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie – 39 rodzin – 23 610,61 zł, (od początku roku – 322 187,33 zł);

II. W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w okresie międzysesyjnym wydatkowano kwotę – 72 598,20 zł, a od początku bieżącego
roku – 661 782,52 zł, w tym na:
1. zadania wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj.:
- koszt utrzymania mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej – 10 osób – 21 760,92 zł,
(od I.br. – 161 685,93 zł);
- usługi opiekuńcze świadczone dla 11 osób – 4 427,15 zł, (od I.br. – 28 806,71 zł);
- zasiłek celowy przyznawany na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny (m.in. odzież,
obuwie, leki, leczenie, opał, wydatki mieszkaniowe, itp.) – 17 rodzin – 876,00 zł, (od I.br. –
30 081,86 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 - 200,00 zł (kradzież emerytury) - od I.br – 1 200,00
zł;
- koszt sprawienia pogrzebu – od I.br. – 4 pogrzeby – 7 034,00 zł;
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zgodnie z aneksem nr 1
z dnia 12.08.2013 r., Gmina Radków na realizację ww. zadania otrzyma dotację celową w
wys. 285 000,00 zł, w tym: 9 900,00 zł na doposażenia punktów przygotowania lub
wydawania posiłków.
Łączny plan finansowy na rok 2013 wynosi 408 000,00 zł, w tym: środki własne gminy97 000,00 zł + środki budżetu państwa: 311 000,00 zł (w tym: posiłki - 301 100,00 zł +
9 900,00 zł doposażenie punktu wydawania posiłków).
W ramach programu pomoc w postaci zakupu posiłków otrzymało 6 dorosłych osób i 3
dzieci oraz

31 rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łączny koszt w

okresie międzysesyjnym wyniósł – 9 843,60 zł, a od początku roku – 224 484,70 zł;
Ww. świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej przyznawane są na
podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, w przypadku gdy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł, a w przypadku osoby samotnej 542,00 zł. W

okresie międzysesyjnym wpłynęło 115 wniosków, na które wydano 100 decyzji, w tym: 96
przyznających świadczenia. Przeprowadzono 116 wywiadów środowiskowych w tym: 1 na
wniosek innej instytucji (wywiad alimentacyjny).
Inne działania pracowników socjalnych, to m.in.:
- współudział w organizacji bezpłatnej kolonii letniej dla 10 dzieci w miejscowości Pustkowo:
kompletowanie kart kwalifikacyjnych, kontakt z organizatorem wypoczynku, zapewnienie
dojazdu (7.08.br.) i powrotu (20.08.2013 r.) z miejsca zbiórki (Kłodzko);
- wydano - 1 decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;
- liczba wydanych zaświadczeń – 3;
- współpraca z asystentem rodziny w zakresie niesienia pomocy rodzinom dysfunkcyjnym –
20 rodzin;
- konsultacje z kuratorami pełniącymi nadzór w rodzinach niewydolnych wychowawczo – 11
rodzin;
- motywowanie bezrobotnych osób do aktywności zawodowej poprzez zawarcie kontraktów
socjalnych dot. poszukiwania pracy – 18 osób;
- motywowanie i pomoc w podjęciu leczenia odwykowego - 6 osób;
- mobilizacja do poprawy warunków mieszkaniowych, pomoc w staraniach o przydział
mieszkania -

1 rodzina;

- realizacja kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu POKL pn.„Po pierwsze praca” - 12
osób;
- nadzór nad realizacją świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej (talony) – 25 rodzin;
- kontrola pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązków w ramach świadczonych usług
opiekuńczych – 12 osób;
- poradnictwo socjalne: 46 rodzin;
- wyznaczenie terminu wizyt: z psychologiem – 5 osób oraz z radcą prawnym - 3 osoby;
- prowadzenie procedury „Niebieskich Kart” – 5 rodzin;
- zorganizowano spotkanie „grup roboczych” Zespołu Interdyscyplinarnego – 3;
- pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, zabawki, itp.) - 15 osób.
2.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej – koszt

dofinansowania do pobytu – 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniósł –
1 614,36 zł, a od początku roku - 9 937,88 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 ww. zadania w okresie międzysesyjnym wyniósł - 2 930,50 zł., a
od stycznia br. - 18 777,67 zł.
W okresie międzysesyjnym opieką asystenta objęto – 20 rodzin; praca asystenta polegała
m.in. na: poprawie sytuacji życiowej poprzez pomoc w zdobywaniu umiejętności w
prowadzeniu gospodarstwa domowego; pomoc: - w rozwiązaniu problemów socjalnych i
wychowawczych z dziećmi, - w podejmowaniu interwencji w sytuacjach kryzysowych
(przemoc domowa), - w przezwyciężaniu problemów alkoholowych,

w aktywizacji

zawodowej (1 osoba podjęła zatrudnienie).
4. Dodatkowym zadaniem własnym finansowanym z środków budżetu gminy są DODATKI MIESZKANIOWE realizowane przez OPS od 2004 r.:
•

wpłynęło – 12 wniosków, wydano 13 decyzji, w tym: 12 przyznających dodatek oraz
1 umarzająca postępowanie;

•

w miesiącu sierpniu br. wydatkowano –16 840,39 zł. (łącznie od początku br. –
123 533,40 zł).

DZIAŁ KADRY – KASA:

1. W dniu 10.08.2013 r. – 1 osoba zakończyła staż (zgodnie z umowa zawartą z PUP o
odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnych zawartą od dnia 11.02.2013 r.).
2. Zarządzeniem Kierownika OPS wprowadzono:
- Regulamin organizacyjny OPS,
- Regulamin w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów
służbowych.
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:
Projekt systemowy w ramach POKL (poddziałania 7.1.1) - „Po pierwsze praca” – realizowany
na bieżąco:
1. W miesiącu sierpniu br. przeprowadzono indywidualne oraz grupowe spotkania z
psychologiem. Spotkania odbyły się w siedzibie tutejszego OPS. Z porad indywidualnych w
dniach 01- 02.08.2013r.; skorzystało 4 uczestników projektu; Zajęcia grupowe dla 12 osób
(w dwóch grupach po 6 osób) odbędą się w dniu 22 i 23.08.2013r. Cel porad grupowych, to:
umożliwienie beneficjentom projektu powrót na rynek pracy oraz podniesienie wiary we
własne siły, budowanie pozytywnej samooceny i kreatywnego podejścia do problemów.

2.

21.08.2013r. - odbyły się indywidualne spotkania beneficjentów projektu z radcą

prawnym;
3. 28.08.2013 r. – wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu (w ramach wkładu
własnego).

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

w opisywanym okresie kontynuowane były zajęcia wakacyjne: 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 sierpnia przejęta została przez Filię nr 4 w Ścinawce Średniej znaczna część
księgozbiorów bibliotek szkolnych – szkoły podstawowej i gimnazjum w Ścinawce
Średniej.

•

21 sierpnia Biblioteka Główna w Radkowie zgłosiła się do konkursu na udział w
projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO pn. "Filmowe Pogwarki". Do konkursu
wybranych zostanie 8 bibliotek z całej Polski. Ogłoszenie wyników – 10 września br.

•

do dnia 22 sierpnia do systemu bibliotecznego MAK plus wprowadzonych zostało
31.749 pozycji księgozbioru biblioteki głównej i filii.

•

w opisywanym okresie realizowane są ponadto w bibliotece następujące projekty:
1. „Muzyka nie ma granic” - dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
2. „Kraina Wyobraźni – Filia nr 4 w Ścinawce Średniej. Wyposażenie nowej siedziby” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
3. „Kraina Wyobraźni – zakup wyposażenia do nowej siedziby Filii nr 4 w Ścinawce
Średniej” - dofinansowany ze środków programu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”,
4. dofinansowanie kosztów Internetu w 2013 roku z Fundacją Orange dla bibliotek,

5. 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

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
W miesiącu sierpniu zostały zrealizowane następujące tematy tygodnia:
POZNAJEMY ZAWODY (29.07-02.08)
•

Poznanie różnych zawodów na podstawie ilustracji

•

„Zawody naszych rodziców” – swobodne wypowiedzi dzieci

•

Słuchanie baśni o Brzydkim Kaczątku – rozmowy na temat: kim chcę zostać jak
dorosnę?

•

Malowanie,

kolorowanie,

wyklejanie

wybranych

postać:

strażaka,

tancerki,

listonosza, itp.
•

Zabawy pantomimiczne – Jaki to zawód?

SMACZNE WARZYWA (05.08-09.08)
•

Słuchanie wiersza J. Tuwima „Warzywa”

•

Rozpoznawanie warzyw - ustalanie części jadalnych i niejadalnych

•

Oglądanie ilustracji z warzywami – nazywanie ich i określanie koloru

•

Wykonanie kukiełek papierowych z poznanych warzyw

•

Degustacja warzyw: brokuł, ziemniak, marchewka, ogórek, pomidor, cebula i
smakowanie: pestek dyni, ziarna słonecznika

KOLORY MIJAJĄCEGO LATA (12.08-16.08)

•

Nauka słów piosenki „Kolorowe kredki” – wspólne śpiewanie

•

Rozmowa na temat znanych kolorów, wskazywanie ich na przedmiotach i określanie
które kojarzą się z latem

•

Czytanie wierszyka „Kolory tęczy”

•

Wspólne wykonanie pracy plastycznej „Tęcza”

•

Zabawa ruchowa „Kolorki”

SAVOIR – VIVRE KRASNOLODKÓW (19.08-23.08)
•

Przypomnienie zwrotów grzecznościowych

•

Czytanie wierszyka Cz. Janczarskiego „Jaś i zabawki” – rozmowa z dziećmi na temat
postępowania bohatera i próba jego oceny.

•

Przypomnienie

piosenki „Szczotka,

pasta”

– wspólny śpiew,

demonstracja

prawidłowego mycia zębów i rąk przez dzieci
•

Zabawa tematyczna „Nakrywamy do stołu w kąciku lalek” – nauka prawidłowego
nakrywania do stołu i kulturalnego zachowania się przy stole

•

Praca plastyczna – wykonanie ulubionej minki z wykorzystaniem tektury i plasteliny

•

Poczyniono przygotowania do pożegnania 3 latków, które jest zaplanowane na 30
sierpnia, zaangażowano rodziców i Ochotniczą Straż Pożarną.

•

Zaplanowano „Dzień Otwarty” w żłobku na 31 sierpnia.

•

Rozpoczęto przygotowania do udziału w Dożynkach Powiatowych: zaangażowano
rodziców do pieczenia ciast.

Sprawozdanie Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie

29.07.2013 r. - 02.08.2013 r. - Realizacja bloku tematycznego „Woda – mój żywioł”,
prowadzenie przez nauczycieli zabaw badawczych z wodą.
05.08.2013 r. - Warsztaty plastyczne „Motyl”.

06.08.2013 r. - Zabawa „Poszukiwacze skarbów” - wycieczka według

wskazówek

tajemniczej mapy do miejsca ukrycia skarbu.
-

Warsztaty plastyczne „Tajemnicza wyspa”.

09.08.2013 r. - Warsztaty taneczne „Egzotyczne ruchy”.
12.08.2013 r. - 16.08.2013 r. - Realizacja bloku tematycznego „Letnie smaki”
22.08.2013 r. - Warsztaty plastyczne w plenerze „Moje wakacje”.
08.2013 r. - Wakacje z książką, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czytanie bajek
przez zaproszonych rodziców.
najważniejsze wydarzenia mające miejsce w przedszkolu w Radkowie w miesiącu sierpniu
 1.08.- 2.08.2013 – Warsztaty taneczne ”Egzotyczne ruchy”
5.08.-9.08.2013 – Realizacja bloku tematycznego „Poszukiwacze zaginionych skarbów”
12.08 - 16.08.2013 – Realizacja bloku tematycznego „Bliskie i dalekie podróże”
19.08. - 22.08 2013 – Warsztaty w plenerze „Mój zielnik”
08.2013 – Spotkania w bibliotece „Wakacje z książką”
Zorganizowano spotkania adaptacyjne w przedszkolu dla dzieci i rodziców
nowo przyjętych
•

odbyły sie dni otwarte dla dzieci i rodziców

•

odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców

Celem tych działań było zminimalizowanie stresu adaptacyjnego na jaki narażone są
dzieci nowo przyjęte do przedszkola
W okresie wakacji z usług świadczonych przez Gminne Przedszkole Publiczne z gr
żłobkową korzystało:
w m – cu VII

w Radkowie 34 dzieci w Ścinawce Śr 22 dzieci

w m – cu VIII w Radkowie 26 dzieci w Ścinawce Śr 17 dzieci
W okresie wakacji w Radkowie
•

odmalowano pion kuchenny i pomieszczenia magazynowe,

•

wyremontowano sale dla nowo tworzonej grupy 3 – latków ( z 2 sal utworzono jedną
dużą)

•

odmalowano ściany,

•

zakupiono stoliki i krzesełka

Do nowego roku przygotowano wszystkie sale w Radkowie i Ścinawce Średniej do

przyjęcia nowych dzieci.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
W MIESIĄCU SIEPRNIU 2013r.
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W RADKOWIE
W miesiącu sierpniu 2013r. działania GCKSiT w Radkowie obejmowały koordynację
bieżącej pracy, organizację imprez – Audiolake Summer Festival 2013 i Radkowski
Kabaretowy Zalew Śmiechu oraz przygotowania do Dożynek Powiatowych. W okresie
objętym sprawozdaniem Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie było
współorganizatorem imprezy przeznaczonej dla fanów muzyki klubowej, czyli Audiolake
Summer Festival 2013. W czasie imprezy na scenie prezentowały się gwiazdy DJ z Polski
oraz Europy. Audiolake Summer Festival odwiedziło ok. 4500-5000 osób.
Kolejną imprezą organizowaną w ramach Jarmarku Stołowogórskiego, był IV
Radkowski Kabaretowy Zalew Śmiechu. Na scenie zaprezentowały się dwa kabarety –
Seniority (kabaret tworzony przez klub seniora z Jeleniej Góry) oraz Kabaret pod
Wyrwigroszem. Pierwszy zaproszony kabaret był ukłonem w stronę klubu seniora, który
działa na terenie Gminy Radków. Niestety, ukłon nie został odwzajemniony, ponieważ
zainteresowanie kabaretem ze strony naszych seniorów było znikome. Gwiazda wieczoru –
Kabaret pod Wyrwigroszem – zgromadził przed i w okolicach sceny ponad dwutysięczną
widownię,

która

żywo

reagowała

na

wydarzenia

na

scenie

w

czasie

ponad

półtoragodzinnego występu. Pomimo tego, że była to impreza rekreacyjna, została ona
zabezpieczona przez trzech funkcjonariuszy Agencji Ochrony K2 wspomaganej 4
funkcjonariuszami straży miejskiej oraz 7 policjantami. Teren kąpieliska – do chwili
zakończenia imprezy – był pod ochroną WOPR.
W sierpniu kontynuowana jest oferta 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. 30-40 dzieci w różnym wieku.
W ramach zapewnienia zajęć wakacyjnych, sekcja artystyczna zorganizowała dla
dzieci dwa plenery malarskie – jeden nad radkowskim zalewem, drugi na radkowskim rynku.
Sekcja taneczna prowadzi na bieżąco zajęcia taneczne.

Oprócz w/w działań trwała praca działu techniczno-gospodarczego: przygotowanie
terenu na potrzeby IV Radkowskiego Zalewu Śmiechu (rozstawienie sceny, garderob,
sektora VIP), rozstawienie sceny w czasie festynu Odpustowego w Wambierzycach.
Na bieżąco trwają prace związane z terenami zielonymi na Orliku, boisku sportowym
oraz polu namiotowym przy motelu.

SPRAWOZDANIE Z REALZIACJI ZADAŃ GMINNYCH ZAKŁADÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W RADKOWIE
I DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY:
W ramach funkcjonowania działu wykonano m.in. następujące działania:
Wydano pięć zarządzeń Dyrektora tj.:
•

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. powołania Komisji do przekazania
środka trwałego,

•

Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej
pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 31/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie
powołania Komisji do przekazania środka trwałego.

•

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 12.08.2013r. przeprowadzenia inwentaryzacji
doraźnej w związku z kradzieżą z włamaniem w GZUP w Radkowie i powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej,

•

Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 20.08.2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2012
z dnia 1 października 2012r. ws. wprowadzenia Karty Wzorów Podpisów Dyrektora
oraz pracowników w Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie,

•

Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

W oparciu o przepisy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 50/2012 Dyrektora GZUP w Radkowie
z dnia 18 grudnia 2012r., Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, rozpoczęto procedurę
wyłonienia dostawcy opału (węgla kamiennego w ilości 30 ton) w celu ogrzania siedziby
Zakładów w sezonie grzewczym 2012-2013. Planowany termin zakończenia procedury
przewiduje się na dzień 28.08.2013r.
W zakresie polityki kadrowej w miesiącu sierpniu rozwiązano stosunki pracy z dwoma
pracownikami. Pierwszą z umów rozwiązano poprzez oświadczenie pracodawcy bez

zachowania okresu wypowiedzenia bez winy pracownika na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b
Kodeksu pracy, natomiast drugą z umów rozwiązano na mocy porozumienia stron na
wniosek pracownika na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
Ponadto wdrażany jest nowy system kadrowy, do którego wprowadzane są wszystkie dane
pracowników dotyczące stosunku pracy. Dane te wymagały wcześniej, dokładnej weryfikacji.
Zakończono procedurę archiwizacji dokumentacji zakładowej, która została uporządkowana i
zgromadzona w specjalnie w tym celu przygotowanym pomieszczeniu, znajdującym się na
parterze budynku GZUP.
W dniu 27 sierpnia 2013r. rozstrzygnięty zostanie, ogłoszony w dniu 22.07.2013r., konkurs na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w GZUP w Radkowie
(termin składania ofert do dnia 22.08.2013r.).

II DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Realizowane są czynności wdrażania nowego systemu finansowo-księgowego. Ponadto na
bieżąco prowadzone są procedury windykacyjne wobec dłużników jednostki.

III DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W ramach funkcjonowania działu wykonano m.in. następujące działania:
 Wykonano prace elektryczne:
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych:
1. Ścinawka Średnia ul. Konopnickiej 9/5
2. Radków ul. Leśna 34/3
 Wykonano prace wodno-kanalizacyjne
- wymiana instalacji wodnej:
Radków ul. Zielona 2 – budynek komunalny
−

wymiana i naprawa instalacji kanalizacyjnej:

−

Ścinawka Średnia ul. Wojska Polskiego 13/1

−

Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 34 – części wspólne

−

Wambierzyce ul. Noworudzka 4/1

−

Wambierzyce ul. Noworudzka 6 – części wspólne

−

Wykonano prace stolarskie:

−

wymiana drzwi wejściowych:

−

Radków ul. Rynek 2/4

−

Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 14D/1

−

renowacja drzwi wejściowych:

−

Wambierzyce ul. Wiejska 7

−

Wykonano prace zduńskie:

−

- wybudowanie piecy:

−

Radków ul. Grunwaldzka 11/3

−

Radków ul. Rynek 3/2

−

Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 18/9

−

- naprawa pieca:

−

Radków ul. Handlowa 9/2

−

Wambierzyce ul. Ciemna 2/5

−

Wykonano prace brukarskie:

−

położenie kostki betonowej

−

Wambierzyce ul. Polanicka 2 – części wspólne

−

Wykonano prace murarskie:

−

wylanie nowej posadzki

−

Ścinawka Średnia ul. Wojska Polskiego 14A/11

− Wypowiedziano umowy najmu 5 najemcą z powodu zaległości w opłatach
czynszowych:
− Ścinawka Średnia ul. Piłsudskiego 9/2
− Ścinawka Średnia ul. Mickiewicza 4/3
− Ścinawka Dolna 66A/3
− Radków ul. Jagiellońska 1/1
− Ścinawka Średnia ul. Westerplatte 2/2

− Przejęto 2 lokale socjalne:
− Radków ul. Leśna 34/3 (o pow. 19,20m²)
− Ścinawka Średnia ul. Wojska Polskiego 14A/11 (o pow. 50,50m²)
− Ponadto na bieżąco wykonywane są czynności administracyjne z zakresu:
− zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, których obecnie jest 97 w tym:
podejmowanie uchwał, zlecanie usług, przeglądów i realizacja planów gospodarczych
przyjętych na rok 2013,
− administracji budynkami komunalnymi (46 budynków) w tym: dokonywanie bieżących
przeglądów w terenie oraz ustalanie niezbędnych remontów i napraw,
− wykonano przeglądy i odbiory pogwarancyjne wykonanych prac remontowych na 20
nieruchomościach:
− Ścinawka Średnia, 3 Maja 14a (remont dachu)
− Ścinawka Średnia, Mickiewicza 33 (remont dachu)
− Wambierzyce, Plac NMP 2 ( remont dachu)
− Radków, Handlowa 8 (remont dachu)
− Radków, Piastowska 27 (remont balkonów)
− Tłumaczów 72 (remont klatki schodowej)
− Wambierzyce, Plac NMP2 (remont klatki schodowej)
− Wambierzyce, Ciemna 2 (remont klatki schodowej)
− Wambierzyce, Noworudzka 1 (remont elewacji)
− Ratno Dolne 57 (remont elewacji)
− Radków, Grunwaldzka 19 (remont elewacji)
− Ścinawka Średnia, 11 Listopada 6 (remont dachu)
− Radków, Rynek 3 (remont elewacji)
− Radków, Rynek 22 (remont stropu)
− Radków, Rynek 26 (remont dachu)
− Radków, Piastowska 27 (remont dachu)
− Ratno Górne 51 (remont dachu)
− Radków, Rynek 14 (remont dachu)
− Radków, Rynek 20 (remont dachu)
− Radków, Rynek 16 (remont dachu)

Wykonano także kosztorysy remontu komórek usytuowanych przy ul. Rynek 2-3 i Rynek 8-9,
które zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków, celem podjęcia decyzji w
sprawie.
IV DZIAŁ TECHNICZNY
W ramach funkcjonowania działu wykonano m.in. następujące działania:
•

opróżniono zbiorniki bezodpływowe z terenu Miasta i Gminy Radków, w tym z Miasta
Radków odebrano i przekazano do Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w
Ścinawce Dolnej – 200,00 m3 nieczystości płynnych natomiast z terenu gminy
211,00 m3.

•

realizowano działania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy zgodnie z treścią umowy z dnia 01.02.2013 r. z UMiG w Radkowie,

•

w dniu 15.08.2013 r. w miejscowości Wambierzyce w związku z organizacją festynu
odpustowego z okazji uroczystości Wniebowstąpienia NMP zapewniono utrzymanie
czystości i porządku,

•

w dniu 07.08.2013r. przekazano Gminie Radków samochód ciężarowy DAF FA
LF55.300G18/SM, wykorzystywany do wykonywania usług transportu odpadów
komunalnych, z powodu bardzo złego stanu technicznego sprzętu, maszyn i
urządzeń, wykorzystywanych przez jednostkę do realizacji jej zadań statutowych, w
ramach posiadanych środków i możliwości na bieżąco dokonuje się częściowych ich
napraw.

V DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ramach funkcjonowania działu wykonano m.in. następujące działania:
Na bieżąco prowadzone są:
•

dostawa i monitoring jakości wody pitnej oraz odbiór ścieków na terenie miasta i
gminy,

•

sprzedaż hurtowa wody dla ZWiK w Nowej Rudzie,

•

wymiana, odbiory i montaż wodomierzy (32 sztuki),

•

mycie i dezynfekcja zbiornika głównego Ujęcia Radków „Wodospady” (trzykrotnie)

•

W ramach czynności odbiór ścieków wykonano m.in.:
- kontrolę działania Przepompowni Ścieków na terenie miasta i gminy,
- mycie zbiorników głównych oraz czyszczenie pomp,

- naprawy układu sterowania przepompowni P-1 w Ścinawce Dolnej
W ramach czynności dostawy wody wykonano m.in.:
- wymiany przyłączy wodociągowych – 5 szt.,
- naprawy przyłączy wodociągowych –11 szt.,
- trzykrotnego płukania sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy;
- naprawy sieci rozdzielczej:
WA 200 - 1 szt
WA 80 - 1 szt
WA 65 - 1 szt
WA 50 - 1 szt.
Zrealizowano zlecenie odpłatne (Ścinawka Średnia ul. Mickiewicza 16- OPS, Sołectwo
Ratno Dolne, Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 14).

