Sprawozdanie Burmistrza
za okres od 28.11.2013 rok do 27.12.2013 rok
Sekretarz Gminy
Joanna Rakowska

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH NA SESJI W DNIU 28 LISTOPADA 2013R.
 uchwała Nr L/347/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radków - realizowana na bieżąco
 uchwała Nr L/348/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na
2013 rok - realizowana na bieżąco
 uchwała Nr L/349/13 w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z
usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radków w 2014
roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2013r. i obowiązuje od 27.12.2013r.
 uchwała Nr L/350/13 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/188/09 Rady Miejskiej w
Radkowie z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stopy
procentowej przy zbyciu lokali mieszkalnych położonych w Radkowie przy ul. Rynek
5, 6, 7 - zrealizowana
 uchwała Nr L/351/13 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2014 - uchwała będzie realizowana od 1 stycznia 2014r.
 uchwała Nr L/352/13 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu
6,11,16,18 w Gminie Radków na lata 2012-2013 - w trakcie realizacji
 uchwała Nr L/353/13 w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwoju Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera na lata 2014-2015 - w
trakcie realizacji
 uchwała Nr L/354/13 o zmianie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej
instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Radkowie i nadania statutu dla

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12
grudnia 2013r. i obowiązuje od 27.12.2013r. Uchwała będzie realizowana od
stycznia 2014r.
 uchwała Nr L/355/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i
wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej - w trakcie realizacji
 uchwała Nr L/356/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach realizowanego
zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne, w
rejonie wiaduktu kolejowego” - w trakcie realizacji

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH NA SESJI W DNIU 18 GRUDNIA 2013R.

 uchwała Nr LI/357/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radkowie – realizowana na bieżąco
 uchwała Nr LI/358/13 w sprawie budżetu gminy Radków na 2014 rok – uchwała
będzie realizowana od dnia 1 stycznia 2014r.


uchwała Nr LI/359/13 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej – uchwała została
przekazana

do

ogłoszenia

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Dolnośląskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
 uchwała Nr LI/360/13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 – w trakcie realizacji.

INFORMACJA O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH PRZEZ BURMISTRZA W OKRESIE
MIEDZYSESYJNYM

 zarządzenie Nr 125/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia gminnej
nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do wydzierżawienia gminną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako
działka nr 117/6 AM 1 o powierzchni 0,5600 ha położoną w Suszynie (grunty
zadrzewione i zakrzewione)
 zarządzenie Nr 126/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia
nr 10/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
przekazania w użyczenie z dniem 01-01-2003 nieruchomości stanowiących własność
Gminy Radków - dotyczy kontenerowych stacji telefonicznych przekazanych w
użyczenie dla GZUP-u w Radkowie


zarządzenie Nr 127/13 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania likwidatora
Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie - przedmiotowym
zarządzeniem powołano likwidatora Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w
Radkowie w osobie Pana Piotra Mruka. Likwidator będzie pełnił swoje obowiązki od
dnia 1 grudnia 2013r. do czasu zakończenia procesu likwidacyjnego, zgodnie z
przepisami prawa, uchwałą Nr XLIX/345/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30
października 2013r., harmonogramem ramowym oraz zawartą z nim umową zlecenia.

 zarządzenie Nr128/13 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok - w wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok
wynosi po stronie dochodów 34.421.246,95 zł oraz po stronie wydatków
36,173.979,95 zł



zarządzenie Nr 129/13 z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, wywoływanego
przez wirusy HPV, dotyczących dziewcząt urodzonych w roku 2000,2001 i w 2002 w
ramach programu zdrowotnego pn.: „Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki
zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Radków
na lata 2012-2015” - przedmiotowym zarządzeniem ogłoszono konkurs na realizację
w/w

Programu

oraz

powołano

konkursowych w składzie:

komisję

konkursową

do

rozpatrzenia

ofert

Elżbieta Polanowska - przewodnicząca;
Marzena Dukielska - członek;
Ewa Sowa - członek


zarządzenie Nr 130/13 z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad płatności
oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego - przedmiotowym
zarządzeniem ustalono stawki bazowe czynszu dzierżawnego należnego z tytułu
dzierżawy gminnych nieruchomości pozostających w bezpośrednim władaniu
Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Nowe stawki będą miały zastosowanie do umów
zawieranych po dniu wejścia niniejszego zarządzenia w życie.



zarządzenie Nr 131/13 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia gminnej
nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do wydzierżawienia:

•

część gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 463 AM 17 o
powierzchni 150 m2 położoną w Radkowie (tereny niezabudowane)

•

część gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 463 AM 17 o
powierzchni 72 m2 położoną w Radkowie (tereny niezabudowane)

•

cześć gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 463 AM 17 o
powierzchni 32 m2 położoną w Radkowie (tereny niezabudowane).

•

zarządzenie Nr 132/13 z dnia 5 grudnia 2013r. uchylające Uchwały Zarządu
Miejskiego oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków - przedmiotowym
zarządzeniem z dniem 31.12.2013r. uchylono Uchwały Zarządu Miejskiego i
zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków, na mocy których Gminne Zakłady
Użyteczności Publicznej w Radkowie władały nieruchomościami, a które nie mają
wpływu

na

realizację

administrowania

przez

gminnym

GZUP

zasobem

w

likwidacji

mieszkaniowym

zadania
i

statutowego

lokalami

tj.

użytkowymi

pozostającymi we władaniu Gminy
•

zarządzenie Nr 133/13 z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nieruchomości przedmiotowym zarządzeniem przeprowadzono zamianę nieruchomości gminnej,
oznaczonej jako działki nr 312 AM obręb Ratno Górne ze stanowiącą własność osoby
fizycznej nieruchomością, oznaczoną jako działka nr 84/11 AM 1 obręb Suszyna,
która przeznaczona zostanie pod realizację inwestycji polegającej na budowie wieży

widokowej. Koszty związane z przeprowadzeniem zamiany nieruchomości pokryte
zostaną przez Gminę Radków.


zarządzenie Nr 134/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia gminnej
nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do wydzierżawienia gminne nieruchomości:

•

część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46/5 AM 2 o powierzchni 179 m2
położonej w Ścinawce Średniej (tereny zabudowane)

•

część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 103/6 AM 1 o powierzchni 24 m2
położonej w Wambierzycach (tereny mieszkaniowe).

 zarządzenie Nr 135/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia
gminnej nieruchomości lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 1 położoną w Wambierzycach przy ul.
Noworudzkiej 4
 zarządzenie Nr 136/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia
gminnej nieruchomości lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem przeznaczono do
zbycia gminną nieruchomość lokalową nr 7 położoną w Ścinawce Średniej przy ul.
Sikorskiego 26
 zarządzenie Nr 137/13 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia gminne
nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia – przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do wydzierżawienia gminną nieruchomość położoną w Radkowie,
oznaczoną jako działka nr 326/3 AM 16 o powierzchni 0,0093ha. Nieruchomość
przeznaczono do wydzierżawienia na cele rolne na okres do 10 lat.

Referat Organizacyjno – Administracyjny
Kierownik Józef Strug
Staże pracownicze:

W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w miesiącu
grudniu 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie półroczny staż odbywały 2 osoby
bezrobotne.
Urząd Miasta i Gminy:

Na podstawie umowy zawartej między UMiG Radków a PUP w Kłodzku w sprawie
zorganizowania i finansowania zatrudnienia w ramach robót publicznych zostały zatrudnione
3 osoby, które zgodnie z wymogami PUP ukończyły 50 lat życia na okres od 01.12.2013r.
do 28.02.2013r.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Piotr Rożej
W ramach wykonywanych przez referat obowiązków w okresie od dnia 26 listopada
2013r. do dnia 24 grudnia 2013r:
•

Przygotowano 9 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Radków tj:
−

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki nr 117/6 o pow.

0,56 ha położonej w Suszynie;
−

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części o pow. 179 m 2

ha gminnej działki nr 46/5 położonej w Ścinawce Średniej oraz części o pow. 24 m 2 gminnej
działki nr 103/6 położonej w Wambierzycach;
- zarządzenie w sprawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych
czynszu dzierżawnego;
- zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części o pow. 150 m2, 72 m2
oraz 32 m2 gminnej działki nr 463 w Radkowie;
- zarządzenie w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 10/2002 Burmistrza Miasta i Gminy
Radków z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie przekazania w użyczenie z dniem 01-01-2003

nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków (dotyczy kontenerowych stacji
telefonicznych przekazanych w użyczenie dla GZUP-u w Radkowie);
- zarządzenie w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Miejskiego oraz Zarządzeń
Burmistrza Miasta i Gminy Radków (dotyczy nieruchomości gruntowych przekazanych do
GZUP-u w Radkowie);
- zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości lokalowej nr 1
położonej w Wambierzycach przy ul. Noworudzkiej 4.
- zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości lokalowej nr 7
położonej w Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego 26.
- zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości gminnej, oznaczonej geodezyjnie
jako działka 312 AM 1 obręb Ratno Górne na stanowiącą własność osoby fizycznej
nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka 84/11 AM 1 obręb Suszyna, która
przeznaczona zostanie pod realizację inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej.
II.

Przeprowadzono rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

które dotyczyły gminnej nieruchomości położonej w Suszynie oznaczonej jako działka nr
143/1 o pow. 0,4896 ha. Zwycięzcą rokowań został Pan Grzegorz Sikora. Cena sprzedaży
osiągnięta w rokowaniach wynosi 7 600,00 zł netto.
III. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o:
- V przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnej działki nr 283/5 o pow.
0,2876 ha położonej w Ścinawce Dolnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
30 000,00 zł + VAT. Termin przetargu: 07-01-2014r;
- III przetargu ustnym ograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej
położonej w Ścinawce Dolnej złożonej z działek nr 261/3 i 261/4 o łącznej powierzchni
0,3160 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 500,00 zł +VAT. Termin przetargu:
07-01-2014r;
- I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości położonej
w Tłumaczowie złożonej z działek 214/2 i 214/5 o łącznej powierzchni 0,74 ha. Cena
wywoławcza nieruchomości wynosi 63 000,00 zł i podlega częściowemu opodatkowaniu
należnym podatkiem VAT. Termin przetargu: 07-01-2014r;
- I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej działki nr 574 o pow.
0,0800 ha położonej w Wambierzycach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 000,00
zł + VAT. Termin przetargu: 07-01-2014r;

- I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej działki nr 979/1 o pow.
0,0933 ha położonej w Radkowie nad zalewem. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
76 000,00 zł + VAT. Termin przetargu: 14-01-2014r;
- I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej
złożonej z działek nr 74/1 i 74/2 o łącznej powierzchni 0,48 ha położonych w Ścinawce
Dolnej. Termin przetargu: 14-01-2014r;
- rokowaniach po II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej
nieruchomości lokalowej nr 19 usytuowanej w kamienicy położonej przy ul. Rynek 5, 6, 7
w Radkowie. Lokal usytuowany jest na III piętrze w/w budynku i składa się z 9 pomieszczeń (2
przedpokoje, 1 łazienka z wc, 3 pokoje, 1 kuchnia, 1 garderoba i 1 sień o łącznej powierzchni
użytkowej 81,81 m2 wraz z udziałem w wysokości 487/10 000 w gruncie oraz w częściach
wspólnych budynku). Termin przetargu ustalony został na dzień 7.01.2014r. Cena wywoławcza
wynosi 221 500,00 zł.
- V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Radkowie przy ul. Leśnej 16, oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 983 AM 16 o pow. 0,0938 ha. Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł. Termin przetargu
ustalony został na dzień 07.01.2014r.
- I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej
zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 585/1 AM-21 o pow. 0,0935 ha, położona
przy ul. Leśnej 6 w Radkowie. Cena wywoławcza wynosi 95 000,00 zł. Termin przetargu
ustalony został na dzień 07.01.2014r.
Zawarto akty notarialne dotyczące:
-

sprzedaży gminnej działki nr 68/24 o pow. 127m 2 położonej w Wambierzycach.

Nabywcy Państwo Krystyna i Krzysztof Diakowscy oraz Pan Bogusław Koziura. Cena
nieruchomości 4 200,00 zł netto + VAT.
-

zbycia gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako

dz. nr 69/1 AM 2 o powierzchni 0,12 ha, położona w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza
1.

Cena

nabycia

wyniosła

319 060,00

zł.

Zbycie

nastąpiło

w

drodze

przetargu

nieograniczonego, a nabywcą została Pani Elżbieta Wacyk – dotychczasowy dzierżawca.
-

zbycia 20 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym Radkowie przy

ul. Piastowskiej 27. 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
przedmiotowym budynku. Zgodnie z § 7 pkt. 2 ust 2 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 70%. Łączne wpływy z tytułu sprzedaży wyniosły
522 300,00zł.
-

zbycia gminnej nieruchomości położonej w Radkowie przy ul. Piastowskiej 1 oznaczonej

geodezyjnie jako działka nr 455/2. Sprzedaż działki nastąpiła w drodze bezprzetargowej na rzecz
jej użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 383 391,00zł
V.

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. Wnioski te są systematycznie składane w Sądzie.
VI.

Do celów planistycznych związanych z rozpatrzeniem zgłoszonych i nadal

wpływających wniosków dotyczących zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

miasta

i

gminy

Radków”

niezbędne

jest

wykorzystanie najbardziej aktualnych materiałów i danych dotyczących zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszaru objętego niniejszym opracowaniem.
W tej sprawie Urząd Miasta i Gminy Radków wystąpił o ich udostępnienie do Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uzyskanej informacji z KZGW wynika, dla
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie
ryzyka powodziowego

zostaną wykonane do dnia 22 grudnia 2013 r. dokładne mapy

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Dopiero po tym terminie możliwe
będzie pozyskanie danych we właściwych Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Z
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wynika, że do czasu opracowania
map

zagrożenia

powodziowego

oraz

map

ryzyka

powodziowego

do

opracowań

planistycznych mogą być wykorzystane studia ochrony przeciwpowodziowej opracowane
przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Z art. 88f ust. 6 ww. ustawy
wynika, że od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
jednostkom samorządu terytorialnego, wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wskazanych na mapach
zagrożenia

powodziowego,

muszą

wynikający

z wyznaczenia

tych

uwzględniać
obszarów.

poziom

zagrożenia

powodziowego

Co więcej,

zmiany w

dokumentach

planistycznych winny być wprowadzane w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego właściwym organom (podstawa
prawna: art. 88f ust. 7 ww. ustawy). Dlatego też przy sporządzaniu zmiany „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Radków” wskazane jest wykorzystanie do celów planistycznych map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego, a nie obecnie dostępnego studium ochrony
przeciwpowodziowej przez co uniknie się później ponoszenia dodatkowych kosztów
związanych z wprowadzeniem zmian, o których mowa wyżej. Opracowanie zmiany studium
z wykorzystaniem map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, może
jednak wiązać się z ewentualną koniecznością przesunięcia terminu opracowania zmiany
studium, gdyż mapy, o których mowa wyżej
wykorzystane przez projektanta

nie są

jeszcze dostępne i nie mogą być

na obecnym etapie prowadzonych prac związanych z

analizą zgłoszonych wniosków i sporządzeniem roboczej wersji projektu studium.
VII.

W dniu 12 listopada 2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy Radków wpłynęło pismo DOV-

S-IV.721.21.2012r. z dnia 5 listopada br. pana Włodzimierza Chlebosz - Członka Zarządu
Województwa

Dolnośląskiego

w

sprawie

zaopiniowania

projektu

uchwały

Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia ”Programu ochrony powietrza dla
województwa dolnośląskiego”,

którego

integralną

część

stanowią

plany

działań

krótkoterminowych. Po analizie przedłożonego projektu ww. uchwały, Urząd Miasta i Gminy
Radków, pismem z dnia 19 listopada 2013 roku wystąpił o wyjaśnienie w oparciu o jakie
metody i dane wyznaczono obszary przekroczeń poziomu docelowego stężeń B(a)P oraz
wskazanie obszarów gminy Radków, które naruszają standardy jakości powietrza
atmosferycznego w odniesieniu do benzo(a)pirenu. W dniu 5 grudnia 2013 r. do tut. Urzędu
wpłynęła odpowiedź na pismo tut. Urzędu. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że obszary
przekroczeń poziomu docelowego stężeń B(a)P w strefie dolnośląskiej zostały wyznaczone
na podstawie obliczeń modelowych, z których wynika, że dwa niżej wymienione obszary
przekroczeń objęły swoim zasięgiem część gminy Radków:
- obszar w północnej, wschodniej i południowej części gminy wiejskiej Radków ( kod
obszaru - Ds11DsB(a)Pa02 );
- obszar zachodniej części gminy wiejskiej Radków ( kod obszaru - Ds11DsB(a)Pa05 ).
Po otrzymaniu pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie Urząd Miasta i Gminy Radków
pismem z dnia 9 grudnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia ”Programu ochrony powietrza dla
województwa dolnośląskiego”, gdyż nasze wcześniejsze uwagi do programu ochrony
powietrza dla województwa dolnośląskiego dotyczyły wyjaśnienia spraw, o których mowa
wyżej. Dla informacji podaje się, że zgodnie z art. 91 ust. 2 i art. 92 ust.1a

z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), wójt,
burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta są zobowiązani do wydania opinii w terminie
miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały.

VIII. W dniu 18 grudnia 2013 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z panem Bogdanem
Śledzińskim - przedstawicielem Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Inżynierii
Wodnej „INWOD” Sp. z o.o., Wrocław, ul. H. Balzaka 42A w sprawie

realizacji ww.

przedsięwzięcia. Z uzyskanych informacji wynika, że wnioskodawca do końca bieżącego
roku nie zdąży uzupełnić raportu oraz uzgodnić warunków realizacji wyżej wymienionego
przedsięwzięcia z

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co

uniemożliwia tut. Urzędowi wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
IX. W dniu 4 grudnia 2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Radków wpłynął wniosek Pro
Eko Natura Spółka z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Rozbudowa kwatery
składowiska Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Ścinawce Dolnej”. Po analizie
przedłożonej dokumentacji stwierdzono szereg niedociągnięć, w tym między innymi
rozbieżności dotyczące zakresu przedsięwzięcia przedstawione w załączonym w raporcie
o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym do tut. Urzędu
w dniu 6 grudnia 2013 r. wpłynęło pismo wnioskodawcy o wycofaniu wyżej wymienionego
wniosku. Pismem z dnia 10 grudnia 2013 r. tut. Urząd zwrócił wnioskodawcy 3 egz. raportu.
Z

informacji

uzyskanych

od

wnioskodawcy

wynika,

że

po

uzupełnieniu

raportu

wnioskodawca wystąpi z nowym wnioskiem w sprawie rozbudowy ww. kwatery.
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
określające funkcje i przeznaczenie działek na terenie miasta i gminy Radków.
XII.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do rozpoznania 18 wniosków o wydanie

zezwolenia na usunięcie drzew. W tym samym czasie wydano 16 decyzji zezwalających na
usunięcie drzew. W chwili obecnej 21 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 Ścinawka Dolna
i Tłumaczów 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 wysłano :
•

raz w tygodniu przekazywano informacje w sprawie liczby dzieci 6-letnich, które
rozpoczęły naukę od września 2013r. w klasach I szkoły podstawowej - nadal na
terenie Gminy jest 9 cioro dzieci (Ścinawka Średnia -3, Wambierzyce -4, Radków -1,
Ścinawka Dolna -1) – monitorowanie w tym obszarze zostało zakończone w 2013r.,

•

wniosek w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek
bankowy gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników – 16.162,00zł – dla jednego pracodawcy na dwóch uczniów.

Wydano 2 decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
•

dla 1 pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą „zakład Fryzjerski”, który
zatrudnia 2 osoby w celu nauki zawodu „Fryzjer” - w wysokości : 8.081,00 zł na
jednego ucznia.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Radków złożony do Ministerstwa Edukacji
Narodowej Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2013 z tytułu dofinansowania kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także
przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN - przyznano wnioskowaną kwotę w
wysokości: 12.733,00zł (dotyczy Zespołu Szkół w Radkowie).
Miesięcznie (począwszy od września) pokrywane są koszty udzielonej dotacji dla
Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach, udzielonej przez Gminę Nowa Ruda, na
ucznia będącego mieszkańcem Gminy Radków (z Tłumaczowa) w kwocie 361,05zł

miesięcznie oraz dla Gminy Miejskiej w Kłodzku na 2 dzieci (ze Ścinawki Dolnej) 470,00zł.
Od 03 grudnia 2013r. wypłacono łączną kwotę 105.260,00 zł tytułem stypendium szkolnego
dla 198 uczniów (decyzja).
W związku z podjęciem działań zmierzających do prowadzenia na terenie Gminy Radków
Kursów szachowych dla nauczycieli – wytypowano 21 nauczycieli szkół podstawowych i
przedszkola, którzy będą uczestniczyć w kursie „szachy w szkole”.
Obecnie trwają uzgodnienia w sprawie ustalenia terminu kursu.
Wiejskie Centrum Kultury i Integracji w Wambierzycach przy ul. Noworudzkiej 2
W miesiącu grudniu Centrum w Wambierzycach nieco ożyło. Sprzyjały temu krótkie dnie i
długie wieczory. Zwłaszcza częściej pojawiała się młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich,
grająca w ping-ponga, piłkę siatkową i kosza. Dodatkowo zaczęły przychodzić najmłodszedzieci -przedszkolaki (pięcioro dzieci) pod opieką swych rodziców.
Na siłowni codziennie pojawiali się ćwiczący, zarówno ci z karnetami -3 osoby, jak i osobyćwiczące sporadycznie-9.
Powiększyła się też grupa siatkarzy odwiedzająca Centrum raz w tygodniu - w soboty (12-14
osób). Częściej oprócz przyjezdnych zjawiają się mieszkańcy Wambierzyc, zarówno młodzież jak i dorośli. Wpływy do 23.12.2013r. wyniosły 165 zł.

Hala Sportowa
•

Tradycyjnie w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku do godziny 15-tej z hali korzystają w ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie Zespołu Szkół w Ścinawce
Średniej oraz dzieci przedszkolne.

•

W godzinach wczesno popołudniowych z hali korzystała młodzież szkolna w ramach
SKS-ów w wymiarze 6 godzin tygodniowo poświęconym głównie dyscyplinom
zespołowym (piłka ręczna, siatkówka i koszykówka). Ponadto odbywały się zajęcia HIPHOPA i zajęcia ogólnorozwojowe dziewcząt poświęcone siatkówce z rocznika 2005r.

•

Odbywały się stałe zajęcia sekcji sportowych tj. łuczniczej i szachowej zgodnie z

harmonogramem zajęć.
•

Trzy godziny w tygodniu z zajęć Aerobiku korzystają Panie pod opieką instruktora.

Gmina Radków zakupiła bieżnie do wyposażenia siłowni co zaowocowało zwiększoną ilością
osób korzystających z siłowni w szczególności kobiet.
•

Sprzedano w tym okresie 8 karnetów miesięcznych na siłownie w tym 2 to kupiły Panie.

•

Osiągnięto wpływy z hali w tym okresie w wysokości 5100 złotych.

•

Odnotowano około 1700 ćwiczących w godzinach popołudniowych w/w okresie :

Siłownia

– 320 uczestników

Tenis stołowy

–

55 uczestników

Tenis ziemny

-

44 uczestników

Bilard

- 12 uczestników

Piłka siatkowa

- 200 uczestników

Koszykówka

- 160 uczestników

Piłka ręczna

-

Piłka halowa

-

120 uczestników
770 uczestników
IMPREZY SPORTOWE i KULURALNE

•

27.11.2013 Impreza kulturalna dla Gimnazjalistów „ Kosmiczne Andrzejki” z udziałem
około 150 uczestników.

•

01.12.2013r. III Liga szachowa w tym mecz Radków – Oława wygrany przez nasza
drużynę – 60 uczestników

•

06.12.2013 r. turniej szachowy Mikołajkowy dla najmłodszych dzieci z Gminy Radków
z udziałem 24 szachistów.

•

07.12.2013r. Eliminacje do Mistrzostw Polski samochodzików RC z udziałem 80
zawodników.

•

15.12.2013r. STOŁY BOŻONARODZENIOWE – około 2500 uczestników

•

2012.2013r. Jasełka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjalistów z Zespołu
Szkół ze Ścinawki Średniej z udziałem około 300 uczniów.

Polityka społeczna i ochrona zdrowia
•

Udział w panelu eksperckim organizowanym przez Fundację Instytut Rzeźby Społecznej
w dniu 13 grudnia 2013 w ramach projektu pt. „Inicjatywy Społeczne i kulturalne
angażujące seniorów- diagnoza i ewaluacja na Dolnym Śląsku”.

•

Podjęto działania dotyczące organizacji w dniach 24-25 stycznia 2014r. konferencji pt.
„Jak budujemy Ośrodek Aktywnego Seniora na Ziemi Radkowskiej”.

•

Przygotowano i rozstrzygnięto konkurs na realizację szczepień profilaktycznych
dotyczących dziewcząt urodzonych w roku 2000,2001 i 2002 w ramach programu
zdrowotnego pn: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami
brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Radków na lata 2012-2015”.
Do konkursu przystąpił jeden oferent NZOZ „Medicus” z Radkowa, którego oferta
spełniła

wymogi

zamawiającego.

Koszt

zakupu

jednej

dawki

szczepionki,

przeprowadzenie kampanii promocyjno- edukacyjnej, wykonanie badania lekarskiego
oraz podanie szczepionki to kwota 200 zł.
•

Podjęto działania związane ze współudziałem samorządów terytorialnych w prowadzeniu

opieki nad ciężarnymi.
•

Ustalano terminy kolejnych badań dla mieszkańców Gminy Radków tj. - 09.01.2014r.

odbędzie się badanie wzroku. Badanie przeprowadzi firma MilBas Optyk Małgorzata Ginter.
•

W dniu 19.01.2014r, 05.02.2014r, 17.03.2014 r. będą wykonywane badania
mammograficzne.

Informacje z poszczególnych szkół i przedszkola:
Zespół Szkół w Radkowie
•

Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu Gimnazjalisty z Operonem.

•

Integracja klasy w dniu Świętego Mikołaja – kulturalne zachowanie przy stole, nakrywanie
do posiłków, bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu.

•

Reprezentowanie szkoły w Gminnych zawodach sportowych w piłce siatkowej.

•

Reprezentowanie szkoły w Rejonowych zawodach sportowych w piłce siatkowej.

•

Wycieczka integracyjna do kina 3 D w Kłodzku.

•

Udział szkoły w III Wystawie Stołów Bożonarodzeniowych.

•

Przeprowadzenie konkursów szkolnych w przygotowaniu stroików świątecznych, wystroju

klas związanych ze Świętami Bożonarodzeniowych.
•

Udział szkoły w Gminnym Konkursie Plastycznym „Moja Bombka Choinkowa”. Wigilie
klasowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach
•

Występy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach podczas
Jarmarki Bożonarodzeniowego w Ścinawce Średniej.

Udział w konkursie plastycznym związanym z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym:
•

1 miejsce w kategorii Przedszkole- grupa 3-4- latków,Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Wambierzycach,

•

2 miejsce w kategorii klas I-III szkół podstawowych: Jakub Masłowski, klasa III Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach

•

1 miejsce w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych- Kacper Knopp, klasa IV, Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Wambierzycach,

•

2 miejsce Natalia Mielniczuk, klasa VI, Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Wambierzycach,

•

Wyróżnienie Przemysław Wójcik, klasa V, Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Wambierzycach

•

Dnia 5 grudnia 2013 roku uczniowie klas IV-VI -Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wambierzycach uczestniczyli w prelekcji o Górach Stołowych, zorganizowanej przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Radkowie, filia w Wambierzycach.
•

Dnia 10 grudnia 2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach
odbyła się spotkanie uczniów z przedstawicielami z Nadleśnictwa Zdroje.

•

Dnia 20 grudnia 2013 roku odbędzie się szkolna wigilia.

Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej
•

Zespół brał udział w Jamarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez UMiG
Radków w hali sportowej w dniu 15 grudnia br. - poprzez zorganizowanie stoiska z
wyrobami świątecznymi w wykonaniu uczniów i nauczycieli oraz występy dzieci i
młodzieży.

•

Zorganizowano zabawy z okazji Mikołajek.

•

Zorganizowano coroczny koncert Bożonarodzeniowy (na sali goimnastycznej ) w
Centrum Integracji i bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej dla społeczności
lokalnej.

•

Uczniowie klasy VI brali udział w sprawdzianie próbnym organizowanym przez

wydawnictwo OPERON.
•

Zorganizowano wyjazd uczniów na basen do Słupca.

•

Zorganizowano wyjazd uczniów do kina do Kłodzka.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej
•

Zespół brał udział w Jamarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez UMiG
Radków w hali sportowej w dniu 15 grudnia br.

•

W zespole zorganizowano akcję pomocy uczniowi gimnazjum Kamilowi
Politewiczowi, który od kilku miesięcy bardzo poważnie choruje. Rodzicom Kamila
przekazano zebrane środki.

•

Uczniowie klas trzecich GM wypełniali testy w ramach próbnego egzaminu
gimnazjalnego.

Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie
•

Dnia 06.12.2013r. wszystkie dzieci przedszkolne spotkały się z Mikołajem.

•

Dnia 15.12.2013r. dzieci ze wszystkich

oddziałów przedszkolnych wraz

z

nauczycielami wzięły udział w III Jarmarku Bożonarodzeniowym w Ścinawce Średniej
(odbyły się występy dzieci, przygotowanie kiermaszów, sprzedaż ciast).
•

Przedszkole w konkursie plastycznym „Bombka Świąteczna” zajęło miejsce:
2 miejsce – Grupa Wiewiórki - 3- latki oddział w Radkowie,
3 miejsce – Grupa Smoki – 5-latki oddział w Ścinawce Średniej.

•

We wszystkich oddziałach przedszkolnych odbyły się warsztaty artystyczne
z rodzicami celem przygotowania ozdób, stroików świątecznych.

•

Dnia 09.12.2013r. dzieci wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez oddział TPD w
Legnicy pt: „Szopka Bożonarodzeniowa” - i wykonały prace przestrzenne.

•

Dnia 19.12.2013r dzieci z przedszkola w Radkowie obejrzały prezentację Jasełek w
wykonaniu dzieci szkolnych z Radkowa.

•

We wszystkich oddziałach przedszkolnych odbyły się Jasełka z udziałem dzieci,
rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, dnia 18.12.2013r. przedszkolu w
Tłumaczowie, 17.12.2013r. w Ścinawce Średniej, 20.12.2013r. w Radkowie

Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej
Kierownik Maria Malik



02.12.2013r. udział w konferencji w Trebechovicach podsumowującej projekt
„Pamiątki historyczne i sakralne na pograniczu”



11.12.2013r. udział w szkoleniu we Wrocławiu dotyczącym sporządzania wniosków o
płatność w ramach RPO WD



Złożenie dokumentacji przetargowej pod ocenę ex-ante w ramach projektu „Razem
dla ludzi i Przyrody”



Sporządzenie raportu częściowego w ramach projektu „Miejsca pełne widoków w
Euroregionie Glacensis”



Sporządzenie wniosku o płatność za projekt „Rewitalizacja budynków mieszkalnych
przy ulicach : Rynek 11,25,29, Jagiellońskiej 11, oraz Kolejowej 13, 13a w mieście
Radków”



Sporządzenie wniosku o płatność za projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez
modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie
Miasta i Gminy w Radkowie”



Sporządzenie raportu z trwałości za rok 2013 z projektu pn „Przebudowa przyziemia
zabytkowego budynku ratusza w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie
jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku
oraz wymianę stolarki okiennej”



Weryfikacja projektów w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na Lata 2014-2020



10.12.2013 r. złożono wnioski o płatność

w ramach projektów z przeszłością w

przyszłość – wsie radkowskie wczoraj i dziś” oraz „Historia przy granicy – tablice
informacyjne w miejscowościach Gajów i Tłumaczów”. Obecnie trwa oczekiwanie na
weryfikację wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


18.12.2013 r. złożono uzupełnienia do wniosku o płatność w ramach projektu „Nowe
tradycje kulinarne ziemi radkowskiej” realizowanego przez gminę Radków. Trwa
oczekiwanie na weryfikację uzupełnień przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.



18.12.2013 r. złożono uzupełnienia do wniosku o płatność w ramach projektu „Czy
jest wśród nas nowy Robin Hood? – szukamy talentów łuczniczych na ziemi
radkowskiej” realizowanego przez UKS „Victoria” ze Ścinawki Średniej. Trwa
oczekiwanie na weryfikację uzupełnień przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.



Rozstrzygnięto konkurs „Piękna wieś radkowska 2013”. Poszczególne sołectwa
uklasowały się na następujących pozycjach: 1. Tłumaczów 199 pkt., 2. Ścinawka
Średnia 189 pkt.; 3. Ścinawka Górna 176 pkt.; 4. Suszyna 169 pkt.; 5. Ratno Górne
167 pkt.; 6. Gajów 157 pkt.; 7. Wambierzyce 156 pkt.; 8. Ratno Dolne 148 pkt.; 9.
Raszków 134 pkt.; 10. Ścinawka Dolna 126 pkt. Nagrody zostały wręczone 15
grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.



Złożono sprawozdania z realizacji projektów w ramach konkursu „Przedsięwzięcia
promujące ideę Odnowy Wsi”. Projekty realizowane były przez OSP Ścinawka
Średnia, OSP Radków, OSP Ścinawka Dolna oraz OSP Tłumaczów. Obecnie trwa
oczekiwanie na weryfikację sprawozdań oraz rozliczeń finansowych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.



15 grudnia br. w hali sportowej w Ścinawce Średniej odbył się III Jarmark
Bożonarodzeniowy, w tym roku pod hasłem przewodnim „Pierogi na wigilijnym stole”.
Tegoroczne przedświąteczne spotkanie należy uznać za bardzo udane. Zarówno
poziom artystyczny, jakość prezentacji tradycyjnych potraw wigilijnych, rozmiar i
jakość kiermaszu, jak też zainteresowanie ze strony odwiedzających imprezę gości
były bardzo wysokie. W tym roku tradycyjne świąteczne potrawy prezentowało 11
organizacji z terenu gminy Radków oraz 8 czeskich partnerów. Po raz kolejny
przygotowano także wspólny stół wigilijny, którego dekorację, wystrój i obsługę
perfekcyjnie i na bardzo wysokim poziomie zapewniła Rada Sołecka z Ratna
Dolnego. Pomysł przygotowywania jednego wspólnego świątecznego stołu bardzo
dobrze się sprawdził i ta formuła cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas
imprezy można było zakupić ozdoby choinkowe, wyroby rękodzielnicze, ciasta, miody
i swojskie wędliny – łącznie wystawiono ponad 40 stoisk kiermaszowych. Na scenie
zaprezentowały się lokalne zespoły ludowe oraz dzieci z placówek oświatowych
gminy Radków.
Punkt Informacji Turystycznej, Promocja Gminy



13.12.2013r. promocja Gminy podczas otwarcia centrum handlowo-rozrywkowego w
Mezimestii



15.12.2013r. promocja Gminy podczas III Jarmark Bożonarodzeniowy, w Ścinawce
Średniej

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Małgorzata Bądkowska

W miesiącu grudniu 2013 r zostały przyjęte dwadzieścia dwa wnioski o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które następnie zostały
przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do Ministra Gospodarki.
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie w
miesiącu grudniu, odbyła dwa posiedzenia w dniu 06 grudnia 2013r na którym :
•

Pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Witolda Bałbatun o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w Małej Gastronomii w Radkowie ul. Kościuszki 22.

•

Pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Katarzyny Łycyniak o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w Barze „Nad Potokiem” Wambierzyce pl. N.M.P. 9.

Drugie posiedzenie w dniu 20 grudnia 2013r na którym :
•

Pozytywnie zaopiniowała wniosek Firmy PSTRĄG – MAR Danuta Ćwikła o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w Smażalni Ryb Nad Stawami Ścinawka Średnia ul. Piłsudskiego 5a.

•

Pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Anny Gębala o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w Barze „Perełka” Karłów 4a.

•

Pozytywnie zaopiniowała wnioski Pana Dariusza Słabickiego o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);
- o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w Barze „Manhattan” Ścinawka Dolna 76A.

•

Pozytywnie zaopiniowała wnioski Firmy „Graniczna” Alicja Kocoń o wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);
- o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w lokalu „Graniczna” Radków ul. Rynek 18
W dniu 20 grudnia 2013r został ogłoszony konkurs na realizacje zadań z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014. kwota dotacji 100.000 zł termin
składania ofert do dnia 10 stycznia 2014r.

Samodzielne stanowiska ds. Rolnictwa i Integracji Środowisk Wiejskich
Agnieszka Cyron, Irena Grodź
Agnieszka Cyron
•

Zakończono rozliczanie i przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, sprawozdania końcowe ze zrealizowanych w minionym roku
projektów z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. Łącznie wiejskim
organizacjom na organizację lokalnych, wiejskich wydarzeń kulturalnych oraz zakup
materiałów promocyjnych (namioty, kubki etc.) udało się pozyskać blisko 50.000,00
zł, co stawia nasze organizacje w czołówce Dolnego Śląska.

•

W dniu 2 grudnia w hotelu „Śląsk” we Wrocławiu Burmistrza Miasta i Gminy Radków
pan Jan Bednarczyk odebrał z rąk członka zarządu województwa dolnośląskiego
Włodzimierza Chlebosza dyplom oraz nagrodę dla Gminy Radków jako laureata I
miejsca w prestiżowym konkursie „Przyjazna wieś”, organizowanym przez Sekretariat

Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie dolnośląskim za
projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych pn.
„Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach”. Projekt ten
reprezentował województwo dolnośląskie na konferencji w Warszawie w dniu 13
grudnia.
•

Zorganizowano w dniu 15 grudnia br. III Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Radków.
W tym roku odbył się pod hasłem „Pierogi na wigilijnym stole”. W jarmarku
uczestniczyły zarówno wiejskie organizacje, stowarzyszenia jak i ogromna ilość osób,
które uczestniczyły w kiermaszu sprzedając świąteczne ozdoby, dekoracje, pierniki
itd. Scena oblegana była przez zespoły ludowe oraz dzieci i młodzieży z placówek
oświatowych. Przedświąteczna atmosfera przyciągnęła tłumy odwiedzających.
Wszystkim, którzy zaangażowani byli w organizację tego pięknego wydarzenia
serdecznie dziękujemy.

•

Zakończono realizację zadań przewidzianych do realizacji w 2013 roku w ramach
funduszu

sołeckiego.

Łącznie

sołectwa

wydały

na

realizację

założonych

przedsięwzięć kwotę bliską 249.000,00 zł.

Irena Grodź
1) W ramach realizacji planu pracy z zakresu szkoleń dla rolników w 2013 roku :
•

na 44 szkoleniach przeszkolono 1110 rolników w tym :

- szkolenia stacjonarne – 20 uczestniczyło 648 rolników
- warsztaty szkoleniowe, pokazy, wystawy - 8 uczestniczyło 185 rolników
- wyjazdy studyjne (transportem zorganizowanym i prywatnymi autami np.: 3 lub więcej
aut wg potrzeb) - 16 wyjazdów w których uczestniczyło 277 rolników.
Tematyka od PROW przez ekonomikę rolnictwa, technologię uprawę roślin, kurs
opryskiwaczy chów i hodowlę zwierząt, maszyny, po tzw . tematy gminne.
2) Organizacja

spotkania dla rolników – producentów

bydła mięsnego na temat

wspólnego działania w oparciu o prawne formy zrzeszania producentów rolnych,
uczestniczyło 10 osób z tego 3 osoby zadeklarowały

swój udział, 3 osoby się

zastanawiają, oczekując więcej informacji z PROW 2014- 2020.
3) Organizacja wyjazdu rolników do Kłodzka i uczestnictwo w V Forum Rolnictwa
Ekologicznego na Dolnym Śląsku. Rolnictwo Ekologiczne – szansą rozwoju regionu.

Tematem była produkcja zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym, przetwórstwo
i

sprzedaż

produktów

pochodzenia

zwierzęcego

z

udziałem

wykładowców

z Uniwersytetu Przyrodniczego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, ARiMR oraz
właściciela gospodarstwa ekologicznego Malinowa Zagroda.
4) Organizacja szkolenia dla sołtysów i mieszkańców wsi na temat : Informacje na
temat działalności KRUS .BHP w gospodarstwie rolnym. Uczestnicy zostali zapoznani
z w/w tematem . Po zakończonym
wiedzy, 3 osoby które

szkoleniu uczestnicy napisali test

uzyskały największą ilość

punktów

z nabytej

zostały nagrodzone

cennymi nagrodami . W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.
5) Organizacja spotkania dla rolników na temat : Inwestycje w Gminie Radków w 2013
roku. Sytuacja w rolnictwie w mijającym roku i prognozy na rok 2014 .BHP w
gospodarstwie rolnym. Kultywowanie Tradycji Bożonarodzeniowych w

Gminie

Radków. Pan Burmistrz zapoznał zebranych rolników z tematem inwestycji oraz
innymi bieżącymi sprawami, wywołując ożywioną dyskusję wśród rolników , po czym
zostały wylosowane nagrody dla rolników z KRUS Wałbrzych i BGŻ Kłodzko . Po
zakończonej części
sąsiednich

teoretycznej

złożyli sobie życzenia

uczestnicy – rolnicy z naszej gminy i gmin
świąteczo - noworoczne integrując się przy

wspólnym stole. Uczestniczyło 86 osób .
6) Uczestnictwo w uroczystym spotkaniu wigilijnym Rady Powiatowej Dolnośląskiej
Izby Rolniczej z rolnikami z naszej gminy. W trakcie spotkania uczestnicy zostali
zapoznani z działaniami ARiMR , ANR i ARR we Wrocławiu .
7) Prace

związane

z realizacją projektu

po nazwą: „RADKOWSKA WIEŚ NA

PRZESTRZENI LAT”, polegających na zbieraniu materiałów fotograficznych od
mieszkańców
rolnym.

wsi

Materiały

oraz robienie zdjęć
powyższe

przy różnych pracach w gospodarstwie

wykorzystane

zostaną

podczas

4

wystaw

organizowanych od maja do września 2014 roku na terenie naszej gminy.
8) Trwają prace organizacyjne nad spotkaniami dla rolników mającymi się odbyć w
styczniu tj:
- 15 stycznia 2014 roku „Bezpieczeństwo i porządek w Gminie Radków. Wybrane
elementy prawa budowlanego takie jak : kiedy pozwolenie na budowę a kiedy
wystarczy zgłoszenie , remont i przebudowa domu w świetle prawa budowlanego ,
jak odrolnić działkę i zbudować na niej dom .poszerzenie wiedzy w tym zakresie
pozwoli uniknąć wiele nieprzyjemnych sytuacji
- Planowane są jeszcze w tym miesiącu 3 szkolenia z zakresu technologii uprawy
zbóż i doświadczalnictwa ale czekam na potwierdzenie terminu od głównych
wykładowców ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach i Tarnowie

Stanowisko ds. Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Mirosław Kundzicz

1. Rewitalizacja m. Radkowa
Zakończono prace związane z realizacją powyższego zadania.
Wyremontowano elewację w budynkach . Rynek 25 , Rynek 29, Kolejowa 13
Wyremontowano elewacje i wymieniono pokrycie dachów na budynkach Rynek 11 oraz
Jagiellońska 11.
2. Budowa windy w budynku Ratusza
Rozpoczęto prace związano z budową windy w budynku ratusza.
Zakończenie prac nastąpi w grudniu 2013 roku.
3. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie
wiaduktu kolejowego.
Zakończono pierwszy etap realizacji powyższego zadania .
Wybudowano mur oporowy. Wykonano korytowanie pod konstrukcję drogi.
Wykonano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi w tym warstwę bitumiczną .

Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg
Radosław Gorczycki

W ostatnim miesiącu było 8 zgłoszeń awarii bądź uszkodzeń dotyczących oświetlenia
ulicznego.
Zostały złożone wnioski na remont dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych
na terenie Gminy Radków oraz na remonty w ramach rekultywacji gruntów rolnych
Zostały ustalone warunki prac na sieci energetycznej w Ścinawce Górnej oraz
podpisane

umowy

na

umieszczenie

urządzeń

miejscowościach Ścinawka Średnia i Radków
Akcja zima przebiega bez zastrzeżeń.

obcych

w

gruntach

gminnych

w

.

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
Mirosława Skrukwa – Łysakowska

Liczba ludności na dzień 23.12.2013r. na terenie gminy wynosi - 9445 osób
(w tym zameldowanych na pobyt czasowy – 184 osoby).
Od 26.11.2013r.
1. z terenu naszej gminy zmarło – 15 osób
2. urodziło się – 2 dzieci
3. zmieniło stan cywilny – 7 osób
4. sprawdzono z komputerową bazą ELUD+ 70 wniosków na dowody osobiste
5. przekazano do biura dowodów osobistych 15 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 11poświadczeń zameldowania
7. zmieniło adres zameldowania 25 osób
8. udzielono odpowiedzi na 12 wniosków o udostępnienie danych.
W bazie „ELUD+” na podstawie otrzymanych raportów
◦ wprowadzono dane o 89 wydanych dowodach osobistych
◦ unieważniono 94 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.

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Leokadia Andrzejów
Z zakresu USC

ILOŚĆ SPORZĄDZONYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO
•

2 akt urodzenia -transkrypcja

•

4 akty małżeństwa -2 śluby cywilne ,dwie transkrypcje

•

6 aków zgonu

•

przyjęto 3 zapewnienia abiturientów

•

wydano 32 odpisy stanu cywilnego

Z zakresu dowodów osobistych:

•

przyjęto 70 wniosków o wydanie dowodów osobistych

•

wydano 106 dowodów osobistych

•

unieważniono 99 dowodów osobistych

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radkowie
Komendant Leszek Dorszewski
Ι.

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

następująco:
-

ilość ujawnionych wykroczeń...

-

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

0

-

ilość upomnień pisemnych..........

7

-

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

13

-

kwota nałożonych mandatów.....

700,00 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. 400,00 zł

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

22

155 szt.

Postępowania mandatowe przede wszystkim dot. naruszenia przepisów porządkowych.

W dniu 15.12.2013 r. w godz. 12.00 – 17.00 na Hali Sportowej w Ścinawce Średniej,
odbył. III Jarmark Bożonarodzeniowy. Przedsięwzięcie to w zakresie zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczane było przez:
- 2 funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w Radkowie;
- 3 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radkowie;
- 10 strażaków ochotników z terenu Gminy Radków (OSP Ścinawka Średnia i OSP Ścinawka
Dolna).
W dniach 3-5.12.2013 r. w Straży Miejskiej w Radkowie, przeprowadzona została
kontrola służbowej działalności tej jednostki za lata 2012 – 2013. Kontrolę przeprowadzili
funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, w obecności przedstawiciela
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Otrzymany protokół z kontroli nie
zawiera żadnych uwag i zaleceń.

ΙΙ.

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

0

3.

Wambierzyce

0

0

0

4.

Ścinawka Średnia

1

7

0

5.

Ścinawka Dolna

0

1

0

6.

Tłumaczów
Razem:

0

0

0

4

10

0

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S
W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
Informacja

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

o

zrealizowanych

zadaniach

wydatkowanych środkach w okresie międzysesyjnym, tj. od 22.11.2013 r. do 23.12.2013 r.

i

Łączny koszt zadań w okresie międzysesyjnym wyniósł – 591 030,15 zł, (od początku
roku- 4 909 252,82 zł), w tym:
- środki z budżetu gminy – 196 838,26 zł (od stycznia br. – 1 150 432,39 zł);
- środki z budżetu państwa - 394 191,89 zł, (od stycznia br. – 3 758 820,43 zł).
Wpłynęło ogółem - 283 wniosków, na które wydano - 480 decyzji.

I. ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, TJ.:
1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 198 239,59 zł

(od I. br. –

2 385 289,11 zł):
- Świadczenia rodzinne: przyjęto - 53 wnioski, na które wydano - 131 decyzji, tym: 126 –
przyznających św.;
2. Fundusz alimentacyjny:
- kwota wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 3 354,06 zł (w
tym: zaliczka alimentacyjna – 301,74 zł, fundusz alimentacyjny – 2 632,34 zł, kwota
przekazanych świadczeń z FA przez inne gminy – 20% - 419,98 zł, odsetki – 0,92 zł).
- należny dochód Gminy Radków – 1 304,20 zł (ZA – 150,87 zł, FA – 732,43 zł, FA
przekazany przez inne gminy -20% - 419,98 zł, odsetki – 0,92 zł).

2. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej finansowane z:
•

budżetu państwa:

- zasiłki stałe - przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności – 57 osób - 22 536,01 zł (od I. br. – 223 883,40 zł);
- zasiłki okresowe - przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie – 105 rodzin – 50 808,66 zł, (od początku roku – 452 898,52 zł);
•

budżetu gminy:

- koszt utrzymania mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej – 12 osób – 52 903,00 zł,
(od I.br. – 296 876,86 zł);
- usługi opiekuńcze świadczone dla 10 osób – 6 602,91 zł, (od I.br. – 48 315,53 zł);
- zasiłek celowy przyznawany na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny (m.in. odzież,
obuwie, leki, leczenie, opał, wydatki mieszkaniowe, itp.) – 98 rodzin – 29 547,40 zł, (od I.br.
– 73 462,26 zł);

- specjalny zasiłek celowy - przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach
osobom i rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe – 3 rodziny – 1 400,00 zł (od
I.br. – 4 275,27 zł);
- zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego – może być przyznany niezależnie od dochodu
rodziny na pokrycie poniesionych strat - 0,00 zł - od I.br – 1 200,00 zł;
- koszt sprawienia pogrzebu – od stycznia 2013 r. – 5 pogrzebów – 7 034,00 zł (w tym:
1 – w ramach ubezpieczenia zmarłego);
- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach programu
pomoc w postaci zakupu posiłków otrzymało 4 dorosłe osoby i 94 dzieci oraz 104 rodziny
w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łączny koszt w okresie międzysesyjnym
wyniósł – 76 849,90 zł, a od początku roku – 382 963,00 zł (w tym: środki z BP –
284 095,40 zł);
W okresie międzysesyjnym w sprawie
wpłynęło 213 wniosków;

zadań z zakresu pomocy społecznej -

wydano 333 decyzje, w tym: 324 przyznające świadczenia.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 215 wywiadów środowiskowych, w tym: 2 na wniosek
innych instytucji (wywiady alimentacyjne).
Inne działania, to m.in.:
•

1 spotkanie: - „grup roboczych” w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego;

- Zamówienia Publiczne
W miesiącu grudniu 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie dokonania
zamówień o wartości nie przekraczającej 14000 euro, w tym na:
•

świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz OPS w ramach realizacji
zadań własnych gminy;

•

sprzedaż artykułów żywnościowych i higieniczno – sanitarnych w obiektach
handlowych dla klientów OPS otrzymujących świadczenie niepieniężne (talony).

- W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej – koszt

dofinansowania do pobytu – 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniósł –
4 236,13 zł, a od początku roku - 22 300,40 zł.

- ASYSTENT RODZINY:

W okresie międzysesyjnym

opieką asystenta objęto – 17 rodzin. Koszt ww. zadania w

okresie międzysesyjnym wyniósł - 7 514,16 zł., a od stycznia br. - 35 206,83 zł, w tym
21 603,00 zł dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach „Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”.
- DODATKI MIESZKANIOWE - zadanie własne finansowane z środków budżetu gminy,
realizowane przez OPS od 2004 r.:
-

wpłynęło– 15 wniosków, wydano- 16 decyzji przyznających dodatek;

-

w miesiącu grudniu br. wydatkowano – 16 838,51 zł. (od początku br. – 187 662,79
zł).

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

„Po pierwsze praca” –

realizowany na bieżąco:
- W dniach 02.12.2013r. do 04.12.2013r. odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem
- rozdanie certyfikatów oraz zaświadczeń.
- W dniu 11.12.2013r. - uczestnicy projektu (w ramach wkładu własnego) otrzymali pomoc w
formie zasiłków celowych w łącznej kwocie – 6 660,41 zł, a od początku roku – 18 929,70
zł;
- 13.12.2013r. - w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie
podsumowujące szóstą edycję projektu ,

podczas którego uczestnicy projektu otrzymali

certyfikaty.

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY RADKÓW

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
w okresie międzysesyjnym (25 listopada – 23 grudnia 2013)

•

w całym opisywanym okresie we wszystkich placówkach biblioteki odbywają się
popołudniowe zajęcia i warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

•

w całym opisywanym okresie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” raz w
tygodniu pracownicy Biblioteki Głównej w Radkowie czytają dzieciom w radkowskim
żłobku oraz we wszystkich przedszkolach w gminie.

•

w całym opisywanym okresie w Bibliotece Głównej w Radkowie trzy razy w
tygodniu odbywają się przedpołudniowe zajęcia muzyczne dla trzech grup
przedszkolnych (4-latki, 5-latki i 6-latki).

•

w grudniu odbywały się w filiach bibliotecznych spotkania edukacyjne uczniów szkół
w gminie z pracownikami działu edukacyjnego Parku Narodowego Gór Stołowych z
cyklu pt. „Przyroda Gór Stołowych”.

•

9-10 grudnia pracownice biblioteki – Maria Janik, Małgorzata Rakowska, Joanna
Saczka oraz Joanna Zyzda-Kusiakiewicz – wzięły udział w kolejnym szkoleniu w
ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Szkolenie pt. „DOBRE SPOTKANIE. Jak to
zrobić odbyło się we Wrocławiu.

•

11 grudnia w Bibliotece Głównej w Radkowie odbyła się projekcja filmu pt. „Vatel” w
ramach Dyskusyjnego Klubu Miłośników X Muzy.

•

13

grudnia

zakończone

zostały

bezpłatne

warsztaty

komputerowe

dla

zaawansowanych seniorów „E-chatka dla babi i dziadka”. Kolejna edycja rozpoczęta
zostanie w styczniu 2014.
•

15 grudnia biblioteka wzięła udział w III Jarmarku Bożonarodzeniowym Gminy
Radków. Na stanowisku biblioteki sprzedawaliśmy ozdoby choinkowe (i nie tylko) a
na scenie wystąpiły radkowskie przedszkolaki, które wykonały krótki świąteczny
program muzyczny pod czujnym okiem i kierunkiem Barbary Jarosińskiej, Katarzyny
Strąk i Stanisława Paluszka.

•

17 grudnia w Krainie Wyobraźni - Filii nr 4 w Ścinawce Średniej odbyło się
interaktywne przedstawienie w wykonaniu aktorów agencji ART-RE z Krakowa.
Spektakl został przygotowany na podstawie baśni Hansa Ch. Andersena "Królowa
Zima".

•

19 grudnia w Galerii SIEDEM odbył się wernisaż wystawy prac Zofii Marduły z
Wambierzyc pt. „Wambierzyckie koronki... i nie tylko”. Wystawa czynna będzie do
końca stycznia 2014.

•

do dnia 23 grudnia do systemu bibliotecznego MAK plus wprowadzonych zostało
38.681 pozycji księgozbioru biblioteki głównej i filii. Księgozbiór Biblioteki Głównej w
Radkowie został wpisany w całości.

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,

•

dofinansowanie kosztów Internetu w 2013 roku z Fundacją Orange dla bibliotek,

•

„Od Estreichera do komputera – wyższy standard biblioteki” - dofinansowanie zakupu
komputerów i czytników kodów kreskowych z programu „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek”,

•

dwie osoby realizują staż zawodowy ze środków Powiatowego Urzędu Pracy (w Filii
nr 1 w Wambierzycach oraz w Filii nr 4 w Ścinawce Średniej).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADKOWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

Ι.

W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie
-

Przyjętych: 33 dzieci.

-

Zatrudnionych: 7 osób.

-

Wakat na stanowisku: pielęgniarka.

-

2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

-

Zlecono montaż systemu alarmowego w obiekcie.

Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej
-

Przyjętych: 17 dzieci.

•

Zatrudnionych: 4 osoby.

•

1 osoba przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

•

Zlecono i wykonano montaż monitoringu w pomieszczeniach żłobka.

•

Zlecono i wykonano podłączenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci
internetu.

•

Zakupiono lampę bakteriobójczą.

ΙΙ. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
W okresie międzysesyjnym zostały zaplanowane i zrealizowane następujące

1.

tematy tygodnia:
•

MIKOŁAJKOWE SZALEŃSTWO, CZYLI W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA

•

BŁYSZCZĄCA CHOINKA

•

TO JUŻ ZIMA, TĘGI MRÓZ TRZYMA

•

WGRUDNIOWE ŚWIĘTA KAŻDA BUZIA UŚMIECHNIĘTA

2.

27 listopad – Udział w przygotowaniach do III Jarmarku Bożonarodzeniowego.

3.

4 grudnia – odbyło się szkolenie z zakresu podstawowych zabiegów

resuscytacyjnych u niemowląt i dzieci według wytycznych Europejskiej Rady
Resuscytacji z 2010 roku oraz z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów
ratunkowych u niemowląt i dzieci wraz z użyciem defibrylatora AED. Szkolenie
zakończyło się egzaminem.
4.

6 grudnia – dzieci w żłobkach odwiedził św. Mikołaj, każde dziecko otrzymało

prezent.

5.

10 grudnia dzieci uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt.: „W poszukiwaniu

Świętego Mikołaja” w wykonaniu aktorów z Agencji Art.-Metanoia z Krakowa.
6.

Udział wszystkich grup w gminnym konkursie plastycznym „Moja bombka

choinkowa” – zajęcie I, II, i III miejsca w kategorii żłobek – prace grupowe.
7.

15 grudnia – udział w III Jarmarku Bożonarodzeniowym w Ścinawce Średniej.

Przygotowano loterię fantową, sprzedawane były ciasta upieczone przez rodziców
dzieci uczęszczających do naszych żłobków oraz stroiki, kartki i ozdoby świąteczne
wykonane przez pracowników.
8.

Wykonano kartki świąteczne na zamówienie Urzędu Miasta i Gminy uzyskując

w ten sposób dodatkowe nieplanowane dochody.
9.

Systematycznie odbywają się zajęcia czytelnicze prowadzone przez Bibliotekę

Publiczną w Radkowie oraz filię w Ścinawce Średniej.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W RADKOWIE

W miesiącu grudniu 2013r. działania GCKSiT w Radkowie obejmowały bieżącą pracę
sekcji tematycznych, zorganizowanie V Eliminacji Polskich Mistrzostw Modeli Samochodów
RC, udzielenie pomocy przy organizacji Jasełek przez grupę przedszkolną, rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego „ANIOŁ” oraz uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu Jarmarku
Bożonarodzeniowego

W zakresie aktywizacji twórczej oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
funkcjonowały następujące sekcje tematyczne:
sekcja muzyczna – 13 osób
sekcja taneczna – 87 osoby
sekcja artystyczna – 45 osób
Łącznie w zajęciach wzięło udział 145 osób
6 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie I Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „ANIOŁ”

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Na konkurs wpłynęło 79 prac z
dolnośląskich placówek prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Wręczenie nagród oraz
pamiątkowych dyplomów i statuetek odbyło się w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego.
W dniu 7.12.2012r. w hali sportowej w Ścinawce Średniej zorganizowano V
Eliminację Polskich Mistrzostw Modeli Samochodów zdalnie sterowanych. W zawodach
wzięło udział 62 zawodników z Polski oraz Czech.
W

dniu

20.12.2012r.

zabezpieczono

od

strony

technicznej

(nagłośnienie,

przygotowanie sali widowiskowej) przedstawienie jasełkowe wystawiane przez grupę
przedszkolną z Radkowa.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Euroregionu Glacensis na trzy
wydarzenia sportowe (piłkarskie, modelarskie oraz szachowe), pozyskano partnera po
stronie czeskiej z Rychnova nad Kněžnou i ustalono, że partner zadania również złoży
wniosek o dofinansowanie przynajmniej jednej imprezy. Stosowne porozumienie zostanie
podpisane w pierwszym tygodniu stycznia.
Trwają przygotowania do kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sztab WOŚP mieszczący się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oczekuje na
przesyłkę z identyfikatorami dla wolontariuszy.
Dział techniczno-gospodarczy zakończył przygotowanie lodowiska do uruchomienia i
skupił się na przygotowaniu wypożyczalni nart w Karłowie do zbliżającego się sezonu.
Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe – dodatnie temperatury – lodowisko z
przyczyn technicznie niezależnych nie może być uruchomione.

Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie w likwidacji

I DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Bieżąca realizacja czynności z zakresu merytorycznego działu.
II DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Bieżąca realizacja czynności z zakresu merytorycznego działu w tym prowadzenie procedur
windykacyjnych wobec dłużników jednostki.
III DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W ramach funkcjonowania działu wykonano m.in. następujące działania:
Prace gazowe:
• Radków ul. Piastowska 25/8 ( wymiana instalacji gazowej)
Prace elektryczne (naprawa instalacji elektrycznej na częściach wspólnych):
• Wspólnota Mieszkaniowa Wambierzyce ul. Polanicka 17
• Radków ul. Rynek 2/2 lokal komunalny
• Wspólnota Mieszkaniowa Ścinawka Średnia ul. Kościuszki 13 ( części wspólne)
Prace zduńskie
- postawienie nowego pieca:
1. Ścinawka Średnia ul. Orzeszkowej 3/10 (lokal komunalny – Państwo Żuberscy)
Prace blacharsko-dekarskie
- wymiana i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy i wymiana pokrycia dachowego
1. Wspólnota Mieszkaniowa Ścinawka Średnia ul. 11 Listopada 6
2. Wspólnota Mieszkaniowa Ścinawka Górna 4
3. Wspólnota Mieszkaniowa Ścinawka Średnia ul. Mickiewicza 17
4. Wspólnota Mieszkaniowa Ścinawka Średnia ul. Bolesława Chrobrego 7
-wymiana pokrycia dachowego
1. Wspólnota Mieszkaniowa Ratno Dolne 57
- przebudowa kominów:
1. Wspólnota Mieszkaniowa Ratno Górne 51
2. Wspólnota Mieszkaniowa Ratno Dolne 57
Prace administracyjne

bieżąca administracja zarządzanymi Wspólnotami Mieszkaniowymi (95 wspólnot) w
tym:
podejmowanie uchwał, zlecanie usług, przeglądów i realizacja planów
gospodarczych przyjętych na rok 2013,
bieżąca administracja budynkami komunalnymi (46 budynków) w tym: dokonywanie
bieżących przeglądów w terenie oraz ustalanie niezbędnych remontów i napraw.
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 – 39,45 m3 nieczystości płynnych natomiast z terenu gminy – 193,3 m3.
•

Na bieżąco 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,
•

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.
•

Od 1 września 2013 r. realizowany jest przewóz dzieci niepełnosprawnych w ramach

programu ,,Uczeń na wsi’’ do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce
Średniej, Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Ścinawce Dolnej oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących w Nowym Siodle.
•

W ramach decyzji przekazanych przez Sąd Rejonowy w Kłodzku II Zespół Kuratorskiej

Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych pracę społecznie
użyteczną w okresie międzysesyjnym wykonał 1 skazany.

V DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1.

Na bieżąco jest prowadzona dostawa,monitoring jakości wody pitnej oraz odbiór ścieków

na terenie Gminy Radków i sprzedaż hurtowa wody dla ZWiK w Nowej Rudzie

2.

Odbiór ścieków – wykonane zadania :
 kontrola działania Przepompowni Ścieków na terenie działania DWiK
 mycie zbiorników głównych oraz czyszczenie pomp- dwukrotnie
 wymiana pompy ścieków- przepompownia P-2 Ścinawka Dolna- 1 szt.
 wymiana noży tnących rozdrabniacza- przepompownia P-2 Ścinawka Dolna- 1 kpl.

3. Dostawa wody – wykonane zadania :
- uzdatnianie wody pitnej na wszystkich Ujęciach eksploatowanych przez GZUP
- Ujęcia Karłów „MAMUT”- modernizacja
- Ujęcia Karłów III- modernizacja
- wymiana przyłączy wodociągowych – 1 szt
- naprawa przyłączy wodociągowych - 4szt
- płukanie sieci wodociągowych na terenie działania DWiK – czterokrotnie.
4. Naprawa sieci rozdzielczych i armatury wodociągowej:
WA 200 - 1 szt
WA 150 - 1 szt
WA 90 -1 szt
WA 63 -2 szt
5. Wymiany, odbiory, montaż wodomierzy -15szt
6. Mycie i dezynfekcja Zbiornika Głównego- Ujęcia Radków " Wodospady" - czterokrotnie.
7. Zlecenia odpłatne - 1 szt
8. Naprawa nawierzchni oraz muru oporowego na przystanku PKS w Ratnie Dolnym UMiG
9. Modernizacja 2 - ch studni kanalizacji burzowej w Ścinawce Średniej przy ul. Orzeszkowej- UMiG

