Sprawozdanie Burmistrza
za okres od 28.03.2014 rok do 28.04.2014 rok
Sekretarz Gminy
Joanna Rakowska

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH NA SESJI W DNIU 28 MARCA 2014R.

 uchwała Nr LVII/386/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radków - realizowana na bieżąco

 uchwała Nr LVII/387/14 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych – realizowana na bieżąco

 uchwała Nr LVII/388/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków
na 2014 rok - realizowana na bieżąco

 uchwała Nr LVII/389/14 zmieniająca uchwałę Nr XII/67/11 Rady Miejskiej
w Radkowie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Radków - realizowana na bieżąco

 uchwała Nr LVII/390/14 o zmianie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego
zakładu budżetowego pod nazwą Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej
w Radkowie - realizowana na bieżąco

 uchwała Nr LVII/391/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków –
w trakcie realizacji – nowe taryfy będą obowiązywały od 1 maja 2014r.

 uchwała Nr LVII/392/14 w sprawie utworzenia odrębnego głosowania - uchwała
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z dnia 3 kwietnia 2014r. i jest w trakcie realizacji

 uchwała Nr LVII/393/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Radków a Gminą Miejską Nowa Ruda dotyczącego świadczeń

pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej mieszkańcom Gminy Radków
przez Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie - zrealizowana

 uchwała Nr LVII/394/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy Radków środków stanowiących fundusz sołecki - w trakcie realizacji
 uchwała Nr LVII/395/14 w sprawie rezygnacji ze współdziałania Gminy Radków z
jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej –
zrealizowana.

INFORMACJA O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH PRZEZ BURMISTRZA W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM



zarządzenie Nr 37/14 z dnia 31 marca 2014r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04
Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie
Regulaminu

Organizacyjnego

Urzędu

Miasta

i

Gminy

w

Radkowie

-

przedmiotowym zarządzeniem dostosowano strukturę organizacyjną Urzędu do
potrzeb wynikających z procesu likwidacji GZUP i przejmowania zadań oraz
pracowników tego zakładu


zarządzenie Nr 38/14 z dnia 31 marca 2014r. o zmianie zarządzenia Nr 22/14 z
dnia 25 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu

Miasta

i

Gminy w

Radkowie

-

przedmiotowym

zarządzeniem

dostosowano zapisy regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Radkowie
do potrzeb wynikających z procesu likwidacji GZUP i przejmowania zadań oraz
pracowników tego zakładu


zarządzenie Nr 39/14 z dnia 31 marca 2014r. o zmianie zarządzenia Nr 127/13
z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania likwidatora Gminnych Zakładów
Użyteczności

Publicznej

w

Radkowie

-

przedmiotowym

zarządzeniem

dostosowano harmonogram czynności likwidacyjnych do przesuniętego terminu
likwidacji na dzień 30 czerwca 2014r.


zarządzenie Nr 40/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok – w wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na
2014 rok wyniósł po stronie dochodów 31.811.781,00 zł oraz po stronie
wydatków 31.670.457,00zł

 zarządzenie Nr 41/14 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do
wydzierżawienia gminnych nieruchomości - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do wydzierżawienia gminną nieruchomość gruntową stanowiącą 1
m

2

działki nr 970/10 AM 17 położoną w Radkowie z przeznaczeniem na

lokalizację urządzenia związanego z przesyłem sygnału telewizji kablowej.
Nieruchomości przeznaczono do wydzierżawienia na okres 3 lat a czynsz
dzierżawny został ustalony w oparciu o stawki bazowe czynszu dzierżawnego
obowiązujące na dzień zawarcia umowy dzierżawy


zarządzenie Nr 42/14 z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Radkowie dla celów głosowania
korespondencyjnego - przedmiotowym zarządzeniem wyznaczono Obwodową
Komisję Wyborczą Nr 1 w Radkowie dla celów głosowania korespondencyjnego
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25
maja 2014r.

 zarządzenie Nr 43/14 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do
wydzierżawienia gminnych nieruchomości - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do wydzierżawienia gminne nieruchomości gruntowe oznaczone
jako działki:
- nr 156/6 AM 1 o powierzchni 0,35 ha położoną w Wambierzycach (tereny rekreacyjno wypoczynkowe oraz rowy)
- nr 50/10 AM 1 o powierzchni 0,0963 ha położoną w Karłowie (tereny komunikacyjne oraz
inne tereny zabudowane)
- nr 719 AM 28 o powierzchni 3,3196 ha położoną w Radkowie przy ul. Piastowskiej (tereny
rekreacyjno - wypoczynkowe)
Nieruchomości przeznaczono do wydzierżawienia na okres 3 lat dla Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie na cele związane z działalnością gospodarczą przy
obsłudze parkingu w Wambierzycach, wypożyczalni nart biegowych w Karłowie oraz
promocją sportu i turystyki. Roczny czynsz dzierżawny będzie wynosił 150,00 zł netto + VAT i
płatny będzie w całości z góry najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym umowa została
zawarta. Za rok 2014 czynsz płatny w terminie 14 dni od zawarcia umowy


zarządzenie 44/14 z dnia 9 kwietnia 2014r. o zmianie zarządzenia nr 43/14
Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie
przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości - przedmiotowym
zarządzeniem zmieniono zapis dotyczący rocznego czynszu dzierżawnego

„Miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie 150,00 netto+ VAT i płatny
będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT”
 zarządzenie Nr 45/14 z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do sprzedaży gminną nieruchomość lokalową nr 4 położoną w
Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 33
 zarządzenie Nr 46/14 z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia formy
przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe Gminy Radków przedmiotowym zarządzeniem zarządzono przekazywanie przez Kierowników
jednostek

podległych

do

zarządu

jednostki

samorządu

terytorialnego

sprawozdań budżetowych za okresy sprawozdawcze roku 2014 w systemie SJO
Besti@

w

formie

dokumentu

elektronicznego

opatrzonego

podpisem

elektronicznym. W przypadku niespełnienia w/w warunków jednostka przekazuje
sprawozdanie w formie dokumentu i elektronicznie


zarządzenie Nr 47/14 z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania osób kierujących jednoosobowymi spółkami prawa handlowego
Gminy Radków – w związku z utworzeniem spółki komunalnej ze 100% udziałem
gminy, w oparciu o zapisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami

prawnymi

przedmiotowym

zarządzeniem

określono

zasady

wynagradzania osób kierujących jednoosobowymi spółkami prawa handlowego
Gminy Radków:


zarządzenie Nr 48/14 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wykonywania
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy
Radków ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji
Przetargowej

Urzędu

Miasta

i

Gminy

w

Radkowie

-

przedmiotowym

zarządzeniem wprowadzono zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w
Radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz nadano Urzędowi Miasta i Gminy w Radkowie
Regulamin

Pracy

Komisji

Przetargowej.

Wprowadzenie

nowych

zasad

podyktowane było zmianą przepisów prawa w tym zakresie.


zarządzenie Nr 49/14 z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do
zbycia gminnej nieruchomości gruntowej - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość gruntową niezabudowaną,

oznaczoną, jako działka nr 785/1 AM 3 o powierzchni 0,2027 ha położoną w
Wambierzycach (grunty orne)
 zarządzenie Nr 50/14 z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do
zbycia gminnej nieruchomości gruntowej - przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do zbycia gminną nieruchomość gruntową niezabudowaną,
oznaczoną, jako działka nr 266/4 AM 15 o powierzchni 0,0988 ha położoną w
Radkowie (grunty orne)
zarządzenie Nr 51/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do



wydzierżawienia gminnych nieruchomości – przedmiotowym zarządzeniem
przeznaczono do wydzierżawienia gminną nieruchomość gruntową oznaczoną
jako działka nr 518/6 AM 1 o powierzchni ewidencyjnej 1,37ha położoną w
Ścinawce Dolnej. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 6
lat na cele rolne.
zarządzenie Nr 52/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia



obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Radkowie – na okres od dnia 26 kwietnia 2014r. do dnia 31 października 2014r.
powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora GCKSiT w Radkowie Panu Markowi
Kusiakiewiczowi
 zarządzenie Nr 53/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia

miesięcznego

Prezesa

Zarządu

Radkowskich

Usług

Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ustalono, że
wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosić będzie 6.000 zł brutto miesięcznie

Referat Organizacyjno – Administracyjny
Kierownik Józef Strug
Staże pracownicze:

W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w miesiącu
kwietniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie półroczny staż odbywały 4 osoby
bezrobotne.

Urząd Miasta i Gminy:

Na podstawie umowy z dnia 9.03.2014r. zawartej między UMiG w Radkowie a PUP w
Kłodzku w sprawie zorganizowania zatrudnienia w ramach robót publicznych - nawiązano
stosunek pracy z 9 osobami które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas
określony od 14.04.2014r. do 10.10.2014r. Jedna osoba nie podjęła zatrudnienia i jedna
osoba zrezygnowała z pracy. W miejsce tych osób skierowane zostały przez PUP 2 kolejne
osoby długotrwale bezrobotne które zostaną zatrudnione na umowę o pracę.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Piotr Rożej
W ramach wykonywanych przez referat obowiązków w okresie od dnia 27 marca
2014r. do dnia 25 kwietnia 2014r:
Przygotowano 8 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Radków, tj.:



•

cztery zarządzenia w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości tj.

- działki nr 518/6 AM 1 położonej w Ścinawce Dolnej i 942/2 położonej w Ścinawce Średniej
przeznaczonych na cele rolne,
- części gminnej działki nr 970/10 położonej w Radkowie z przeznaczeniem na lokalizację urządzenia związanego z przesyłem sygnału telewizji kablowej,
- działek nr 156/6 i 469/1 położonych w Wambierzycach, nr 50/10 położonej w Karłowie, nr
719 położonej w Radkowie przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w celu realizacji zadań statutowych.
•

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości lokalowej nr 4
(lokal użytkowy) położonej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 33.

•

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej działki gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę, oznaczonej jako działka nr 266/4 o pow. 0,0988 ha
położonej w Radkowie przy ul. Stołowogórskiej;

•

zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej działki gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę, oznaczonej jako działka nr 785/1 o pow. 0,2027 ha
położonej w Wambierzycach.

•

zarządzenie nr 44/14 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 kwietnia 2014r. o
zmianie zarządzenia nr 43/14 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 kwietnia

2014r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości
Podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o:
- II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 264/3 AM-15 o pow. 941 m 2, położonej przy ul.
Stołowogórskiej 6 w Radkowie. Cena wywoławcza 54 000,00zł netto + 23% VAT. Termin
przetargu 22-05-2014r.
- I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 349/3 AM-3 o pow. 0,2543 ha, położonej
w Wambierzycach. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 33,06 zł.
Termin przetargu 15.05.2014r.
- I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 761/4 AM 30 położonej w Radkowie. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 22 000,00 zł. termin przetargu wyznaczono na dzień 27 maja 2014r.


Przeprowadzono następujące przetargi.

- III przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 585/1 AM-21 o pow. 0,0935 ha, położonej przy ul. Leśnej
6 w Radkowie. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku zgłoszeń
uczestnictwa w przetargu.
- I przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości gruntowej nr 157, o pow. 0,64
ha. Przetarg wyłonił nabywcę nieruchomości. Cena sprzedaży ustalona została na kwotę
18 700,00 zł.
Zawarto akt notarialny dotyczący zbycia gminnej nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej
w budynku położonym w Ścinawce Średniej przy ul. 11 Listopada 8. Sprzedaż realizowana była
na wniosek głównego najemcy. Cena zbycia nieruchomości określona została na kwotę
44 600,00 zł. Najemcy udzielona została bonifikata w wysokości 2,5% za każdy pełny rok najmu
nabywanego lokalu co w sumie dało 65% bonifikaty w związku z czym z tytułu wykupu lokalu
mieszkalnego najemca zapłacił kwotę 15 610,00 zł.
Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 31.03.2014r. nr GiGN.6844.2.2012.AB,
wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Gminnych Zakładów Użyteczności
Publicznej w Radkowie na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie numerami: 445/6 AM
17 położonej przy ul. Rynek 16, 440/1 AM 17 położonej przy ul. Spadzistej i 165 AM 14
położonej przy ul. Grunwaldzkiej. Jednocześnie zawarto z w/w jednostką umowę użyczenia

nr GiGN.6845.87.2014.AJ z dnia 1 kwietnia 2014r. na część pomieszczeń znajdujących się
w budynku pełniącym funkcję biurowo - magazynową na dz. nr 445/6 oraz na część
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 440/1 pełniącej funkcję placu składowomanewrowego.
W

dniu 3 kwietnia 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy Radków wpłynęło obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 marca 2014 r. informujące, że do 30
kwietnia 2014 r. został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia
przez RDOŚ warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowlany i projekt
wykonawczy na odcinkową regulację koryta rz. Ścinawki w km 0+000 - 26+800 na
odcinku od m. Tłumaczów do ujścia do rz. Nysy Kłodzkiej przy zastosowaniu
elementów ekoregulacji wraz z dowiązaniem się do odcinków wyregulowanych i
niewymagających regulacji oraz przystosowaniem koryta do migracji i bytowania ryb”.
W związku z powyższym do czasu wydania postanowienia przez RDOŚ w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia tut. Urząd nie może wszcząć dalszych
czynności związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W

związku

z

koniecznością

wykorzystania

do

celów

planistycznych

związanych

z opracowaniem projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Radków” danych dotyczących zagrożenia powodziowego
w postaci map zagrożenia i ryzyka powodziowego pismem z dnia 5 marca 2014 r. Urząd
Miasta i Gminy Radków ponownie wystąpił do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie o wskazanie terminu przekazania Gminie ww. materiałów. W dniu 7 kwietnia
2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z informacją, że mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w wersji numerycznej, w dalszym ciągu podlegają sprawdzeniu i weryfikacji
kompletności, a ich udostępnienie nastąpi prawdopodobnie na przełomie drugiego i trzeciego
kwartału bieżącego roku. Otrzymanie map pozwoli dokończyć procedurę przygotowania w/w
projektu Studium.

-

Trwają prace związane z zamianą gruntów pomiędzy Gminą Radków, a Parkiem

Narodowym Gór Stołowych. Prace związane z przedmiotową zamianą przeciągają się ze
względu na zmiany organizacyjno-prawne dotyczące Parku Narodowego. Z dniem 1 stycznia
2012r. Park Narodowy, będący dotychczas państwową jednostką budżetową, stał się z mocy
prawa państwową osobą prawną. Jednocześnie grunty Skarbu Państwa znajdujące się
dotychczas w trwałym zarządzie Parku Narodowego przeszły w jego użytkowanie wieczyste.
Przewiduje się, iż prace związane z przedmiotową zamianą zakończą się w pierwszej
połowie bieżącego roku. W chwili obecnej oczekuje się odpowiedzi organów podatkowych

dotyczącej kwestii związanych z ewentualną koniecznością uiszczenia podatku VAT od
nieruchomości przekazywanych Gminie przez Park Narodowy. W ramach zamiany Gmina
uzyskać ma drogi wykorzystywane przez mieszkańców Gminy, w tym ulice Piękną w
Radkowie. Park Narodowy otrzyma natomiast grunty gminne, będące dawniej drogami, a
obecnie stanowiące grunty rolne lub leśne, które w całości znajdują wśród jego
nieruchomości.
-

Trwają prace potrzebne do przeprowadzenia zamiany nieruchomości pomiędzy

Gminą Radków, a Skarbem Państwa. Przedmiotowa zamiana pozwoli uregulować stan
prawny gruntów gminnych zajętych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu podczas regulacji przebiegu potoków Posna i Cedron. Koszty związane z
przeprowadzeniem zamiany w całości mają zostać poniesione przez RZGW. W chwili
obecnej oczekuje się na zajęcie w przedmiotowej sprawie stanowiska przez Starostę
Kłodzkiego, gdyż to Starosta Kłodzki będzie reprezentować Skarb Państwa w tej sprawie.
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 związku z nieodpłatnym udostępnieniem przez Główny Urząd Geodezji i

Kartografii aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w ramach
projekty TERYT 2 i TERYT 3 na bieżąco wprowadzane są do ogólnodostępnej aplikacji dane
dotyczące gminnej ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
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.
W okresie sprawozdawczym przyjęto do rozpoznania 11 wniosków o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew. W tym samym czasie wydano 14 decyzji zezwalających na usunięcie

drzew. W chwili obecnej 13 wniosków oczekuje na rozpatrzenie.
Burmistrz Miasta i Gminy Radków zwrócił się z wnioskami do Starosty Kłodzkiego
o wydanie stosownego zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowościach Karłów,
Tłumaczów i Ścinawka Dolna rosnących na terenach nieruchomości będących własnością
Gminy Radków, które to należało usunąć w związku z planowanym przeprowadzeniem
inwestycji, jak również w związku z tym, iż drzewa z powodu złej kondycji zdrowotnej nie
rokowały 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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Polityki Społecznej
złożono „Ofertę na konkurs Maluch – edycja 2014” (Moduł 2): zapewnienie funkcjonowania
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminę do dnia 31 grudnia
2013 z udziałem programu „Maluch” - wnioskowana kwota dotacji: 80% (572.753,00zł) - 458
202 zł – otrzymamy dotację w wys.: 68% – kwotę: 389.670,00zł.
Podpisano umowę dotacji pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Radków na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na
kwotę 145.927,00zł (za okres od stycznia do czerwca 2014r.).
Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przesłano bazę danych w systemie SIO – stan na
31.03.2014r. zawierającą:


liczbę nauczycieli w etatach – 99,43;



liczbę nauczycieli w osobach – 130;



liczbę uczniów – ogółem: 921, w tym:



gimnazjum – 236;



szkoła podstawowa – 415;



przedszkolaki – 270.

Na bieżąco trwa realizacja projektu – zajęcia sportowe (treningi fitness) skierowane dla grupy
seniorów z terenu Gminy Radków. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w Ratnie Górnym i
1 raz w tygodniu w Ścinawce Średniej na hali sportowej.

Zakończono szkolenie dla nauczycieli „Szachy w szkole” (21 osób z wszystkich szkół
podstawowych klas „I-III” i przedszkoli z terenu Gminy Radków), którzy rozpoczną naukę
gry w szachy w szkołach w najmłodszych klasach od 1 września 2014 roku. Szkolenia
odbywały się na hali sportowej w Ścinawce Średniej. Na zakończenie kursu odbył się turniej
szachowy kobiet, który nazwano „Indywidualne Mistrzostwa Gminy Radków w szachach –
kobiet”, (wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin).
Szkolenie na zlecenie Gminy Radków zorganizował Dolnośląski Związek Szachowy we
Wrocławiu.
Wiejskie Centrum Kultury i Integracji w Wambierzycach przy ul. Noworudzkiej 2
Centrum w Wambierzycach czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych od 17.00 do 20.00 (18 godzin tygodniowo).
W kwietniu Centrum najczęściej odwiedzały dzieci (18) i młodzież (13) z Wambierzyc, które
oprócz zwykłych zajęć i zabaw na Sali przygotowywały się do turnieju tenisa stołowego oraz
do konkursu wiedzy pożarniczej – etap gminny i powiatowy z ćwiczeniami praktycznymi.
Ponadto odbyło się kilka imprez organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny:
Przegląd

Wierszy

Przedszkolaków,

Gminny

Turniej

Tenisa

Stołowego,

Warsztaty

Wielkanocne. Wcześniej nagrywany był też program reklamowy TV Wrocław.
W soboty w dalszym ciągu rozgrywane są mecze piłki siatkowej dorosłych i młodzieży-ok.12
osób. Rzadziej niż do tej pory na zajęcia ruchowe zjawiali się wczasowicze

z ośrodka

Zielona Róża. W razie niepogody na Sali odbywają się także treningi piłki nożnej dla dzieci –
2 x w tygodniu.
W siłowni ćwiczyło więcej kobiet, dwie systematycznie, pięć bardziej sporadycznie. Do 22
kwietnia wykupione zostały 4 nowe karnety, 3 pozostały aktualne. Wpływy z Centrum sięgają
ok. 200 zł
Hala Sportowa
Tradycyjnie w dni szkolne do godzin wczesno popołudniowych z hali korzystały dzieci
przedszkolne oraz młodzież z Zespołu Szkół w Ścinawce Średniej.
W godzinach 15 – 18,00 odbywały się stałe zajęcia piłki siatkowej dziewcząt, AEROBIKU,
FITNES, HIP-HOPA, zajęcia sekcji łuczniczej i szachowej.
Młodzież z Zespołu Szkół w wymiarze 5 godzin w tygodniu w ramach SKS-ów grała w piłkę
siatkową, piłkę ręczną, kosza oraz tenisa ziemnego.
W godzinach wieczornych korzystano z hali głównie z piłki halowej i tenisa ziemnego.
Przez cały dzień można było ćwiczyć na siłowni, pograć w tenisa stołowego.
W miesiącu kwietniu sprzedano 7

karnetów miesięcznych na siłownię, pozostałe osoby

korzystały z tej formy ćwiczeń korzystając od 2 – 3 razy w tygodniu.

Zmniejszyły się wpływy z hali w porównaniu z miesiącami zimowymi co jest spowodowane
odpływem ćwiczących na obiekty otwarte.
Osiągnięto w/w okresie wpływy z hali w wysokości 3100 złotych.
Odnotowano 1650 osób ćwiczących w godzinach popołudniowych.
IMPREZY SPORTOWE i INNE
1. Powiatowy turniej szachowy ZŁOTA WIEŻA w dniu 22 marca zgromadził na starcie 6
drużyn z terenu Powiatu, zwyciężył UKS GIECEK Radków.
2. W dniu 27 marca w Żarowie w strefowym turnieju szachowym Szkół Podstawowych SP
Ścinawka Średnia zajęła I miejsce, a w kategorii gimnazjów Ścinawka Średnia była druga.
Obie szkoły uzyskały awans do Finału Wojewódzkiego.
3. W finale już tak dobrze nie było we Wrocławiu w Centrum Kongresowym w dniu 15
kwietnia obie reprezentacje szkolne ze Ścinawki Średniej zajęły 8 miejsca.
4. Coroczne spotkanie Stoły Wielkanocne w dniu 06 kwietnia zgromadził kilka tysięcy
odwiedzających osób.
5. 12 kwietnia odbył się IV turniej Grand Prix Ziemi Kłodzkiej w szachach, w którym brało
udział 52 zawodników z terenu Powiatu Kłodzkiego, Ząbkowickiego oraz 7 osobowa
reprezentacja z klubu Slovan Broumov.
Polityka społeczna i ochrona zdrowia
W dniu 27.03.2014r. w Radkowie w NZOZ „Medicus” firma Celon Pharma S.A z Łomianek
przeprowadził bezpłatne badania spirometryczne w ramach ogólnopolskiego programu
„chwytaj każdy oddech”. Celem przeprowadzonych badań była również edukacja w zakresie
chorób płuc- ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, roli wczesnej diagnostyki i zasad
współpracy pacjenta i lekarza w trakcie leczenia astmy i POCHP (Przewlekłej Obturacyjnej
Choroby Płuc). Z badań spirometrycznych skorzystało 37 osób w tym 30 osób skorzystało z
konsultacji pulmonologa dr Antoniego Popiela.
W dniu 31.03.2014r. Pani Poseł na Sejm RP oraz wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji
Zdrowia Pani Halina Szymiec- Raczyńska,

przeprowadziła wykład na temat aktywności

fizycznej i konieczności wykonywania badań mammograficznych. W spotkaniu wzięły udział

mieszkanki Gminy Radków oraz seniorzy z Radkowskiego Klubu Aktywnego Seniora
„ Srebrny Liść”.
Na prośbę Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój zwrócono się z prośbą do funkcjonujących na
terenie Gminy Radków N ZOZ-ów o podanie liczby osób potrzebujących domowej opieki
paliatywnej. Opieka miałaby charakter stworzenia domowego hospicjum dla osoby chorej
poprzez zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie wykwalifikowanego opiekuna lub
pielęgniarki.
Realizator szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, wywołanego przez
wirusy HPV, dotyczących dziewcząt urodzonych w roku 2000 i 2001 w m-cu marcu podał 1
dawkę szczepionki. Uprawnionych do szczepień z tych roczników jest 85 dziewczynek.
Realizator otrzymał 51 deklaracji od rodziców i prawnych opiekunów wyrażających zgodę na
podanie szczepionki:
- w dniach 12.03.2014r. zaszczepiono 23 dziewczynki
- w dniu 19.03.2014r. zaszczepiono 14 dziewczynek
- w dniu 04.04.2014r. zaszczepiono 7 dziewczynek
- w dniu 09.04.2014r. zaszczepiono 3 dziewczynki.
Pierwszą dawkę szczepionki podano 47 dziewczynkom. Ze względu na chorobę u 4
dziewczynek przesunięto termin podania 1 dawki szczepionki.
W

miesiącu

kwietniu

uzgodniono

z

firmami

mammograficznymi

terminy

badań

mammograficznych. Badania w Gminie Radków będą wykonywane:
- 6 maja 2014r. w Radkowie
-6 września 2014r. w Radkowie
-17 września 2014r. w Ścinawce Średniej
Prowadzono

rozmowy

z

Fundacją

Ronalda

McDonalda

z

Warszawy,

realizującą

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE
nowotworom u dzieci”. Badaniami objęte byłyby dzieci w wieku 9 m-cu do 6 lat. W czasie
badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów
jamy brzusznej, a u chłopców moszny. Koszt akcji w części pokrywa fundacja a w części np.:
samorząd. Koszt jednego badania to kwota 68 zł.
Podjęto działania związane z organizacją konferencji w dniu 07.05.2014r. na temat:
„ Profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Radków. W programie konferencji przewiduje
się wykłady na temat:

- „Profilaktyki zdrowotnej kobiet - rak szyjki macicy i rak piersi”- wykład poprowadzi Poseł na
Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Pani Halina Szymiec- Raczyńska.
- „Chorób wektorowych - bolerioza i kleszczowe zapalenie mózgu”- wykład poprowadzi
kierownik Sekcji Epidemiologii z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kłodzku
Pan Krzysztof Dąda.
-

„Dlaczego warto szczepić dzieci - kalendarz szczepień, szczepienia obowiązkowe

i dodatkowe” - wykład poprowadzi młodszy asystent z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kłodzku Pani Małgorzata Warczyk.
- „Profilaktyki raka jelita grubego”- wykład poprowadzi dr specjalista chirurg z SCM w
Polanicy Zdrój Pan Wojciech Wołoszczuk.
Klub Seniora


31 marca spotkanie z poseł Haliną Szymiec-Raczyńską –lekarzem ginekologiem.

Tematem była profilaktyka chorób kobiecych.


5 kwietnia –udział w Wystawie Stołów Wielkanocnych w Kłodzku.



6 kwietnia- udział w XIII Wystawie Stołów Wielkanocnych Gminy Radków Ścinawce

Średniej.


7 kwietnia – na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy 7osobowa

grupa seniorów uczestniczyła w „Debacie senioralnej”, która odbyła

się

w Centrum

Innowacji i Biznesu w Nowej Rudzie.


11 kwietnia – 20 osobowa grupa seniorów wysłuchała interesującej prelekcji mgr. J.

Jeżka pod nazwą „Przyroda Kłodzkiego Pogranicza” , która odbyła się w Centrum Keitha
Morrisa w miejscowości Dobre w Czechach -

w ramach projektu ”Razem dla ludzi i

przyrody.” Pokazano wiele przepięknych fotografii kwiatów , owadów i historycznych miejsc.
Była to niezwykła lekcja przyrody, którą seniorzy zapamiętają na długo.

Informacje z poszczególnych szkół i przedszkola:
Zespół Szkół w Radkowie


Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej.



Wyjazd uczniów klasy IV szkoły podstawowej do miejscowości Dobrë w Czechach w

ramach Projektu Polsko-Czeskiego „Razem dla ludzi i przyrody”. Uczniowie samodzielnie
mogli zaprojektować i wykonać budki dla ptaków i owadów.



Wyście najmłodszych uczniów z Oddziału Przedszkolnego do Gminnego Centrum

Kultury w Radkowie na udział w przedstawieniu teatralnym pt: „Kozucha- Kłamczucha”.


Wspólny wyjazd uczniów klas III Gimnazjum z Radkowa z uczniami klas III

Gimnazjum ze Ścinawki Średniej na zaproszenie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w
Bożkowie na Dni Otwarte.


Udział Szkoły w „XIII Wystawie Stołów Wielkanocnych Gminy Radków”. Prezentacja

przez uczniów własnoręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych i występy artystyczne.


Odebranie

nagród rzeczowych przez uczniów wyróżnionych: biorących udział w

Gminnym Konkursie Plastycznym pt: „Wielkanocne Słodkości”.Udział uczniów klas trzecich
szkoły podstawowej i reprezentowanie Gminy w Słupcu w X Międzyszkolnym Konkursie
Czytania ze Zrozumieniem pt: „Czytanie pomaga zrozumieć siebie i świat”.


Zorganizowanie i przeprowadzenie Etapu Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakwalifikowanie się drużyny szkoły podstawowej do etapu Powiatowego, który odbędzie się
10.05.2014r. w Wałbrzychu.


Reprezentowanie Szkoły przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej w I Gminnym

Konkursie Recytatorskim pt: „Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej” w Ścinawce Średniej.
Zdobycie I miejsca przez ucznia z klasy pierwszej.


Wyjazd rekreacyjny uczniów klas 0-III na pływalnię do Słupca.



Przystąpienie Szkoły do Ogólnopolskiego Programu Grantowego „Z Kujawskim

pomagamy pszczołom” pod patronatem m.in. Fundacji Nasza Ziemia. Celem programu jest
zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną
przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska
naturalnego jest bardzo ważne.


Kiermasze szkolne związane ze sprzedażą własnoręcznie wykonanych przez

uczniów ozdób świątecznych i smakowitości związanych z Wielkanocą.


Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla uczniów klas trzecich Gimnazjum.



Dni Otwarte w naszej szkole.



Uroczystość szkolna związana z Kanonizacją Papieża Jana Pawła II.



Przygotowanie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół na rok

szkolny 2014/2015r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach


Uczeń kl. V Przemysław Wójcik

zajął 2 miejsce w Powiatowym konkursie wiedzy

pożarniczej pt. „ Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowanego przez Powiatową Staż
Pożarną w Kłodzku.


Dnia 3 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach odbyły się
warsztaty Wielkanocne z udziałem rodziców oraz zaproszonych gości. Uczniowie

poznawali różne metody dekorowania

ozdób wielkanocnych. Wykonane prace

prezentowane były na Gminnej Wystawie Stołów Wielkanocnych w Ścinawce Średniej
oraz szkolnym kiermaszu.


Dnia 4 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wambierzycach odbył się
Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Uczniowie zajęli 2 i 3 miejsca: 2 i 3 miejsce w
kategorii chłopców,



Dnia 4 kwietnia 2014 roku odbył się monitoring z przygotowania placówki do przyjęcia
dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej przez wizytatora z Kuratorium

Oświaty w

Wrocławiu- bez zaleceń.


Dnia 10 kwietnia 2014 r. uczniowie klasy 3 brali udział w ogólnopolskim sprawdzianie
trzecioklasisty zorganizowanego przez wydawnictwo OPERON.



Dnia 23

kwietnia 2014 r. odbyła się kontrola stanu sanitarnego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Wambierzycach przez przedstawiciela Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną w Kłodzku. Nie wykazano nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.
Uczniowie klasy V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach zajęli 1,2 i 3
miejsce w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.” Młodzież
zapobiega” pożarom, który odbył się 6 marca 2014 r. w Ścinawce Średniej.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ścinawce Dolnej
1. Uczniowie klasy VI pisali sprawdzian zewnętrzny sprawdzający wiedzę i umiejętności
będące podsumowaniem szkoły podstawowej.
2. Uczniowie klasy V pisali diagnostyczny , ogólnopolski test zewnętrzny przygotowany przez
Operon .
3. Organizowano Tydzień działań profilaktycznych w blokach tematycznych- „Śniadanie daje
moc”, „Jestem nowoczesny- nie palę”,

wspólne ćwiczenia poranne, przedstawienie

profilaktyczne, prezentacja dotycząca zdrowego żywienia.
4. Konkurs plastyczny i konkurs wiedzy z okazji Dnia Ziemi.
5. Organizacja Koncertu” Papież , który ukochał góry” dla społeczności lokalnej z okazji
Kanonizacji Jana Pawła II . Koncert przygotowano we współpracy z Biblioteką Publiczną ,
która zaprezentowała wystawę książek i pamiątek związanych z Papieżem.
6. Uczniowie

i dzieci przedszkola mieli możliwość uczestniczenia w przedstawieniach

teatralnych „ Teatr Młodego Widza „ oraz wyjazd na wycieczkę na Wielką Sowę.
7. Przygotowano Dzień Matematyki – uczniowie brali udział w turniejach i

pokazach

matematycznych i konkursach informatycznych.
8. Szkoła uczestniczyła w Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym – przygotowano cześć
artystyczną i ozdoby na kiermasz.

9. Drużyna piłki nożnej uczestniczyła w turnieju strefowym piłki nożnej w Żarowie, drużyna
szachistów zajęła II miejsce w Strefowym Turnieju Szachowym.
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej
1.W dniu 01.04.2014r. w szóstych klasach przeprowadzono sprawdzian na zakończenie
szkoły podstawowej.
2.W dniach 23-25.04.2014r. przeprowadzony został

egzamin gimnazjalny w klasach

trzecich.
3.Uczniowie i nauczyciele przygotowali występ oraz stół wielkanocny w ramach XIII Wystawy
Stołów Wielkanocnych Gminy Radków.
4.Uczeń klasy III gimnazjum Bartosz Cukla wygrał powiatowy etap Konkursu Wiedzy
Pożarniczej i w finale wojewódzkim zajął 4 miejsce.
5.W turnieju BRDM na szczeblu gminnym drużyna szkoły podstawowej zajęła II miejsce,
a drużyna gimnazjum I miejsce.
6.Drużyna dziewcząt z gimnazjum

zajęła IV miejsce w finale strefy wałbrzyskiej

w

zawodach piłki ręcznej.
7.Drużyna chłopców z gimnazjum zajęła IV miejsce w finale powiatowym zawodów w piłce
ręcznej.
8.Uczeń

klasy

II

gimnazjum

Szymon

Madej

zajął

I

miejsce

w

I

Powiatowym

i Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Europejskich „Europa Naszym Domem”.
9.W szkole zorganizowany został w dniu 16.04.2014r. Dzień Zdrowia poświęcony zdrowemu
odżywianiu i aktywnemu trybowi życia.
10.Zakończona została rekrutacja do oddziału przedszkolnego, I klasy szkoły podstawowej i
I klasy gimnazjum.
Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie


Dnia 30.03.2014r dzieci 5-letnie z Radkowa wzięły udział w koncercie zorganizowanym
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków w kościele św.Doroty z cyklu Cztery
Pory Roku ,,Wiosna''.Podczas koncertu zaprezentowały pieśni przygotowane przez
pana Stanisława Paluszka.



Dnia 03.04.2014r dzieci z Radkowa

obejrzały teatrzyk pt.,,Kozucha Kłamczucha'' w

wykonaniu aktorów z teatru ,,ART-RE'' z Krakowa .


Dnia 06.04.2014r. wszystkie dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą
żłobkową w Radkowie wzięły udział w XIII Wystawie Stołów Wielkanocnych.

-dzieci wystąpiły na scenie z programem artystycznym
-grupy przedszkolne przygotowały prace plastyczne,,Kolorowe mazurki Ziemi Radkowskiej''

-nauczyciele z rodzicami przygotowali kiermasz ozdób wielkanocnych


Dnia 09.04.2014r odbył się organizowany przez przedszkole XI Gminny Przegląd Wiersza
,,Zdrowy Przedszkolak'' pod hasłem,,Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i
higienę dbamy''. Wystąpiło 28 dzieci z 14 oddziałów przedszkolnych z gminy Radków.
Uroczystość dostarczyła wiele pozytywnych emocji dzieciom i zaproszonym gościom.
W konkursie plastycznym ,,Kolorowe mazurki Ziemi Radkowskiej'' w kategorii



Przedszkole I miejsce otrzymały dzieci 4-letnie z przedszkola w Ścinawce Średniej ,,II
miejsce dzieci 3-letnie z Radkowa.,a III miejsce dzieci 5-letnie z Radkowa.
We wszystkich oddziałach przedszkola zaplanowano organizację Zielonego Tygodnia w
ramach działań zrealizowane zostały:
- oglądanie bajki ekologicznej „Przygody Kropli Wody”
- konkurs plastyczny „Kwiatki,bratki i stokrotki''
- quiz ekologiczny
- przemarsz ulicami miasta z ekologicznymi transparentami
-sprzątanie świata połączone z przypomnieniem zasad segregacji śmieci.
Dzieci

wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Chcemy żyć zdrowo i

kolorowo'' Dzieci z przedszkola w Tłumaczowie wzięły udział w sadzeniu drzewek w ,,Alei
Przedszkolaka'' i nadały im imiona.
W indywidualnych mistrzostwach Gminy Radków w szachach kobiet I miejsce zajęła Ewa
Lubomska nauczycielka z przedszkola w Ścinawce Średniej a II miejsce Katarzyna Strąk z
przedszkola w Radkowie.
We wszystkich oddziałach odbyły się warsztaty wielkanocne z udziałem rodziców.

Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej
Kierownik Maria Malik

•

Złożony w I naborze 2013 projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Radków” z działania 8.3 został rekomendowany przez Komisję Oceniającą do
dofinansowania. Trwają prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów do
podpisania umowy. Zgodnie z naszym wnioskiem zostanie zakupionych 110 szt.
laptopów. Beneficjentami ostatecznymi będą nasze jednostki organizacyjne, zdolni
uczniowie, osoby niepełnosprawne, osoby pow.50 roku życia oraz gospodarstwa
domowe.

Nabór

regulaminem.

będzie

prowadzony

zgodnie

z

wcześniej

przygotowanym

•

Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
RPO WD Priorytet V Działanie 5.4” Zwiększenie efektywności energetycznej o
dofinansowanie zadania pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez
termomodernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej. Projekt ten złożony został w
Bazie Projektów Systemowych przeszedł pozytywnie ocenę formalną i gmina została
zaproszona do złożenia wniosku o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku mija w
dniu 12.05.2014 r.

•

W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie do naboru w działaniu 5.4 RPO WD
„Zwiększenie efektywności energetycznej”, w którym uczestniczył pracownik referatu.

•

Koordynacja projektu podczas imprez organizowanych przez czeskiego partnera
projektu pn Razem dla ludzi i Przyrody” w dniach 02.04. i 11.04.2014 r.

•

W dniu 6 kwietnia 2014 r – promocja gminy podczas wystawy „Stołów
Wielkanocnych”.

•

W dniu 14.04.2014 r. odbyło się spotkanie z partnerami porozumienia w związku z
trwającymi pracami nad kształtem diagnozy i strategii Partnerstwa Noworudzko –
Radkowskiego.

Dokument

ten

powstanie

w

ramach

realizacji

umowy

o

dofinansowanie projektu pn "Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko
– Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru
funkcjonalnego."
•

W dniu 22.042014 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące przebiegu realizacji
projektu pn „Uroczystości, rzemiosła i tradycyjne produkty czesko-polskiego
pogranicza Gmina Radków.”

•

Promocja gminy podczas II Pielgrzymki Motocyklowej Dolnego Śląska w dniu 27
kwietnia br

•

W dniu 29.04.2014r odbędzie się posiedzenie polskich i czeskich członków
Euroregionu Glacensis. Gmina bierze udział w Tm posiedzeniu.

•

Gmina została zaproszona do wzięcia udziału w akcji Dni Otwarte Funduszy
Europejskich. Dni otwarte zorganizowano z okazji 10- lecia Polski w Unii Europejskiej
i odbędą się dniu 09.05.2014 r.

w Sali Ratuszowej. Wszystkich serdecznie

zapraszamy.
•

Pozytywnie zatwierdzony został wniosek o płatność (przedostatni) do zadania
„Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach : Rynek 11,25,29, Jagiellońskiej
11, oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków”.

•

Po wyłonieniu Wykonawcy na roboty budowlane w ramach projektu pn „Razem dla
ludzi i przyrody”- Adaptacja ruin budynku przy ulicy Kościelnej 1 w Radkowie
rozpocznie się rzeczowa realizacja polskiej części projektu.

•

Po wyłonieniu Wykonawcy na roboty budowlane w ramach projektu pn „Wspieranie
rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten - 2.
Etap” rozpocznie się rzeczowa realizacja polskiej części projektu.

•

23.04.2014 Kłodzko Udział w walnym zgromadzeniu członków Gmin Ziemi Kłodzkiej i
Gmin Euroregionu Glacensis

•

Trwają prace związane z realizacją projektu Mała architektura sakralna na pograniczu

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Małgorzata Bądkowska

W miesiącu kwietniu 2014 r zostało przyjętych dwadzieścia cztery wnioski o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które następnie zostały
przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do Ministra Gospodarki .
Udział pracownika merytorycznego w konferencji , która odbyła się w dniu 08.04.2014r w
Boguszynie dotycząca przekazania przedsiębiorcom jak i pracodawcom informacji na temat
konkurencyjności, innowacyjności i pozyskiwaniu środków finansowych oraz możliwość
wsparcia przez Urzędy Pracy. A także udział w szkoleniu w dniu 25.04.2014r we Wrocławiu
dotyczącym zmian w formularzu CEIDG-1 wraz z nowymi załącznikami do CEIDG -1,
Pojedynczy Punkt Kontaktowy oraz aktualne problemy w prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie w
miesiącu kwietniu odbyła dwa posiedzenia pierwsze w dniu 11 kwietnia 2014r na którym :
Pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Katarzyny Łycyniak o wydanie zezwoleń 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
lokalu Bar „Pod Kotwicą” w Radkowie ul. Kolonia Leśna 13.
Pozytywnie zaopiniowała wniosek Firmy P.H.U. Alicja Rybak – Rączka o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w lokalu Bar „Czarodziejski Młyn” w Radkowie ul. Kościuszki 36A.
Pozytywnie zaopiniowała wniosek Firmy EKOMA Handel Usługi – Marcin Sznajder 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 Restauracja „Szczeliniec” w Karłowie 6A.
Drugie posiedzenie odbyła w dniu 23 kwietnia 2014r na którym:
1. Przeprowadziła rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu oraz środków
odurzających.
2. Pozytywnie zaopiniowała wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wambierzycach ul.
Objazdowa 8A o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo w czasie trwania Majówki organizowanej w
Wambierzycach w dniu 03.05.2014r.
3. Zapoznała się ze sprawami kierowanymi na bieżąco do MGKRPA.

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

•

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem na realizację zadań
w ramach „Przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi dolnośląskiej”, przedłożono
do realizacji łącznie 8 wniosków. Zadania przedłożone do dofinansowania będą
realizowane przez: OSP Ścinawka Średnia, OSP Ratno Dolne, OSP Ścinawka Dolna,
UKS VICTORIA, Stowarzyszenie Twórców Regionalnych Gminy Radków, WLKS
Wambierzyce,

Stowarzyszenie

„Wszyscy

razem”

i

UKS

Giecek

Radków.

Zaplanowane działania, oparte przede wszystkim na organizacji imprez kulturalnych i
sportowo-rekreacyjnych odbędą się w okresie od sierpnia do października. Łącznie
możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł. Oczekujemy na listę
rankingową projektów.
•

W związku z rozpoczęciem objazdów na obszarze sołectw zgłoszonych do konkursu
Piękna wieś radkowska 2014, informuję, że komisja oceniająca w składzie Agnieszka
Cyron, Kamil Jaszczyszyn, Elżbieta Polanowska i Paweł Mazurkiewicz przyznała
punktację za aktywność mieszkańców i estetykę wsi w I etapie. Kolejność według

punktacji jest następująca (z tym, że niektóre miejscowości otrzymały tą samą ilość
punktów):

•



Ścinawka Średnia (1 miejsce)



Wambierzyce (2 miejsce)



Ścinawka Górna (3 miejsce)



Suszyna (4 miejsce)



Ratno Dolne (4 miejsce)



Ścinawka Dolna (4 miejsce)



Tłumaczów (5 miejsce)



Ratno Górne (5 miejsce)



Raszków (5 miejsce)



Gajów (6 miejsce)

6 kwietnia bieżącego roku odbyła się już „XIII Gminna Wystawa Stołów
Wielkanocnych” w hali sportowej w Ścinawce Średniej. W tym roku pod hasłem:
„Kolorowe mazurki ziemi radkowskiej”. W wydarzeniu wzięło udział wiele organizacji
wiejskich i stowarzyszeń radkowskich, które przygotowały fantastyczną wystawę
złożoną z 22 polskich i czeskich stołów wielkanocnych. W kiermaszu wzięła udział
zaskakująco duża ilość uczestników. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły ludowe
oraz dzieci i młodzież z placówek oświatowych. Wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji tak wspaniałego wydarzenia, które przyciągnęło tysiące gości składamy
serdeczne podziękowania.

•

Oczekujemy na listę rankingową tworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego dla projektów, wśród których przedłożono wniosek o dofinansowanie
dla zadania mającego na celu utworzenie w miejscowościach Raszków, Suszyna i
Ścinawka Średnia (ul. Orzeszkowej) placów zabaw.

Irena Grodź
1. Organizacja i prowadzenie szkolenia polowego na zasiewach zbóż i rzepaku dla rolników
w dniu 11-04-2014 na temat : Ocena stanu roślin ozimych pod kątem zachwaszczenia,
zagrożenia chorobami, braku nawożenia, uczestniczyło ponad 50 rolników. Na polach
wykonano pomiar zasobności azotu w roślinach. Zasiewy oceniali i proponowali zalecenia
Przedstawiciele ze Stacji Doświadczalnych, Firm nawozowych, chemicznych .Rolnicy

podczas takich spotkań rolnicy mają możliwość wyboru najkorzystniejszych dla swoich
gospodarstw technologi uprawy , opartych na wynikach doświadczeń. Poprzez utworzony
system szkoleń różnych – stacjonarnych, warsztatów polowych j. w czy wyjazdów studyjnych
została stworzona możliwość świetnej integracji środowiska rolniczego, gdzie wymieniane są
doświadczenia między rolnikami , informacje dot. skupu, zbóż, rzepaku czy żywca - gdzie
i po ile , rolnicy mają możliwość zdobycia informacji z KRUS, np. odebrać skierowanie do
sanatorium , zgłoszenie wypadku, itp., zdobycie informacji o ubezpieczeniach upraw, o
działaniu – Młody Rolnik – 2014, nabór od 15 maja, możliwość uzyskania premii 100 tys. zł
oraz uzyskania informacji o najlepszych ofertach kredytowych. Nasze spotkania rolnicze
cieszą się coraz większą popularnością wśród rolników z innych gmin nawet spoza powiatu
kłodzkiego. Coraz więcej firm i instytucji

takich jak stacje doświadczalne czy Instytut

Ochrony Roślin w Poznaniu czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poznaniu czy
Krakowie garnie się do współpracy z rolnikami poprzez CIW.
2 .Realizacja projektu „Radkowska wieś na przestrzeni lat”.Prace organizacyjne związane
z wernisażem wystawy fotografii, pierwsza taka wystawa odbędzie się 4 maja 2014 roku
w niedzielę o godz. 15:00

w Centrum Kulturalno - Sportowo -Rekreacyjnym w

Ratnie

Górnym. Projekt realizowany jest przy współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Radków im. Karola Estreichera.
3. Pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych, wniosków
o materiał siewny /de miminis/, wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych - ogółem
wypełniono 47 wniosków łączne z wyrysowaniem załączników graficznych .
4. Realizacja programu bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej. Nadzór
nad pracownikami gospodarczymi, którzy mają za zadanie konserwację rowów melioracji
szczegółowych i prace porządkowe na wsiach.
5.Prace organizacyjne związane z wyjazdami studyjnymi dla rolników :
−

8 maja br. do Stacji Doświadczalnej w Tarnowie koło Ząbkowic Śl.

−

23 maja do Stacji Doświadczalnej w Głubczycach i Modzurowie

−

30 maja na pola doświadczalne w gospodarstwie rolnym koło Strzegomia.

−
6.Prace organizacyjne związane ze szkoleniem

w Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz w

gospodarstwie rolnym na temat: „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. - 21-05-2014 r. , oraz 9
maja spotkanie z producentami trzody chlewnej w Lecznicy Zwierząt w Ścinawce Średniej.

Stanowisko ds. Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Mirosław Kundzicz

ADAPTACJA CZĘŚĆI STRYCHU W BUDYNKU GIMNAZJUM W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
PRZY UL SIKORSKIEGO .
Przystąpiono do robót mających na celu adaptację części strychu w budynku gimnazjum na
szatnię. W wyniku tych prac powstanie szatnia dla wszystkich uczniów uczących się w
Gimnazjum w Ścinawce Średniej. W chwili obecnej uczniowie zostawiają kurtki na korytarzu
budynku.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W ŚCINAWCE DOLNEJ
Został opracowany wstępny projekt na termomodernizację przedmiotowego budynku.
Został złożony wniosek na dofinansowanie przedmiotowego zadania.
W projekcie przewidziano docieplenie ścian budynku, docieplenie stropów budynku
Oraz budowę pompy ciepła, która będzie nowym źródłem ciepła dla ogrzania budynku.
STACJA UZDATNIANIA WODY W RADKOWIE
Opracowano projekt oraz uzyskano pozwolenie na realizację powyższego zadania.
Złożono wniosek na dofinansowanie budowy stacji. Przedmiotowa stacja powstanie w
Radkowie przy ul Jagiellońskiej na działce gminnej w pomieszczeniu dawnej przepompowni.
REMONT I PRZEBUDOWA DOMKU LETNISKOWEGO W RADKOWIE UL KOLONIA
LEŚNA - ZALEW
Gmina ogłosiła przetarg na realizację przedmiotowego zadania.
W wyniku realizacji zadania zostanie odbudowany spalony domek letniskowy.
Po odbudowie będzie on w dyspozycji Gminy.

Stanowisko ds. Gospodarki komunalnej i utrzymania dróg
Radosław Gorczycki



W ostatnim miesiącu było 9 zgłoszeń awarii bądź uszkodzeń dotyczących oświetlenia

ulicznego.

Zakończono prace związane z montażem kolejnych punktów świetlnych w Ścinawce



Średniej ul Chrobrego, Westerplatte i Wojska Polskiego zostało zamontowane ok 40 punktów
oświetleniowych.
Ustalone zostały projekty rozbudowy sieci energetycznej w Ratnie Górnym Suszynie i



Ratnie Dolnym oraz projekt rozbudowy przyłącza gazowego w Ratnie Górnym.
Na ukończeniu są prace projektowe w ramach pozyskanej kwoty w wysokości 850 tyś



złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonane zostaną remonty dróg w
Ścinawce Średniej, Ścinawce Górnej i Tłumaczowie.
Wykonane zostały pierwsze nasadzenia roślinami na rabatach w Radkowie,



Ścinawce Średniej i Wambierzycach

.
Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Wodno – Ściekowej
Mirosław Pejski

W okresie od 26 marca 2014r. do 25 kwietnia 2014 r. realizowano niżej wymienione
zadania:
 Wprowadzenie zmian deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości mieszanych tj. deklaracji gdzie opłaty naliczane są od ilości wody
zużytej w roku poprzednim.


Weryfikacja deklaracji „śmieciowych” składanych przez właścicieli nieruchomości
którzy deklarują zmiany danych osobowych lub sposobu gromadzenia odpadów.



Przejmowanie obowiązków gospodarowania odpadami z mieszkaniowych budynków
komunalnych, dotychczas zarządzanych przez GZUP, stanowiących 100% własność
gminy.



Wprowadzanie korekt deklaracji „śmieciowych” do systemu komputerowego.



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



Nadzór nad realizacją usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów

komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu

gminy Radków. Wykonawcą usług jest GZUP w Radkowie.


Nadzór nad realizacją usług polegających na tymczasowym zarządzaniu
składowiskiem odpadów w Ścinawce Dolnej.



Przygotowanie informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2013.



Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków pod zamówienie usług związanych
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Radków.



Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą ;
powierzenie obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów w Ścinawce
Dolnej wraz z przygotowaniem dokumentacji na zamkniecie rekultywacji.



Przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu na wyłonienie Zarządcy, którego Gmina
rekomenduje Wspólnotom Mieszkaniowym do zawarcia umowy o zarządzanie
nieruchomościami.

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
Mirosława Skrukwa – Łysakowska
Liczba ludności na dzień 25.04.2014r. na terenie miasta i gminy wynosi - 9411 osób
(w tym zameldowanych na pobyt czasowy – 175 osób ).
1. z terenu naszej gminy zmarło – 5 osób
2. urodziło się – 2 dzieci
3. zmieniły stan cywilny – 3 osoby
4. sprawdzono z komputerową bazą ELUD+ 107 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 2 poświadczenia zameldowania
7. zmieniło adres zameldowania 26 osób
8. udzielono odpowiedzi na 8 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności i
zbioru PESEL
W bazie „ELUD+” na podstawie otrzymanych raportów
wprowadzono dane o 145 wydanych dowodach osobistych
unieważniono 119 dowodów osobistych.
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

 Zespół

Szkolno - Przedszkolny w Wambierzycach otrzymał aktualny wykaz

dzieci rocznik 2001-2013.
 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej otrzymał
aktualny wykaz dzieci i młodzieży rocznik 1998-2012.
 Radkowski Zespół Żłobków w Radkowie otrzymał aktualny wykaz dzieci rocznik
2012-2013.
 Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową

w Radkowie otrzymało

aktualny wykaz dzieci urodzonych w latach 2009-2013.

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Leokadia Andrzejów
Z zakresu USC
ILOŚĆ SPORZĄDZONYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO
•

3 akty zgonu, 4 akty małżeństw, 3 akty urodzeń

•

przyjęto 4 zapewnienia abiturientów

•

wydano 22 odpisy stanu cywilnego

Z zakresu dowodów osobistych:
•

przyjęto 107 wniosków o wydanie dowodów osobistych

•

wydano 120 dowodów osobistych

•

unieważniono 134 dowody osobistych

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radkowie
Komendant Leszek Dorszewski



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

następująco:

-

ilość ujawnionych wykroczeń...

13

-

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

4

-

ilość upomnień pisemnych..........

1

-

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

8

-

kwota nałożonych mandatów.....

950,00 zł.

-

ilość wszczętych postępowań w sprawach o wykroczenia …0

-

ilość wniosków do Sądu Rejo

nowego w Kłodzku…0
-

ilość wyroków sądowych w sprawach o wykroczenia – 0

-

kwota zebranych opłat targowych. 150,00 zł

-

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

894 szt.

Postępowania mandatowe przede wszystkim dot. braku ustawowego i zwyczajowego
nadzoru

nad

psami

i

parkowania

pojazdów

samochodowych

w

miejscach

niedozwolonych.


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

Alarmy
fałszywe

1.

Radków

5

7

1

2.

Ratno Dolne

1

0

0

3.

Wambierzyce

0

0

0

4.

Ścinawka Średnia

8

2

0

5.

Ścinawka Dolna

10

2

1

6.

Tłumaczów
Razem:

1
25

0
11

0
2

W dniu 15.04.2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wambierzycach na pisemny wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Radków, została włączona do podziału bojowego. Wymieniona
jednostka zgodnie z pisemnym potwierdzeniem Zarządu tej jednostki i Komendanta Miejsko Gminnego OSP, spełnia wymagania do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

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

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

o

zrealizowanych

wydatkowanych środkach w okresie międzysesyjnym, tj. od

dnia

zadaniach

i

25.03.2014 r. do

23.04.2014 roku:
Łączny koszt zadań w okresie międzysesyjnym wyniósł:
– 414 065,58 zł, a od miesiąca stycznia 2014 r. - 1 518 154,56 zł), w tym:
- środki z budżetu gminy

–

130 057,76 zł, (od stycznia br. –

401 789,90 zł);

- środki z budżetu państwa

-

414 065,58 zł, (od stycznia br. –

1 518 154,56 zł).

I. ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, TJ.:
1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 178 267,27 zł, a od I. br. – 722 615,86
zł;
- Świadczenia rodzinne: przyjęto - 27 wniosków, na które wydano- 55 decyzji, w tym:
47 - przyznających świadczenia;
- odprowadzono – 20 składek na ubezpieczenie społeczne i 5 na ubezpieczenie zdrowotne;
- Fundusz alimentacyjny:
- kwota wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 2 859,45 zł;
- należny dochód Gminy Radków – 1 231,38 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 – 51 osoby - 18 730,38 zł (od I. br. – 75 658,36 zł);
- zasiłki okresowe - przyznane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie – 63 rodziny – 33 330,84 zł, (od początku roku - 155 815,54 zł);
•

budżetu gminy:

- koszt utrzymania mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej – 14 osób – 41 165,04 zł
(od I.br.- 103 643,16 zł);
- usługi opiekuńcze świadczone dla 11 osób – 3 512,86 zł (od I.br. – 12 086,63 zł);
- zasiłek celowy przyznawany na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny (m.in. odzież,
obuwie, leki, leczenie, opał, wydatki mieszkaniowe, itp.) – 53 rodziny – 3 856,00 zł, (od I.br.
– 17 954,00 zł);

- specjalny zasiłek celowy przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom
lub rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe

– 2 rodziny – 450,00 zł (od I.br. –

670,00 zł);
- zasiłek celowy w ramach Projektu POKL – 14 osób – 2 278,48 zł.
- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -

pomoc w postaci

zakupu posiłków otrzymały: 3 dorosłe osoby, 122 dzieci oraz 0 rodzin w formie zasiłku
celowego na zakup żywności. Łączny koszt wyniósł – 21 948,10 zł, a od I. br. – 85 266,60
zł.
W okresie międzysesyjnym w sprawie
wpłynęło 124 wniosków;

zadań z zakresu pomocy społecznej -

wydano 156 decyzji, w tym 132 przyznające świadczenia.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 135 wywiadów środowiskowych, w tym: 11 na wniosek
innych instytucji.
- W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej – koszt

dofinansowania do pobytu – 14 dzieci – 3 978,72 zł (od I.br. – 11 417,68 zł) .

- ASYSTENT RODZINY:
W okresie międzysesyjnym – 18 rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej objęto opieką asystenta.
OPS w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na
rok 2014” z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymał dotację w wys. 27 039,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (wkład własny
– 11 734,08 zł).
Koszt ww. zadania w okresie międzysesyjnym wyniósł - 3 231,09 zł (od I.br. – 8 427,33 zł).
- DODATKI MIESZKANIOWE - zadanie własne finansowane z środków budżetu gminy,
realizowane przez OPS od 2004 r.; w okresie międzysesyjny:

-

wpłynęło – 15 wniosków, wydano- 14 decyzji przyznających dodatek;

-

w miesiącu kwietniu br. wydatkowano – 24 405,13 zł (od I.br. – 87 347,30 zł).

Liczba

złożonych

wniosków

o

przyznanie

dodatku

energetycznego

–

1;

postępowanie umorzono na wniosek strony.

- PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:
- Realizacja Projektu systemowego w ramach POKL (poddziałania 7.1.1) - pn. „Po pierwsze
praca”:
- 11.04.2014 r. –do DWUP we Wrocławiu wysłano wniosek o płatność sporządzony za
okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.;

- 10.04.2014 r. - udział w Projekcie przerwała jedna z uczestniczek z uwagi na podjęcie
zatrudnienia - na jej miejsce została powołana osoba z listy rezerwowej;
- 14.04.2014r. – 7 uczestniczek Projektu rozpoczęło kurs pn. „Fakturzysta, sprzedawca z
obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych” realizowany przez Agencję Usług
Oświatowych „Omnibus” w Kłodzku. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się w
Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej.
- 15.04.2014r. - na stronie internetowej OPS umieszczono zaproszenie do składania ofert na
wykonanie usług szkoleniowych z zakresu aktywizacji edukacyjnej szkolenie: „Konserwator
terenów zielonych” dla 14 osobowej grupy (7 kobiet, 7 mężczyzn);
- Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia psychologa. Spotkania odbywają się w siedzibie
tut. Ośrodka w dniach: - 23.04.2014 (indywidualne),- 24.04.2014 (grupowe)- 25.04.2014
(indywidualne).
-

28.04.2014 r. -

zaplanowany termin wypłaty zasiłków celowych w ramach wkładu

własnego dla - 14 uczestników projektu.

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY RADKÓW

 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 jednej grupy
przedszkolnej (6-latki).
 w całym opisywanym okresie w Bibliotece Głównej w Radkowie raz w tygodniu
odbywają się warsztaty języka angielskiego dla dzieci i dla dorosłych.
 30 marca w Kościele św. Doroty w Radkowie odbył się koncert pieśni pasyjnych z
cyklu „Cztery pory roku – WIOSNA”. Wystąpili: dzieci z radkowskiego przedszkola

oraz z ogniska muzycznego biblioteki, bystrzycki Chór z Gór (po raz pierwszy w
Radkowie) oraz wambierzycki chór Cantus.
 31 marca w „Krainie Wyobraźni” – Filii nr 4 w Ścinawce Średniej odbyło się spotkanie
autorskie z najpopularniejszym polskim pisarzem dziecięcym – Grzegorzem
Kasdepke.
 4 kwietnia w Filii nr 2 w Ścinawce Dolnej odbyły się warsztaty plastyczne –
wyplatanie koszyków wielkanocnych z gazet.
 4 – 10 kwietnia w Filii nr 1 w Wambierzycach odbywały się wielkanocne warsztaty
plastyczne
 7 kwietnia w Bibliotece Głównej w Radkowie odbyło się spotkanie autorskie dla
uczniów radkowskiego gimnazjum ze Stanisławą Łowińską – poetką, dziennikarką,
animatorką Lednickiej Wiosny Poetyckiej i propagatorka twórczości literackiej
młodych pochodzącą ze Ścinawki Górnej.
 10 kwietnia w Bibliotece Głównej w Radkowie obchodzony był Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci.
 13 kwietnia w Filii nr 2 w Ścinawce Dolnej otwarta została wystawa zatytułowana
“Jan Paweł II droga do świętości” przedstawia drogę życia Karola Wojtyły od
urodzenia poprzez dzieciństwo, młodość do kapłaństwa, którego najważniejszym
momentem był wybór na papieża i pontyfikat trwający 26 lat i 6 miesięcy.
 23 kwietnia w Krainie Wyobraźni – Filii nr 4 w Ścinawce Średniej odbyła się audycja
muzyczna "W świecie gitary” Pawła Rybczyńskiego i Witolda Kozakowskiego w
ramach odbywającego się na całej Ziemi Kłodzkiej XVII Kłodzkiego Festiwalu
Muzycznego „Gitariada 2014” pod patronatem Jakuba Szulca – Posła na Sejm RP
 do 25 kwietnia do systemu bibliotecznego MAK plus wprowadzonych zostało 45.321
pozycji księgozbioru biblioteki głównej i filii. Księgozbiory Biblioteki Głównej w
Radkowie oraz Filii nr 1 w Wambierzycach zostały wpisane w całości.
 w opisywanym okresie dwie osoby realizują staż zawodowy ze środków
Powiatowego Urzędu Pracy (w Filii nr 3 w Ścinawce Górnej oraz Filii nr 4 w Ścinawce
Średniej).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADKOWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

1. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU
Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie
-

Przyjętych: 36 dzieci.

-

Dzieci uczęszczających 31

-

Zatrudnionych: 10 osób.

-

2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej
-

Przyjętych: 17 dzieci.

-

Zatrudnionych: 3 osoby.

2. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

DOCHODY ZESPOŁU
Radków:
Ścinawka Średnia:
dochody nieplanowane:
razem:

7177,43
5525,29
2060,00
14762,72

NALEŻNOŚCI ZESPOŁU
RADKÓW:
ŚCINAWKA ŚREDNIA:
razem:

1772,82
680,62
2453,44

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

W kwietniu zostały zaplanowane i zrealizowane następujące tematy tygodnia:

•
•
•
•

Kwiecień-plecień. Obserwacja zmian w przyrodzie.
Wiosenne porządki.
Przygotowania do Wielkanocy.
Wiosna na wsi.

 Z dniem 1 kwietnia na stanowisku pielęgniarki została zatrudniona p. Ewelina
Kręcichwost.
 Zdobyliśmy trzy I miejsca (eqsequo) w gminnym konkursie plastycznym pn.
„Wielkanocne słodkości” w kategorii żłobków.
 6 kwietnia uczestniczyliśmy w XIII Wystawie Stołów Wielkanocnych w Ścinawce
Średniej. Sprzedaż ozdób wykonanych przez pracowników RZŻ oraz rodziców,
sprzedaż ciast upieczonych przez rodziców dzieci uczęszczających do naszych
żłobków.
 15 kwietnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przeprowadził
urzędową kontrolę kompleksową w zakresie kontroli żywności w zakresie spełniania
warunków sanitarno-technicznych zakładu. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
niedokończonych napraw gwarancyjnych – nie nałożono mandatu.
 W kwietniu RZŻ przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „2 kubki mleka”
zorganizowanego przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. Na podanych poniżej stronach
internetowych można obejrzeć prace konkursowe przygotowane przez nasze żłobki
oraz zagłosować:
http://zdrowojemy.info/konkurs-dwa-kubki-mleka/zlobek/855
http://zdrowojemy.info/konkurs-dwa-kubki-mleka/zlobek/855/2
http://zdrowojemy.info/konkurs-dwa-kubki-mleka/zlobek/1098
http://zdrowojemy.info/konkurs-dwa-kubki-mleka/zlobek/1098/2
 Rozpoczęły się prace remontowe związane z naprawami gwarancyjnymi w żłobku w
Radkowie.
 Systematycznie odbywają się zajęcia czytelnicze prowadzone przez Bibliotekę
Publiczną w Radkowie oraz filię w Ścinawce Średniej.
 Rozpoczęto procedurę rekrutacji dzieci do żłobków na rok 2014/2015
Rozsyłane są zaproszenia wraz z kartą zapisu dziecka do żłobka do rodziców dzieci
zameldowanych w Gminie Radków.

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

W miesiącu kwietniu 2014r. działania GCKSiT w Radkowie obejmowały koordynację
bieżącej pracy sekcji tematycznych, organizację IX Eliminacji Polskich Mistrzostw Modeli
Samochodów zdalnie sterowanych oraz udział w Wystawie Stołów Wielkanocnych.
W zakresie aktywizacji twórczej oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
funkcjonowały następujące sekcje tematyczne:
sekcja muzyczna – wokal – 9 osób
sekcja muzyczna – gitara – 17 osób
sekcja muzyczna keyboard + inne instrumenty – 13 osób
sekcja taneczna – 75 osób
sekcja artystyczna – 49 osoby
sekcja szachowa – 4 osoby
Łącznie w zajęciach wzięło udział 167 osób
W okresie objętym sprawozdaniem tj. w dniach 1-25.04.2014r w zajęciach na
wszystkich świetlicach uczestniczyły w sumie 334 osoby.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej
GCKSiT – http://www.gorystolowe.info
W dniu 6.04.2014r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie czynnie
uczestniczyło w wystawie Stołów Wielkanocnych w Ścinawce Średniej. Sekcja artystyczna
oraz wszystkie świetlice wiejskie wystawiły na sprzedaż wykonane przez dzieci prace
związane z Wielkanocą.
26.04. 2014r w hali sportowej w Ścinawce Średniej zostanie rozegrana IX Eliminacja
Polskich Mistrzostw Modeli Samochodów zdalnie sterowanych. Na zawody zgłosiło się 77
zawodników z Polski i Czech.
Od 9.05.2014r rozpocznie się w Radkowie kurs trenerów piłki nożnej zorganizowany
przez GCKSIT oraz kluby piłkarskie Gminy Radków. Przeszkolonych zostanie 12 trenerów,
którzy w miesiącach czerwiec-lipiec będą prowadzili 2 razy w tygodniu na Orlikach w Gminie
Radków zajęcia piłkarskie z dziećmi.
21.04.2014r. odebrano prace związane z pokryciem blachą trapezową dachu domku
nr 6 Ośrodka Wypoczynkowego GCKSiT.
Dział techniczno-gospodarczy przygotował Ośrodek Wypoczynkowy na przyjazd
gości w weekend majowy – uzupełniono brakujące szyby w oknach aneksów kuchennych
domków,
- przepięto (firma zewnętrzna z uprawnieniami) przyłącze prądowe na domkach 19-28
dokonując podziału faz na maksymalnie 3 domki na jedną fazę,
- wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Radków wyczyszczono
kąpielisko i rozpoczęto napełnianie wodą radkowskiego zalewu,

- pomalowano wewnątrz i zabezpieczono przed wilgocią korytarz motelu przy ul.
Piastowskiej,
- rozpoczęto malowanie i uzupełnianie braków w drewnianych balustradach na tamie zalewu
oraz kąpieliska,
- rozpoczęto sezonowe prace związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego
GCKSiT.
W związku z przygotowaniami oraz rozpoczynającym się sezonem wypoczynkowych
zatrudniono na umowy zlecenia na okres 5 miesięcy 3 osoby z terenu Gminy Radków – dwie
kobiety i jednego mężczyznę.

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 TECHNICZNY


W okresie od 26.03.2014- 24.04.2014 opróżniono zbiorniki bezodpływowe z terenu
Miasta i Gminy Radków, w tym z Miasta Radków odebrano i przekazano do
Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej – 6,00 m 3 nieczystości
płynnych natomiast z terenu gminy –

229,7m 3.Na bieżąco realizowano działania z

zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radków zgodnie z
treścią zlecenia z dnia 31.03.2014r. z UMiG w Radkowie,


Od dnia 3 lutego 2014 r. świadczone są usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu

Miasta i Gminy Radków, w tym od dnia 22.04.2104 r. prowadzona jest dodatkowo zbiórka
odpadów gromadzonych selektywnie na terenie Miasta i Gminy Radków


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
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.
1. Odbiór ścieków – wykonane zadania :
- kontrola działania Przepompowni Ścieków na terenie działania DWiK - trzykrotnie
- udrażnianie kanalizacji sanitarnej w Radkowie - jednokrotnie
- udrażnianie kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie- Tłumaczów 25
- udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego Ścinawka Średnia 3maja 1A
- udrażnianie kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Dolnej – przepompownia P2 - dwukrotnie
2. Dostawa wody – wykonane zadania :
- wymiana przyłączy wodociągowych- 4 szt
- naprawa przyłączy wodociągowych – 10 szt.
- Udrażnianie dopływów do studni zbiorczej- Wambierzyce
- Czyszczenie zbiorników ujęcie Karłów 1
- Czyszczenie zbiorników w Suszynie i w Raszkowie
- płukanie sieci wodociągowych na terenie działania DWiK – czterokrotnie.
- obsługa Ujęć wodociągowych- uzdatnianie wody
- Ujęcia wody pitnej Karłów „MAMUT” - dokończenie prac przy modernizacji układu
sterowania oraz wymiana instalacji elektrycznej.
- Ujęcia Wambierzyce- modernizacja ujęć, czyszczenie drenażu
- wymiana sieci rozdzielczej PE63 Radków ul. Leśna - 90,00 mb
3. Wymiana wodomierzy (odbiorcy indywidualni) - 10 szt
Montaż nowych wodomierzy (Umowa) -

3 szt

Mycie i dezynfekcja Zbiornika Głównego- Ujęcia Radków " Wodospady" – czterokrotnie.
Odbiory i plombowanie wodomierzy u odbiorców

