Sprawozdanie Burmistrza Łęcznej z pracy między sesjami
Sesja Rady Miejskiej
w dniu 24 stycznia 2018 roku
02.01.2018r.
Wydałem zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w formie wsparcia w 2018r.
/ dotyczy zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej:
•
przeciwdziałanie
alkoholizmowiudzielenie
pomocy
terapeutycznej
i psychologicznej rodzinom w których występują problemy alkoholowe, prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - kwota przeznaczona na realizację
zadania 109 000 zł
•
przeciwdziałanie narkomanii- profilaktyka oraz zwiększenie dostępności na terenie
Gminy Łęczna pomocy dla osób uzależnionych- kwota przeznaczona na realizację zadania
30 000 zł
04.01.2018r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarstwa
Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o. do zawarcia umowy najmu lokalu
w budynku położonym w Łęcznej przy ulicy Przemysłowej 4.
/ dotyczy pomieszczeń usługowych o powierzchni 65,00 m2, przeznaczonych na usługi
weterynaryjne, umowa zawarta została z p. Marianem Baranowskim./
2. Uczestniczyłem
w
spotkaniu
noworocznym
PRACODAWCÓW ZIEMII LUBELSKIEJ.

zorganizowanym

przez

05.01.2018r.
1. Wręczyłem nagrody w XXII Powiatowym Konkursie ŁĘCZYŃSKIE TRADYCJE
BOŻONARODZENIOWE.
2. Uczestniczyłem w konferencji promującej publikację STUDIA DZIEJÓW ŁĘCZNEJ.
06.01.2018r.
Odbył się Orszak Trzech Króli.
/ Łęczna po raz szósty dołączyła do grona miejscowości, w których odbył się Orszak Trzech
Króli. Orszak jest wspólną inicjatywą łęczyńskich władz samorządowych, parafii, szkół
i przedszkoli./
08.02.2018r.
Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu stacji benzynowej ORLEN.
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09.01.2018r.
Przyjąłem przedstawicieli Kółka Rolniczego w Zofiówce.
10.01.2018r.
Uczestniczyłem w szkoleniu w sprawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
/ dotyczy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych./
12.01.2018r.
Otworzyłem XXIII Zimowy Festiwal Teatralny HEY KOLĘDA KOLĘDA 2018 w CENTRUM
KULTURY W ŁĘCZNEJ.
16.01.2018r.
Uczestniczyłem w rocznym sprawozdaniu KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Łęcznej.
17.01.2018r.
1. Uczestniczyłem w spotkaniu w Wydziale Prawnym Nadzoru i Kontroli Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie terenów uchylonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.
2. Udział Zastępcy Burmistrza p. Leszka Włodarskiego w posiedzeniu KOMISJI
OŚWIATY RADY MIEJSKIEJ w Łęcznej.
18.01.2018r.
Udział Zastępcy Burmistrza p. Leszka Włodarskiego w konferencji w LUBELSKIM
URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM w sprawie realizacji zadań obronnych w województwie
lubelskim.
19.01.2018r.
1. Wydano zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w formie wsparcia w 2018 roku.
/ dotyczy zadań w zakresie:
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in. promocja twórczości,
historii i tradycji regionu, kwota przeznaczona na realizację zadania 50 000 zł
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- organizacja zajęć, turniejów
i zawodów dla dzieci i młodzieży, kwota przeznaczona na realizację zadania 30 000 zł
2. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW
EUROREGION BUG.
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22.01.2018r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz o przyjęcie do
szkoły podstawowej.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego w naborze do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2018/2019.
/ Termin składania wniosków od 1 do 30 marca 2018r./
3. Wydałem zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla uczniów z poza
obwodu szkoły w naborze do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny
2018/2019.
/ Termin składania wniosków od 3 do 30 kwietnia 2018r./
4. Podpisałem umowę z ZAKŁADEM BUDOWLANO-SPRZĘTOWYM JACEK KRZYSIAK
Sp. z o.o.
/ Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie i adaptacja obiektów dawnego folwarku w Parku
PODZAMCZE w ramach realizacji projektu pn „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego
na terenie zespołu dworsko-parkowego PODZAMCZE.” Wartość umowy- 2 319 034,92 zł
brutto./
5. Spotkałem się ze starostą p. ROMANEM CHOLEWĄ oraz p. MAŁGORZATĄ PAPROTA
dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
6. Uczestniczyłem w posiedzeniu KOMISJI INWESTYCJI Rady Miejskiej w Łęcznej.
23.01.2018r.
Uczestniczyłem w przesłuchaniu w charakterze strony w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie o zasiedzenie.
/ dotyczy pawilonu handlowego przy ulicy Rynek II 47 na działce nr 1826 /
24.01.2018r.
Udział Zastępcy Burmistrza p. Leszka Włodarskiego w posiedzeniu POWIATOWEJ RADY
ZATRUDNIENIA.
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