
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.58.2019 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku żart. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 516) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję zespół do opracowania Raportu ostanie Gminy Zdzieszowice, zwany dalej „Zespołem ”, 
w poniższym składzie:

1) Artur Gasz - Zastępca Burmistrza Zdzieszowic;

2) Brygida Bukowińska - Sekretarz Gminy - koordynator zespołu;

3) Zdzisława Krukowska - Skarbnik Gminy;

4) Sabina Kurdyna - Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych;

5) Wiesław Paliwoda - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
6) Michał Kilisz - Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa;

7) Aleksandra Bukowińska - Inspektor w Referacie Organizacyjnym;

8) Edward Szymainda -Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach;

9) Renata Nachtygal - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach;

10) Marzena Wiśniewska - Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach;

11) Mirosław Czernysz - Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach;

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć pracownicy referatu, jednostki organizacyjnej, wskazani przez 
członków zespołu.

§2. 1. Każdy kierownik referatu, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, instytucji kultury, wyznaczony 
pracownik na samodzielnym stanowisku pracy przygotuje część raportu w zakresie zadań realizowanych przez 
referat, jednostkę organizacyjną, instytucję kultury czy samodzielne stanowisko pracy w roku 2018 .

2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do ścisłej współpracy z Zespołem przy opracowywaniu informacji do 
poszczególnych zagadnień raportu.

§3.1. Raport obejmować winien podsumowanie działalności Burmistrza Zdzieszowic w roku 2018, 
w szczególności zawierać informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii realizowanych przez 
Gminę Zdzieszowice, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zdzieszowicach w Roku 
2018.

2. Raport winien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
1) ogólne informacje o Gminie;

2) informacje finansowe;

3) realizacja inwestycji gminnych;

4) mienie komunalne, zakup, sprzedaż nieruchomości, najem lokali z zasobów mienia;

5) infrastruktura komunalna;

6) ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi;

7) gospodarka przestrzenna;

8) ochrona przeciwpożarowa;
9) polityka społeczna;
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10) zadania oświatowe;

11) kultura i sport;
12) współpraca z organizacjami pożytku publicznego;

13) realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;

14) inne istotne działania Burmistrza Zdzieszowic.

3. Opisując realizację poszczególnych zagadnień wymienionych w ust. 2 należy w szczególności zawrzeć 
informację o realizacji przyjętych polityk, programów i strategii.

4. Zespół może dokonać uszczegółowienia zagadnień raportu.

§ 4. W celu dokonywania bieżącej weryfikacji przygotowanych przez pracowników informacji do raportu 
koordynator zwołuje posiedzenia zespołu z częstotliwością wynikającą z potrzeb i określoną przez koordynatora.

§ 5. Zobowiązuję pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia do przekazania 
opracowanych części raportu do koordynatora raportu w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

§ 6. Ustalam termin opracowania Raportu o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018 i przedłożenia dokumentu 
Burmistrzowi Zdzieszowic do dnia 15 maja 2019 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nie budzi 
zastrzeżeń pod względem
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