Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 16.11. – 28.12.2016
1. 18.11. odbyło się coroczne spotkanie ze sponsorami. Burmistrz podziękował przedsiębiorcom
za włączanie się w działania Biblioteki Miejskiej i Domu Kultury, wręczył statuetki „Sponsor
Roku „ i „Przyjaciel Makowskiej Kultury”.
2. 18.11. Przedstawiciele firmy prowadzącej Gminny Portal Mapowy podzielili się
doświadczeniami z prac związanych ze zmianą numeracji domów i nadawaniem nazw ulic w
innych gminach. Funkcjonowanie centralnej dyspozytorni pogotowia i służb ratunkowych
wymusza na nas uporządkowanie adresów, aby uniknąć możliwych pomyłek przy
dysponowaniu służbami ratowniczymi.
3. 22.11. W Makowie Podhalańskim doszło do spotkania przedstawicieli gmin organizujących
TKB. Przestawione zostały rozliczenia poszczególnych estrad i złożone uwagi do tegoroczne
edycji festiwalu.
4. 29.11. Zarząd Miejski OSP ustalił z burmistrzem zasady dofinansowania zakupu samochodów
pożarniczych i działań inwestycyjnych.
5. 30.11. Burmistrz Makowa ustalał z RZGW możliwości lokalizacji PSZOKu w kontekście obszarów
szczególnie narażonych na zalanie.
6. 1.12. w Makowie Podhalańskim otwarta została przez Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. Imponujący budynek z wieloma
pomieszczeniami stwarza Poradni nowe możliwości działania. Życzymy powodzenia!
7. 6.12. w Komendzie Powiatowej Policji odbyło się przekazanie samochodu policyjnego. To
kolejne auto, w którego zakupie uczestniczyły samorządy.
8. 6.12 w Żywcu miało miejsce spotkanie wójtów i burmistrzów gmin organizujących TKB ze
sponsorem głównym – Grupą Żywiec. Rozmowy dotyczyły możliwości finansowania festiwalu
w kolejnych latach.
9. 7.12. w suskim szpitalu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej szpitala. Obok informacji o
bieżących działaniach dyrektor M. Haber przekazał informację o uzyskaniu wyposażenia do
szpitala w Makowie o wartości blisko 0,5 mln złotych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
10. 8.12. z wójtami i burmistrzami z powiatów: wadowickiego i suskiego spotkała się pani Kurator
Oświaty. Przedstawiła założenia reformy, wysłuchała uwag zebranych osób i zadeklarowała
gotowość do twórczej współpracy z samorządami.
11. 14.12 w Bielsku-Białej burmistrz Makowa uczestniczył w szkoleniu dotyczącym korzystania ze
środków na współpracę transgraniczną. Od roku Maków należy do Euroregionu Beskidy i
obecnie zamierza ukonkretniać współpracę z gminami słowackimi.
12. 16.12. w Komendzie Powiatowej PSP dobyło się podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych
w powiecie suskim.
13. 17.12. Burmistrz Makowa uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszeni Gmin Babiogórskich.
Wręczono „Laury Babiogórskie” i omówiono działalność stowarzyszenia w mijającym roku.
14. 22.12. Zarząd Oddziału Miejskiego OSP w Makowie Podhalańskim podsumował działalność
jednostek z terenu gminy. Ustalono harmonogram walnych zebrań w jednostkach OSP.
15. 27.12. na spotkaniu z audytorem podsumowane zostały zadania kontrolne wykonane w
oparciu o plan audytu. Spostrzeżenia audytora mają służyć poprawie kontroli zarządczej
wykonywanej przez burmistrza.

