Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 02.02.2017 – 02.03.2017
1. 4,5. 02. Burmistrz uczestniczył w walnych zebraniach OSP w Białce i Żarnówce. Trwa
cykl zebrań podsumowujących działalność jednostek OSP w 2016 roku.
2. 08.02. Dokonano inspekcji zaawansowania prac w OSP Maków Dolny. Remont remizy
prowadzony jest w ramach „budżetu obywatelskiego”.
3. 11.02. Na zaproszenie zespołu „Zbyrcok” Burmistrz uczestniczył w „Góralskim
karnawale” – festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie „Zbyrcok” wygrał po raz
kolejny ”Złotą spinkę”. Gratulujemy!
4. 14.02. Gmina Maków Podhalański zabiega o „Białe Certyfikaty”. W związku z
inwestycjami zmniejszającymi zużycie energii uzyskaliśmy prawo do wystąpienia o
certyfikaty. Burmistrz konsultował warunki skorzystania z profitów.
5. 15.02. Przedstawiciel firmy kurierskiej spotkał się z Burmistrzem, aby omówić
możliwość lokalizacji paczkomatu w Makowie.
6. 16. 02. W Wieprzcu pani Marcjanna Oczkowska obchodziła setne urodziny. Jubilatka z
zapałem opowiadała o doświadczeniach z długiego życia. Życzymy zdrowia!
7. 17.02. Burmistrz Makowa, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz
naczelnik Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym nawiązali współpracę ze
słowacką gminą Zubrohlava. Wspólnie ze Słowakami zamierzamy korzystać z funduszy
transgranicznych.
8. 18 i 19. 02. Burmistrz uczestniczył w kolejnych zebraniach w jednostkach OSP, tym
razem w Juszczynie i Makowie Dolnym.
9. 20.02. Burmistrz Makowa zaakceptował projekt przeglądu zespołów KGW.
Współorganizatorami są Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie i Związek Kółek
Rolniczych z Bielska-Białej. Impreza planowana jest na czerwiec.
10. 21.02. Przeprowadzone zostały z policją konsultacje dotyczące miejsc, gdzie
wprowadzony zostanie zakaz spożywania alkoholu. Na sesję R.M. przygotowana jest
odpowiednia uchwała.
11. 22.02. W Makowie gościli przedstawiciele Libiąża. Zbierali informacje dotyczące
ośrodka „Senior Wigor”, gdyż, podobnie jak Maków, przejęli dawny dworzec kolejowy.
12. 22.02. Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na remont drogi w Grzechyni w ramach „
Programu Przebudowy Infrastruktury drogowej”. Trwa analiza ofert.
13. 23.02. Na hali sportowej w Makowie już szósty raz odbywała się zabawa integracyjna.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Makowie bawili się z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego oraz OREW Juszczyn.
14. Trwa analizowanie stanu dróg po zimie.
15. Złożone zostały nowe wnioski do LGD. Aplikowała Gmina Maków oraz klub sportowy
„Naroże”.

