Hel, dnia 22.06.2020 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA HELU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
1. Spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wejherowo w sprawie podpisania umowy
dzierżawy w zakresie udostępnienia dla melexów drogi leśnej – wejścia nr 64, a także
odebrał tablice informacyjne, które ustawione zostały na trasie ścieżki rowerowej,
2. Dokonał odbioru inwestycji: remontu nawierzchni ścieżki rowerowej oraz „Zwiększenia
efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu”,
3. Dokonał zmian w organizacji pracy Urzędu Miasta, w związku z ogłoszonym stanem
epidemii na terenie całego kraju,
4. Prowadził cotygodniowe transmisje internetowe, w trakcie których informował
mieszkańców o wprowadzanych zakazach i ograniczeniach w związku z epidemią, a także
o funkcjonowaniu miasta w tym czasie,
5. Zorganizował akcję „Cisi bohaterowie”, skierowaną do pracowników służby zdrowia,
bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie skutków epidemii,
6. Złożył wnioski o dofinansowanie i zakupił sprzęt komputerowy, mający ułatwić zarówno
uczniom, jak i nauczycielom, prowadzenie zajęć zdalnie,
7. Prowadził działania związane z przygotowaniem miasta do sezonu letniego, w tym spotkał
się z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
handlu i przewozów melexami,
8. Koordynował działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym wynikające
ze zmiany charakteru prowadzonej w tym czasie działalności gastronomicznej wyłącznie na
wynos,
9. Rozmawiał z komendantami Policji, powiatowym oraz komisariatu w Juracie, na temat
porządku i bezpieczeństwa w mieście, w tym w szczególności o przestrzeganiu zakazów
związanych ze stanem epidemii,
10. Z okazji 30 – lecia powstania samorządu terytorialnego spotkał się z pracownikami Urzędu
oraz radnymi, którym pogratulował i podziękował za pracę na rzecz miasta,
11. Wziął udział w telekonferencji samorządowców gmin nadmorskich z Wiceministrem
Rozwoju na temat przygotowań do sezonu, w kontekście trwającego stanu epidemii,

12. Wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez zarząd PLGR w sprawie możliwości
wykorzystania dodatkowych funduszy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju,
13. Podpisał umowę na dofinansowanie remontu nawierzchni ulicy Maszopów w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych,
14. Ogłosił przetarg na wybór wykonawcy remontu nawierzchni ulicy Maszopów,
15. Prowadził działania związane z posadowieniem na Bulwarze Nadmorskim rzeźby Neptuna,
16. Spotkał się z nowym komendantem powiatowym Policji w Pucku,
17. Prowadził działania związane z przygotowaniem miasta do wyborów zarządzonych na dzień
10 maja, jak i kolejnych na dzień 28 czerwca,
18. przygotowywał materiały na sesję nadzwyczajną oraz na sesję dzisiejszą.
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