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Polanica-Zdrój, dn. 01 października 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 10
września 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 czerwca 2015 roku do
10 września 2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 11 września 2015 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 10 września 2015 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 19 decyzji administracyjnych oraz 8
postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
ograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 27/6)
2. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju
3. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( dz. nr 56/4 48/2, 51/2, 80/18, 80/24 obr. Nowy
Zdrój, nr 162 obr. Nowy Wielisław )

III.

W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy o charakterze cywilno – prawnym na
realizację zadań gminy :

- z WZ Pro Usługi Projektowo-Wykonawcze Budownictwa we Wrocławiu na wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy 3 odcinków sieci wodociągowej w Polanicy-Zdroju
przy ul. T. Kościuszki, Żeromskiego i Warszawskiej ( do 30.03.2016r .).
- z osobą fizyczną na prace porządkowe na terenie miasta w wymiarze 24 godz.
- z firmą Konstanty Spurek WKO MIX na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Polanicy-Zdrój ( do
30.09.2015r.)
- z 11 osobami fizycznymi ( mieszkańcami Polanicy-Zdroju) na odbiór i utylizację azbestu
(do 30.09.br.)

- z firmą AMBINET Studio Projektowe w Gliwicach na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków szkolnych w Polanicy-Zdroju pryz
ul. Kościuszki 14 i 15 we wszystkich branżach robót wynikających ze zgłoszenia, opisu
przedmiotu zamówienia i ustaleń z zamawiającym (do 15.12.br.)
- z osobą fizyczną na naprawę i dwukrotne pomalowanie wszystkich urządzeń znajdujących
się na placu zabaw przy ul. Jana Pawła II
- z firmą Sebastian Kulikowski EKO TEAM z e Zgorzelca na wykonanie raportu z realizacji
programu ochrony środowiska ( do 10.11.br.)
- z zakładem pogrzebowym CONCORDIA w Kłodzku na utrzymanie we właściwym stanie
sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w PolanicyZdroju ( do 30.09.2018r.)

IV. Informacje o realizacji zadań gminy w okresie od 11 września 2015 r. Burmistrz Miasta
Polanica-Zdrój złoży na następnej sesji.

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją, Zastępca Burmistrza
w okresie od 11 września 2015 roku uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach:

12.09.br. – otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Szkołach Stowarzyszenia EDUKATOR
14.09.br. – odbiór inwestycji na ul. Łąkowej
16.09.br. – wyjazd na rozprawę do Sądu Gospodarczego w Legnicy z firmą ROKAM
29.09.br. – przewodniczenia komisji przetargowej na dzierżawę gruntu przy ul. Chrobrego
- spotkanie robocze Kłodzkiej Wstęgi Sudetów w Kłodzku
30.09.br. – udział w dyskusji publicznej nt. Rozwiązań architektonicznych zagospodarowania
terenu tzw. Małego Rynku .
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