SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
27 października br. Obejmowało ono okres mojej działalności od dnia 23 września
do 20 października 2005 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 21 października br.przedstawiają
się następująco:

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

- nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 27 października
oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń,
- w ramach ustawowych kompetencji wydałem 86 decyzji administracyjnych oraz
10 postanowień,,
-podpisałem w tym okresie 10 umów notarialnych w sprawach: zbycia na rzecz
najemców 8 lokali mieszkalnych, zbycia na cele użytkowe działki przy ul.Zdrojowej
( umowa warunkowa ), dosprzedaży gruntu do posesji Owcza 3.
II.

Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:

1. wytypowania do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnyc
2. h w budynku przy ul .Polnej 2b i Piastowskiej 1 ( 21.10),
3. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy ( 25.10),
4. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań ( negocjacji ceny)
w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu pn.: Wykonanie izolacji
pionowej i odwodnienia budynku internatu RST ( 27.10),
5. przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych stanowiących działki: nr 146
w Obrębie Nowy Wielisław i nr 312/13 w Obrębie Centrum ( 28.10),
6. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2005 ( 03.11),
7. powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów
uzupełniających w okręgu nr 1 w dniu 27 listopada br ( 04.11.),
8. określenia warunków przetargowego zbycia wolnych lokali mieszkalnych: przy
ul.Traugutta 4 ( I przetarg) i Kłodzkiej 2 ( II przetarg) - 07.11.,
9. ustalenia wysokości opłaty rocznej( czynszu dzierżawnego) z tytułu dzierżawy
gruntów gminnych ( 07.11),

10.

powołania Komitetu Organizacyjnego 42.Międzynarodowego Festiwalu
Szachowego im.Akiby Rubinsteina - 16 do 27.08.2006 - ( 09.11),

11.

uruchomienia procedury przetargowej i powołania Komisji Przetargowej na
zadanie : Utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul.Kłodzkiej oraz
kompleksowe prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w latach
2006-2008 ( 10.11)
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IV.

Podpisałem od 21.10. br.umowy o charakterze cywilno-prawnym :

Porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie dofinansowania ( 30.000 zł) imprezy
pn.MIędzynarodowy Festiwal Sztuki " Zdroje Kultury 2005",
Aneks do umowy z 29.06.2005 r. podpisanej z Dyrektorem Wojewódzkiego
Urzędu Pracy na realizację projektu związanego z uruchomieniem Gminnego
Centrum Informacji,
Porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie dotacji celowej ( 5.400 zł) na zakup
nowości wydawniczych do MBP ,
Aneks terminowy do umowy zawartej 16.06.2004 r. z Panem Franciszkiem
Mikullą na wykonanie prac projektowych,
Umowę z Polskim Radiem Wrocław na emisję programu promocyjnego,
Umowę z Firmą Instalatorstwo Elektryczne - Piotra Ptaszka na wykonanie
zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 ul.Sikorskiego,
Umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym na wykonanie remontu środkowej
komory zbiornika wody czystej " Stara Sokołówka ",
Umowę z Firmą Usługi Remontowo-Budowlane - Ryszarda Urbaniaka
na wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku internatu RST.
Umowę z Firmą Kapitał Plus Katarzyny Michno na wykonanie serwisu
internetowego- Kiosk z pracą i umieszczenie go na serwerze wirtualnym
( dotyczy Gminnego Centrum Informacji).

W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych
spotkaniach i naradach roboczych:

1. 24.10. - spotkanie z potencjalnymi inwestorami,
2. 25.10. - spotkanie z właścicielem Huty w sprawie zagospodarowania " wyspy",
3. 26.10 - spotkanie z przedstawicielami Totalizatora Sportowego w sprawie nowej
lokalizacji punktu,
4. 26.10. - spotkanie z Wójtem Ciepłowodów ( wymiana doświadczeń),

27.10. - udział w rozprawie w Sądzie Okręgowym : R. Wasek przeciw Gminiepowództwo oddalone.
6. 28.10. - udział w rokowaniach w sprawie zbycia działki 115/6 przy ul.Zdrojowej,
7. 02.11. - miało miejsce posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej,
8. 03.11 - spotkanie ze Związkami Zawodowymi w sprawie restrukturyzacji MZK,
9. 04.11 - spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej u Wojewody
Dolnośląskiego ( pożegnanie ),
10. 08.11. miało miejsce spotkanie w Akademii Rolniczej we Wrocławiu z rektorem
oraz zespołem Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni i Studenckim
Kołem Naukowym.
Na spotkaniu przekazano nam kompleksową inwentaryzację dendrologiczną
Parku Zdrojowego.
5.

11.

12.11 - udział w uroczystości 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej połączonej
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz przekazaniem OSP samochodu
ratownictwa drogowego.

12. 17.11 - miało miejsce kolejne spotkanie ze Związkami Zawodowymi w sprawie
restrukturyzacji MZK.
13. 18.11 - planowana jest wizyta Burmistrza miasta Podiebrady i udział w imprezie
" Poeci bez granic".

W szczegółowych sprawach poruszanych w sprawozdaniu wyjaśnień mogę
udzielać na Sesji Rady Miejskiej..

Polanica-Zdrój, 17 listopada 2005 r.

Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Terlecki

