SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30
maja 2005 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 20 kwietnia do 24
maja br.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 24 maja br. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań :

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji Rady Miejskiej w dniu
30 maja br. oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. wydałem 37 decyzji administracyjnych i 13 postanowień,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie: dosprzedaży gruntu stanowiącego
działkę nr 102/8 do posesji przy ul.Słowackiego 1, sprzedaży na rzecz najemcy
jednego lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży trzech działek pod budownictwo
wysokie w rejonie ulic: Spółdzielców-Zwycięzców.
II.

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

1. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy ( 24.05),
2. określenia warunków zbycia w drodze rokowań nieruchomości stanowiącej dz.nr
115/6 przy ul.Zdrojowej ( 25.05.),
3. przeznaczenia do zbycia działki nr 250/1 przy ul.Wiejskiej ( 25.05),
4. przeznaczenia do sprzedaży dz. nr 382/1 przy ul.Zdrojowej 19 ( 25.05),
5. powołania Komisji Przetargowej w związku z przetargiem na realizację zadania:
Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej
na terenach dzielnic:Sokołówka i Nowy Wielisław ( etap II)- 25.05.
6. przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal komunalny w budynku
przy ul.Widok 6 ( 30.05.),
7. ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawienia gruntów gminnych ( 30.05),
8. przeznaczenia do zbycia nieruchomości - 3 lokale mieszkalne
w budynku przy ul.Traugutta 4 ( 06.06),
9 przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntów gminnych, stanowiących dz.nr
322/1 przy ul.Bystrzyckiej oraz dz.nr 77/3,cz.dz.nr 77/2 i cz.dz.nr 79/1 przy
ul.Bystrzyckiej/Dabrowskiego ( 06.06),
10 powołania Komisji Przetargowej w związku z ogłoszeniem przetargów na
realizację zadań: Ratowanie pomnika przyrody ( grupy różaneczników) w Parku
Zdrojowym, zagospodarowanie terenu przy MCK, odbudowa i modernizacja drogi
w ul.Bema ( 07.06.),

11. zarządzenia kontroli w zakresie poboru i rozliczania opłaty miejscowej oraz
poprawności opodatkowania podatkiem od nieruchomości ( 09.06),
12. odstąpienia od kolejnych przetargów i przeznaczenia do zbycia w drodze
rokowań lokali użytkowych nr 5 i 6 przy ul. Zdrojowej 40 ( 13.06),
13. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2005 ( 14.06).

III.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym z:

1. Firmą PLAN-DOM na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót
ogólnobudowlanych, instalacyjno-technologicznych i elektrycznych wraz z
automatyką na zadaniu: Odbudowa grupowej oczyszczalni ścieków wraz z
kolektorem dopływowym,
2. M Z K o wykonanie robót budowlanych w ramach wykonawstwa zastępczego na
w/w inwestycji,
3. Bankiem Ochrony Środowiska podpisano Aneks nr 3 do umowy dotacji Nr 13/P98/99 związanej z popowodziową odbudową oczyszczalni ścieków.Aneks
uszczegółowia warunki umowy i określa termin wykonania zadania do 31.08.2005
roku.
4. Przedsiębiorstwem Usługowo-Projektowym i kompletacji Dostaw PROEKOBUD
podpisano aneks terminowy dotyczący realizacji I etapu budowy kanalizacji
sanitarnej w rejonie Sokołówki i Nowego Wielisławia ( przesunięto termin
zakończenia do 10.06.2005),
5. Zakładem Badawczo-Wdrożeniowym Inżynierii Ochrony Środowiska przy
Politechnice Wrocławskiej w sprawie wykonania projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław ( Etap II ).

Informacja o roboczych spotkaniach i naradach Burmistrza zostanie
przedstawiona na Sesji Rady Miejskiej. Na Sesji udzielane będą również
szczegółowe wyjaśnienia do spraw objętych sprawozdaniem.
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