SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
30 sierpnia 2005 r. Obejmowało ono okres mojej działalności od 17 czerwca do
23 sierpnia 2005 r
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności po 23 sierpnia br. przedstawiają się
następująco:
I. Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:
1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 30 sierpnia br.
oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Rady Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 66 decyzji administracyjnych oraz
12 postanowień,
3. podpisałem w tym okresie umowy notarialne w sprawach zbycia nieruchomości
gminy - 5 gminnych lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców.
II. Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:
1. określenia procedury tworzenia corocznego Informatora budżetowego ( 23.08),
2. rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej działki nr 107/11 przy ul.Polnej ( 24.08),
3. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych ( 25.08),
4. wykazu nieruchomości ( 157 m2) przeznaczonych do dosprzedaży na rzecz
użytkownika wieczystego w rej.ul.Fabrycznej-Zwycięzców ( 26.08),
5. wytypowania do zbycia na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych ( 29.08),
6. wytypowania do 3-letniej dzierżawy na cele parkingowe cz.działki nr 96 przy
ul.Lipowej ( 29.08),
7. określenia warunków I przetargu ustnego na zbycie działki nr 23 przy
ul.Bystrzyckiej-Tranzytowej( 29.08),
8. wytypowania do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych
w budynku przy ul.Głowackiego 2 ( 29.08),
9. opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2006 ( 30.08),
10. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - w związku z wyborami do Sejmu
i Senatu RP ( 31.08),
11. powołania likwidatora Miejskiego Zakładu Komunalnego Pana J.Tyńca( 31.08),
12. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy ( 31.08),
13. wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia- 10 lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców ( 05.09),
14. opracowania założeń do Strategii Rozwoju Gminy ( 09.09),

określenia warunków zbycia nieruchomości: III przetarg ustny na sprzedaż
zabudowanych działek nr 112/1,112/2 i 114/3 przy ul.Sportowej 6, 7 i 9( 13.09),
16. wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia - 7 lokali mieszkalnych
( 15.09),
17. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 ( 20.09),
15.

III.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z :

1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji-Jan Tyrała- Aneks do umowy dzierżawy zawartej
31 grudnia 2001 r. zasad regulowania czynszu dzierżawnego ( 29.08),
2. Firmą " Dzidowski i Syn " s.c. na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2005/2006
do Szkoły Podstawowej Nr 2 ( z rejonu Polanicy " Górnej") - 06.09.,
3. Markiem Bułgajewskim na remont i malowanie ławek w Parku i na terenie
miasta ( 12.09),
4. Hotelem " SANA" na udostępnienie basenu uczniom miejscowych szkół ( 14.09).

IV.

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

uroczystość zamknięcia tegorocznego Memoriału Szachowego ( 27.08),
rozmowy z przedstawicielami PKO BP S.A. w sprawie emisji obligacji ( 29.08 i
20.09),
3. udział w uroczystym otwarciu po remoncie Pijalni Wód Mineralnych ( 30.08),
4. rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie zagospodarowania pod hotel
działki przy ul.Zdrojowej (31.08),
5. uczestnictwa moje ii Zastępcy w otwarciu nowego roku szkolnego ( 01.090,
6. spotkanie z Dyrektorem R.Wuliczem w sprawie inwestycji realizowanych przez
FWP (05.09),
7. w dniu 07.09. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystości rozstrzygnięcia
konkursu organizowanego przez MSWiA " Bezpieczna gmina" . Polanica-Zdrój
jako laureat ( miejsca od IV-X) otrzymała wyróznienie.
8. spotkanie robocze w sprawie organizacji imprezy Bike Maraton ( 08.09), udział w
otwarciu i zamknięciu tej imprezy ( 10.09),
9. otwarcie Mistrzostw Polski Oldbojów ( 10.09 ) oraz zamknięcie tej imprezy
w dniu 12.09,
10. udział w Festynie z okazji 25- lecia " Solidarności " we Wrocławiu ( 10.09),
11. obsługa Stady Tour dziennikarzy węgierskich przebywających w Polanicy-Zdroju (
11.09),
12. spotkanie z Marszałkiem Województwa w sprawie drogi S - 46 ( 12,09),
13. udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej ( 14.09),
14. w spotkaniach roboczych w dniach 14.09 i 19.09. dotyczących drogi do szpitala
uczestniczył Zastępca Burmistrza,
15. udział w uroczystości otwarcia Specjalistycznego Centrum Medycznego ( 15.09),
1.
2.

16. w dniach 16-18.09 przebywałem w Darłowie- w związku z przygotowywaniem
umowy o partnerskiej współpracy miast ,
17. w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej losy Sybiraków uczestniczył
Zastępca Burmistrza ( 18.09 ),
18. w dniu 21.09. miała miejsce robocza wizyta Komisji Rady Miejskiej
w Dusznikach -Zdroju ( do spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego),
19. spotkanie robocze w sprawie organizacji imprezy " Choinka Polska" ( 21.09),
20. spotkanie w sprawie uczestnictwa gminy w programie radiowym dotyczącym
bezpieczeństwa publicznego ( 22.09).
W kwestiach szczegółowych dotyczących spraw poruszanych
w sprawozdaniu , informacje udzielane będą radnym na Sesji Rady Miejskiej.

Polanica-Zdrój, 22 września 2005 r.
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