SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
23 czerwca 2005 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 24 maja
do 17 czerwca br.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności po 17 czerwca br. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżąca realizacją zadań gminy:

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji Rady Miejskiej w dniu
23 czerwca oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji - wydałem od 17 czerwca br. 170 decyzji
administracyjnych i 31 postanowień,
3. podpisałem w tym okresie umowy notarialne w sprawach zbycia: działki na cele
użytkowe( nr dz.351/2 przy ul.Zdrojowej), działki na cele sportowo-rekreacyjne
przy ul.Bystrzyckiej, 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2 lokali
użytkowych przy ul.Zdrojowej 40.
II.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:
powołania Komisji Przetargowej w związku z przetargiem na realizację zadania:
Izolacja pionowa i odwodnienie budynku internatu RST ( 20.06),
ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia -4 komunalne
lokale mieszkalne zbywane na rzecz najemców ( 23.06.),
zmiany wcześniejszego zarządzenia Nr 38/2005 z 16.05. br. dot. wprowadzenia
zmian w budżecie( 23.06),
określenia warunków II przetargu ustanego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ul.Sportowej 6, 7 i 9 ( 27.06.),
wytypowania do zbycia na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych ( 27.06),
przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy na cele rolne i rekreacyjne terenów
stanowiących części działek : nr 345 w Obrębie Nowy Wielisław i nr 116/6
w Obrębie Nowy Zdrój ( 27.06),
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy ( 29.06),
wytypowania do zbycia w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego przy
ul.Kłodzkiej 2/1 ( 30.06),
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 ( 30.06),

10. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców 35 komunalnych lokali
mieszkalnych( 12.07),
11. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców 4 lokali mieszkalnych ( 26.07),
12. ogłoszenia wykazu przygotowanych do zbycia nieruchomości - 5 komunalnych
lokali mieszkalnych ( 28.07),
13. przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej
przy ul.Zdrojowej ( dz.nr 115/6) - 19.08.
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Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z :

Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w sprawie
dofinansowania ( 50.000 zł) projektu utworzenia w Polanicy -Zdroju Gminnego
Centrum Informacji ( 29.06),
Spółdzielnią Usługowo-Handlową w Ścinawce Średniej na realizację zadania:
Odbudowa i modernizacja ul.Bema - etap II (12.07),
TVN 24 Sp. z oo na sponsorowanie audycji " Pogoda wyjazdowa" przez
sfinansowanie emisji audycji z Polanicy ( 26.07),
Firmą Usługi Remontowo-Budowlane-Ryszarda Urbaniaka na realizację zadania:
Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku internatu R S T ( 26.07),
Kancelarią Adwokacką A.Nowickiego we Wrocławiu, na obsługę prawną
w zakresie likwidacji zakładu budżetowego gminy - M Z K oraz utworzenia spółki
z oo ( 13.07),
WFOŚ i GW umowę dotacji ( 39.790 zł) na dofinansowanie zadania: Ratowanie
pomnika przyrody ( grupy różaneczników ) w Parku Zdrojowym ( 27.07),
Firmą "PLAN-DOM" podpisałem Aneks nr 1 uszczegóławiający § 6 umowy
o nadzór inwestorski z 11.05.2005 r.(26.07),
MZK podpisałem Aneks do umowy z 20 maja br. dot. możliwości częściowego
rozliczania się z wykonanych prac ( 26.07),
Firmą " Biesiada z Kuroniem" z Izabelina na zorganizowanie pokazu kulinarnego
na terenie Polanicy-Zdroju w dniu 07.08. br ( 03.08).

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

posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej D O T w dniu 20.06., w Międzygórzu,
spotkanie z przedstawicielami Radia Wrocław w sprawie promocji miasta (21.06),
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej( 23.06),
udział w imprezie " Wielkie grillowanie" w dniu 25.06,
spotkanie w ZUK S.A. z przedstawielami gmin Duszniki i Kudowa-Zdrój w sprawie
wspólnej promocji uzdrowisk , w dniu 30.06,

w okresie od 1 do 04 lipca br. - pobyt delegacji miasta w Telgte ( zaproszenie
tamt.władz z okazji 10-lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej),
7. spotkanie z przedstawicielami firmy " Alwater" w sprawie ugodowego
rozstrzygnięcia sprawy skierow2anej do WSA, w dniu 25.07.
8. w lipcu miało miejsce kilka spotkań poświęconych tematom:
- uruchomienia Specjalistycznego Centrum Medycznego,
6.

-

organizacji Memoriału Szachowego im.A.Rubinsteina.

w dniu 09.08. miało miejsce spotkanie z udziałem Dyrekcji Szpitala Chirurgii
Plastycznej, Związków Zawodowych i członków Rady Społecznej w sprawach
pracowniczych związanych z likwidacją szpitala,
10. spotkanie z Wiceprezydentem Wrocławia w sprawie drogi szybkiego ruchu, w
dniu 11.08,
11. udział w imprezie " Agrofeta" w Szczytnej w dniu 14.08,
12. uczestnictwo w dniu 20.08. br. w uroczystościach: otwarcia Festiwalu
Szachowego oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej istnienie do
1968 roku Kościoła Ewangelickiego.
9.

Polanica-Zdrój, 23 sierpnia 2005 r.
Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Terlecki

