SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 14
grudnia br. Obejmowało ono okres mojej działalności od 18 listopada do 14 grudnia
2005 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 15 grudnia br.
przedstawiają się następująco:
I.
-

II.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:
nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 14.12. oraz
wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń,
w ramach ustawowych kompetencji wydałem 26 decyzji administracyjnych oraz
5 postanowień,
podpisałem w tym okresie 10 umów notarialnych dotyczących sprzedaży:8 lokali
mieszkalnych na rzecz najemców, działki nr 115/6 przy ul.Zdrojowej oraz
nieruchomości przy ul.Sportowej 6, 7 i 9.

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

przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych stanowiących części działek: nr
108 przy ul.Bystrzyckiej, nr 65/1 przy ul.Okrzei, nr 397 przy ul.Krynicznej ( 20.12),
2. określenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
zabudowanej działki nr 92 przy ul.Słowackiego ( 23.12),
3. rezygnacji z prawa pierwokupu gruntu stanowiącego działkę nr 78/1 przy
ul.Dębowej ( 28.12),
1.

III.

Podpisałem od 15 listopada br.umowy o charakterze cywilno-prawnym,
tj:

Aneksy Nr 2 i Nr 3 do umów z 17.06.2005 r. zawartych z Panem Franciszkiem
Mikullą dotyczące przedłużenia terminu wykonania zleconych prac projektowych
do 10.03.2006 r., ( 15.12),
2. Umowa z Firmą POLKOM Audit Consulting Group na przeprowadzenie wdrożenia
programu " Bezpieczny Urząd " ( 22.12),
1.

Umowa z Zakładem Usług Inwestorskich " Rewaloryzacja " Sp. z oo na
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę części cmentarza
komunalnego, niezbędnej do uruchomienia procedury przetargowej(22.12),
4. Umowa z Firmą MARKUS na sprawowanie w roku 2006 opieki autorskiej nad
wdrożonymi w Urzędzie Miejskim systemami komputerowymi z pakietu RADIX
( 27.12).
3.

IV.

-

-

-

W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych naradach
i spotkaniach:
08.12 miało miejsce spotkanie z Dyrektorem R S T w sprawie restauracji
dydaktycznej,
14.12. odbyło się spotkanie w sprawie ugodowego rozwiązania problemu
związanego z potrzebą usunięcia usterek przez Firmę " Steibudex" w ulicy
Bystrzyckiej,
19.12 miało miejsce spotkanie z szefem Zakładu Gazowniczego w Kłodzku w
sprawie gazyfikacji Sokołówki i remontu sieci gazowej w rejonie Górnej Polanicy,
w okresie 20 - 22.12 miały miejsce spotkania wigilijne w szkołach, świetlicach
terapeutycznych, w OSP, w Klubie Seniora i dla ubogich ( w niektórych
spotkaniach uczestniczył Zastępca Burmistrza).
28.12 - na spotkaniu z Panem Janem Tyrałą omówiono warunki dalszej
dzierżawy części sportowej OSiR-u,
29.12. w Szczawnie miało miejsce spotkanie w sprawie sfinalizowania ugody ze
" Steibudexem",
29.12. w Sądzie Okręgowym w Świdnicy uczestniczyłem w rozprawie z pozwu
P.Antoniego Janiuka .

W kwestiach szczegółowych dotyczących sprawozdania, informacji udzielać
będę na Sesji.

Polanica-Zdrój, 30 grudnia 2005 r.
Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Terlecki

