SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
31 sierpnia 2006 r. Obejmowało ono okres mojej działalności od 23 czerwca
do 24 sierpnia 2006 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 25.08. br. przedstawiają
się następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 31 sierpnia br,
oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 62 decyzje administracyjne oraz
16 postanowień,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawach zbycia na rzecz najemcy jednego
lokalu mieszkalnego oraz dosprzedaży cz.działki przy ul. Zakopiańskiej na
polepszenie zagospodarowania sąsiedniej posesji.
II.
1.

2.
3.
4.

5.

III.

-

-

Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:
przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Dąbrowskiego 6 ( 31.08),
opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2007 ( 30.08),
wprowadzenia do budżetu gminy na rok 2006 bieżących zmian ( 01.09),
powołania Komisji Przetargowej w związku z realizacją zadania pn. Budowa
systemu monitoringu wizyjnego miasta ( 12.09),
ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( 3 lokale
mieszkalne, 5 dosprzedaży gruntów, 2 działki zbywane na cele użytkowe
( 14.09),
Podpisałem po 25.08. br. umowy o charakterze cywilno-prawnym z :
Pracownią projektową " R.S. STUDIO" Rafał Schmidt na wykonanie: internetowej
wersji opracowań planistycznych ( Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz 14 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta ) oraz opracowania dotyczącego
naliczania renty planistycznej do poszczególnych planów,
MZK spółka z o.o. - zlecenie na wykonywanie usług komunalnych do 31.12.2006

w zakresie :
a. zarządzania i administrowania budynkami i lokalami
i administrowanie budynkami i lokalami )
a. letniego i zimowego utrzymania jezdni i chodników, opróżniania koszy ulicznych i
wtórnej segregacji odpadów
- Firmą " ZBYLBRUK " Piotr Zbyl na wykonanie zadania pn.Zagospodarowanie
fragmentu Parku Zdrojowego - teren przy Zakładzie Przyrodoleczniczym.
- Wojewodą Dolnośląskim w sprawie dofinansowania ze środków unijnych projektu
pn.Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza
( w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska-Czechy).
IV.

-

-

W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych
spotkaniach:
28.08 - udział w zakończeniu Międzynarodowego Festiwalu Szachowego
im.A.Rubinsteina,
05.09. - spotkanie z organizatorem imprezy sportowej Bike Maraton MTB,
07.09. - odebranie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska certyfikatu
nadanego gminie przez Prezydenta RP w ramach VII edycji konkursu " Przyjaźni
Środowisku",
08.09. - odebranie w Krajowej Radzie Spółdzielczej honorowego tytułu
" Samorządowiec - Spółdzielca",
15.09. - udział w Międzynarodowej Konferencji poświęconej modelom turystyki
uzdrowiskowej organizowanej w Polanicy-Zdroju przez Uniwersytet Wrocławski,
18.09. - udział w konferencji prasowej w Trzebieszowicach ( w związku z
pobytem uczestniczek MIss Wordl na naszych terenach ).

W kwestiach szczegółowych dotyczących zagadnień objętych sprawozdaniem
informacji udzielać będę na Sesji Rady Miejskiej.

Polanica-Zdrój, 21 września 2006 r.

Burmistrz Miasta
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