SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
30 marca br. Obejmowało ono okres mojej działalności od 23 lutego do 22 marca
2006 r.
Zagadnienie merytoryczne z mojej działalności od 23 marca br. przedstawiają się
następująco:

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 30 marca br.
oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń ,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 121 decyzji administracyjnych oraz
12 postanowień,
3. podpisałem umowy notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości gminy:
1 lokal użytkowy i 3 lokale mieszkalne zbywane na rzecz najemców.
1.

II.

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

1. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 20065 ( 31.03),
2. nabycia od Województwa Dolnośląskiego na własność gminy zabudowanej
nieruchomości przy ul.Fabrycznej ( dz.466/2 o pow.838 m2 ) - 10.04,
3. realizacji przez OPS obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych ( 11.04),
4. powołania Komisji Przetargowej, w związku z przetargami na realizację
następujących zadań: wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowomodernizacyjnych w Teatrze Zdrojowym, rozbudowa cmentarza komunalnego
etap I, wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 2 ( 12.04),
5. wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul.Wojska
Polskiego 26,
6. przeznaczenia do dzierżawy krótkookresowej( do 31.12.br) gruntu gminnego
stanowiącego część dz.nr 108 przy ul.Bystrzyckiej ( 19.04),
III.
1.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z:
Firmami Jerzego Kowalskiego i Andrzeja .Żuka na konserwację i utrzymanie
zieleni miejskiej w okresie od 01.04.2006 do 31 marca 2007 r. ( 27.03),

Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt " Azyl" w Dzierżoniowie w sprawie usług
związanych z odławianiem oraz zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom
( 28.03 ),
3. Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu w
sprawie realizacji w dniu 07.04.br dwóch programów z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Szkole Podstawowej Nr 2, Gimnazjum i w
Edukatorze".(31.03),
4. Dolnośląskim Biurem Jakości w sprawie usługi doradczej i szkoleniowej w
zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (05.04),
5. Firmą "Press-Forum" Z.Franczukowskiego w sprawie sponsorowania publikacji
" Polanicki zdrój w starej fotografii"
2.

IV.

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

1.24.03. - omówienie i podpisanie protokołu z kontroli NIK w tut.Urzędzie,
2. "
- udział w uroczystym otwarciu Biura Poselskiego J. Protasiewcza( poseł
do Europarlamentu),
3. "
- udział w spotkaniu promującym monografię Polanicy-Zdroju, które miało
miejsce w Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
4. 28.03. - spotkanie w Kłodzku z okazji otwarcia laboratorium w SANEPID-zie,
5. 29.03. oraz 05.04, 10.04 i 11.04 br. - spotkania z potencjalnymi inwestorami
chętnymi do zainwestowania w Polanicę m.in. w SPA i budowę
apartamentów,
6. 30.03.- spotkanie w sprawie wdrożenia Polskiej Normy Informacyjnej,
7. 03.04.- spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie
8.
zorganizowania w Polanicy konferencji,
9. 04.04. - spotkanie z przedstawicielami ZUK -u S.A. w sprawie omówienia bieżącej
współpracy,
10. 12.04. - udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
11. 25.04. - spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego w sprawie książki
o Polanicy,
12.27.04. - udział w uroczystości z okazji Dnia Niepełnosprawnego organizowanej
przez ZRIE.
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