SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia
br. Obejmowało ono okres mojej działalności od 01 do 24 stycznia 2006 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 25 stycznia br. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 31 stycznia br.
oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 68 decyzji administracyjnych
oraz 11 postanowień,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminy: dwa
lokale komunalne zbywane na rzecz najemców, sprzedaż działki nr 92 przy
ul.Słowackiego oraz dosprzedaż dz. 91/16 przy ul.Bystrzyckiej.
1.

II.

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

1. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu nr 1 przy ul.Dąbrowskiego 6
( 27.01),
2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( 3 lokale
mieszkalne w budynku przy ul. Zdrojowej 6, działki : nr 121/8 przy ul.Wojska
Polskiego, nr 353/4 przy ul..Zdrojowej, nr 184/2 przy ul.Dębowej)-08.02.
3. przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego przy ul.Zdrojowej 31 ( 08.02),
4. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców lokali: nr 4 przy ul.Warszawskiej 27
i nr 9 przy ul.Dębowej 16( 14.02),
5. przeznaczenia do jednorocznej dzierżawy dz.nr 108 przy ul.Bystrzyckiej ( 15.02).
III.
-

Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z :
Miejską Biblioteką Publiczną - umowa użyczenia lokalu przy ul.Zdrojowej 13,
Wydawnictwem " Bodek" Bogusława Bieńkowskiego - umowa o współpracy
prasowej z tygodnikiem" Euregio Glacensis".

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

1. 27.01. - udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Starostę
Kłodzkiego,
2. 01.02. - udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
3. 03.02. - miała miejsce w Warszawie uroczystość rozstrzygnięcia narodowego
konkursu ekologicznego " Przyjaźni środowisku", organizowanego pod
honorowym patronatem Prezydenta RP . Polanica-Zdrój została laureatem
konkursu w kategorii "Gmina przyjazna środowisku" .
4. 04.02. - miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży
Pożarnej,
5. 07.02. - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie funkcjonowania
Specjalistycznego Centrum Medycznego,
6. 10.02. - spotkanie z posłami R.Wawryniewiczem i J.Szulcem również w sprawie
SCM,
7. 14.02. spotkanie z Zarządem TMP oraz Ks.Proboszczem w sprawach: kroniki
miasta oraz zaplanowanej na 21.05. br konsekracji dzwonów,
8. spotkanie z przedstawicielami Firmy POL-MOT Holding w sprawie budowy na
terenie Polanicy apartamentowców,
9. 16.02. - udział w uroczystości 60.rocznicy Klubu Szachowego "Hetman" we
Wrocławiu,
10. 17.02. - spotkanie z mediatorem oraz właścicielem Firmy " STEIBUDEX"
skutkujące ugodą, w wyniku której umorzone zostaną cztery sprawy sądowe,
11. 24.02. - planowana jest w Polanicy wizyta Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich,
połączona ze spotkaniem ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej.
Szczegółowe informacje w kwestiach interesujących Radnych, w zakresie
objętym sprawozdaniem, udzielane będą na Sesji Rady Miejskiej.
Polanica-Zdrój, 22 lutego 2006 r.
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