SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
27 kwietnia 2006 r. Obejmowało ono okres mojej działalności od 23 marca do
27 kwietnia br.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 kwietnia br. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 27 kwietnia br.
oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 62 decyzje administracyjne oraz
5 postanowień,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawach: zbycia n racz najemców 2 lokali
komunalnych oraz nabycia do zasobu mieszkaniowego gminy lokalu mieszkalnego
pp.Szczecinów.
II. Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:
1.wydzierżawienia na okres do 31 sierpnia 2006 r. nieruchomości gruntowej przy
ul.Zdrojowej 2 ( cz.działki nr 98/12 o pow.1500 m2) - 27.04.
2.wytypowania do zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul.Polnej 2a
( 27.04),
3.określenia warunków przetargów (na zbycie nieruchomości stanowiących: działkę nr
184/2 przy ul.Dębowej, działkę nr 353/4 przy ul.Zdrojowej, działkę nr 23 przy ul.
Tranzytowej ( 08.05),
4.przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntów gminnych stanowiących: działkę nr 176
przy ul.Reja, działkę nr 89/4 przy ul.Głowackiego, działkę nr 145 przy ul.Czarnieckiego
(08.05),
5.przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy ( do 31.12.2008) na cele użytkowe
14 działek związanych z urządzeniami M Z K umożliwiającymi prowadzenie
gospodarki wodnościekowej i gospodarki odpadami ( 08.05),
6.przeznaczenia do dzierżawy na czas oznaczony do 31.12.2008 r. gruntów
stanowiących: cz.działki nr 22 przy ul.Nałkowskiej, działkę nr 397 przy ul. Krynicznej,
działkę nr 126 przy ul.Bema ( 16.05.).
7.przeznaczenia do 3 -letniej dzierżawy na rzecz MZK spółka z o.o. urządzeń
wodociągowych ( studia głębinowa w Starkówku, 3 ujęcia wody, krata z komorą
rewizyjną ( 23.05)

III.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z :

1. Wojewodą Dolnośląskim - umowa o dofinansowanie projektu " Wymiana oświetlenia
przy drodze krajowej nr 8 w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska ",
2. MZK spółka z o.o. - umowa na windykację należności pieniężnych w imieniu i na
rzecz Gminy,
3. Wydawnictwem C.H. Beck sp. z o./o. - umowa licencyjna na korzystanie
z programu prawnego LEGALIS,
4. MZK spółka z o.o. - umowa na budowę wodociągu przesyłowego od ul.Krynicznej
do Piastowskiej,
5. Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - umowa w sprawie
prowadzenia nadzoru inwestorskiego na zadaniu wym. w pkt.4,
6. Firmą " DREWPOL" PPHU w Polanicy-Zdroju - umowa sprzedaży drewna
iglastego pozyskiwanego z lasów komunalnych,
7. Kancelarią Biegłego Rewidenta Jana Byczkowskiego z Gniezna- umowa o
wykonanie usługi poświadczającej (kontroli finansowej w gminnych jednostkach
organizacyjnych),
8. Spółdzielnią Rzemieślniczo-Wielobrażową w Bystrzycy Kłodzkiej- umowa na
wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
IV . W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych naradach
spotkaniach:
-

-

28.04. - udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Chirurgii Plastycznejw likwidacji,
01.05. - udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka,
03.05 - udział w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Jana Pawła II,
08.05. - uczestnictwo w posiedzeniu Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego
Programy Rozwoju Regionalnego,
09.05. - spotkanie z nowym właścicielem obiektu b.Huty Szkła przy
ul. Zwycięzców,
10.05 - spotkanie z przedstawicielami Pracowniczych Ogrodów Działkowych w
sprawie zasilenia w energię elektryczną ogródków przy ul. Kilińskiego,
17.05. -spotkanie z rewidentami finansowymi w sprawie przeprowadzenia kontroli
w gminnych jednostkach organizacyjnych,
19.05. - spotkanie z projektantami i potencjalnymi odbiorcami w sprawie
gazyfikacji rejonu Sokołówki,
21.05. - uczestnictwo w uroczystościach: konsekracji dzwonów, nadaniach
" Honorowego obywatelstwa" i medali " Zasłużony dla Polanicy-Zdroju",
22.05 - spotkanie z mieszkańcami Telgte przebywającymi w Polanicy,
24.05.- spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej ( zebranie
spółdzielców).

W kwestiach szczegółowych na Sesji Rady Miejskiej mogę udzielać Radnym
informacji.
Polanica-Zdrój, 24 maja 2006 r.
Burmistrz Miasta
(-)Jerzy Terlecki

