SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
22 czerwca br. Obejmowało ono okres mojej działalności od 25 maja do 22 czerwca
br.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 23 czerwca br.
przedstawiają się następująco .
Jednocześnie informuję, że w okresie od 01 do 22 sierpnia br. przebywałem
w sanatorium, a moje obowiązki w tym okresie przejął Zastępca Dariusz Kupiec.
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 22 czerwca br.
oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (ds. Infrastruktury
Miejskiej oraz Uzdrowiskowej),
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 114 decyzji administracyjnych
oraz 19 postanowień,
3. podpisałem akty notarialne w sprawach: sprzedaży na rzecz najemców 6 lokali
mieszkalnych oraz dwóch dosprzedaże gruntów na polepszenie
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.
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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.Kruczkowskiego 18 ( 23.06),
przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących dz.85/23 przy
ul.Bystrzyckiej ( w drodze przetargu), dz.nr 513/8 przy ul.Mariańskiej ( w trybie
bezprzetargowym), dz.nr 517/3 przy ul.Wojska Polskiego ( w drodze przetargu) 29.06,
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego ( 06.07.),
wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( 30.06.)
określenia warunków przetargowych na sprzedaż nieruchomości w III przetargu:
dz.nr 184/2 przy ul.Dębowej i dz.nr 353/4 przy ul.Zdrojowej oraz w V przetargu
dz.nr 23 przy ul.Tranzytowej ( 25.07),
wytypowania do sprzedaży na rzecz najemców 4 lokali mieszkalnych w
budynkach przy ul.Zdrojowej 40, Matuszewskiego 6, Kruczkowskiego 18
i Piastowskiej 10 oraz lokalu użytkowego ( garaż) przy ul.Zdrojowej 40 ( 25.07),
powołania Komisji Przetargowej w związku z realizacją zadania:
Zagospodarowanie Parku Zdrojowego przy Zakładzie Przyrodoleczniczym
( 31.07).
przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Kilińskiego 19
i Łąkowej 1 (23.08)
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Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z :
Zakładem Usług Inwestorskich " Rewaloryzacja" na wykonywanie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa cmentarza komunalnego etap I ,
Wielobranżowym Zakładem Usługowym w Ząbkowicach Śląskich na realizację
zadania rozbudowy cmentarza komunalnego I etap,
Firmą Usługi Ogólnobudowlane Mariana Sosnowskiego na realizację zadania :
Wymiana pokrycia dachowego ( segment B ) w Gimnazjum w Polanicy-Zdroju,
Telewizją Polską S.A. Oddział we Wrocławiu na emisję 10 audycji promujących
nasze miasto ( cykl pt. " Tyle Lata w Telewizji" ),
Miejskim Zakładem Komunalnym sp. z o.o.- trzy umowy na 3-letnią dzierżawę:
a obiektu oczyszczalni ścieków , kolektora,, sieci sanitarnej i deszczowej,
b. obiektów przy ul. Polnej,
c. ujęć wody z urządzeniami.
Przedsiębiorstwem Usługowym " JAREX" Sp. z o.o. w Legnicy na wykonywanie
kwartalnych przeglądów konserwacyjno-serwidowych systemu łączności radiowej
w OSP,
Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich S.A. - zawarte zostało porozumienie w sprawie
sposobu finansowania budowy i eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego,
Przedsiębiostwem Budowlano-Instalacyjnym " EKOBUD" Stanisława
Zakrzewskiego na realizację zadania: Remont alei parkowej od pomnika Adama
Mickiewicza do ul.Ogrodowej.
Kancelarią Biegłego Rewidenta Jana Byczkowskiego na wykonanie usługi
poświadczającej ( przeprowadzenie kontroli finansowej za 2005 r. w Urzędzie
Miejskim oraz ponownej kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Gimnazjum ),
Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową w Bystrzycy Kłodzkiej na wykonanie
elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.
W związku z realizacją zadań gminy w okresie od 23 czerwca do 31 lipca .
uczestniczyłem w różnych spotkaniach i naradach:
25.06. - udział w organizowanym w Polanicy przeglądzie strażackich orkiestr
dętych,
05.07 - spotkanie robocze z Komendantem Komisariatu Policji w sprawie
zabezpieczenia dodatkowych służb prewencyjnych w okresie sezonu,
09.07- - udział w uroczystości wręczenia medalu " Zasłużony dla miasta
Polanica-Zdrój" ks. Henrykowi Dereniowi,
10.07. - spotkanie z biegłymi rewidentami w sprawie kontroli finansowej w
gminnych jednostkach organizacyjnych,
17.07. - spotkanie z przedstawicielami Radia Wrocław w sprawie udziału w
audycji promującej miasto,
21.07. - udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

W kwestiach szczegółowych dotyczących zagadnień objętych sprawozdaniem
Informacji udzielać będę na Sesji Rady Miejskiej.
Polanica -Zdrój,24 sierpnia 2006 r.

Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Terlecki

