SPRAWOZDANIE

z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie przedstawione zostało na Sesji Rady Miejskiej w dniu
27 października 2009 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od dnia
1 do 27 października 2009 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 października 2009 r.
przedstawiają się następująco:

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu
27 października 2009 roku oraz wnioskom z posiedzeń Komisji Rady
Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 56 decyzji administracyjnych
oraz 20 postanowień w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia na rzecz najemców 5 lokali
mieszkalnych.
II.

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

1. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Bystrzyckiej 33 ( 04.11),
2. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne
3. stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, na okres od 1 marca 2009 r. do
28 lutego 2011 r.( 18.11),
4. przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – działki
nr 416/7 przy ul. Dębowej, nr 434/5 i 434/14 przy ul. Zdrojowej, nr 436 przy ul
Wojska Polskiego oraz nr 205 przy ul. Dębowej/Górskiej ( 18.11 ),
5. trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej ( 20.11 ),
6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia, wymienionych
w pkt.4 ( 23.11.).
III. Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację zadań
gminy z :
- Województwem Dolnośląskim jako Instytucją Zarządzającą RPO WD podpisano
umowę o dofinansowanie projektu „ Przebudowa Parku Zdrojowego wraz z
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- Wrocławskim Biurem Inwestorskim Wrocławskiego Oddziału PZITB na pełnienie
nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu,
- Architektoniczną Pracownią Projektową Jerzego Kielara na sprawowanie nadzoru
autorskiego przebudowy Parku Zdrojowego,
- Wojewodą Dolnośląskim podpisano aneks do porozumienia z 16.03.2009 r. w
sprawie realizacji programu dożywiania, określający wysokość dotacji na ten cel
( 31.000 zł ),

- Firmą FRESH Joanny Szymala na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla
projektu „ Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju wraz z dostosowaniem
do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- Firmą ANTI SA w dniu 12.11.2009 roku podpisano umowę na realizację zadania
przebudowy Parku Zdrojowego,
- Biurem Koncertowym HEROLD podpisane zostało porozumienie o współpracy w
ramach akcji kulturalnej „Chopin przyjechał”,
- Krajowym Rejestrem Długów - Biurem Informacji Gospodarczej SA podpisano
umowę o współpracy pod kątem realizacji zadań przez OPS m.in. rejestr
dłużników alimentacyjnych,
- Centrum Kształcenia Kadr „ Alfa” Consulting na cykl szkoleń w ramach
projektu „ Współpraca się opłaca - partnerstwo dla rozwoju ruchu
turystycznego w rejonie pogranicza kłodzkiego”,
- Bankiem Zachodnim WBK SA na uruchomienie rachunków pomocniczych pod
nazwami: Przebudowa Teatru i Monitoring wizyjny parku ,
- Miastem Jelenia Góra oraz 9 gminami uzdrowiskowymi naszego regionu
podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „ Uzdrowiskowy
Dolny Śląsk”,
IV. W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych
spotkaniach i naradach :
- 29.10. - spotkanie z Dyrektorem SCM-u w sprawach bieżących,
- 30.10. - udział w akcji organizowanej przez TMP w związku ze Świętem Zmarłych„ Światełka dla zasłużonych polaniczan”,
- 03.11. - spotkanie z Dyrektorem RST w sprawie ewentualnego powołania
Polanickiego Klubu Kulinarnego,
- 09.11. - spotkanie z Wiceprezesem WFOŚiGW Panem Jerzym Ignaszakiem
w sprawie dofinansowania przebudowy Parku Zdrojowego,
- 09.11. - spotkanie z przedstawicielami Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu
w sprawie skablowania sieci napowietrznych na terenie miasta,
- 09.11. - spotkanie z mieszkańcami rejonu Sokołówki w sprawie gazyfikacji części
obszaru tego terenu,
- 13.11. - udział w otwarciu Międzynarodowego Festiwalu Poezji – „ Poeci bez
granic”,
- 17.11. - udział w posiedzeniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
organizowanym w Świeradowie-Zdroju,
- 18.11. - spotkanie z Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów
Polskich Panem Andrzejem Bartyńskim w sprawie kolejnych edycji
festiwalu „ Poeci bez granic”,
- 19.11. - spotkanie z Dyrektorem Dolnośląskiej Dyrekcji Dróg i Kolei w sprawie
stanu technicznego ulicy Warszawskiej,
- 25.11. - spotkanie z Prezesem ZUK SA w sprawach bieżących.
W kwestiach szczegółowych dotyczących zagadnień objętych sprawozdaniem –
informacje będą udzielane na Sesji Rady Miejskiej.

Polanica-Zdrój, 26 listopada 2009 r.

Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Terlecki

