SPRAWOZDANIE

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

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu
31 sierpnia 2009 roku oraz wnioskom z posiedzeń Komisji Rady
Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 55 decyzji administracyjnych
oraz 53 postanowienia w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia na rzecz najemców 2 lokali
mieszkalnych .

II.

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

1. opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010 ( 28.08),
2. powołania Komisji Przetargowej w związku z ogłoszeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie przebudowy Parku Zdrojowego
( 28.08),
3. powołania Komisji Przetargowej w związku z postępowaniem przetargowym na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu wym. w pkt.2 ( 28.08),
4. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2009 ( 31.08),
5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do sprzedaży ( 4 lokale
komunalne zbywane na rzecz najemców) – 31.08,
6. wytypowania do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynkach przy
ulicach: Łąkowa 11, Zdrojowa 17, Wojska Pol.1 i Kłodzka 2 ( 07.09),
7. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji ( 10.09),
8. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy części działki nr 110 ( o pow.68 m2 ) przy
ul.Cichej ( 14.09.),
9. wytypowania do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynkach
Dąbrowskiego 1 A do 1 H ( 21.09),
10. wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w
budynku przy ul.Łąkowej 1 ( 22.09),

III. Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację zadań
gminy z :

- Firmą EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o. podpisano aneksy do istniejących umów na
dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych,
- Agencją Medialną YOMA na zorganizowanie imprez towarzyszących podczas
Jarmarku Średniowiecznego w dniach19 i 20.09.br,
- Bankiem Zachodnim WBK SA na uruchomienie rachunku pomocniczego pod
nazwą „ Przebudowa Parku Zdrojowego”,
- Agencją Artystyczną DUAN na zorganizowanie koncertu zespołu „Duan” w dniu
18.09.br,
- Agencją Rozwoju Innowacji p. a o.o. na wykonanie usługi opracowania studium
wykonalności dla projektu” Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie
monitoringu wizyjnego w Parku Zdrojowym”,
- Agencją Usług Oświatowych „ Omnibus” Sp. z o.o. na udostępnienie sali narad
dla potrzeb kursu „ Opiekun osoby niepełnosprawnej”,
- Firmą P-BUD Przemysława Ślepeckiego na wykonanie remontu zadaszenia i
schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

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

- 01.09. - udział w uroczystościach inauguracji roku szkolnego w Gimnazjum i SP 2,
- 01.09.- udział w obchodach 70.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- 04.09.- uczestnictwo w spotkaniu z delegacją z miasta partnerskiego Telgte,
- 06.09.- udział w uroczystości 60-lecia istnienia Koła Łowieckiego „ Głuszec”,
- 07.09.- spotkanie robocze z inwestorami zamierzającymi uruchomić przedszkole
przy ul.Zdrojowej,
- 08.09.- udział w prezentacji internetowej programu-przewodnika po cmentarzach
z ewentualną możliwością zastosowania go dla cmentarza polanickiego,
- 10.09.- spotkanie z Dyrekcją SCM-u w sprawach bieżących,
- 14.09.- spotkanie robocze w sprawie dostępności do Internetu szerokopasmowego,
- 19.09.- udział w organizowanych w Bystrzycy Kłodzkiej zawodach ochotniczych
straży pożarnych,
- 29.09.- spotkanie Komendantem Powiatowym Policji w sprawie współpracy gminy
z Policją,
- 30.09.- udział w otwarciu i zakończeniu VIII. Polanickiego Biegu Trzeźwości.
Inne informacje związane z realizacją zadań gminy:
- W m-cu wrześniu br. procedury formalne przeszły 2 wnioski gminy o środki unijne
na :

1. Projekt dotyczący realizacji trasy spacerowej wzdłuż rzeki CORSO,
2. Projekt dotyczący wykonania monitoringu wizyjnego w Parku Zdrojowym.
- natomiast projekt dotyczący modernizacji Teatru Zdrojowego przeszedł procedurę
merytoryczną i znalazł się na 11. miejscu,
- złożony został również wniosek na przebudowę ulicy Spacerowej w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( w ramach tego programu
mógł być złożony przez gminę tylko 1 wniosek).
W kwestiach szczegółowych dotyczących zagadnień objętych sprawozdaniem –
informacje będą udzielane na Sesji Rady Miejskiej.
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