SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
26 listopada 2007 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od
20 października do 26 listopada 2007 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 27 listopada 2007 r. przedstawiają
się następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 26 listopada br.
oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 53 decyzje administracyjne
oraz 12 postanowień w trakcie postępowań administracyjnych,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie: zbycia 6 lokali komunalnych na rzecz
najemców oraz 1 lokalu sprzedanego w drodze przetargu , a takżę w sprawie
dosprzedaży gruntu do posesji przy Chrobrego 1 oraz zbycia działek nr 114/4
przy ul.Sportowej oraz nr 446/3 przy ul.Wojska Polskiego.
II.

Wydałem z a r z ą d z e n i a dotyczące :

1. powołania Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem zadania:
Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego ( 28.11),
2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 ( 28.11),]
3. powołania doraźnej komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów
ogłoszonych na 07.12.2007 ( 05.12),
4. rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej działki nr 135/13 przy ul.Nefrytowej
( 07.12),
5. powołania Komisji Przetargowej- w związku z ogłoszeniem o zamówieniu
publicznym na realizację zadania : Budowa wodociągu w ul.Piastowskiej do
ul.Dębowej ( 10.12) ,
6. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe, w roku 2008 ( 17.12)
7. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 ( 21.12.)
III.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację
zadań gminy z :
1. Wojewódzkim Biurem Projektów w Kłodzku spółka z o.o. na wykonanie
aktualizacji projektu budowlanego uzbrojenia oś. Kilińskiego,

2. Firmą GM COMPEX Zakład Elektroniki Komputerowej na wykonanie
dokumentacji projektowej dla systemu monitorowania i sterowania układem
wodociągowym w oparciu o technikę bezprzewodową,
3. Firmą POLKOM Audit Consulting na wykonanie audytu weryfikacyjnego w
zakresie bezpieczeństwa informacji,
4. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej podpisana została umowa
użytkowania nieruchomości do 31.12.2014 r.( powierzchnia wylotów do rzeki 40 m2),
5. Firmą TECHKOR podpisano aneks terminowy do zadnia : Remont komory
bocznej zbiornika wody pitnej-Stara Cokołówka,
6. WFOŚiGW podpisano aneks terminowy do umowy dotacji z 14.09.2007,
7. Pracownią Architektoniczną Pana Cezarego Furmanka podpisano aneks
terminowy do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji
Teatru Zdrojowego,
8. Architektoniczną Pracownią Projektową Pana Jerzego Kielara na
opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę
i modernizację Parku Zdrojowego,
9. MZK spółka z o.o. podpisano aneks terminowy do umowy zlecenia windykacji
należności z dnia 01.04.2006,
10. Firma Ogólnobudowlana ONRY Pana Henryka Fugowskiego na wycinkę
drzew na terenach gminnych,
11. Wojewoda Dolnośląskim podpisano aneks do Programu Wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ ( na 2007 rok przyznano dotację
celową na ten cel w wys.46.300 zł ),
12. Wójtem Gminy Kłodzko podpisano aneks nr 2 do porozumienia z dnia
22 sierpnia 2005 r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy
Kłodzko, uczęszczających do „zerówki” w Polanicy-Zdroju.

IV.

-

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

walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej,
walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
imprezy w ramach „ Choinki Polskiej „
„ mikołajkowe „ zawody pływackie dzieci,
posiedzenie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Lisingowego
w sprawie inwestowania w Polanicy-Zdroju,
05.12.- spotkanie robocze w organizacji Memoriału Szachowego
im,A.Rubinsteina w roku 2008,
05.12. - walne zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego,
07.12. - konferencja prasowa zorganizowana w Polanicy-Zdroju przez Urząd
Marszałkowski,
07.12. - konferencja naukowa organizowana przez SCM,
11.12. - spotkanie z autorem planu zagospodarowania przestrzennego Panem
Rafałem Schmidtem,
13.12. - spotkanie z Sudecką Telewizją kablową,
29.11. 30.11. 1-2.12.04.12. 04.12. 05.12. -

- 13. 12.- spotkanie członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z Zarządem
Powiatu Kłodzkiego,
- 20.12. - spotkanie w sprawie założenia w Polanicy szkoły ortodontycznej,
- 21.12. - spotkanie z inwestorami w sprawie ewentualnej budowy hali sportowej,
- 27.12.- spotkanie z Dyrektorem SCM w sprawie funkcjonowania szpitala,

- s p o t k a n i a wigilijne :

14.12. 15.12. 19.12. 20.12. 20.12. 21.12. -

V.

w świetlicy profilaktycznej,
u Sybiraków i Kombatantów,
w Ochotniczej Straży Pożarnej,
w Klubie Seniora,
w Klubie Sportowym,
w Gimnazjum

Dodatkowe informacje o działaniach podejmowanych przez Zastępcę
Burmistrza:

- 13.12. - udział w rozprawie sądowej przeciwko WPRI EKO,
- 14.12. - udział w spotkaniu informacyjnym w AGROREG-u Nowa Ruda,
- 18.12. - konferencja we Wrocławiu dotycząca pozyskiwania funduszy unijnych z
programu INTERREG,
- 20.12. - spotkanie z przedstawicielami MZK spółki z o.o. w sprawie zleceń usług
na rok 2008,
- 21.12. - spotkanie opłatkowe w EDUKATORZE.

W kwestiach szczegółowych dotyczących zagadnień objętych sprawozdanieminformacje będą udzielane na Sesji Rady Miejskiej.

Polanica – Zdrój, 27 grudnia 2007 r.

