SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
31 maja 2007 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 26 kwietnia do
28 maja 2007 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 29 maja 2007 r. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 31 maja br.
oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 43 decyzje administracyjne
oraz 17 postanowień w trakcie postępowań administracyjnych,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie sprzedaży: lokalu użytkowego przy
ul.Polnej 2a, działki nr 239/1 w rejonie ulic Chrobrego/Dębowej oraz dosprzedaży
terenu przy ul.Mariańskiej ( działka nr 513/8)

II.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wydałem z a r z ą d z e n i a dotyczące :
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Gimnazjum ( 29.05),
powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: Obsługa bankowa budżetu gminy ( 01.06),
wytypowania do zbycia na rzecz najemców 3 lokali mieszkalnych położonych w
budynkach przy ul.Chrobrego 1a,Wojska Polskiego 42 i Kłodzkiej 10 ( 05.06),
przeznaczenia do dzierżawy gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 486
przy ul.Fabrycznej ( 05.06),
powołania Komisji Przetargowej w związku z wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : Budowa monitoringu wizyjnego
miasta ( 13.06),
wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul.Zdrojowej 40 ( 15.06),
nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku prawa użytkowania
wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 265/35 i nr 265/42 przy ul.Łąkowej
oraz nr 467/7 przy ul.Fabrycznej ( 15.06),
rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 156/11 położonej przy ul.Orkana
( 19.06).
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( część działki
nr 486 przy ul. Fabrycznej oraz część działki nr 28/8 przy ul.Prusa) - 21.06.

III.

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

-

Przedsiębiorstwem Budowlanym " CAKO " - aneks terminowy związany
z realizowanym zadaniem budowy sieci wodociągowej w ulicy Zdrojowej,
Panem Dariuszem KRAJNIKIEM - aneks terminowy w związku ze zleceniem
opracowania dokumentacji projektowej,
Firma MARKUS Marka KUGLERA w sprawie sprawowania opieki autorskiej
dla systemów komputerowych z pakietu Radix, użytkowanych w Urzędzie.

IV.

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

18.06. - spotkanie z Firmą M & W Zaczyk w sprawie uregulowania stanu władania
gruntami na stoku " Góralki",
19.06. - spotkanie z przedstawicielami Firmy GANT w sprawie budowy
apartamentowców w Polanicy-Zdroju,
21.06. - spotkanie z prof.Bogdanem Jałowieckim z Uniwersytetu Warszawskiego w
sprawie badań nad miastami polskimi m.in. uwzględniona jest PolanicaZdrój,
21.06. - spotkanie z prof. Andrzejem Twardoniem z Uniwersytetu Przyrodniczego
w sprawie zorganizowania w Polanicy konferencji,
21.6. - udział w uroczystości pożegnania absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2,
22.06. - udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum i
Szkole Podstawowej Nr 2,
24.06. - udział w pracach jury imprezy IX Grill Party Festiwal,
Na bieżąco kierownictwo Urzędu współpracowało z inspektorami kontroli finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
V.

Dodatkowe informacje o działaniach podejmowanych przez Zastępcę
Burmistrza:

-

30.05. miało miejsce spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Panem Ignaszakiem w sprawie możliwości uruchomienia
pożyczki na inwestycje gminne,
31.05 udział w posiedzeniu Międzygminnego Związku Celowego w sprawie
gospodarki wodno-ściekowej, natomiast 13.06. odbyło się spotkanie z
przedstawicielami firmy EKOSYSTEM przygotowującej dla MZC Studium
Wykonalności dla tego zadania,
05.06.- spotkanie z burmistrzem miasta Ceska Skalice w sprawie nawiązania
oficjalnego partnerstwa,

-

-

-

-

17.06- udział w imprezie organizowanej w ramach kampanii " Zachowaj
trzeźwy umysł",
18.06.- udział w spotkaniu organizowanym przez Starostwo Kłodzkie w
sprawie podpisania " deklaracji sudeckiej " dot.uruchomienia połączenia
kolejowego Poznań - Kudowa,
19.06. - spotkanie z Panem Cz.Malinowskim z Powiatowej Komisji
Urbanistyki w sprawie opinii do planu zagospodarowania przestrzennego,
20.06. - uczestnictwo w rozprawie z Panem S.Ptaszkiem w Sądzie
Okręgowym w Świdnicy,
21,22.06 - udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku
szkolnego ( Gimnazjum, Edukator ).

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

Polanica-Zdrój, 25 czerwca 2007 r.

Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Terlecki

