SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
26 stycznia 2007 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 23 grudnia
2006 do 23 stycznia 2007 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 24 stycznia 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 stycznia br.
oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 2152 decyzje administracyjne
( głównie dotyczące wymiaru podatków) oraz 22 postanowienia w trakcie
postępowań administracyjnych,
II.

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

1. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntów stanowiących część działki 481/1
przy ul. Fabrycznej oraz do 1-rocznej dzierżawy część działki nr 77/2 przy ul.
Bystrzyckiej 24.01),
2. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne
( przedłużenie obowiązujących stawek do 30 kwietnia 2007 r.( 24.01.),
3. określenia warunków przetargowych na sprzedaż nieruchomości stanowiących
działki nr 446/3, 446/4 i 446/6 przy ul.Wojska Polskiego i działki nr 405 przy
ul.Bystrzyckiej ( 24.01),
4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wymienionych
w pkt.1 ( 29.01),
5. ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych ( 29.01),
6. przeznaczenia do oddania w 10-letnią, dzierżawę w drodze przetargu, działki nr
397 przy ul.Krynicznej ( 05.02),
7. powołania Komisji Przetargowej, w związku z ogłoszonym przetargiem na
realizację zadania pn: Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta ( 02.02),
8. powołania Komisji Przetargowej w związku z przetargami na realizację zadań:
bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego, budowy sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Gałczyńskiego, wykonania prac
projektowych robót remontowo-modernizacyjnych Teatru Zdrojowego, budowy
dróg osiedlowych w rejonie ulic:Staffa,Stachury,Hłaski i Orkana -etap I (06.02),

9. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia - lokal mieszkalny
w budynku przy ul .Parkowej 9 ( 06.02),
10. przeznaczenia do krótkookresowej dzierżawy ( od maja do sierpnia 2007)
części działki nr 98/12 przy ul.Zdrojowej ( 12.02),
III.

-

IV.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację zadań
gminy z :
Agencją Ochrony Osób i Mienia K-2 na monitorowanie obiektu Urzędu
Miejskiego,
Regionalną Rozgłośnią Polskiego Radia we Wrocławiu na realizację projektu
" Pomysł na weekend ",
Firmą proGEO sp. z oo na prowadzenie badań monitoringu składowiska
odpadów komunalnych w Polanicy-Zdroju,
W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych
spotkaniach i naradach:

1. w okresie od 25.01 do 19.02 odbyłem kilka spotkań roboczych z Dyrektorem
Specjalistycznego Centrum Medycznego,
2. 09.02. - spotkanie w sprawie inwestycji przy ul.Zwycięzców ( obiekt b.Huty),
3. 09.02. - udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej
( w zebraniu uczestniczyli m.in: Starosta Kłodzki, Komendant Powiatowy PSP),
4. 19.02. - spotkanie z członkami Rady Miasta Wrocławia, z Przewodniczącą Panią
Barbarą Zdrojewską na czele,
5. 20.02. - spotkanie z członkiem Zarządu Powiatu p.Markiem Szpakiem w sprawie
siedziby dla Punktu Pośrednictwa i Ewidencji PUP oraz funkcjonowania R S T ,
6. odbyłem kilka spotkań roboczych w sprawie przeanalizowania różnych koncepcji
funkcjonowania Biura Promocji Miasta,
7. planowane są w najbliższym czasie :
- 23.02. - posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkich z udziałem
Marszałka Województwa Andrzeja Łosia,
- 23.02. - uczestnictwo w otwarciu sympozjum ortopedycznego organizowanego
przez SCM,
- 25-27.02. - udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych.
V.

Dodatkowe informacje podejmowane przez Zastępcę Burmistrza:

1. 07.02. - uczestnictwo w prezentacji możliwości dostępu do środków unijnych
w ramach programu INTERREG ( we Wrocławiu ),
2. 15.02. - spotkanie z przedstawicielami firm Progres oraz Instytutu Zarządzania i
Samorządności w sprawie możliwości realizacji zadań gminy ze środków
unijnych,

15.02. - miała miejsce narada Komitetu Organizacyjnego imprezy Aleja Gwiazd ,
4. sporządzony został pakiet inwestycji , w ramach których możemy wystąpić
o środki zewnętrzne,
3.

5. 19.02. - miało miejsce spotkanie robocze w sprawie nowej strony internetowej
gminy.

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

Polanica-Zdrój, 21 lutego 2007 r.
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