SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
28 lutego 2007 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 24 stycznia do
21 lutego 2007 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 22 lutego 2007 r. przedstawiają
się następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 28 lutego br.
oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 68 decyzji administracyjnych
oraz 12 postanowień w trakcie postępowań administracyjnych,
3. podpisałem umowę notarialną w sprawie nabycia własności działki nr 23 przy
ul.Tranzytowej ( na cele parkingowe, usług i handlu ).
1.

II.

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

1. powołania Komisji Przetargowej, w związku z ogłoszonym przetargiem na
utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w okresie od 01.04 2007 do
31.03.2008 r. ( 22.02),
2. rezygnacji z prawa pierwokupu własności niezabudowanego gruntu
stanowiącego działkę nr 578/5 przy ul.Dąbrowskiego ( 22.02),
3. wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.
Matuszewskiego 6 ( 28.02),
4. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 440/2
przy ul.Wojska Polskiego ( 01.03),
5. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania rokowań i przetargów na
zbywanie nieruchomości ( 07.03 ),
6. rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanego gruntu stanowiącego ½ część
działki nr 133/2 przy ul.Krasińskiego ( 12.03),
7. wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu gminy Polanica-Zdrój ( 13.03),
8. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy ( przesunięcie terminu obowiązywania
zarządzenia z 25.10.2005 roku do 30 czerwca 2007 r.) - 16.03,

9. ustalenia stawek, o których mowa w pkt.8, od 01 lipca 2007 roku ( 16.03),
10. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy części działek: nr 511 przy ul.Kilińskiego
oraz nr 135/20 przy ul.Szmaragdowej ( 21.03).

III.
-

-

-

-

IV.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację zadań
gminy z :
Firmą Tartacznictwo s.c.Usługi Transportowe w sprawie sprzedaży drewna
użytkowego i opałowego pozyskiwanego z lasów komunalnych w roku 2007,
Kancelarią Adwokacką BIJAS z Wrocławia w sprawie prowadzenia sprawy WPRIEKO,
Firmą Ornet Piotr Michalak z Wołomina w sprawie utworzenia nowej strony
Biuletynu Informacji Publicznej z pełnym przeniesieniem danych,
Firmą MARKUS Marka Kuglera w sprawie opieki autorskiej dla systemów
kompuerowych z pakietu RADIX, użytkowanych w Urzędzie,
Ośrodkiem Produkcyjno-Wdrożeniowym" DOSKOMP " sp. z o.o. zakupu i licencji
programu BUDŻET JST PLUS dla jednego stanowiska pracy,
Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie użyczenia lokalu użytkowego na Punkt
Pośrednictwa i Ewidencji,
Projektantem Dariuszem Krajnikiem w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej na zadanie pn.: Budowa drogi i chodników wraz z miejscami
parkingowymi przy ul.Spacerowej w Polanicy-Zdroju,
Firmą Instalatorstwo Elektryczne Jarosława Łuczaka na prowadzenie bieżącej
konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w okresie od 07.03.2007 do 31
stycznia 2008 r,
Spółdzielnią Usługowo-Handlową w Ścinawce Średniej na wykonywanie
remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników,
Firmą Usługowo-Handlową " NOWAK" Jarosława Nowaka na wykonanie zadania
pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Gałczyńskiego,
Panem Jerzym Warychem o nadzór inwestorski przy realizacji wyżej wym.
zadania,
W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych
spotkaniach i naradach:

1. 06.03. - spotkanie z członkiem Zarządu Powiatu Markiem Jagódką
w sprawie drogi dojazdowej do Szpitala,
2. 06.03. - spotkanie z Prezesem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej w sprawie
kursów językowych dla podmiotów turystycznych z terenu Polanicy,
3. 09.03. - spotkanie z władzami miasta Czeskie Skalice przy okazji prezentacji
nowej strony internetowej Polanicy i wydawnictw promujących pogranicze
polsko-czeskie,
4. 09.03. - spotkanie z członkiem Zarządu Powiatu Markiem Szpakiem w sprawie
funkcjonowania R S T,
5. 12.03. - spotkanie robocze w sprawie promocji miasta,

6. 14.03. - spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie
uwłaszczenia,
7. 15.03. - uczestnictwo w inauguracji " Zdrojów Kultury ",
8. 16.03. - udział w otwarciu nowej linii rozlewniczej ZUK S.A.,
9. 21.03. - udział w naradzie z Międzygminnym Związkiem Celowym w sprawie
gospodarki wodno-ściekowej,
10. 22.03. - spotkanie z przedstawicielem Agencji Artystycznej JEDYNKA w sprawie
imprezy " Perły Śląska 2007 ".
V.
1.

2.
3.
4.

5.

Dodatkowe informacje podejmowane przez Zastępcę Burmistrza:
22.02. - miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Euroregionu Glacensis Panem
Radosławem Pietuchem na temat dofinansowania programu inwestycyjnego
Polanicy-Zdroju,
02.03. - odbyła się narada Komitetu Organizacyjnego Alei Gwiazd Koszykówki,
07.03. - udział w kontroli, przeprowadzanej wspólnie z MZK i pracownikami
Urzędu, pod kątem porządków i czystości na terenie miasta,
15.03. - spotkanie z przedstawicielami telewizji kablowej VECTRA w sprawie
modernizacji sieci kablowej,
20.03. - spotkanie z przedstawicielami TP S.A. w sprawie racjonalizacji kosztów
połączeń telefonicznych.

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

Polanica-Zdrój, 22 marca 2007 r.

Burmistrz Miasta
( - ) Jerzy Terlecki

