SPRAWOZDANIE

z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie przedstawione zostało na Sesji Rady Miejskiej w dniu
29 grudnia 2009 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza od dnia
27 listopada do 29 grudnia 2009 roku.
Zagadnienia merytoryczne z tej działalności od 30 grudnia 2009 r. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu
29 grudnia 2009 roku oraz wnioskom z posiedzeń Komisji Rady
Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 35 decyzji
administracyjnych oraz 21 postanowień w trakcie prowadzonych postępowań
administracyjnych,
3. podpisany został jeden akt notarialny w sprawie zbycia udziału gminy w
częściach wspólnych nieruchomości przy ul.Chrobrego 1.

II.

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

1. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy ( 04.01.),
2. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul.Wojska Polskiego 1 ( 05.01.),
3. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę nr 94/16
przy ul.Polnej ( 05.01.),
4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje
pozarządowe w roku 2010 zadań publicznych ( 06.01.),
5. rozwiązania umowy dzierżawy Teatru Zdrojowego zawartej z Miejskim Centrum
Kultury w dniu 1 maja 2003 roku ( 18.01),
6. określenia warunków przetargowego zbycia nieruchomości gminnych ( działki
nr:145/20 i 145/21 przy ul.Zdrojowej, nr 145/33 przy ul. Mickiewicza, nr 7/9 przy
ul.Wiejskiej i nr 97/3 przy ul.Norwida ( 19.01),
III. Podpisano umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację zadań
gminy z :
- Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis podpisany został aneks
do umowy na dofinansowanie mikroprojektu unijnego,
- Kancelarią Prawną NBC-LEX z Katowic w sprawie świadczenia formalnoprawnych usług doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa i

modernizacja Teatru Zdrojowego”,
- MZK sp.z o.o. podpisany został aneks terminowy do umowy z 09.02.2009 r. na
wykonywanie usług komunalnych,
- Firmą Usługi Wydawnicze „BODEK” podpisano umowę na publikacje w roku 2010
w tygodniku Euroregio Glacrensis informacji samorządowych oraz ogłoszeń.
- Polską Agencją Koncertową w Łodzi na realizację koncertu „ W krainie uśmiechu”
w dniu 25 stycznia br.

IV.

Informacje Zastępcy Burmistrza o podejmowanych działaniach:

- 14.01. - na spotkaniu z przedstawicielami MZK sp. z o.o. omówiono projekt
zlecenia na wykonywanie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem
mieszkaniowym,
- 25.01. - zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Biura
Projektów w sprawie udzielonych zleceń.

W kwestiach szczegółowych dotyczących zagadnień objętych sprawozdaniem –
informacje będą udzielane na Sesji Rady Miejskiej.

Polanica-Zdrój, 28 stycznia 2010 r.

