SPRAWOZDANIE

Ostatnie sprawozdanie przedstawione zostało na Sesji Rady Miejskiej w dniu
31 SIERPNIA 2010 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza od dnia
1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r .
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 1 września 2010 r. przedstawiają
się następująco :
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu
31 sierpnia 2010 roku oraz wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady
Miejskiej,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 43 decyzje
administracyjne oraz 14 postanowień w trakcie prowadzonych postępowań
administracyjnych,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia na rzecz najemców 2 lokali
mieszkalnych oraz w sprawie odsprzedaży części działki przy ul. Mickiewicza.

II.

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

1. wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul.Fabrycznej 2 ( 01.09),
2. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy nieruchomości gminy stanowiących
działkę nr 15/2 przy ul.Bystrzyckiej i część działki nr 326/2 przy ul.Parkowej
( 01.09),
3. wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul.Harcerskien 4 ( 01.09.),
4. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy nieruchomośći gminnej stanowiącej
działkę nr 284 przy ul. Mariańskiej ( 08.09),
5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do 3-letniej dzierżawy
wymienionych w pkt. 2 i 4 (08.09),
6. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynkach
przy ul.Spółdzielców 7 i Bystrzyckiej 3 (13.09),
7. powołania Komisji Przetargowej w związku z ogłoszeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie remontu
gminnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul.Dąbrowskiego 1E ( 23.09),
8. przeznaczenia do 10-letniej dzierżawy części działki nr 60 przy ul.Okrzei
(27.09),
9. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy części działki nr 274 przy ul.Piastowskiej
(27.09),
10. wytypowania do zbycia na rzecz najemców lokali w budynkach przy ul.Cicha 6
i Fabryczna 1 ( 28.09.),

11. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy części działek nr 96/1 i 96/3 przy
ul.Lipowej ( 30.09),
12. rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanych działek nr 130/6 i 130/7 przy
ul.Opalowej (30.09)
13. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do dzierżawy wymienionych w poz.8,9 i 11( 30.09 ).
III. Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację zadań
gminy z :

1 Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- umowa o dofinansowanie
mikroprojektu „ Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia – działamy razem dla
naszych turystów”,
2.Miejskim Zakładem Komunalnym spółka z o.o. na montaż urządzeń pomiarowych i
dostawę wody do urządzeń m0ontowanych w modernizowanym Parku Zdrojowym,
3. Firmą ANTI SA podpisano aneks do umowy z 28.04.2010 r. zmieniający
wskaźniki procentowe miesięcznych wpłat za utrzymanie i konserwację zieleni
miejskiej,
4.Firmą EDEMAX na obsługę eksploatacyjną i techniczną kotłowni gazowej w
budynku Urzędu Miejskiego,
5.Firmą TASBUD Tadeusza Śliza na wykonanie robót remontowo-budowlanych
obejmujących remont kaplicy cmentarnej i nawierzchni chodnika alejki cmentarnej,
6.Wydawnictwem „ Press-Forum” na wykonanie kuponów promocyjnych oraz 2
banerów w ramach projektu „ Sladai Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia – działamy
razem dla naszych turystów”,
7.Firmą MONITA Roberta Fili na wykonanie w ramach tego samego projektu 150 szt.
pluszowych misiów,
8.Firmą „ Auto hobby” ;Usługi Transportowe; AUTO-HANDEL;EXPORT-IMPORT
Andrzeja Szelesta na rozebranie konstrukcji basenu na działce nr 517/3 przy
ul.Wojska Polskiego,
9.Zakładem Robót Ogólno-Budowlanych Tadeusz Kwiatkowskiego na wykonanie
remontu budynku przy ul. Dąbrowskiego 1c,
10.Pracownią Architektoniczną „ AR-cad STUDIO” na wykonanie dokumentacji
projektowej obejmujących zagospodarowanie chodnika przy ul.Parkowej( od wejścia
do Parku do ul.Krynicznej).
11.Firmą ANTI SA podpisano aneks dotyczący terminu wykonania i rozliczenia robót
monitoringu wizyjnego.

IV. W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych naradach i
spotkaniach:
- 01.09. - udział w inauguracji roku szkolnego w gminnych placówkach oświatowych,
- 01.09. - udział w uroczystości obchodów 71.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- 03.09. - spotkanie z Panem Rafałem Schmidtem z RS STUDIO – w sprawie zmian
jednostkowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
- 03.09. - udział w uroczystości inaugurującej powiatowe zawody Policji w biathlonie,

- 09.09. - spotkanie z potencjalnymi inwestorami co do budowy obiektów SPA na
terenie Polanicy-Zdroju,
- 21.09. - spotkanie z Dyrektorem SCM w sprawie kontraktacji usług medycznych
na rok 2011 przez N FZ.
- 21.09. - spotkanie z kierownikiem Huty ‘ Barbara” w sprawie zwiększenia
atrakcyjności turystycznej obszaru przy hucie,
- 23.09. - udział w otwarciu Festiwalu Filmów Amatorskich POL – 8,
- 24-26.09. - pobyt delegacji z miasta partnerskiego Telgte,
- 25.09. – uczestnictwo w festynie organizowanym przez Przedszkole Publiczne.

V.

Informacje Zastępcy Burmistrza o podejmowanych działaniach:

- 09.09. - udział w spotkaniu z Prezesem Saksońskiej Izby Turystycznej i
przedsiębiorcami polanickimi w sprawie możliwości nawiązania
współpracy,
- 12.09. - udział w zamknięciu Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce,
- 14.09. - udział w roboczym spotkaniu w sprawie realizacji projektu
promocyjnego uzdrowisk Dolnego Śląska mającym miejsce w Jeleniej
Górze,

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

Polanica-Zdrój, 30.09.2010 r.

Burmistrz Miasta
(-) Jerzy Terlecki

