SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta za okres miedzy Sesjami Rady Miejskiej
Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
29 kwietnia 2004 r. Obejmowało ono okres mojej działalności od 15 do 29.04.br.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30.04. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności z zakresu bieżącej realizacji zadań:

1. określałem na bieżąco sposób wykonania uchwał na Sesji Rady Miejskiej w dniu
29.04 oraz wniosków i opinii z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. w ramach realizacji zadań publicznych gminy oraz Urzędu wydałem
123 decyzje administracyjne oraz postanowienia,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminy : 1 działka
budowlana, 1 lokal użytkowy i 1 lokal mieszkalny,
II.
-

Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:
powołania Komisji Przetargowej w związku z przetargiem na zadanie: Remont
pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 na Oddział Zerowy ( 04.05),
ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia
( Matuszewskiego 10, działki 303/5 z 298 przy ul.Bocznej, dz.nr 91/12 przy
ul.Bystrzyckiej) - 04.05.,
ustalenia stawek opłat za przyjęcie do składowania odpadów wwożonych na
składowisko odpadów komunalnych przy ul.Polnej ( 10.05),
zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych ( 10.05),
wytypowania do zbycia na rzecz najemców 18 komunalnych lokali mieszkalnych
( 11.05),
wygaszenia trwałego zarządu M Z K nad nieruchomością przy ul.Zdrojowej 25-27
( lokal BPH PBK) - 11.05,
określenia warunków przetargu licytacyjnego na zbycie nieruchomości:
Matuszewskiego 10, Zdrojowa 21a, Bystrzycka 25 ( 14.05),
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do
Parlamentu Europejskiego ( 21.05),
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 ( wprowadzenie środków
zewnętrznych) 19.05.,
przeznaczenia do zbycia wolnego lokalu użytkowego przy ul.Kłodzkiej 2 (20.05),
ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomośći przygotowanych do zbycia : lokal
mieszkalny przy ul.Piastowskiej 1 oraz działki nr 60/3 i 60/4 przy ul.Słonecznej
( 31.05),
rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej działki nr 94/12 o pow.869 m2, przy
ul.Polnej( 31.05),
przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego przy ul.Bema 1 i przy
Dąbrowskiego 4( 03.06),

II.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym z :

1. Dolnośląską Grupą Doradców " DGD" z Dzierżoniowa na organizację szkoleń
kadry Urzędu związanych z certyfikacją w zakresie międzynarodowej normy ISO
9001:2000 ( 15.04),
2. Polską Izbą Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z oo w Gdyni na
przeprowadzenie procedury certyfikacji ISO w Urzędzie Miejskim ( 15.04)
3. Przedsiębiorstwem Budownictwa, Handlu i Usług " ROBKON" z Ząbkowic Śl.
na realizację prac związanych z adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej
Nr 2 na Oddział Zerowy ( 16.04)
4. Powiatowym Urzędem Pracy :
- dwie umowy na organizację i finansowanie robót publicznych w okresie : 10.05
do 09.08.2004 na 12 osób oraz od 02.08. do 30.10.2004 na 15 osób
- aneks o przedłużenie stażu dla absolwenta w BPM ( 30.04),
- porozumienie w sprawie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i dotyczące
promocji turystycznej Powiatu Kłodzkiego ( 18.05),
III.

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

1.
2.
3.
4.

w sprawie powstania miasteczka " e- City " ( 29.04),
z przedst.WRI-EKO w sprawie rozliczeń finansowych ( 30.04),
01 i 02.05. uczestnictwo w uroczystościach związanych ze wstąpieniem do UE,
05.05. brałem udział w posiedzeniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
natomiast 06.05 w Konwencie Uzdrowisk Dolnośląskich w Kowarach,
5. 08.05. - impreza sportowa :wyścig MTB Skoda Grand Prix,
6. 12 i 19.05. spotkałem się z przedst.firmy " Sygma" w sprawie przekształcenia
MZK,
7. 17.05.uczestnizcyłem w konferencji poświęconej przemocy rówieśniczej ( Teatr
Zdrojowy) oraz w Zjeździe Koła Polaków z Indii z lat 1942-48,
8. 18.05.spotkałem się z członkiem Zarządu Powiatu p.Jarosławem Zachariaszem
w sprawie restauracji dydaktycznej dla RST,
9. 22.05 spotkałem się z przedst.Dolnośląskiego Związku Szachowego
R.Więckowskim w sprawie Memoriału Rubinsteina,
10. 22.05- impreza " Polanica Country",
11. 01.06. uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Dziecka ( w MCK),
12. 02.06. brałem udział w konferencji poświęconej promocji czeskiego okręgu
Rychnov,
13. 06.06. uczestniczyłem w Stady Tour z dziennikarzami Izraela ( pod kątem
korzystania z usług uzdrowisk Dolnego Śląska),
Szczegółowych informacji na temat spraw ujętych w sprawozdaniu udzielać będę
na Sesji Rady Miejskiej.
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