SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie z mojej działalności przedstawiłem na Sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2004 roku. Obejmowało ono okres działalności od
06 lipca do 26 sierpnia 2004 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności po 26.08. przedstawiają się
następująco:
I. Czynności z zakresu bieżącej realizacji zadań :
1.nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 26.08.
oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń
2.wydałem 108 decyzji administracyjnych i 8 postanowień,
3.podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości , stanowiące działki
nr 72/8 przy ul.Sikorskiego, nr 339 przy ul.Kasprowicza, nr 298 i 303/5 przy ul.
Bocznej, nr 110/3 przy ul.Żeromskiego, nr 2 przy ul.Kruczkowskiego.
II. Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:
odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej i ogłoszenia konkursu na to
stanowisko( 25.08),
2. określenia warunków przetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej nr 434
przy ul.Bystrzyckiej ( 27.08)
3. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2004 ( 31.08),
4. opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 ( 31.08),
5. określenia warunków przetargowych zbycia nieruchomości stanowiących: dz.126
przy ul.Krasińskiego i wolny lokal mieszkalny nr 7 przy ul.Dąbrowskiego 4( 03.09),
6. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynkach
przy ul:Lipowa 1 i 3, Zdrojowa 31 ( 03.09)
7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia: lokal użytkowy przy
Zdrojowej 23, lokal mieszkalny przy Warszawskiej 4, nieruchomość gruntowa
-dz.312/9 przy ul.Owczej, dosprzedaże gruntów do posesji przy ul. Bystrzyckiej
73, Łąkowej 2 i Łąkowej 6 ( 07.09),
8. powołania Komisji Przetargowej w związku z przetargiem na wykonanie izolacji
pionowej i odwodnienia budynku internatu przy RST ( 07.09),
9. w sprawie określenia Polityki jakości
( w związku z wymaganiami normy
ISO 9001:2000) - 09.09,
10. rezygnacji z prawa pierwokupu działek nr 448/2 i 448/3 przy ul.Wojska Polskiego
(09.09),
11. powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta- Pana Mateusza Jellina ( 14,09),
12. rezygnacji z prawa pierwokupu nr 28/1 przy ul.Prusa ( 27.09),
1.

13. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia : 17 lokali
mieszkalnych w budynkach komunalnych, działka zabudowana nr 78/1 przy
ul.Bystrzyckiej oraz OSiR ( 21.09),
14. dwa zarządzenia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością ISO
9001: 2000 ( 24.09)
15.przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu przy ul.Harcerskiej 4 (28.09),
16 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 ( 28.09),
17. dwa zarządzenia w/s przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 oraz w budynkach przy:
Bystrzyckiej 22,Zdrojowej 20a i Kruczkowskiego 7 ( 05.10).
III. Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z:
1.Przedsiębiorstwem Usług Projektowych i Kompletacji Dostaw PREKOBUD na
wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dzielnic Sokołówka i Nowy
Wielisław -I etap ( 06.09),
2.Firmą Projektową " STUDIO" Rafała Schmidta na opracowanie:
- 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( aneks do umowy z
2003 r )
-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
( umowa).
3. Firmą " JOB-ART." na przeprowadzenie diagnozy problemów alkoholowych i
środków odurzających ( 13.09),
4. Firmą EKOBUD St.Zakrzewskiego na wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia
budynku internatu ( 28.09),
5. Zarządem Hotelu " SANA " na korzystanie z basenu przez uczniów szkół ( 01.10),
6. Miejskim Zakładem Komunalnym ( Aneks z 1.10. w sprawie przesunięcia terminu
zakończenia robót związanych z budową budynku socjalnego),
IV. Uczestniczyłem w różnych naradach i spotkaniach związanych z realizacją
zadań gminy:
1. 26.08. - spotkanie z członkiem Zarządu Powiatu Panem Jarosławem
Zachariaszem w sprawie restauracji dydaktycznej dla RST,
2. 27.08 - spotkanie z Jego Magnificencją Rektorem Akademii Rolniczej we
Wrocławiu - prof.Michałem Mazurkiewiczem w sprawie patronatu na Parkiem
Zdrojowym w zakresie kompleksowej opieki merytorycznej( szczegółowa
inwentaryzacja szaty roślinnej, zaprojektowanie koncepcji zagospodarowania
itp.).Deklaracja współpracy w tej sprawie podpisana została w dniu 20.09. 2004 r.
3. 30.08. w siedzibie Urzędu miało miejsce posiedzenie Kolegium Dyrekcyjnego
Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu,
4. 03.09. - uczestnictwo w otwarciu Targów NATURA - SANAT,

5. 04.09. - udział w obchodach Święta KGHM w Lubinie wraz z wywiadem dla Radia
Wrocław,
6. 06.09. - spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Bogdanem
Berczyńskim w sprawie uwłaszczenia Sp-ni,
7. w tym samym dniu - udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Kłodzkiej,
8. 11.09. - udział w obchodach 650. Rocznicy istnienia Kudowy - Zdroju oraz w
uroczystości otwarcia przejścia drogowego w Mostowicach,
9. 14.09. - uczestnictwo w posiedzeniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we
Wrocławiu,
10. 16.09. - zakończenie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w roku 2004,
11. 18.09. - zakończenie imprezy organizowanej ze środków GFRPA pn. " Trzeźwy
weekend",
12. 20.09. - spotkanie z Radą Polskiej Organizacji Turystycznej odbywającej
posiedzenie w Polanicy,
13. 23-26.09 - na zaproszenie Powiatu Sławieńskiego pobyt w Darłowie i Dąbkach.
Celem wyjazdu jest propozycja nawiązania kontaktów partnerskich z miastem
Darłowo.
14. 28.09. - spotkanie z organizatorami imprezy BIKE MARATON MTB w sprawie
ustalenia terminu tej imprezy w roku 2005,
15. w dniach 30.09 do 03.10. przebywałem w Nałęczowie uczestnicząc w Kongresie
Uzdrowisk Polskich i Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP,
16. 05.10. - udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
zorganizowanych w Ludwikowicach Kłodzkich,
17. 08.10 - otwarcie Festiwalu " Tęcza Polska " odbywającego się od 08 - 10.10.
w Polanicy,
18. na 09.10. zaplanowane jest w Wambierzycach spotkanie wójtów i burmistrzów
z terenu Powiatu Kłodzkiego w sprawie możliwości skorzystania z funduszy
strukturalnych dla realizacji projektu " Wspólnie dla wspólnej promocji".
Na Sesji Rady Miejskiej udzielane będą radnym szczegółowe wyjaśnienia
dotyczące poruszanych w sprawozdaniu spraw.
Burmistrz Miasta
Jerzy Terlecki
Polanica - Zdrój, 07.10.2004 r.

