SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione zostało na Sesji
Rady Miejskiej w dniu 06 lipca 2004 roku. Obejmowało ono okres tej działalności od 09 do
30 czerwca br.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności po 30.06. przedstawiają się
następująco:

I. Czynności z zakresu bieżącej realizacji zadań:
1.
2.
3.

nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 06.07.br
wydałem 112 decyzji administracyjnych i 13 postanowień w sprawach realizacji
zadań publicznych gminy,
podpisałem akty notarialne w sprawie zbycia nieruchomości: 4 lokale mieszkalne
( w budynkach przy: Bystrzyckiej 3 , Wojska Polskiego 15 i 26 oraz Piastowskiej
nr 1), lokal użytkowy przy ul.Kłodzkiej 2, nieruchomość przy ul.Matuszewskiego
10 , dosprzedaż gruntu do posesji Górska 11- dz.202/2, nieruchomości
gruntowe stanowiące działki: nr.312/1 przy ul.Owczej i 72/8 przy ul.Sikorskiego.

II. Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:
1.

uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania ujętego w wieloletnim
planie inwestycyjnym ( monitoring i instalacja zdalnego sterowania układu dystrybucji
wody) oraz upoważnienia Dyrektora MZK do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego - 01.07.

2.

określenia warunków przetargowego zbycia nieruchomości ( lokal użytkowy przy
Zdrojowej 21a ) - 02.07.

3.
4.

wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2004 - 02.07,
przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych położonych w obrębie Stary Zdrój
stanowiących części działek nr 65/1,nr 67 i nr 205 - 13.07.

5.

przeznaczenia do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego dz.nr 2 przy
ul.Kruczkowskiego 28 - 13.07.

6.

określenia warunków zbycia w drodze przetargu nieruchomości: działki nr 110/3
przy ul. Żeromskiego i nr 409/1 przy ul. Wojska Polskiego oraz lokal użytkowy przy
ul.Kłodzkiej 2/7 - 14.07.

7.

wytypowania do zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości gminnych: lokale
mieszkalne w budynku przy ul. Bema 1 i Dąbrowskiego 4 oraz dz.434 przy
ul.Bystrzyckiej - 16.07.

8.

powołania Komisji Przetargowej w związku z zadaniem: Odbudowa
i modernizacja drogi w ul.Bema - etap I - 16.07.

9.

rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanych działek przy ul.Dębowej: nr 164/8 ( o
pow.42 m2 ) i nr 164/9 ( o pow.67 m2) - 21.07.

10. przeznaczenia do 3 - letniej dzierżawy gruntu gminnego stanowiącego dz. nr 11/2 w
Obrębie Nowy Wielisław - 21.07
11.odstąpienia od dalszych przetargów i przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań
nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy przy ul.Zdrojowej 21a - 21.07
12.przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 48/2
w Obrębie Centrum- 21/.07.
13. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul.Bystrzyckiej 20 - 27.07.
14.

określenia warunków przetargowego zbycia w II przetargu działki nr 110/3 przy
ul.Żeromskiego oraz w I przetargu dot. działek 298 i 303/5 przy ul.Bocznej - 05.08.

15.

odwołania Pani Gabrieli Tyburskiej z funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr
2 z Grupą Żłobkową - w związku z likwidacją przedszkola z dniem 31.08.2004 06.08.

16.

ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego( do 30.03.2099) gruntu położonego
przy ul.Prusa 28 - działki 4/2 do 4/8 o łącznej pow.1427 m2 - 06.08.

III. Podpisałem umowy cywilno-prawne :

1.z PKO BP na prowadzenie rachunku i obsługę bankową Urzędu i gminnych
jednostek organizacyjnych ( w wyniku ogłoszonego przetargu) - 01.07.
2. z Firmą AR-CAD" na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej
zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bystrzyca Dusznicka tzw. "CORSO" -09.07
3. z PKO BP na udzielenie licencji na system"Kontakt"(podgląd elektroniczny)-13.07
4. z Firmą POLKOMTEL S.A. na zainstalowanie terminalu do połączeń z sieciami
komórkowymi ( względy oszczędniościowe) - 20.07.
5. z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi sp. z oo - w sprawie współpracy w
zakresie organizacji Targów " NATURA SANAT" - 27.07.
6. z Firmą " BASCH" sp. z oo na wykonanie odbudowy i modernizacji w ul.Bema
- etap I - 02.08

Informacja w sprawie narad i spotkań roboczych związanych z realizacją zadań gminy przedstawiona zostanie na Sesji Rady Miejskiej.
Na Sesji udzielane będą również Radnym szczegółowe wyjaśnienia dotyczące spraw
poruszanych w sprawozdaniu.
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