SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie z mojej działalności przedstawiłem na Sesji Rady
Miejskiej w dniu 12 października br. Obejmowało okres mojej działalności od 26.08
do 07.10.2004 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 07.10.br przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań :

1. nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 12.10. oraz
wnioskom z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
2. wydałem 130 decyzji administracyjnych i 5 postanowień,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących:
2 lokale użytkowe( Parkowa 9, Zdrojowa 21a), dosprzedaż gruntu przy
ul.Hutniczej, 2 umowy w sprawie nabycia gruntu pod drogi.
II.

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

1. organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - ( 07.10),
2. określenia warunków przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie
nieruchomości : działka nr 312/9 przy ul.Owczej ( I przetarg ) oraz działka 126
przy ul. Krasińskiego i nr 434 przy ul.Bystrzyckiej ( II przetarg) - (11.10.),
3. przeznaczenia do 2-letniej dzierżawy na cele rolne części działki nr 7/3 w Obrębie
Piekielna Góra ( 11.10),
4. powołania Zespołu roboczego do opracowania Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego- ( 12.10),
5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia: działki nr 322/1
przy ul.Bystrzyckiej, 409/7 przy ul.Hutniczej, 408/1 przy ul.Wiejskiej - ( 19.10),
6. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2004 - ( 18.10)
7. ogłoszenia wykazu w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz użytkownika
wieczystego, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości : działki zabudowane
przez Spółdzielnię Mieszkaniową ( nr 265/1, 265/6, 265/36, 265/37, 265/43 przy
ul.Łąkowej, nr 467/3, 467/4, 467/10 przy ul.Fabrycznej oraz dz.nr 574/2 przy
ul.Spółdzielców)- (25.10)
8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących
działki nr 130/10, 130/11, 130/12, 130/13 przy ul.Opalowej oraz działki nr 130/14,
130/15, 130/16 przy ul.Berylowej - ( 25.10 )
III. Podpisałem oświadczenia o charakterze cywilno - prawnym :

1. Aneks nr 1 do umowy z Firmą EKO-EFEKT Sp.z oo w sprawie przesunięcia
terminu opracowania " Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Polanica - Zdrój " - ( 07.10),
2. Porozumienie z Komendą Powiatową Policji w sprawie dofinansowania
dodatkowych patroli Policji na terenie naszego miasta - ( 10.10),
3. Uzgodnienie w sprawie przystąpienia do wdrożenia projektów związanych
z rozwojem informatycznym Regionu Dolnośląskiego - ( 26.10).
IV. Uczestniczyłem w różnych naradach i spotkaniach związanych z realizacją
zadań gminy :
1. 18.10. - udział w posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Celowego ds.
Gospodarki Odpadami,
2. 19.10. - rozmowy w Woj.Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie dotacji dla
M C K,
3. 21.10. - przeprowadzone zostały rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do
pracy w Biurze Promocji Miasta,
3. 21.10 - przedstawiciele Firmy ZEM w Dusznikach przekazali za pośrednictwem
gminy, na rzecz Komisariatu Policji, zestaw komputerowy,
4. 25.10. - udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Chirurgii Plastycznej,
5. 26-27.10. - miała miejsce wizyta w czeskich Podebradach,
6. 28.10 - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie określenia granic ochrony
uzdrowiskowej A, B i C,
7. 03.11. - Zespół roboczy ( przedst. MSWiA oraz Komendy Głównej Policji) Komisji
Konkursowej " Bezpieczna gmina" dokonał na miejscu wszechstronnej analizy
strony merytorycznej naszego zgłoszenia do w/w konkursu,
8. 04.11.2004
-spotkanie z członkiem Zarządu powiatu J.Zachariaszem i nowym Dyrektorem
RST Panią B.Drożyńską,
-udział w spotkaniu zorganizowanym przez TMP w związku z konkursem
" Wszystko o Polanicy",
-udział w inauguracyjnej Sesji Młodzieżowej Rady Miasta,
-spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowych Targów Poznańskich
w sprawie Targów " NATURA - SANAT ",
9. 05.11 - spotkanie z przedstawicielami Komisji Zakładowej " Solidarności" przy
MZK i członkiem Zarządu Regionu Panią B.Janowicz,
10. 05.11. - spotkanie z gestorami bazy turystyczno-wypoczynkowej ( podsumowanie
sezonu),
11. 09.11.- udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.
W kwestiach szczegółowych interesujących Radnych- informacji udzielać będę na
Sesji Rady Miejskiej.
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