SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca
2005 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 22 lutego do 22 marca
2005 roku.
Zagadnienie merytoryczne mojej działalności od 23 marca br. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacja zadań gminy

nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej z Sesji w dniu 31.03. oraz wnioskom
z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
2. wydałem 34 decyzje administracyjne oraz 13 postanowień
3. podpisałem 4 umowy notarialne w sprawach: sprzedaży 2 lokali komunalnych na
rzecz najemców oraz 2 dosprzedaże gruntów na polepszenie zagospodarowania
nieruchomości.
1.

II.

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

1. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe ( 24.03),
2. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w
budynkach przy ul.Harcerskiej 4 i Piastowskiej 1 ( 30.03),
3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 ( 31.03),
4. przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Kłodzkiej 10
( 31.03),
5. ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania gruntu położonego przy
ul.Piastowskiej 1- działka 285/2- ( 06.04),
6. powołania Komisji Przetargowej w związku z ogłoszeniem przetargu na
wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rej.ulicy Gałczyńskiego
(05.04),
7. określenia warunków I przetargu ustmego,nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej przy ul.Sportowej 6, 7 i 9 ( 14.04),
8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia: działka nr 351/2 w
rej.ul.Parkowej-Zdrojowej oraz nr 315 i 316 przy ul.BYstrzyckiej ( 14.04.),
9. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntów gminnych stanowiących części
działek : nr 127 przy ul.Krasińskiego, nr 4 przy ul.Sikorskiego, nr 481/1 przy
ul.Wojska Polskiego ( 14.04),

III.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym z :

1. Agencją Word - Press na opracowanie i druk foldera reklamowego ( 1000 egz.),
2. Spółdzielnią Usługowo-Handlową w Ścinawce Średniej na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni dróg i chodników,
3. " DDD Zakładem Zwalczania Szkodników Żywności" z Wrocławia dotyczącą
zwalczania szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka

Informacja związana z udziałem Burmistrza w naradach i spotkaniach
roboczych przedstawiona zostanie na Sesji Rady Miejskiej (19 i 20.04. Burmistrz
korzysta z urlopu wypoczynkowego).

Polanica-Zdrój, 19 kwietnia 2005 r.
Z upoważnienia
Burmistrza Miasta
(-) Jacek Nowicki

