SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
28 lutego 2005 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 24 stycznia do
21 lutego 2005 r.
Zagadnienie merytoryczne mojej działalności od 22 lutego br. przedstawiają się
następująco:
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

1.nadałem bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 28 lutego
oraz wnioskom Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń,
2. wydałem 75 rozstrzygnięć administracyjnych( decyzje i postanowienia),
2
3. umów notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami gminy - po 22.02. nie podpisywałem.
II.

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

1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 ( 22.02),
2. powołania Komisji Przetargowej w związku z przetargami na zadania: Bieżąca
eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty cząstkowe
nawierzchni dróg i chodników ( 22.02),
3. określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu ( działka 115/6
przy ul.Zdrojowej, lokale użytkowe nr 5 i 6 przy ul.Zdrojowej 40 ( 17.03),
4. przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminy: działka nr 398 przy ul.Bystrzyckiej
i działka zabudowana nr 402/1 przy ul.Bystrzyckiej 24a ( 18.03),

III.

Podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym z:

1. Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie wsparcia finansowego budowy
budynku socjalnego (kwotą 221.565.00) -28.02.
2. Firmą " Press- Forum" w sprawie umieszczania w publikacji " Polskie Zdroje"
materiałów promocyjnych dotyczących gminy( 01.03),
3. Totalizatorem Sportowym Sp.z o.o. na dzierżawę cz.działki 77/2 przy
ul.Bystrzyckiej ,na lokalizację kolektury ( 04.03),
4. z Instalatorstwem Elektrycznym Mariana Łuczaka na bieżącą eksploatację

i konserwację oświetlenia ulicznego w okresie od 07.03.2005 do 31.01.2006
( 07.03),
5. Wydawnictwem " Folkat" na wykonanie ulotek dla BPM w języku angielskim
i niemieckim ( 08.03),
IV.

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

1. uzgodnienia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego z p.Rafałem
Szmidtem z " RS.STUDIO" ( 23.02),
2. spotkanie z Panem Krzysztofem Petkiem w sprawie oferty promocyjnej miasta dla
aktywnego turysty(24.02),
3. uzgodnienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim( Wydział Prawny i Nadzoru)
dotyczące opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego(25.02),
4. udział w uroczystości przekazania drabiny pożarniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Kłodzku(28.02),
5. udział w posiedzeniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu
(01.03),
6. spotkanie robocze w Dziale Marketingu ZUK S.A. z Pełnomocnikiem ds.
Promocji Miasta ( 02.03),
7. udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Sejmiku
Dolnośląskiego ( 07.03),
8. 08.03. miała miejsce robocza wizyta Burmistrza Podebrad J.Durcańskiego,
9. spotkanie w Banku BISE w sprawie możliwości wcześniejszej spłaty kredytu
(09.03),
10. wizyta w Warszawie: wręczenie aktu honorowego obywatelstwa Panu
dr.M.Kraussowi oraz udział w VII Ogólnym Zgromadzeniu Związku Powiatów
Polskich, na którym wręczony został puchar dla naszej gminy za III miejsce w
ogólnopolskim rankingu " Najlepsza gmina" ( 10.03),
11. spotkanie z Pełnomocnikiem ds. uruchomienia nowego szpitala Panem Adamem
Ugrewiczem ( 15.03),
12. udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie restrukturyzacji
służby zdrowia i zamiaru likwidacji Szpitala Chirurgii Plastycznej
w Polanicy-Zdroju ( 17.03),
13. udział w prezentacji MCK p.n. " Zdroje Kultury" 9 18.03),
14. spotkanie z artystami Opery Wrocławskiej w sprawie hymnu Polanicy ( 21.03)
15. w dniu 22.03 miała miejsce wizyta delegacji młodzieży z Podebrad.
W sprawach szczegółowych , interesujących Radnych, udzielać będę informacji na
Sesji Rady Miejskiej.
Polanica-Zdrój, 22 marca 2005 r.
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