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Sprawozdanie
z prac Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
za okres
od 16 września 2013 do 21 października 2013.
1. 16 września 2013r. zostałem odznaczony przez Zarząd Główny Związku Sybiraków
2. 16 września 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Panem Jerzym Tutajem i
Panem Maciejem Awiżeniem Starostą Kłodzkim w sprawie klastra uzdrowiskowego
3. 17 września 2013r. podpisałem akt notarialny: sprzedaż w drodze przetargu lokalu
mieszkalnego
4. 17 września 2013r. spotkałem się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w
Dusznikach-Zdroju w sprawie zabezpieczenia p.poż. stacji narciarskiej Zieleniec
5. 17 września 2013r. spotkałem się z Panem Adamem Dworzańskim z Tauronu w sprawie
awarii kabla
6. 20 września 2013r. uczestniczyłem w obchodach 20-lecia Parku Narodowego Gór Stołowych
7. 23 września 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w 91 urodzinach Pani Kapanowskiej
8. 23 września 2013r. spotkałem się z Panią Barbarą Czebotar w sprawie kortów
9. 25 września 2013r. spotkałem się z Panią Renatą Brodziak Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół,
z Panią Goraj i Panem Hacusiem w sprawie funkcjonowania SMS
10. 25 września 2013r. spotkałem się z Wiceprezesem Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich Panem
Markiem Garncarzykiem w sprawie przygotowania listy wspólnych problemów do
rozwiązania
11. 25 września 2013r. spotkałem się z Panem Sławomirem Włośniewskim w sprawie kabla na
Jamrozowej Polanie
12. 25 września 2013r. spotkałem się z Panem Grzegorczykiem z firmy Industrial w sprawie kabla
na Jamrozowej Polanie
13. 26 września 2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z projektantami hali magazynowej na terenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
14. 26 września 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w szkoleniu „Ewakuacja osób specjalnej
troski. Ratownictwo medyczne”
15. 27 września 2013r. Z-ca Burmistrza podpisał akty notarialne: 4 lokale mieszkalne na rzecz
najemców i 1 działka na poprawę zagospodarowania
16. 27 września 2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z Panem Bieńkowskim w sprawie korzystania z
wody na Jamrozowej Polanie
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17. 30 września 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w uroczystym otwarciu XLIII Rajdu Górskiego
WP „Sudety 2013”
18. 30 września 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w 90-tych urodzinach Pana Stefana Buc
19. 1.10.2013r. Sekretarz Gminy uczestniczył w konferencji „Zmieniamy się w trosce o
pasażerów” – „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa
Zdrój, na odcinku Duszniki-Zdrój – Kudowa Zdrój”
20. 1.10.2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z Panem Kamińskim w sprawie budowy hydrantów
przeciwpożarowych na Zieleńcu
21. 1.10.2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej przy ul.
Świerczewskiego 12
22. 3.10.2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu w sprawie oczyszczalni ścieków
23. 3.10.2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Panem Sławomirem Nowakiem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w
sprawie obwodnicy Kłodzka
24. 8.10.2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w 94-tych urodzinach Pani Heleny Mikuckiej
25. 8.10.2013r. Z-ca Burmistrza podpisał akt notarialny (działka w drodze przetargu)
26. 9.10.2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z Panem Grzegorzem Miedzińskim i Dyrektorem
MOKiS w sprawie rajdu rowerowego
27. 9.10.2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie remontu
drogi na Zieleniec
28. 10.10.2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z Panem Bieńkowskim w sprawie współudziału w
gruntach na Jamrozowej Polanie
29. 10.10.2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie
projektu PO KL „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim”
30. 11.10.2013r. Z-ca Burmistrza udzielił wywiadu dla Euroregionu Glacensis
31. 14.10.2013r. uczestniczyłem w spotkaniu w Muzeum Papiernictwa w sprawie wizyty
Prezydenta RP
32. 14.10.2013r. zorganizowałem Dzień Edukacji Narodowej dla byłych i obecnych pracowników
dusznickich szkół i placówek edukacyjnych
33. 15.10.2013r. udzieliłem wypowiedzi dla TVP Wrocław dla programu „Czas na pracę, praca na
czasie”
34. 15.10.2013r. Z-ca Burmistrza podpisał akt notarialny (działka w drodze przetargu)
35. 15.10.2013r. uczestniczyłem w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w sprawie
funkcjonalnego obszaru inwestycyjnego [FOI]
36. 15.10.2013r. uczestniczyłem w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
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Wydane zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 16 września 2013r. w sprawie podjęcia konsultacji
społecznych projektu uchwały w sprawie programu Współpracy Gminy Miejskiej
Duszniki-Zdrój

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2. Zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia założeń i
wytycznych do projektu budżetu na 2014 rok
3. Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 18 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr
1 do arkusza organizacji Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju
4. Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 19 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr
2 do arkusza organizacji Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju
5. Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 23 września 2013r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój”
6. Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków w budżecie w roku 2013
7. Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 1 października 2013r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych wraz z ciągami komunikacyjnymi”
8. Zarządzenie Nr 90/2013 z dnia 4 października 2013r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Wybór operatora obiektu na Jamrozowej
Polanie”
9. Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 7 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokalu mieszkalnego
10. Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 7 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
11. Zarządzenie Nr 93/2013 z dnia 10 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
12. Zarządzenie Nr 94/2013 z dnia 10 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
3

13. Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 11 października 2013r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. gospodarowania
odpadami
14. Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 11 października 2013 w sprawie upoważnienia do
podejmowania

działań

wobec

dłużników

alimentacyjnych,

prowadzenia

postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
15. Zarządzenie Nr 97/2013 z dnia 11 października 2013 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
przyznania świadczeń rodzinnych
16. Zarządzenie Nr 98/2013 z dnia 11 października 2013 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy
17. Zarządzenie Nr 100/2013 z dnia 17 października 2013 w sprawie powołania Komisji
Stypendialnej do weryfikacji i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
18. Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 17 października 2013 w sprawie powołania Komisji
Stypendialnej do weryfikacji i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów
naukowych i artystycznych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Uczniów
19. Zarządzenie Nr 102/2013 z dnia 17 października 2013 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Duszniki-Zdrój
20. Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 17 października 2013 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach z funduszu alimentacyjnego
21. Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 18 października 2013 w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla kierowników
i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki-Zdrój
22. Zarządzenie Nr 105/2013 z dnia 21 października 2013r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Segregujmy odpady i dbajmy o czystość
miast”

Sporządził: W. Bator
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