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Sprawozdanie
z prac Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
za okres
od 22 października 2013 do 18 listopada 2013.
1. 23 października 2013r. podpisałem akt notarialny – sprzedaż 2 działek na poprawę
zagospodarowania dla wspólnoty,
2. 24 października 2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z Panem Piotrem Strychanieckim w
sprawie programu „Zostań Alpejczykiem”
3. 24 października 2013r. spotkałem się z Panem Sidorowiczem Powiatowym Komendantem
Policji w sprawie określenia zasad współpracy
4. 27 października 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w zakończeniu Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej w Novym Meście nad Metuji
5. 28 października 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w uroczystościach Dnia Niepodległości w
Novym Republiki Czeskiej Meście nad Metuji
6. 30 października 2013r. uczestniczyłem w pasowaniu na ucznia uczniów klas I Szkoły
Podstawowej
7. 30 października 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu przy ul Wybickiego w
sprawie sprzedaży przyległego gruntu do nieruchomości
8. 30 października 2013r. podpisałem akty notarialne – sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz
najemców
9. 4 listopada 2013r. spotkałem się z przedstawicielami PZB oraz Dyrektorem MOKiS w sprawie
organizacji Pucharu IBU w Dusznikach-Zdroju w styczniu 2014
10. 6 listopada 2013r. spotkałem się z przedstawicielami stacji TVN w sprawie programów
promujących Duszniki-Zdrój podczas ferii zimowych
11. 7 listopada 2013r. podpisałem akty notarialne – sprzedaż mieszkania na rzecz najemcy
12. 8 listopada 2013r. uczestniczyłem w otwarciu wystawy Zdzisława Milacha „Grafika” w
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
13. 11 listopada 2013r. uczestniczyłem w oficjalnej prezentacji aplikacji mobilnej CITY WALK
polsko-czeski audioprzewodnik po Dusznikach-Zdroju
14. 11 listopada 2013r. uczestniczyłem w III Biegu Niepodległości
15. 12 listopada 2013r. złożyłem życzenia z okazji 93 urodzin Pani Rozalii Kryckiej
16. 13 listopada 2013r. uczestniczyłem w konferencji „Nowoczesny System Gospodarki
Odpadami – Problem czy Biznes? Pierwsze doświadczenia wynikające z wdrażania nowego
systemu gospodarki odpadami i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
17. 14 listopada 2013r. spotkałem się ze Starostą Orlickiego Zahorzi w sprawie wspólnych
projektów na rok 2014 w ramach EWT
18. 14 listopada 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu dotyczącym kortów tenisowych
w MOKiS
19. 15 listopada 2013r. Z-ca Burmistrza złożył życzenia z okazji 91 urodzin Panu Zdzisławowi
Mieczysławskiemu
20. 15 listopada 2013r. uczestniczyłem w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu o Tytuł
Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej zorganizowanym przez Senat RP i Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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21. 18 listopada 2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z przedstawicielem firmy Vierland w sprawie
realizacji projektu budowy 19 gniazd selektywnej zbiórki odpadów
22. 18 listopada 2013r. spotkałem się z gestorami w sprawie przedsięwzięcia stacji „TVN
Wstajesz i Ferie”
23. 18 listopada 2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z dyrektorami podległych placówek i
przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego
Wydane zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 106/2013 z dnia 22.10.2013 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do
arkusza organizacji pracy Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w DusznikachZdroju
2. Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków w budżecie w roku 2013
3. Zarządzenie Nr 108/2013 z dnia 23 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości
4. Zarządzenie Nr 109/2013 z dnia 23 października 2013 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości
5. Zarządzenie Nr 110/2013r. z dnia 29 października 2013r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 1 360 000,00 zł”
6. Zarządzenie Nr 111/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokalu mieszkalnego
7. Zarządzenie Nr 112/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie nie wykonania
prawa pierwokupu nieruchomości
8. Zarządzenie Nr 113/2013 z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania Pm. „Zakup, dostawa i montaż boksów
śmietnikowych”
9. Zarządzenie Nr 114/2013 z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawy w ramach realizacji projektu
„Segregujmy odpady i dbajmy o czystość Miast”.
10. Zarządzenie Nr 115/2013 z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokalu mieszkalnego
11. Zarządzenie Nr 116/2013 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokalu mieszkalnego
12. Zarządzenie Nr 117 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do
arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju
13. Zarządzenie Nr 118/2013 z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków w budżecie w roku 2013
14. Zarządzenie Nr 119/2013 z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu
Gminy na rok 2014
15. Zarządzenie Nr 120/2013 z dnia 15 listopada 2013 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 1 360 000,00 zł”
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16. Zarządzenie Nr 121/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wykazu lokali
socjalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Duszniki-Zdrój
17. Zarządzenie Nr 122/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu z Gminy Duszniki-Zdrój
oraz do powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do
usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Sporządził: W. Bator
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