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Sprawozdanie
z prac Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
za okres
od 10 grudnia 2014 do 10 stycznia 2014
1. 11 grudnia 2013r. spotkałem się z Panią Kingą Goraj w sprawie rozwoju dusznickiego
biathlonu
2. 11 grudnia 2013r. spotkałem się z Panem Grzegorzem Średzińskim w sprawie uzyskania
informacji o okolicznościach podpisania umowy dzierżawy wyciągu na Podgórzu
3. 12 grudnia 2013r. uczestniczyłem w rozprawie sądowej we Wrocławiu dot. wyciągu w
Podgórzu
4. 13 grudnia 2013r. udzieliłem wywiadu Małgorzacie Matusz dla Euroregio Glacensis
5. 13 grudnia 2013r. spotkałem się z Panem Zbigniewem Grochowskim Prezesem DZK w
sprawach lokalizacyjnych gniazd selektywnej zbiórki odpadów
6. 13 grudnia 2013r. spotkałem się z Panem Krzysztofem Froese w sprawie opracowania logo
Jamrozowej Polany
7. 13 grudnia 2013r. Burmistrz uczestniczył w wizji lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 43
(mieszkanie przeznaczono do sprzedaży)
8. 14 grudnia 2013r. uczestniczyłem wraz z dusznickimi dziećmi w spotkaniu Mikołaj
Integracyjny Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z całego Powiatu Kłodzkiego w Hali
Sportowej Stadionu KCKSiR w Kłodzku
9. 16 grudnia 2013r. Z-ca Burmistrza podpisał akt notarialny - sprzedaż mieszkań na rzecz
najemców
10. 16 grudnia 2013r. razem z Marszałkiem Województwa, Starostą Kłodzkim oraz innymi
burmistrzami uczestniczyłem w przejeździe inaugurującym otwarcie kolejowego połączenia
Kłodzko – Kudowa-Zdrój oraz wziąłem udział w podpisaniu umowy Miasta Europejskiego
Kudowa-Zdrój - Nachod
11. 16 grudnia 2013r. spotkałem się z Panem Sławomirem Włośniewskim w sprawie wyciągu na
Podgórzu i umowy z Panią Łyżwą
12. 17 grudnia 2013r. uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem Miejskiego Zespołu Szkół w
Dusznikach-Zdroju i wykonawcą remontu budynków w/w Zespołu
13. 18 grudnia 2013r. spotkałem się z przedstawicielami Czeskiego Euregionu Glacensis i
Orlickiego Zahorzi w sprawie wspólnych projektów w roku 2014
14. 18 grudnia 2013r. spotkałem się z Panią Małgorzatą Sandecką Kierownikiem Delegatury
Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu w sprawie sytuacji dusznickich szkół
15. 19 grudnia 2013r. spotkałem się z Panią Elżbietą Świątczak (kuracjuszka) w sprawie
wyjaśnienia zasadności pobierania opłaty uzdrowiskowej
16. 20 grudnia 2013r. wraz z Wojewodą Dolnośląskim uczestniczyłem w otwarciu wystawy
„Pracownia Papieru” w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz koncercie Chóru
Makrotumia
17. 20 grudnia 2013r. wraz z Wojewodą Dolnośląskim, Starostą Powiatowym, Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wykonawcami uczestniczyłem w otwarciu drogi powiatowej
18. 3 stycznia 2014r. Z-ca Burmistrza udzielił wywiadu Małgorzacie Matusz dla Euroregio
Glacensis
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19. 3 stycznia 2014r. spotkałem się z Panią Renatą Brodziak Dyrektorem MZS w DusznikachZdroju w sprawie konsultacji projektowanej uchwały regulującej system oświaty w
Dusznikach-Zdroju
20. 7 stycznia 2014r. Z-ca Burmistrza podpisał 2 akty notarialne sprzedaż lokali mieszkalnych na
rzecz najemców
21. 8 stycznia 2014r. spotkałem się z Panią Beatą Pawłowicz Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w
sprawie projektu uchwały intencyjnej dot. organizacji oświaty w Dusznikach-Zdroju
22. 8 stycznia 2014r. spotkałem się z Panią Violettą Żurek Dyrektorem Przedszkola Publicznego z
Grupą Żłobkową w Dusznikach-Zdroju w sprawie podziału działki zarządzanej przez
Przedszkole
23. 9 stycznia 2014r. spotkałem się z Panią Renatą Brodziak Dyrektorem MZS w DusznikachZdroju w sprawie omówienia spotkania z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty
24. 9 stycznia 2014r. spotkałem się z Panem Zbigniewem Grochowskim Prezesem DZK w
sprawach bieżących
25. 10 stycznia 2014r. spotkałem się z Panem Zbigniewem Grochowskim Prezesem DZK w
sprawach bieżących (ciąg dalszy spotkania z dnia poprzedniego)
26. 10 stycznia 2014r. Z-ca Burmistrza podpisał 2 akty notarialne (1 lokal mieszkalny, 1 lokal
użytkowy)
27. 10 stycznia 2014r. złożyłem życzenia z okazji 92 urodzin Pani Wiktorii Mikłaszewskiej
Wydane zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 130/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie w roku 2013
2. Zarządzenie Nr 131/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
lokalu mieszkalnego
3. Zarządzenie Nr 132/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
lokalu mieszkalnego
4. Zarządzenie Nr 133/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
5. Zarządzenie Nr 134/2013 z dnia 16.12.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
lokalu mieszkalnego
6. Zarządzenie Nr 135/2013 z dnia 16.12.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie w roku 2013
7. Zarządzenie Nr 136/2013 z dnia 21.12.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
lokalu mieszkalnego
8. Zarządzenie Nr 137/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie zmian w planie wydatków w
budżecie w roku 2013
9. Zarządzenie Nr 138/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2013-2020
10. Zarządzenie Nr 139/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie nie wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości
11. Zarządzenie Nr 140/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie weryfikacji formalnej ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2014 w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa,
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powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu
rozstrzygnięcia tego konkursu
12. Zarządzenie Nr 141/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości
13. Zarządzenie Nr 142/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości
14. Zarządzenie Nr 143/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej
czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki-Zdrój
15. Zarządzenie Nr 144/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w
drodze przetargu nieruchomości zabudowanej
16. Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 2.01.2014 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia
kasowego
17. Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 2.01.2014 w sprawie weryfikacji ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2014 w zakresie polityki
społecznej
18. Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 7.01.2014 w sprawie weryfikacji ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2014 w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
19. Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 7.01.2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji
i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
Sporządził: W. Bator
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