Załącznik nr do protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie
29 grudnia 2007 r. - 24 stycznia 2008 r. ( 18 dni roboczych, w tym 3 dni urlopu)

I. Udział w:
Spotkaniach noworocznych:
1.Zorganizowane przez prezydenta Jeleniej Góry p. M. Obrębalskiego ( uczestniczył zastępca p. K.
Raczek)
2. Zorganizowane przez Starostę Jeleniogórskiego w piechowickim hotelu „Las”
3.Zorganizowane przez burmistrza Szklarskiej Poręby ( uczestniczył zastępca
p. K. Raczek)
Spotkaniach róŜnych w Urzędzie Miasta:
1.Z komisjami rady miasta
- 2 x komisja oświaty…(temat- zagospodarowanie ferii zimowych)
- 1x komisja ochrony środowiska …(temat-opłata za posiadanie psa)
2. Spotkanie burmistrzów pięciu gmin(2 czeskie, 3 polskie) w sprawie opracowania wspólnego
projektu
W wydarzeniach miejskich:
1. 6 stycznia -Kościół Św. Antoniego w Piechowicach – jasełka PP nr 1
2. 13 stycznia -WOŚP imprezy towarzyszące w hotelu „Silesia”
3. 15 stycznia „Europejskie Kolędowanie” w Kościele Św.Antoniego
4. 19 stycznia-I Turniej śaków z udziałem trenera i piłkarzy Lecha Poznań
II. Wyjazdy:
1.21-22 stycznia Konwent Wójtów i Burmistrzów – Szklarska Poręba , spotkanie z Wojewodą
Dolnośląskim
2. 22 stycznia -Szklarska Poręba – podpisanie porozumienia gmin Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie
wspólnej promocji Regionu
3. ZGK- posiedzenie zarządu
4.Wrocław –DUW zmiany w WPI Woj. Dolnośląskiego – udział zastępcy K. Raczka
III. Konkursy:
1.Udział w pracach komisji konkursowej „Iluminacja świąteczna”
IV. Prace remontowe:
1. Zakończenie zadania „Remont murów na Małej Kamiennej przy ul. Górnej”
2. Zlecenie projektu fragmentu . ul. Wczasowej i fr. ul. śymierskiego
3. Zakończenie wycinki topoli na cmentarzu
4. Zlecenie projektu na kanalizację ul. Norwida
Kadry
1.Zatrudniono od 1 stycznia p. Krzysztofa Raczka na stanowisku zastępcy burmistrza
2.Zatrudnienie nowego prawnika z kancelarii prawnej”Nova”
Inne:
1.Powstał nowy regulamin organizacyjny, który będzie obowiązywał od 1 lutego 2008 r.
2.Opracowano kalendarz imprez miejskich na rok 2008, który umieszczono na stronie www
3. Powstała nowa strona internetowa miasta
4.Rok finansowy zakończył się pomyślnie zarówno dla miasta jak i dla ZUK, z lekką nadwyŜką
budŜetową.
Oprac.ZGB

