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Polanica-Zdrój, dn. 26 listopada 2013r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 26 września 2013 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 27
września 2013 roku do 22 października 2013 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 23 października 2013 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 22 października
2013 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 28 decyzji administracyjnych oraz
13 postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II.

Wydałem w tym okresie z a r z ą d z e n i a w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego ( lokal mieszkalny
Chopina 3/9)
2. ustalenie warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( 16 działek w Obr. Nowy Zdrój, Nowy
Wielisław, Centrum i Piekielna Góra)
3. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
4. ustalenia wysokości czynszu z tyt. dzierżawy gruntu gminnego ( parking przy
ul. Zdrojowej )
5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013
6. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( 4 działki w obr. Sokołówka i Centrum )
7. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. nr 206 obr. Stary
Zdrój, dz. nr 234, 236 i 247 obr. Nowy Wielisław)
8. nabycia nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości
Gminy Polanicy-Zdroju ( dz. 248/5 obr. Centrum )
9. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu ( 2 działki w obr. Nowy Zdrój)
10. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. nr 139/4 obr. Nowy
Wielisław)

11. powołania komisji do realizacji 2 zadań pn. Remont chodników oraz
elementów drogowych w ul. Cichej, Dębowej, Górskiej i Chopina oraz
Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie
trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką
12. rezygnacji z prawa pierwokupu ( dz. nr 481/2 obr. Centrum )
13. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( dz. nr 228/3 i 236/1 obr. Stary Zdrój,
dz. nr 142/12 i 142/13 obr. Centrum)
14. powołania koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w PolanicyZdroju
15. powołania komisji do przeprowadzenia technicznego odbioru końcowego
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Alfreda Sokołowskiego w
Polanicy-Zdroju.

III.

W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy o charakterze cywilno –
prawnym na realizację zadań gminy :

- z osobą fizyczną ( opiekunem) na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły
Integracyjnej w Szalejowie Górnym ( od 1.10.2013r. do 27.06.2014r.)
- z firmą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych TAD BUD w Polanicy-Zdroju na
wykonanie zadania pn. Przebudowa ulicy Alfreda Sokołowskiego w Polanicy-Zdroju
(do 15.11.2013tr.)
- z osobą fizyczną na opracowanie kosztorysów inwestorskich dla zadań
remontowych obejmujących przebudowę chodników w ul. Chopina, Cichej, Dębowej i
Górskiej ( do 5.11.br.)
- ze stomatologiem z Polanicy-Zdroju na świadczenie usług stomatologicznych w
gabinecie dentystycznym w Szkole Podstawowej nr 2 (od 5.11.2013r. do
31.05.2014r.)
- z osobą fizyczną ( opiekunem) na dowóz dziecka do przedszkola ( od 2.11.2013r.
do 27.06.2014r.)
- z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO w Polanicy-Zdroju na wykonanie
zadania pn. Remont gzymsu żelbetowego reaktora oczyszczalni ścieków
w
Polanicy-Zdroju ( do 15.12.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektów budowlanych dla zadania pn.
Przebudowa chodnika w ul. Bocznej, remontu ul. Górskiej z poszerzeniem jezdni ( do
2.12.br.)
- z firmą Biuro Rachunkowe – Doradca Podatkowy w Lądku-Zdroju
na
przeprowadzenie analizy ewidencji środków trwałych przedstawionych na płytce CD
przez podatnika ( do 25.11.br.)
- z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ATRA U” z Nysie na wykonanie
zadania pn. Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej przy al.
Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju” ( do 31.05.2014r.).

IV.

Informacja o uczestnictwie Burmistrza Miasta w naradach i spotkaniach
związanych z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od
23 października 2013 roku zostanie złożona na kolejnej sesji.

IV.

W związku z realizacją zadań gminy i pełnioną funkcją Zastępcy
Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, w okresie od 23 października 2013
roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:

04.11.br.- spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Zdroje w sprawie drogi do
Sanatorium „Malwa”
07.11.br. - podpisanie umów notarialnych dot. nieruchomości Gminy Polanica-Zdrój
12.11.br. – otwarcie ofert przetargowych na wykonanie elewacji Regionalnej Szkoły
Turystycznej
15.11.br. – spotkanie z Pełnomocnikiem Energie Wende w sprawie projektu
Odnawialnych Źródeł Energii
18.11.br. – udział w konsultacjach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Dolnego Śląska, w Kłodzku
19,20,21. 11.br. – udział w spotkaniach z wyborcami.
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