UM.0057.XLVI.2013

Polanica-Zdrój, dn. 27 grudnia 2013r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

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

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 26 listopada
2013 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 33 decyzje administracyjne oraz 9
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ( cz. dz.
nr 206 obr. Stary Zdrój, dz. nr 234, 236 i 247 obr. Nowy Wielisław )
2. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej ( lokal mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej ¾ )
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013
5. zasad przyznawania dodatku energetycznego
6. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu
ustnego ograniczonego ( lokal przy ul. Chopina 3/9 )
7. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej ( lokal mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej ¾, ul.
Dąbrowskiego 1E/2 i Dąbrowskiego 9/4 )
8. wprowadzenia Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania
zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych przez Gminę Polanica-Zdrój w ramach realizacji zadań
współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013.

III.

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

- z firmą Jacek Tesmer Kamieniarstwo Budowlane w Miękini na realizację zadania
pn. Budowa placu zabaw przy ul. Kruczkowskiego w Polanicy-Zdroju ( do 31.12.br.)
- z firmą TERRA Bogusław Albinoski w Gubinie na wykonanie nasadzeń w 12
konstrukcjach kwietnikowych i ich montaż na słupach oświetleniowych przy ul.
Bystrzyckiej i Parkowej ( do 31.05.2014r.)
- z firmą Usługi Wydawnicze BODEK w Kłodzku na publikację informacji
samorządowych na łamach tygodnika Euroregion Glacensis ( cały 2014r.)
- z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na prowadzenie dla
mieszkańców Polanicy-Zdroju programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu w
Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia ( cały rok 2014 )
- ze spółką Biuro Podróży POL KAR w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia
reklamowego na posesji przy ul. Zdrojowej 13 ( czas nieoznaczony)
- z firmą Pierogata Chata w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia reklamowego
przy ul. Zdrojowej, deptak ( czas nieoznaczony)
- ze spółką ALPHATEC Communication w Jelenie Górze na wykonanie wymiany
rejestratora DVR 670 na DNR 700 zgodnie z protokółem konieczności - dot.
monitoringu wizyjnego miasta ( do 4.12.br.)
- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej
( czas nieoznaczony)
- z osobą fizyczną na demontaż, przechowanie i montaż fontann w parkach ( do
3.05.2014r. )
- z firmą Kugler Marek MARKUS radix’s software na sprawowanie opieki autorskiej
dla systemów komputerowych z pakietu RADIX: ELUD+, KASA+, EGRUN+, EGW+,
POGRUN+, KADRY+, PŁACE+, WYB+ i FAKTURA+ ( cały 2014 r.)
- z firmą Digiteo Grzegorz Sokołowski w Polanicy-Zdroju na przetwarzania danych
osobowych zawartych w zbiorze danych publicznych zgromadzonych w serwisie
internetowym bip.polanica.pl, w zakresie utrzymania i serwisu strony internetowej
( do 20 .12.2014r.)
- z firmą Digiteo Grzegorz Sokołowski w Polanicy-Zdroju na instalację aktualizacji
strony internetowej bip.polanica.pl oraz przeniesienie serwisu bip.polanica.pl na nowy
zewnętrzny serwer w siedzibie urzędu oraz wprowadzenie zabezpieczenia przed
atakami hakerskimi ( do 20.12.2014r. )
- z firmą Digiteo Grzegorz Sokołowski w Polanicy-Zdroju na zapewnienie możliwości
korzystania przez Urząd Miejski z usług hostingowych ( do 20.12.2014r.)
- ze spółką Accord’ab’’ Biegli Rewidencie we Wrocławiu na realizację zadania pn.
Badanie sprawozdania finansowego Gminy Polanica-Zdrój za 2013 r. ( do
31.05.2014r.)
- z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ROKAM w Koźmicach na
wykonaniem zadania pn. Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju
poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką ( do
30.09.2014r.)
- ze spółką ZBYLBRUK w Bobolicach na realizację zadania pn. Remont nawierzchni
chodników oraz elementów drogowych w ul. Cichej, Dębowej i Chopina
(do10.06.2014r.)

IV.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od
23 października 2013 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach

23.10.br. – spotkanie z dyrektorem Biura Koordynacji i Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej dorzecza Odry Witoldem Krochmalem ws. zbiornika
p.poż. w Szalejowie Dolnym ( udział w spotkaniu Wójta Gminy Kłodzko)
25.10.br.- udział w 40-leciu Towarzystwa Miłośników Polanicy
29.10.br. – udział w wizycie w Polanicy-Zdroju Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
11.11.br. – udział w uroczystościach Dnia Niepodległości
13.11.br. – spotkanie z przedstawicielami firmy EWA-MED. ( inwestycja Fadroma)
15.11.br. – udział w otwarciu festiwalu „Poeci bez Granic”
- spotkanie ws. aplikacji Polanicy-Zdroju na smartfony
20.11.br. spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji ws. Dnia Policji w 2014r.
27.11.br. - podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na
dotację
10.12. oraz 18.12.br.- spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej ws.
inwestycji w Polanicy-Zdroju
19.12.br. – udział w pracach Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Inicjatywy
Samorządowej

Ponadto w miesiącu grudniu 2013 r. brałem udział w licznych spotkaniach
przedświątecznych.

IV.

W związku z realizacją zadań gminy i pełnioną funkcją Zastępca
Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój uczestniczył w następujących
naradach i spotkaniach, okresie od 27 listopada 2013 roku:

28.11.br.- udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
03.12.br. – udział w spotkaniu Stowarzyszenia Ziemi Kłodzkiej
18.12.br. – spotkanie wigilijne w Związku Sybiraków, Koło w Polanicy-Zdroju

19.12.br. – spotkanie wigilijne w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd
w Polanicy-Zdroju

Ponadto przewodniczył komisji rozstrzygającej przetargi na realizację zadań
inwestycyjnych obejmujących :
- podniesie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy
spacerowej na rzeką Bystrzycą Dusznicką
- przebudowę chodników w ul. Chopina, Cichej i Dębowej .

Polanica-Zdrój, 27 grudnia 2013 r.

