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Polanica-Zdrój, dn. 07 listopada 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie zostało złożone na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 28 października 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 24 września
2014 roku do 28 października 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 29 października 2014 roku przedstawiają
się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 28 października 2014
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 29 decyzji administracyjnych oraz 4
postanowienia, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisałem 2 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych ( 2
działki budowlane przy ul. Rubinowej )

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014
2. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania
ofertowego „ W sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polanica-Zdrój”
3. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( 11 działek przy ul. A. Mickiewicza, Polnej,
Wiejskiej, T. Kościuszki i C.K. Norwida )
4. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do sprzedaży ( dz. nr 416/18 obr.
Stary Zdrój )
5. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę ( dz. nr
116/21 obr. Centrum )
6. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa
ul. Dębowej w Polanicy-Zdroju

III.

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

- z firmą PANORAMA Obiekty Sportowe sp. z o.o. w Piasecznie na wykonanie
dodatkowych robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa obiektu

lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w PolanicyZdroju przy ul. Sportowej ( do 04.11.br.)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
Polanica-Zdrój, w okresie od 24 września 2014 r. uczestniczyłem w następujących
naradach i spotkaniach:

24.09.br. – otwarcie Biegu Trzeźwości
- spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
25.09.br. – spotkanie z Panią Prezes Specjalistycznego Centrum Medycznego
26.09.br. – udział w Konferencji ( Teatr Zdrojowy) organizowanej przez Dolnośląską
Instytucję Pośredniczącą
30.09.br. – spotkanie z Prezesem Spółki SPA Dr Irena Eris
01.-04.10.br. - udział w Kongresie Uzdrowisk Polskich, Krynica-Zdrój
04.10.br. – udział w zakończeniu zawodów wędkarskich organizowanych przez Polski
Związek Wędkarski Koło Polanica-Zdrój
04.-05.10.br. – udział w Festiwalu „ Tęcza Polska”
06.10.br. – spotkanie w sprawie eliminacji Rajdu Polskiego
07.10.br. – udział w lokalnej debacie nt. Przemocy w rodzinie
09.10.br. – udział w konferencji naukowej organizowanej przez Specjalistyczne Centrum
Medyczne
10.-11.10.br. – udział w I Festiwalu Marii Czuwaszek
12.-16.10.br. – pobyt w Bolonii ( organizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną)
17.10.br. – udział w Study-Tour dziennikarzy z Włoch
18.10.br. – udział w zamknięciu Rajdu Polskiego
20.10.br. – podpisanie umowy notarialnej
21.10.br. – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
21.-23.10.br. – spotkania z mieszkańcami Polanicy-Zdroju
30.10.br. – podpisanie umów notarialnych

05.11.br. – spotkanie z Prezesem Spółki Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa
05.-06.11.br. – otwarcie kompostowni w Szalejowie Górnym
06.11.br. – udział w Dniach Seniora ( PZERiI w Polanicy-Zdroju)

Ponadto :
- w odpowiedzi na kolejny wniosek Gminy Polanica-Zdrój, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
poinformowała o ujęciu w projekcie budżetu na rok 2015 zadania pn. „ Remont chodnika
w ul. Warszawskiej ( strona prawa )”
- w dniu 04 listopada 2014r. Urząd Wojewódzki poinformował o wstępnym podziale środków
z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka” i wśród zadań
zakwalifikowanych do realizacji znalazł się program przebudowy ul. Łąkowej w PolanicyZdroju.

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza,
w okresie od 29 października 2014 roku uczestniczył w następujących naradach
i spotkaniach:

04.11.br. – prowadził przetarg na sprzedaż samochodu Straży Miejskiej
05.11.br. – brał udział w otwarciu kompostowni w Szalejowie Górnym
06.11.br. – brał udział w Dniu Seniora na zaproszenie Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z/s w Polanicy-Zdroju
Ponadto brał udział w spotkaniach roboczych dot. inwestycji miejskich.
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