B.0057.XLIX.2014

Polanica-Zdrój, dn. 20 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 25
lutego 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 stycznia 2014 roku do 21
lutego 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 22 lutego 2014 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 25 lutego 2014 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 43 decyzje administracyjne oraz 10
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisałem 2 umowy notarialne w sprawie zbycia lokali komunalnych w trybie
bezprzetargowym, na rzecz najemców – przy ul. Bystrzyckiej ¾ i ul. J. Dąbrowskiego 9/4.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w związku z wystąpieniem robót
dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym na zadaniu pn. Budowa dróg
osiedlowych w Polanicy-Zdroju w ul. L. Staffa, E. Stachury, M. Hłaski, K.K.
Baczyńskiego oraz przebudowa dróg osiedlowych w ul. Złotej, Turkusowej, Opalowej
na osiedlu przy ul. Kilińskiego
2. ustalenie
warunków
sprzedaży
gminnych
nieruchomości
gruntowych
niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( 2 działki Obr.
Nowy Zdrój)
3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nt. Przebudowa oraz remont instalacji technologicznych
zbiorników wody czystej na ujęciach wód obr. Stara Sokołówka, przy ul. Polnej, przy
al. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju
4. powołania komisji do przeprowadzenia technicznego odbioru końcowego zadania
drogowego pn. Budowa odcinka ul. Wisławy Szymborskiej w Polanicy-Zdroju –
odcinek od ul. Mickiewicza do granicy dz. nr 146/24 obr. Nowy Zdrój.

III.

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

- ze spółką Powiernik ECO Skala sp. z o.o.-Sp.K. w Kłodzku na wspólne sfinansowanie
budowy odcinka ul. Wisławy Szymborskiej w Polanicy-Zdroju – odcinek od ul. Mickiewicza
do granicy dz. nr 146/24 obr. Nowy Zdrój, ( do 15.05.br.)
- z Teatrem Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju na realizacje
zadania pn. Organizacja i realizacja wybranych imprez kulturalnych na terenie Gminy
Polanica-Zdrój w roku 2014 ( do 31.12.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa miejsc postojowych
przy ul. Zakopiańskiej – na wys. Orlika w Polanicy-Zdroju ( do 30.05.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa ul. Łąkowej
(jezdnia, chodniki, zatoka postojowa ) w Polanicy-Zdroju ( do 30.06.br.)
- z osobą fizyczną na renowację 37 szt. ławek w Parku Zdrojowym oraz pozostałych na
terenie miasta ( do 19.04.br.)
- ze Spółką J&P w Gorzowie Wielkopolskim na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103
opłaty uzdrowiskowej (czas nieoznaczony)
- z osobą fizyczną na prace porządkowe na terenie miasta w dniach od 10.03.2014r. do
14.03.2014r.
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa al. Zwycięzców
w Polanicy-Zdroju ( do 30.06.br.)
- z osobą fizyczną na zaksięgowanie dokumentów, sporządzenie bilansu oraz zeznania
podatkowego CIT-8 OSP w Polanicy-Zdroju ( do 27.03.br.)
- z firmą SALUS Adam Szopa z Wrocławia na realizację zadania pn. Konserwacja i
utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca
2017 r.
- z firmą „STAL-EKO Stolarstwo usługowe Marek Trybulec w Złotnie na zakup drewna
opałowe i użytkowego zbywanego przez Gminę Polanica-Zdrój ( do 31.12.2014r.)
- z firmą Instalatorstwo elektryczne Jarosław Łuczak w Polanicy-Zdroju na wykonanie usługi
pn. Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie m.
Polanica-Zdrój ( od 1.03.2014r. do 1.03.2016r.)
- z osobą fizyczną na rozbiórkę krawężnika drogowego – 2mb., montaż obrzeży betonowych
przy ul. Harcerskiej 23 w Polanicy-Zdroju ( do 24/03.br.)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od 22 lutego
2014 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
27.02.br. - spotkanie z dzierżawcą części OSiR Barbarą Czebotar
05.03.br. – spotkanie ws. inwestycji sportowych w rejonie ul. Bystrzyckiej
- podpisanie aktów notarialnych
11.03.br. – spotkanie z Panią Poseł Monika Wielichowską
17.03.br. – spotkanie z potencjalnym inwestorem, teren tzw. Małego Rynku
18.03.br. spotkanie ws. objęcia części Polanicy-Zdroju strefą ochronną Parku Kulturowego.

V. W związku z realizacją zadań gminy i pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza Miasta
Polanica-Zdrój uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach, w okresie od
22 lutego 2014 roku:

26.02. br. – spotkanie z Nadleśnictwem Zdroje w sprawie projektów realizowanych na
obszarze lasów, m.in. „Trasa do Malwy”
28.02.br. – udział w pogrzebie Z-cy Burmistrza Českich Skalic Jozefa Dansy
19.03.br. – spotkanie z przedstawicielami firmy Deloitte w sprawie współpracy

Ponadto:
- koordynował pracami nad wnioskiem dot. termomodernizacji budynku gimnazjum,
- współpracował ws. organizacji Forum Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Polanicy-Zdroju,
- odbył narady robocze w sprawie budowy dróg gminnych, Sokołówka, os.Kilińskiego, Corso
- przewodniczył komisji przetargowej w spr. stacji uzdatniania wody i utrzymania zieleni
miejskiej.

Polanica-Zdrój, 20 marca 2014r

