B.0057.XLVIII.2014

Polanica-Zdrój, dn. 21 lutego 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 27
stycznia 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 grudnia 2013 roku do 27
stycznia 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 stycznia 2014 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 27 stycznia 2014 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 38 decyzji administracyjnych oraz 10
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na Kompleksową obsługę prawną Gminy Polanica-Zdrój
2. ustalenie
warunków
sprzedaży
gminnych
nieruchomości
gruntowych
niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( 19 działek obr,
Nowy Zdrój, Centrum, Nowy Wielisław, Piekielna Góra i Sokołówka)
3. przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej na czas oznaczony do 10 lat ( cz. dz. 271/8 obr. Stary Zdrój )
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
5. ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polanicy-Zdroju
6. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na Prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój
7. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2014 roku
8. częściowego pokrywania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas
pracy przy obsłudze monitora ekranowego
9. 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
10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój

11. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
12. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 228/3 i 236/1 obr.
Stary Zdrój – dosprzedaż)
13. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 1 roku ( cz.dz. nr 100/9 obr. Centrum
i 432/2 obr. Stary Zdrój)
14. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nt. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w PolanicyZdroju w okresie od 01.04.2014r. do 31.03.2017r.
15. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych
nieruchomości gruntowych ( cz. dz. nr 271/8 obr. Stary Zdrój, cz. dz. 100/9 obr.
Centrum i cz. dz. nr 432/2 obr. Stary Zdrój)
16. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w nieodpłatne
użyczenie ( cz.dz.nr 586/1, 586/2 i 79/1 obr. Centrum) na zaplecze placu budowy
17. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do oddania w dzierąawę w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. nr 100/9
obr. Centrum, cz. dz .nr 432/2 obr. Stary Zdrój i cz. dz. nr 271/8 obr. Stary Zdrój )

III.

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

- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej (czas
nieoznaczony)
- z Lekarzem Medycyny Pracy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny
pracy dla potrzeb Urzędu Miejskiego ( do 31.12.2016r.)
- z firmą Usługi Ogólnobudowlane w Polanicy-Zdroju na naprawę ogrodzenia placu zabaw
przy ul. Jana Pawła II ( do 12.02.2014r.)
- ze Specjalistycznym Centrum Medycznym SA w Polanicy-Zdroju na realizację szczepień
dzieci urodzonych w 2013r. przeciwko pneumokokom, u których nie zrealizowano pełnego
cyklu szczepień ( do 31.12.2014r.)
- z NZOZ ESKULAP w Polanicy-Zdroju na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014r.
polegających na szczepieniu dziewcząt przeciwko zakażeniu wirusem HPV oraz dzieci
urodzonych w 2014r. przeciwko pneumokokom ( do 31.12.2014r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o w Polanicy-Zdroju na wykonywanie usług
komunalnych ( cały 2014r.)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od 28 stycznia
2014 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
31.01.br. – spotkanie z przedstawicielami firmy dr Irena Eris
- udział w uroczystościach powiatowych „ Kłodzka Róża” w Kudowie-Zdroju
- spotkanie w Komisariacie Policji, podsumowanie roku 2013

01.02.br. – spotkanie podsumowujące 25-lecie firmy CAKO
03.03.br. – spotkanie z przewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego
04.02.br. – spotkanie z prezesem i wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska nt. ograniczenia niskiej emisji na terenie uzdrowisk
- spotkanie z dyrektorem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
przedstawicielami Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. i Uzdrowisk
Kłodzkich S.A. w sprawie rozwoju turystyki medycznej
05.02.br. – spotkanie w Zakładzie Gazowniczym
06.02.br. – udział w konferencji nt „ Bezpiecznego Pogranicza”, organizowanej przez
Komendę Powiatową Policji
07.02.br. – spotkanie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
12.02.br. – podpisanie umowy o organizację stażu z Powiatowym Urzędem Pracy
- spotkanie z przedstawicielami Komend Wojewódzkich Państwowych Straży
Pożarnych ( Katowice, Opole, Wrocław) i Straży Czeskich w sprawie wspólnego
programu
13.02.br. – spotkanie z inwestorem hotelu przy ul. Zdrojowej
17.02.br. – spotkanie w sprawie aplikacji komputerowej ANDROID - IPHONE

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

30.01. br.- spotkanie w sprawie uruchomienia przetargu na stacje uzdatniania wody
4.02 i 10.02.br. – negocjacje ze spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju dot.
ceny za usługi wywozu śmieci z nieruchomości zamieszkałych
7.02. br – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w sprawie możliwości
składania aplikacji o środki unijne
10.02.br. - spotkanie z firmą ROKAM i inspektorem nadzoru w sprawie nadzoru nad
prowadzonymi inwestycjami.

Polanica-Zdrój, 21 lutego 2014r.

