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Polanica-Zdrój, dn. 23 września 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 26
sierpnia 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 25 czerwca 2014 roku do 26
sierpnia 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 27 sierpnia 2014 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 26 sierpnia 2014 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 19 decyzji administracyjnych oraz 12
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisałem 3 umowy notarialne w sprawie zbycia lokali komunalnych w trybie
bezprzetargowym, na rzecz najemców – lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 1b/2 i
Warszawskiej 27/7 oraz lokal użytkowy przy ul. Warszawskiej 11/7.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony do 3 lat ( cz. dz. nr 570 obr. Centrum, dz. nr 285/2, 343 obr. Nowy
Wielisław oraz cz. dz. nr 205 obr. Stary Zdrój) oraz na czas oznaczony do 10 lat ( cz.
dz. nr 586/7 i 100/9 obr. Centrum )
2. opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok
2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020
3. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014
4. powołania komisji do przeprowadzenia rokowań, w związku z wystąpieniem
dodatkowych robót na zadaniach pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
Polanicy-Zdroju obejmującej wykonanie trasy spacerowej CORSO, Remont i
rozbudowa ujęć wodnych m. Polanica-Zdrój, Remont elewacji z ociepleniem i
kolorystyką budynku przy al. Wojska Polskiego10
5. przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości przy ul. Lipowej 2
6. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (ul. Lipowa 2)
7. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości
przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat ( cz. dz. nr 570 obr. Centrum, dz. nr 285/2, 343
obr. Nowy Wielisław oraz cz. dz. nr 205 obr. Stary Zdrój) oraz na czas oznaczony do
10 lat ( cz. dz. nr 586/7 i 100/9 obr. Centrum )

8. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Remont i
rozbudowa ujęć wodnych miasta Polanica-Zdrój, ujęcie Stara Sokołówka, Al. Wojska
Polskiego i ul. Polna
9. zmiany zarządzenia nr 96/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 z dn.
29 sierpnia 2014r.
10. przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy.

III.

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

- z osobą fizyczną na usunięcie awarii komputera na stanowisku pracy Insp. ds. Ewidencji
Ludności
- ze spółką Centrum Doradztwa Energetycznego sp. z o.o. z Orzesza na wykonanie zadania
pn. Ograniczenie emisji na terenie Uzdrowiska Polanica-Zdrój ( do 30.04.2015r.)
- z firmą KOMTECH z Nowego Sącza na wykonanie zadania pn. Wykonanie
termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego przy ul.
Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju ( do 19.12.2014r.)
- z Powiatem Kłodzkim na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój ( do września 2015r.)
- z przedsiębiorcą „QULITY” z Jeleniej Góry na umieszczenie planszy reklamowej przy ul.
Zdrojowej -deptak ( do 29.08.2015r.)
- z osobą fizyczną na sporządzenie pod względem formalnym i prawnym pism w
prowadzonym postępowaniu podatkowym a także prowadzenie nadzoru prawnego nad
prowadzonymi postępowaniami ( do 15.11.2014r.)
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa opłaty uzdrowiskowej
- z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „INVEST-PROJEKT’ sp. z o.o. w Wałbrzychu
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Wykonanie
termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego przy
ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju ( do 19.12.2014r)
- z Biurem Inżynierii Wodnej „AQUATECH” w Kłodzku na opracowanie operatu
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód
opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z terenu miasta
Polanica-Zdrój, do wód lub do ziemi ( do 31.10.2014r.)
- z firmą WASAMA sp. jawna, Roboty Ogólnobudowlane, Sanitarne i Elektryczne z Lądka
Zdroju na roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją kosztorysową w oparciu o protokół
konieczności wykonania robót i protokół negocjacji na zadaniu pn. Remont i rozbudowa ujęć
wodnych miasta Polanica-Zdrój – Stara Sokołówka, al. Wojska Polskiego, ul. Polna ( do
15.10.2014r.)
- z firmą BUDMOR w Bystrzycy Kłodzkiej na roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją
kosztorysową w oparciu o protokół konieczności wykonania robót i protokół negocjacji na
zadaniu pn. Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką – al. Wojska Polskiego 10 ( do
15.10.2014r.)
- z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ROKAM z Koźmic na roboty dodatkowe
nieobjęte dokumentacją kosztorysową na zadaniu pn. Podniesienie atrakcyjności
uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeka Bystrzyca
Dusznicką ( do 31.10.2014r.)

- z osobą fizyczną na wykonanie ikony

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od 27 sierpnia
2014 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
27.08.br. – podpisanie umów notarialnych
- spotkanie z Burmistrzem Kłodzka nt. współpracy
29.08.br. - spotkanie ze Starostą Kłodzkim
01.09.br. – inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum
17.09.br – podpisanie umowy notarialnej
18.09.br. - wywiad dla TV Sudeckiej
20.09.br – udział w otwarciu i rozdaniu nagród Bike Maraton
- udział w zawodach OSP Ziemi Kłodzkiej
21.09. – 22.09.br – uczestnictwo w spotkaniach związanych z wizytą kanoniczną bp. Adama
Bałabucha

Informacje z realizacji zadań gminy, w związku z pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza
Miasta Polanica-Zdrój złoży na następnej sesji, ze względu na aktualnie trwający urlop
wypoczynkowy.

Polanica-Zdrój, 23 września 2014r.

