B.0057.L.2014

Polanica-Zdrój, dn. 24 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 20
marca 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 22 lutego 2014 roku do 20
marca 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 21 marca 2014 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 20 marca 2014 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 45 decyzji administracyjnych oraz 11
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisałem 2 umowy notarialne: 1 w sprawie zbycia lokalu komunalnego w trybie
bezprzetargowym, na rzecz najemców – przy ul. J. Dąbrowskiego 1c/3 i 1 w sprawie
sprzedaży działki budowlanej nr 80/23 przy ul. Mickiewicza.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w drodze zamówienia publicznego
dla zadania pn. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z
masy bitumicznej na terenie m. Polanica-Zdrój”
2. przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w nieodpłatne
użyczenie ( cz. dz. nr 326/2 i 341 obr. Stary Zdrój )
3. wyznaczenia
obwodowej
komisji
wyborczej
dla
celów
głosowania
korespondencyjnego
4. ustalenia
warunków
sprzedaży
gminnych
nieruchomości
gruntowych
niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( 18 działek – obr.
Nowy Zdrój, Nowy Wielisław, Centrum i Piekielna Góra)
5. przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości przy ul. Matuszewskiego 2, w
drodze przetargu
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
7. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014
8. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej ( cz. dz. 586/7 i 100/9 obr. Centrum oraz cz. dz. 205 obr. Stary Zdrój)
9. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych
nieruchomości gruntowych ( cz. dz. 586/7 i 100/9 obr. Centrum)

10. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. 586/7 i 100/9 obr. Centrum oraz cz.
dz. 205 obr. Stary Zdrój)
11. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w
drodze bezprzetargowej (cz. dz. 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6 i 586/7 obr.
Centrum)
12. zmiany zarządzenia nr 21/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
13. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej ( dz. nr 142/12 i 142/13 obr. Centrum oraz lokal mieszkalny przy ul.
Łąkowej 11/30)
14. zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój, określania mierników, ich
realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięć
15. zasad szacowania ryzyk w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju oraz jednostkach
organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój
16. powołania koordynatora i Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim
w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie
Miejskim Polanicy-Zdroju
17. wykazu akt prawnych i procedur mających istotne znaczenie dla funkcjonowania
kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju
18. zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w
Polanicy-Zdroju
19. składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój
20. wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w
Polanicy-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój
21. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień do 30.000,00 euro
22. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości
przeznaczonych do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej (cz. dz. 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6 i 586/7
obr. Centrum)

III.

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

- z Firmą WASAMA Spółka Jawna, Roboty ogólno budowlane, sanitarne i elektryczne w
Lądku Zdroju na realizację zadania pn. Remont i rozbudowa ujęć wodnych m. Polanica-Zdrój
– ujęcie Stara Sokołówka, ujęcie al. Wojska Polskiego, ujęcie ul. Polna ( do 29.08.br.)
- z osobą fizyczną na nadzór nad terenami zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju, w tym nadzór
konserwatorski nad terenem Parku Zdrojowego ( do 31.03.2017r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obiektu
lekkoatletycznego w ramach programu budowy urządzeń lekkoatletycznych „ Dolny Śląsk dla
Królowej Sportu” ( do 30.04.br.)
- z osobą fizyczną na opracowania projektów dokumentów dot. kontroli zarządczej w Gminie
Polanica-Zdrój oraz przeprowadzeni szkolenia w tym temacie, dla pracowników Urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
- z firmą UNICOM Jadwiga Turko w Trzebnicy na konserwację oprogramowania księgowego
zainstalowanego na komputerach w urzędzie, w skład którego wchodzą programy TFX

finansowo-księgowy z modułem eksportu do Besti@ oraz TST ewidencja środków trwałych
( do 18.02.2017r.)
- z Zakładem Elektroniki ELTROPOL w Opolu na wykonanie stałej konserwacji i obsługi
serwisowej kserokopiarki model KYOCERA TASKalfa 4550ci ( do 01.04.2017r.)
- z Kancelarią Radcy Prawnego w Bolesławcu na Kompleksową obsługę prawną Gminy
Polanica-Zdrój na lata 2014-2017 ( do 5.04.2017r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie obrazu olejnego ( do 22.03.br.)
- z osobą fizyczną na zmianę organizacji ruchu w ul. Żeromskiego, Krynicznej, Kamiennej,
Kościelnej i Łąkowej ( do 15.05.br.)
- ze Spółdzielnią Usługowo-Handlową w Ścinawce Średniej na wykonanie zadania pn.
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na
terenie miasta Polanica-Zdrój ( do 31.12.br.)
- ze spółką Biuro Planowania Przestrzennego s.c. w Kłodzku na sporządzenie „Oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Polanica-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; sporządzonych
po uchwaleniu studium” ( do 17.10.br.)
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej
(czas nieoznaczony)
- z osobą fizyczną na świadczenie usługi hostingu oraz opieki serwisowej i nadzoru
technicznego dla portalu dostępnego pod adresami www.polanica.pl oraz www.polanica.eu
(do 31.03.2017r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie naprawy domku handlowego w centrum przy ul. Zdrojowej
(Mały Rynek)
- z firmą „Ogrody” w Nowej Rudzie na wykonanie nasadzeń kasztanowców przy ul.
Matuszewskiego ( do 30.04.br.)
- z firmą Gabinet Weterynaryjny Jarosław Galler w Dusznikach-Zdroju na świadczenie usług
weterynaryjnych w Gminie Polanica-Zdrój ( do 30.04.2016r.)
-z firmą WROCONSUL” we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla
projektu pod tytułem: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr
Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju” ( do 30.04.br.)
- z firmą WZ-PROJEKT Usługi Projektowo-Wykonawcze Budownictwa Zbigniew Wnęk w
Kłodzku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Remont i rozbudowa ujęć
wodnych m. Polanica-Zdrój – ujęcie Stara Sokołówka, ujęcie al. Wojska Polskiego, ujęcie ul.
Polna( do 15.09.br.)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od 21 marca
2014 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
21.03.br. - udział w Walnym Zebraniu jednostki OSP Polanica-Zdrój
25.03.br. – udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu DIS ( Dolnośląskiej Inicjatywy
Samorządowej ) sp. z o.o.
26.03.br. – spotkanie w sprawie organizacji szkolenia AIKIDO w Polanicy-Zdroju
- spotkanie ze Starostą Kłodzkim
27.03.br. – spotkanie w Zakładzie Energetycznym w Kłodzku w sprawie skablowania sieci
napowietrznej w ul. Bocznej

- spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie organizacji Dnia Policji
29.03.br. – udział w uroczystościach 10-lecia Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
02.04.br. – spotkanie w sprawie przesunięcia strefy uzdrowiskowej „A” ( hotel przy ul.
Sportowej)
04.04.br. – spotkanie z przedstawicielami firmy ASKMED w sprawie realizacji inwestycji
Instytut Medyczny „ PARACELSUS”
- podpisanie umowy notarialnej
07.04.br. – spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie umowy na roboty
publiczne
08.04.br. – udział w Forum Gospodarczym Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
INVEST– PARK, w Teatrze Zdrojowym
- spotkanie z przedstawicielami Spółki Uzdrowiska Kłodzkie SA
- udział w zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Polanica-Zdrój
08.-09.-10.04.br. – spotkanie z mieszkańcami w 3 okręgach wyborczych
10.04.br. – spotkanie z prezesem Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej w sprawie
Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości
11.04.br. – spotkanie z Posłem na Sejm RP Jakubem Szulcem
14.04.br. – spotkanie w sprawie rozszerzenia oferty Polanicy-Zdroju poza granice
Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczącej turystyki medycznej
15.04.br. – spotkanie w sprawie zagospodarowania obiektu „ Leśny Ludek ” przy ul. Dębowej
16.04.br. – spotkanie z wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
sekretarzem stanu Stanisławem Huskowskim
17.04.br. – spotkanie z radnym Sejmiku Dolnośląskiego Pawłem Wróblewskim nt.
„ Funkcjonowania uzdrowisk dolnośląskich”
- udział w posiedzeniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
22.04.br. – podpisanie umowy notarialnej

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

26.03. br. –spotkanie w sprawie audytu energetycznego AUC – Polska
28.03.br. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem, w sprawie boisk
lekkoatletycznych
04.04.br. – spotkanie z przedstawicielami PGE w sprawie optymalizacji energetycznej
08.04.br. – udział w Forum Wałbrzyskiej Strefy Inwestycyjnej

Ponadto:
- koordynował pracami nad wnioskami dot. termomodernizacji budynku gimnazjum,
PZU Trasy Zdrowia
- odbył narady robocze w sprawie budowy dróg osiedlowych, Corso
- uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami.

Polanica-Zdrój, 24 kwietnia 2014r

