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Polanica-Zdrój, dn. 26 sierpnia 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 24
czerwca 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 31 maja 2014 roku 24
czerwca 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 25 czerwca 2014 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesjach w dniu 24 czerwca i 12
sierpnia 2014 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 54 decyzje administracyjne oraz 14
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisano 2 umowy notarialne: 1 w spr. zbycia lokalu mieszkalnego przy ul.
Dąbrowskiego 1g/2 i 1 w spr. sprzedaży gruntów tj. działka nr 228/3 i 236/1 w obr. Stary
Zdrój, w trybie bezprzetargowym oraz 2 umowy w spr. zniesienia współwłasności i
zmiany wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Bystrzyckiej
13 i Warszawskiej 27

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. rezygnacji z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości przy ul.
Orkana – dz. nr 156/10 o pow. 645 m2 obr. Nowy Wielisław
2. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej ( lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 9/1 )
3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa ul. Dębowej w Polanicy-Zdroju
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
5. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( Matuszewskiego 2)
6. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w
drodze beprzetargowej ( cz. dz. nr 79/1 obr. Centrum)
7. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży ( 13 działek budowlanych przy ul. Mickiewicza, Kościuszki, Rubinowej,
Polnej, Wiejskiej i Norwida)
8. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2014
9. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie termomodernizacji budynków
szkolnych im. dr. Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju

10. Powołanie zespołu roboczego do opracowania, wdrożenia i wykonania zadania pn.
Ograniczenie niskiej emisji na terenie uzdrowiska Polanica-Zdrój
11. ustalenia
warunków
sprzedaży
gminnych
nieruchomości
gruntowych
niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (13 działek
budowlanych przy ul. Mickiewicza, Kościuszki, Rubinowej, Polnej, Wiejskiej i
Norwida)

III.

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

- z firmą Hotel SPA dr Irena Eris porozumienie w sprawie budowy drogi dojazdowej ul.
Dębowej przez las, budowy punktów świetlnych przy drodze i alei parkowej ( do
30.06.2015r. )
- z przedsiębiorstwem Projektowo-Doradczym WROTECH sp. z o.o. we Wrocławiu na
opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie gminy Polanica-Zdrój, planu
zmiany obszaru i granic aglomeracji oraz dokumentów strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko ( do 30.10.br.)
- z firmą BUDMOR w Bystrzycy Kłodzkiej na wykonanie zadania pn. Remont elewacji z
ociepleniem i kolorystyką – al. Wojska Polskiego 10 ( do 30.09.br.)
- z firmą PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE sp. z o.o. w Piasecznie na wykonanie
zadania pn. Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu” Dolny Śląsk dla
Królowej Sportu” w Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej ( do 15.10.br.)
- z 4 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa opłaty uzdrowiskowej
- z Apteką NOWA w Polanicy-Zdroju na zbiórkę przeterminowanych lub zbędnych leków od
osób indywidualnych i przekazanie odbiorcy ( bezterminowa). Pojemnik do zbiórki leków
oraz koszty zbiórki ponosi gmina
- z osobą fizyczną na zaprojektowanie ekspozytura obrotowego dla Galerii Fotografii
„ PUOT” ( do 10.08.br.)
- z firmą Time SA w Warszawie na produkcje i emisje spotu radiowego w ramach promocji
projektu pn. Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie
trasy spacerowej nad rzeką Bystrzyca Dusznicką” ( od 11,08.br. do 10.09.br.)
- z Pizzerią Wenecja w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia reklamowego ( deptak, od
11.07.br. do 31.10.br.)
- ze spółką Deloitte Legal w Warszawie na świadczenie usług doradztwa prawnego i
zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT, z wyłączenie
obszarów objętych umową z 2011 r.
- z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Szczytnik Zbigniew Milke
w Szczytnej na realizacje zadania pn. Wykonanie II etapu drenażu odprowadzającego wody
gruntowe z terenu nowej części cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej
w Polanicy-Zdroju ( do 28.08.br.)
- z firmą Empiria Duo S.C. w Jastrzębiu –Zdroju na wykonanie usługi szkoleniowej
w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju nt. Ochrona danych osobowych
- z osobą fizyczną na prace porządkowe na terenie miasta oraz obsługę Punktu Obsługi
Klienta w tut. urzędzie ( na 3 miesiące – zobowiązanie po umowie na roboty publiczne)
- z Fundacją Karkonoską w Jelenie Górze na wykonanie ekspertyzy zawierającej analizę
urbanistyczną uwarunkowań i kierunków zagospodarowania tzw. Małego Rynku w centrum
Polanicy-Zdroju ( do 15.09.br.)
- z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym EKOBUD w Polanicy-Zdroju na

wykonanie zadnia pn. Budowa chodników i zjazdów przy ul. Parkowej w Polanicy-Zdroju
(do 10.10.br.)
- z osobą fizyczną na pełnienie obowiązków związanych z obsługą informatyczną urzędu na
czas nieobecności Informatyka ( 18.08.-29.08. br.)
- z firmą Press-Forum w Polanicy-Zdroju na wykonanie 2 tablic informacyjnych w języku
Braill’a dla projektu pn. Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez
wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzyca Dusznicką
- z Dolnośląskim Związkiem Szachowym we Wrocławiu na wspólna organizacje 50
Międzynarodowego Festiwalu Szachowego mi. Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdroju
- ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządem Oddziału Powiatowego w
Kłodzku na prezentacje firmy w formie modułu reklamowego w kalendarzu strażackim,
edycji na rok 2015
- z osobą fizyczną na dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych
w Kłodzku (od 01.09.br. do 26.06.2015r.)
- z firmą Zakład Reklamowy Znaki pl Krzysztof Gabory w Otmuchowie na wykonanie 2
tablic pamiątkowych dla projektu pn. Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej PolanicyZdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzyca Dusznicką.

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od 25 czerwca
2014 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
27.06.br. – uczestnictwo w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum, Szkole Podstawowej
Nr 2 i Szkołach Stowarzyszenia EDUKATOR
28.06.br. – udział w zebraniu sprawozdawczym Towarzystwa Miłośników Polanicy
- uczestnictwo w konferencji i pikniku promującym „Wołowinę Sudecką”
30.06.br. – akty notarialne
01.07.br. -15.07.br – przebywałem na urlopie
16.07.br. – spotkanie z Wójtem Gminy Kłodzko
19.07.br. – uczestnictwo w Study-Tour Dziennikarzy z Republiki Czeskiej
28.07.br. – uczestnictwo w Święcie Policji w Parku Zdrojowym
01.08.br. – udział w posiedzeniach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
7.08.br. – spotkanie z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej ws. idei Kina Offowego
08.08.br. – spotkanie z z-cą burmistrza Gminy Szczytna
18.08.br. – udział w otwarciu 50 Międzynarodowego Festiwalu Szachowego

21.08.br. – spotkanie z dyrektorem Polskiego Czerwonego Krzyża ws. wyprawki dla uczniów
23.08.br. – spotkanie z posłem Jakubem Szulcem
25.08.br. – udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

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

25.06.br. – spotkanie ws. uczestnictwa w zimowym ultramaratonie – trasa przebiegałaby
przez Polanicę
01.07.br. – spotkanie z Nadleśnictwem Bystrzyca ws. infrastruktury turystycznej
09.07.br. – spotkanie z przedstawicielem Tauronu ws. możliwości współpracy
23.08.br. – Turniej Szachowy um. Akiby Rubinsteina
Ponadto :
- uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Deloitte ws. możliwości współpracy
- brał udział w pracach zespołu roboczego przegotowującego inwestycje oraz w spotkaniach
roboczych dot. inwestycji miejskich.
- podpisywał umowy notarialne
- odebrał zagrodę za zajęcie 3 miejsca w rankingu Rzeczpospolitej.

Polanica-Zdrój, 26 sierpnia 2014r.

