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Polanica-Zdrój, dn. 27 stycznia 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

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

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 27 grudnia 2013
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 30 decyzji administracyjnych oraz
10 postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej ( lokal mieszkalny Warszawska 27/7 )
2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013
5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert
6. przeznaczenie gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. 326/2 obr. Stary Zdrój, cz.dz. nr 28/8 obr.
Nowy Wielisław oraz 24 komórki)
7. przeznaczenia gminnych nieruchomości do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej ( lokal mieszkalny przy ul. Łąkowej 11/30)
8. wprowadzenia instrukcji windykacji należności z tytułu podatków i opłat
lokalnych w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju
9. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. 139/4 obr. Nowy
Wielisław, cz. dz. 326/2 obr. Stary Zdrój, cz. dz. 28/8 obręb Stary Zdrój oraz
24 komórki)
10. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 145/35 obr.
Nowy Zdrój )
11. Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12. rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości ( dz. 467/9 obr. Centrum)

13. przeznaczenia gminnych domków handlowych przy ul. Zdrojowej do oddania
w najem na czas oznaczony do 31.12.2014r. ( 8 domków)
14. ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywanych
osobom trzecim w roku 2014

III.

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

- ze spółką
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INVEST-PROJEKT
z Wałbrzycha na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie atrakcyjności
uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką
Bystrzycą Dusznicką ( do 30.09.2014r.)
- ze spółką ZBYLBRUK w Bobolicach na realizację zadania pn. Remont ul. Górskiej
w Polanicy-Zdroju oraz przebudowa chodnika w ciągu ul. Bocznej w Polanicy-Zdroju
(do 10.06.2014r.)
- z Fundacją „ Pod Psią Gwiazdą” w Polanicy-Zdroju na realizację zadania
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ( do 31.12.2014r.)
- z Firmą PPHU „ELBI plus” na wykonanie 2 sztuk statuetek Niedźwiedzia
Polanickiego ( do 13.01.2014r.)
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej
( czas nieoznaczony)
- z Firmą Usługowo-Handlową
DRWAL Marian Cholewa w Szczytnej na
wykonywanie prac na terenach lasów komunalnych w Polanicy-Zdroju - pozyskanie ,
zrywka drewna, prace porządkowe w drzewostanie i transport gospodarczy ( do
31.12.2014r.)
- z osobą fizyczną na nadzór inwestorski na zadaniu pn. remont drogi ul. Górskiej
oraz przebudowa chodnika w ul. Bocznej ( do 30.06.2014r.)
- z osobą fizyczną na nadzór inwestorski na zadaniu pn. remont nawierzchni
chodników w ul. Cichej, Dębowej i Chopina w Polanicy-Zdroju ( do 30.06.2014r.)
- z firmą Tartacznictwo s.c. Usługi Transportowe w Starej Łomnicy na sprzedaż przez
Gminę Polanica-Zdrój drewna opałowego i użytkowego ( cały 2014r.)
- z Firmą Zakład Reklamowy Znaki pl Krzysztof Gabory w Otmuchowie na dostawę 2
tablic informacyjnych dla projektu pn. Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej
Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką
(do 27.01.2014 r.)
- z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz
Dom na organizację wystawy zdjęć projektu pt. „Zakochaj się w Polsce nocą”,
(wystawa 27-31.01.2014r. w Strasburgu podczas obrad Zgromadzenia Plenarnego
Rady Europy )
- z 2 osobami fizycznymi na pełnienie obowiązków konserwatora samochodów
i sprzętu p.poż w OSP w Polanicy-Zdroju ( do 31.12.2014r.)

IV.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od
28 grudnia 2013 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:

11.01.br. – udział w otwarciu siedziby Towarzystwa Miłośników Polanicy w budynku
przy ul. Zdrojowej 13
13.01.br.- udział w spotkaniu noworocznym w KGHM w Lubinie ( rozmowy z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Funduszem Polska
Miedź)
17.01.br. – spotkanie ws. promocji połączenia PKP Warszawa – Kudowa-Zdrój
19.01.br. – udział we wspólnym kolędowaniu uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego i podopiecznych Fundacji Szansa wraz z uczniami
Stowarzyszenia Edukator
20.01.br. - udział w spotkaniu noworocznym w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju
23.01.br. - spotkanie z dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego
Politechniki Wrocławskiej prof. Zbigniewem Gnutkiem ws. programu
wprowadzenia alternatywnych źródeł energii w Polanicy-Zdroju
- spotkanie z dyrektorem huty w Polanicy-Zdroju Wiesławem Nowakiem ws.
rozwoju huty
- spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji ws. współpracy
27.01.br. – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Głównego OSP ws. imprez w
Polanicy-Zdroju
- udział w otwarciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju, po
remoncie

V.

W związku z realizacją zadań gminy i pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza
Miasta Polanica-Zdrój uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach,
okresie od 28 grudnia 2013 roku:

14.01. br.- spotkanie z Przedstawicielami Miejskiego Zakładu Komunalnego ws.
gospodarki odpadami
15.01.br. – spotkanie z projektantem p. Jackiem Zaleśnym ws. CORSO
20.01.br. – spotkanie noworoczne w Teatrze Zdrojowym
Ponadto uczestniczył w spotkaniach roboczych z wykonawcami - inwestycji CORSO,
ulice Sokołówki.

Polanica-Zdrój, 27 stycznia 2014r.

