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Polanica-Zdrój, dn. 28 października 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 23
września 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 27 sierpnia 2014 roku do
23 września 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 24 września 2014 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 23 września 2014 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 53 decyzje administracyjne oraz 10
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisałem 1 umowę notarialną w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul.
Matuszewskiego 2

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
2. organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
3. przeznaczenia gminnych nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( 2
lokale mieszkalne – przy ul. Bystrzyckiej 33/3 oraz Kościuszki 7/1 )
4. przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. Zagospodarowania terenu tzw. Małego
Rynku oraz Budowy basenu odkrytego w Polanicy-Zdroju
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
6. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
7. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Remont
elewacji z ociepleniem i kolorystyką budynku przy al. Wojska Polskiego10 w PolanicyZdroju
8. przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę
na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 389/7,
389/8, 389/9 oraz cz. dz. 66/21 obr. Nowy Wielisław; dz. nr 15/2 obr. Centrum)
9. powołania koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów
samorządowych

10. powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w związku z wystąpieniem robót
dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym na zadaniu inwestycyjnym pn.
Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej
Sportu
11. zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
12. zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w PolanicyZdroju
13. wyznaczenia
obwodowej
komisji
wyborczej
dla
celów
glosowania
korespondencyjnego
14. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5,
389/6, 389/7, 389/8, 389/9 oraz cz. dz. 66/21 obr. Nowy Wielisław; dz. nr 15/2 obr.
Centrum)
15. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Budowa
obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w
Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej
16. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej ( lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 20/3 )
17. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( ul. Lipowa 2 )
18. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie
sprzedaży samochodu osobowego FIAT ULYSSE JTD
19. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym ( cz. dz. nr 353/5 obr. Stary Zdrój)

III.

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

- 2 umowy ze spółką Tauron w Krakowie na dystrybucję i sprzedaż energii dla gminy na
2015 r.
- z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu na wynajęcie sali
w urzędzie dla potrzeb przeprowadzenia kursu „ Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”
(od 3.09. do 12. 09. br. )
- z Firmą Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA we Wrocławiu na
ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój ( do
30.09.2016r.)
- z Firmą KMK GROUP Monika Osuch z Krzepic na wykonanie 2 tablic informacyjnych dla
projektu pt. Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr. Józefa
Matuszewskiego w Polanicy-Zdroju ( do 02.10.br.)
- ze spółką Uzdrowiska Kłodzkie SA w Polanicy-Zdroju na udostępnianie krytej pływalni
uczniom polanickich szkół w roku szkolnym 2014/2015 ( do 30.04.2015r.)
- z osobą fizyczną na obsługę nagłośnienia podczas Mistrzostw Polski Oldboyów, odciski
dłoni i transport ( od 04.09. do 15.09.br.)
- z osobą fizyczną na dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły, do Kłodzka ( od
01.10.br. do 26.06.2015r.)
- ze spółką DOM.DEVELOPER RESORT we Wrocławiu na obliczanie i pobór w drodze
inkasa opłaty uzdrowiskowej

- z osobą fizyczną na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
pn. Budowa drogi w ul. Dębowej ( do 31.10.br.)
- z firmą Edemax w Polanicy-Zdroju na obsługę eksploatacyjną i techniczną kotłowni
gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju ( do 31.08.2017r.)
- z firmą SALUS Adam Szopa we Wrocławiu na zakup 120 szt. materiału roślinnego oraz
jego posadzenie ( do 28.11.br.)
- z Biurem Rachunkowym - Doradca Podatkowy w Lądku-Zdroju na przeprowadzenie analizy
ewidencji środków trwałych przedstawionych na płytce CD przez podatnika, polegającej na
wyodrębnieniu środków trwałych na terenie gm. Polanica-Zdrój oraz wyliczenie podstawy
opodatkowania w podatku od nieruchomości w roku 2009 ( do 15.10.br.)
- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na dowóz, tam i z powrotem uczniów
ze Szkół EDUKATOR na basen ( od 21.10.2014r. do 29.04.2015r.)
- z osobą fizyczną prowadzącą prywatną praktykę stomatologiczną w gabinecie
stomatologicznym, w Szkole Podstawowej Nr 2 ( do 26.05.2015r.)
- z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych w Szalejowie Górnym na wykonanie napraw
bieżących drewnianych elementów placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego/Lipowa ( do
23.10.br.)
- z 6 osobami fizycznymi na świadczenie pracy przy wyborach samorządowych
- z firmą PPHU INTRO w Gdańsku na wykonanie 50 sztuk okładek na dyplom, z tłoczeniem
znaków „Rada Miejska w Polanicy-Zdroju” ( do 04.11.br.)

IV. Informacje z realizacji zadań gminy, w związku z pełnioną funkcją Burmistrz Miasta
Polanica-Zdrój złoży na następnej sesji.

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępcy Burmistrza,
w okresie od 27 sierpnia 2014 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach:
27.08.br. – zakończenie Turnieju Szachowego im. Akiby Rubinsteina
09.09.br. – negocjacje w sprawie robót dodatkowych
30.09.br – spotkanie robocze w sprawie Planu Aglomeracji - kanalizacja, wodociągi
01.10.br. – negocjacje w sprawie robót dodatkowych na stadionie
02.10.br – udział w Konferencji Euroregion Glacensis w Kudowie. Walne Zgromadzenie
Gmin Euroregion Glacensis
07.10.br. – spotkanie z Firmą WASAMA ws. ujęć wodnych
- udział w rozprawie sądowej w Dzierżoniowie dot. inwestycji Park Zdrojowy
13.10.br – spotkanie organizacyjne dot. Rajdu Dolnośląskiego

14.10.br. – odbiór robót, ujęcia wodne al. Wojska Polskiego, ul. Polna, Stara Sokołówka
20.10.br. – narada robocza w sprawie CORSO
21.10.br. – udział w spotkaniu z mieszkańcami, Szkoła EDUKATOR
24.10.br. – spotkanie z Przedstawicielem Firmy Panorama ws. inwestycji - Stadion
Lekkoatletyczny
27.10.br. – narada robocza ws. CORSO
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