B.0057.LII.2014

Polanica-Zdrój, dn. 30 maja 2014r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 24
kwietnia 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 21 marca 2014 roku do 24
kwietnia 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 25 kwietnia 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 kwietnia i 12 maja
2014 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 52 decyzje administracyjne oraz 21
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 1e/2 oraz 1 w sprawie
nabycia gruntu od Województwa Dolnośląskiego tj. dz. nr 248/5 o pow. 169 m2 obr.
Centrum (dojazd - dojście do internatu)

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc
publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy, z
wykorzystaniem aplikacji SHRIMP oraz przekazywania sprawozdań albo informacji
dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie z wykorzystaniem
aplikacji
2. powołania komisji do przeprowadzenia technicznego odbioru końcowego zadania
drogowego pn. Remont nawierzchni chodników oraz elementów drogowych w ul.
Cichej, Dębowej i Chopina w Polanicy-Zdroju
3. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Zabiegi
pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu na terenie Parku Zdrojowego w PolanicyZdroju – etap I
4. ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów do
Parlamentu Europejskiego
5. powołania obwodowych komisji wyborczych
6. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
7. przeznaczenia gminnej nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( lokal
mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 3/9)

8. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej (lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 1g/2)
9. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
10. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Budowa dróg
osiedlowych w Polanicy-Zdroju w ul. L.Staffa, E.Stachury, M.Hłaski, W.Orkana,
K.K.Baczyńskiego oraz przebudowa dróg osiedlowych w ulicach: Złota, Turkusowa,
Opalowa na osiedlu przy ul. Kilińskiego w Polanicy-Zdroju
11. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Remont ulicy
Górskiej w Polanicy-Zdroju oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Bocznej
w Polanicy-Zdroju.
12. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu ( Matuszewskiego 2)
13. przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. nr 65/1, 205 obr. Stary Zdrój, nr 252, 345 obr.
Nowy Wielisław, nr 284, 263/2 obr. Centrum, do 3 lat )
14. przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej ( cz. dz. nr 228/4 obr. Stary Zdrój, do 10 lat)
15. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej ( lokal mieszkalny ul. Dąbrowskiego 1b/2)
16. zasad utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego Straży Miejskiej w PolanicyZdroju
17. nadania norm zużycia paliwa w samochodzie osobowym marki Citroen C-8/ 2,0 HDI
rok produkcji 2004 nr rejestracyjny DKL-LF71 będącego w dyspozycji Straży
Miejskiej w Polanicy-Zdroju
18. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Wykonanie
elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju
19. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
20. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnej nieruchomości
gruntowej ( cz. dz. nr 228/4 obr. Stary Zdrój)
21. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej (cz. dz. nr 228/4 obr. Stary Zdrój do 10 lat
oraz cz. dz. nr 65/1, 205 obr. Stary Zdrój, nr 252, 345 obr. Nowy Wielisław, nr 284,
263/2 obr. Centrum, do 3 lat )

III.

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

- z Polskim Stowarzyszeniem Estradowym POLEST we Wrocławiu na przedstawienie
misterium słowno-muzycznego „ Tajemnica Światła” w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Polanicy-Zdroju ( 26.04.br.)
- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej (czas
nieoznaczony)
- z Zakładem Produkcyjno-Usługowym ROKAM Koźmice 14 na wykonanie zamówienia
dodatkowych robót budowlanych zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w kosztorysach
ofertowych oraz wykonaną i zatwierdzoną dokumentacją dla zadania pn. Przebudowa dróg
osiedlowych na osiedlu przy ul. Kilińskiego w Polanicy-Zdroju ( roboty dodatkowe przesunięcie osi jezdni) oraz dla zadania pn. Budowa dróg osiedlowych ul. Staffa, Hłaski

Orkana, Stachury ( budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hłaski oraz budowa łącznika m/y ul.
Stachury i ul. Staffa) ( do 31.07.br.)
- z Zakładem Produkcyjno-Usługowym ROKAM Koźmice 14 na wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz wykonaną i zatwierdzoną
dokumentacją dla zadania pn. Przebudowa dróg osiedlowych na osiedlu przy ul. Kilińskiego
w Polanicy-Zdroju oraz dla zadania pn. Budowa dróg osiedlowych ul. Staffa, Hłaski, Orkana,
Stachury, w branży elektrycznej – oświetlenie uliczne roboty uzupełniające ( do 31.07.br.)
- z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Wyrób Tralek Betonowych w Szelejewie Górnym
na wykonanie zadania pn. Wymiana elementów wyposażenia placów zabaw, naprawa
urządzeń zabawowych oraz wymiana piasku ( do 2.05.br.)
- z 4 osobami fizycznymi na informatyczną obsługę OKW nr 1,2,3 i 4 podczas wyborów do
Parlamentu Europejskiego
- z osobą fizyczną na obsługę obwodowych komisji wyborczych
- z osobą fizyczną na wykonanie zadań koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi
wyborów do Parlamentu Europejskiego
- z 2 osobami fizycznymi na udział w charakterze eksperta w pracach Komisji
Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
- z osobą fizyczną na konserwację urządzeń i drobne sezonowe naprawy, czyszczenie fontann
i wodozbiorów , sterowanie kolorowanej fontanny ( od.01.05.br. do 31.10.br.)
- z osobą fizyczną na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców m. Polanica-Zdrój na
wybory do Parlamentu Europejskiego ( do 23.05.br.
- z osobą fizyczną na oprawę muzyczną podczas uroczystości wręczenia Medali za
długoletnie pożycie małżeńskie ( 22.05.br.)
- z osobą fizyczną na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla nauczycieli
Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
- z Zakładem Wodociągów i kanalizacji s. z o.o. w Raciborzu na obliczanie i pobór inkasa na
druku K-103 opłaty uzdrowiskowej (czas nieoznaczony)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją , w okresie od 25 kwietnia
2014 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
26.04.br. – odsłonięcie tablicy upamiętniającej kanonizację św. Jana Pawła II
03.05.br. – przekazanie sztandaru dla Związku Sybiraków, Koło w Polanicy-Zdroju
10.05.br. – spotkanie z ekspertami Banku Światowego w/s zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Kotliny Kłodzkiej
14.05.br. – podpisanie aktu notarialnego
15.05.br. – spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdanem Zdrojewskim
16.05.br. – spotkanie z posłanką Brygidą Kolendą – Łabuś
17.05.br. – wizyta Ambasadora Japonii Makoto Yamanaki w Polanicy-Zdroju

20.05.br. – udział w wyjazdowym posiedzeniu zarządu Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej, w Polanicy-Zdroju
21.05.br. – podpisanie umowy notarialnej
22.05.br. – uroczystość nadania odznaczeń z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
23.05.br. – udział w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Senackiej Komisji Gospodarki
Narodowej
29.05.br. – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Inicjatywa
Samorządowa

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 kwietnia 2014 roku:

04.05. br. – udział w festynie wędkarskim i strzeleckim
15.05.br. – udział w pracach komisji odbiorowej robót dot. dróg osiedlowych: Sokołówka
i ul. Kilińskiego
19.05.br. – udział w pracach komisji odbiorowej robót drogowych na ul. Górskiej
i ul. Bocznej

Ponadto Zastępca Burmistrza koordynował pracami nad wnioskiem o wykonanie elewacji na
budynkach gimnazjum

Polanica-Zdrój, 30 maja 2014r.

