B.0057. I . 2016

Polanica-Zdrój, 27 stycznia 2016r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w
dniu 29 grudnia 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 26 listopada 2015
roku do 29 grudnia 2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 grudnia 2015 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 35 decyzji administracyjnych oraz 8
postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2016r.
2. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w roku 2016 i powołania Komisji Konkursowej
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
5. określenia wzoru dokumentów stosowanych przy wykonaniu Uchwały nr
XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015r. w sprawie
określenia zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Polanica-Zdrój
6. przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych do sprzedaży ( Kościuszki 7/5)
7. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do sprzedaży
8. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę
9. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat
10. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal przy ul. Fabrycznej 2/3 ).

III.

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

- ze spółką Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 sp. z o.o. w Nowej Rudzie na świadczenie
usługi ochrony obiektu Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju i monitorowanie lokalnego
systemu alarmowego (do 21.12.2016 r.)

- ze spółką Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 sp. z o.o. w Nowej Rudzie na konserwacje
systemu alarmowego ( do 31.12.2016r.)
- z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na prowadzenie dla mieszkańców Gminy
Polanicy-Zdroju programów psychiatrii uzależnienia od alkoholu w Poradni Leczenia
Uzależnień ( do 31.12.2016r.)
- z osobą fizyczną na autorską realizacja dźwięków do koncertów w ramach VI
Międzynarodowego Festiwalu „Kalejdoskop Talentów” ( 7-9.01.2016r.)
- z 3 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- ze spółką Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „Nowista” S.C. w Bielsku Białej na
odbiór i transport do unieszkodliwienia przeterminowanych lub zbędnych leków ( do
31.12.2016r.)
- z osobą fizyczną prowadzącą schronisko w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
( do 31.12.2016r.)
- z 2 osobami fizycznymi na pełnienie obowiązków konserwatora samochodów i sprzętu
p.poż w OSP w Polanicy-Zdroju ( do 31.12.2016r.)
- z osobą fizyczną na wynajem miejsca na nieruchomości w celu instalacji zasilania dla
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Polanica-Zdrój ( do 12.01.2019r.)
- z osobą fizyczna na udostępnienie miejsca na nieruchomości do lokalizacji 2 kojców
przeznaczonych dla bezdomnych psów dostarczanych przez funkcjonariuszy SM w PolanicyZdroju i sprawowania opieki na przekazanymi zwierzętami ( do 31.12.2016r.)
- ze Spółką Partnerską NZOZ ESKULP w Polanicy-Zdroju na świadczenie usług w zakresie
świadczeń zdrowotnych w 2016r.( szczepienie – HPV, pneumokoki).

IV.

W zawiązku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją uczestniczyłem
w następujących naradach i spotkaniach:

30.12.2015r. – spotkanie ws. fotowoltaiki ( Świdnica)
07.01.2016r.- spotkanie z przedstawicielami samorządu Kudowy-Zdroju ws. rozliczeń
podatkowych ze Spółką Uzdrowiska Kłodzkie SA
- udział w otwarciu festiwalu „ Kalejdoskop Talentów”
13.01.2016r. – spotkanie z przedstawicielami Spółki Uzdrowiska Kłodzkie SA ws. obszaru
górniczego
15.01.2016r. – spotkanie z przedstawicielami Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego ws.
funkcjonowania szkół niepublicznych
18.01.2016r. – spotkanie z przedstawicielami Kudowy-Zdroju i Dusznik-Zdroju ws. podatku
od nieruchomości
- Spotkanie Noworoczne w Teatrze Zdrojowym
25.01.2016r. – spotkanie z przedstawicielami Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej
27.01.2016 - udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

V.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją, Zastępca Burmistrza
uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach:

7.-9.01.2016r. – udział w festiwalu kalejdoskop talentów
18.01.2016r. - Spotkanie Noworoczne
Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta uczestniczył w spotkaniach ws. projektów polskoczeskich oraz brał udział w posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
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