B.0057.XIII. 2015

Polanica-Zdrój, dn. 10 września 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 29
czerwca 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 maja 2015 roku do 29
czerwca 2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 czerwca 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 czerwca 2015 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 75 decyzji administracyjnych oraz 24
postanowienia w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisałem 1 umowę notarialną w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie
bezprzetargowym ( ul. Bystrzycka 33/3).

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnej nieruchomości
gruntowej ( cz.dz.nr 181 obr. Centrum)
2. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( lokal przy ul.
Bystrzyckiej 3/1 i 3/13)
3. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę ( cz.dz.nr 116/6 obr. Nowy Zdrój i cz.dz.nr 181 obr. Centrum)
4. powołania i ustalenia składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Polanicy-Zdroju
5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
6. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony do 3 lat ( cz. dz. nr 265/32 obr. Centrum)
7. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( Lipowa 2)
8. określenia wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu uchwały nr
XII/63/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie środowiska, polegających na budowie oczyszczalni ścieków
9. powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Polanica-Zdrój na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków

10. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 11/2)
11. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę ( cz.dz.nr 265/32 obr. Centrum)
12. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony do 30 lat ( cz.dz. nr 271/8 obr. Stary Zdrój)
13. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę ( cz.dz. nr 271/8 obr. Stary Zdrój)
14. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
15. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
pn. „ Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w
Polanicy-Zdroju – działka nr 138/2, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”
16. powołania komisji do przeprowadzenia rokowań ( negocjacji) w związku z
wystąpienie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym na zadaniu
inwestycyjnym pn. „ Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju”
17. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
ogólnokrajowym referendum zarządzony na 6 września 2015r,
18. powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
19. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum
20. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji ds. referendum na
terenie Gm. Polanica-Zdrój
21. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży ( dz. nr 194/9 obr.
Nowy Wielisław, dz, nr 56/4, 48/2 i 51/2 obr. Nowy Zdrój)
22. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży (dz. nr 194/9 i nr 162 obr. Nowy Wielisław, dz, nr 56/4, 48/2, 51/2, 80/18 i
80/24 obr. Nowy Zdrój )
23. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 1G/6)
24. powołania obwodowych komisji ds. referendum
25. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Fabrycznej 2/3 i przy ul. Dąbrowskiego 1C/4 )
26. zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w PolanicyZdroju
27. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży ( dz. nr 7/5, 7/6, 7/7
i 7/8 obr. Piekielna Góra)
28. ustalenia warunków oddania w dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( cz. dz. nr 271/8 obr. Stary Zdrój)
29. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży (dz. nr 7/5, 7/6, 7/7 i 7/8 obr. Piekielna Góra)
30. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
pn. „ Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Polanicy-Zdroju”
31. powołania sądu konkursowego do przeprowadzenia konkursu studialnego na
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów
sportowo-rekreacyjnych przy ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju
32. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „ Utrzymanie we właściwym stanie
sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w
Polanicy-Zdroju”

33. opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok
2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020
34. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
35. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży ( dz. nr 387/2, 387/3, 387/4, 387/5 i 387/6 obr. Nowy Wielisław)
36. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 3/1, 3/9 i 3/13)
37. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 11/2)

III.

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

- Firmą DOBRO-BAU, A. Dąbrowska, P. Dąbrowski SJ ze Świdnicy na wykonanie zadania
pn. Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
w Polanicy-Zdroju – działka nr 138/2 obr. Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju ( do
31.08.2015r.)
- z 6 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa na
druku K-103 ( czas nieokreślony)
- ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Polanicy-Zdroju na montaż na
budynku kamery monitoringu miejskiego ( do 30.06.2018r.)
- ze spółką Euro-Dom Inwestycje we Wrocławiu na montaż reklamy przy ul. Kłodzkiej
(do 31.12.2015r.)
- z osobą fizyczną na zakup, transport i montaż 12 ławek, naprawę ławek parkowych
i ulicznych ( do 31.07.br.)
- z firmą Marka Putz System w Polanicy - Zdroju na wymianę elementów wyposażenia
placów zabaw, naprawę elementów zabawowych oraz wymianę piasku ( do 7.07.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie drobnych prac konserwatorskich w budynku urzędu ( od 13
do 24.07.br.)
- ze spółką MZK w Polanicy-Zdroju na wykonanie wymiany sieci wodociągowej o średnicy
110 mm w ul. Prusa o długości 153 m wraz z przepięciami istniejących przyłączy
wodociągowych i hydrantów ( do 31.08.2015r.)
- z osobą fizyczną na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
pn. Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
w Polanicy-Zdroju – działka nr 138/2 obr. Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju
( do 31.08.2015r.)
- z Komendantem Powiatowym Policji na przekazanie środków finansowych na wyróżnienie
nagrodą finansową funkcjonariusza komisariatu w Polanicy-Zdroju
- z Komendantem Powiatowym Policji na przekazanie środków finansowych na
rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę ( w okresie wakacji 2015r.)
- ze spółką MZK w Polanicy-Zdroju na wykonanie 6 szt. przyłączy o średnicy 50 mm i 32
mm, 2 przewiertów o średnicy 160 mm w ul Warszawskiej oraz wymianę 50 mb rurociągu
o średnicy 160 mm w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Spółdzielców do ul. Fabrycznej
( do 31.08.2015r.)
- z firmą Ogrody Artur Szkudłapski w Nowej Rudzie na realizację zadania pn. Odtworzenie
zabytkowego szpaleru drzew na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju ( do
31.10.br.)

- z osobą fizyczną na czyszczenie i malowanie ogrodzenia na stadionie w Polanicy-Zdroju
( do 21.08.br.)
- z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną w Kłodzku na sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Cichej ( do 04.02 2017r. )
- z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną w Kłodzku na sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Rubinowej ( do 04.02 2017r. )
- z osobą fizyczną na naprawę urządzeń zabawowych zgodnie z protokółem przeglądu
placu zabaw ( do 11.08.br.)
- z firmą K&M Marta Kostrzewa w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia reklamowego
przy ul. Zdrojowej 7a ( do 30.09.br.)
- z osobą fizyczną na sprzątanie biur i korytarzy w budynku urzędu ( sierpień, wrzesień br.
zastępstwo)
- z firmą Fulica Wojciech Jankowski we Wrocławiu na wykonanie opracowania
inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polanica-Zdrój ( do 31.10.2016r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego w ul.
Łąkowej ( do 10.09.br.)
- z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” w Kłodzku na wykonanie
robót dodatkowych na inwestycji „ Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju” zgodnie
z protokółem konieczności i protokółem z negocjacji ( do 15.09.br.)
- z 2 osobami prowadzącym działalność gospodarczą TAXI na dowóz dzieci
niepełnosprawnych do Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym i Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Ścinawce Dolnej
- z 6 osobami fizycznymi na osługę komisji ds. referendum
- z osobą fizyczną na sprawdzenie i aktualizację spisów osób uprawnionych do wzięcia
udziału w referendum ( do 04.09.br.)
- ze Spółką MZK w Polanicy-Zdroju na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej w ul.
Prusa w Polanicy-Zdroju ( do 18.09.br.).

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
Polanica-Zdrój, w okresie od 30 czerwca 2015 r. uczestniczyłem w następujących
naradach i spotkaniach:

02.07.br. – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej ws. organizacji XIV
Ogólnopolskich Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym OSP, w Polanicy-Zdroju
07.07.br. – spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
ws. ul. Warszawskiej
15.07.br. – spotkanie z radnym Sejmiku Dolnośląskiego ws. pojazdu ratownictwa drogowego
dla potrzeb OSP
21.07.br. – spotkanie z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego i przedstawicielami
Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej
28.07.br. - spotkanie z organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym
OSP

29.07.br. – spotkanie z Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego ws. Programu LIFE
05.08.br. – spotkanie ws. poprawy czystości w uzdrowiskach Dolnego Śląska we Wrocławiu
08.08.br. - udział w otwarciu Hotelu Polanica
10.08.br. – spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
- udział w spotkaniu Rotary Club
11.08.br. – udział w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej ws. środków unijnych
- spotkanie z Prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu

12.08.br. – spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ws.
czystości powietrza
18.08.br. - spotkanie z Wiceprezesem Uzdrowisk Kłodzkich ws. sponsoringu Ogólnopolskich
Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym
21.08.br. - spotkanie ze związkowcami NSZZ Solidarność przy spółce MZK
22.08.br. – otwarcie 51 Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina
28.08.br. – spotkanie z naukowcami Uniwersytetu Wrocławskiego ws. obserwatorium
astronomicznego
30.08.br. – uroczystość zamknięcia 51 Festiwalu Szachowego w Polanicy-Zdroju
31.08.br. – spotkanie ze Starostą Kłodzkim
01.09.br. – otwarcie roku szkolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej, Szkole
Podstawowej Nr 2 i Szkołach Stowarzyszenia EDUKATOR
03.09.br. – spotkanie z Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ws. spotkania w
Polanicy-Zdroju
04.-06.09.br. – udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Sporcie Pożarniczym OSP
08.09.br. i 09.09.br. – spotkania z Prezesem Uzdrowisk Kłodzkich
08.09.br. – spotkanie z Zastępcą Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego
09.09.br. i 10.09.br. – spotkanie z przełożonymi Klasztoru Ojców Sercanów ws. współpracy.

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją, Zastępca Burmistrza
w okresie od 30 maja 2015 roku uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach:

03-07.06.br. – udział w obchodach rocznicowych Polanicy-Zdroju
09.06.br. – spotkanie z przedstawicielami Polanickiej Izby Gospodarczej i przekazanie
informacji nt możliwości pozyskania środków unijnych
11.06.br. – spotkanie z firma INPACT ws. możliwości współpracy dotyczącej redukcji
kosztów energii
18.06.br. – Nysa, spotkanie ws. planów zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym
- Wrocław, Kongres Regionów. Odbiór nagrody w rankingu ZPP
19.06.br. – Stronie Śląskie, Puchaczówka. Spotkanie – Kłodzka Wstęga Sudetów
26.06.br. – udział w zakończeniu roku szkolnego 2014/2015
- spotkanie z przedstawicielem firmy PHILIPS ws. możliwości modernizacji
oświetlenia
17.07.br. – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej ws. podziału środków unijnych w ramach
tzw. OSI
28.07.br. – odbiór inwestycji dot. rekultywacji wysypiska śmieci
30.07.br. – spotkanie z p. Radosławem Pietuchem, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej ws.
rozdziału środków unijnych tzw. OSI
28.08.br.- udział w wizytacji basenów na terenie Ziemi Kłodzkiej
01.09.br. – otwarcie roku szkolnego w szkołach polanickich
07.09.br. – przeprowadzenie konkursu na Mały Rynek
08.09.br. – odbiór robót na ul. Marii Dąbrowskiej.

Polanica-Zdrój, 10 września 2015r.

