B.0057.IV.2014

Polanica-Zdrój, dn. 12 stycznia 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie zostało złożone na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 07 listopada 2014 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 29 października
2014 roku do 07 listopada 2014 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 08 listopada 2014 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesjach w dniu 07 listopada, 14
listopada, 01 grudnia, 08 grudnia i 29 grudnia 2014 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o
samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 68 decyzji administracyjnych oraz 36
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisałem 3 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych ( 2 działki
budowlane przy ul. Rubinowej i lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 20/3 )

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę ( cz.
dz. 106 obr. Nowy Wielisław)
2. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę ( cz. dz. 353/5 obr. Stary Zdrój, dz. nr 116/21 obr. Centrum oraz
cz.dz.106 obr. Nowy Wielisław)
3. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę ( cz.
dz. 434/37 obr. Stary Zdrój)
4. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy części
gminnych nieruchomości gruntowych
5. zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w PolanicyZdroju
6. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Wykonanie
termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
przy ul. Zdrojowej 34 w Polanica-Zdrój
7. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w nieodpłatne użyczenie
( dz. 326/1 obr. Stary Zdrój)
8. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
9. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

10. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 44/3)
11. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę( cz. dz. nr 434/37 obr. Stary Zdrój)
12. organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP)
13. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę ( dz.
nr 263/2 obr. Centrum)
14. przeznaczenia gminnych domków handlowych do oddania w wynajem na czas
oznaczony od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
15. ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej
16. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( dz. nr
416/18 obr. Stary Zdrój )

III.

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

- ze spółką Deloitte Legal Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza w Warszawie na
pełnienie zastępstwa procesowego w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa
o zwrot środków własnych wydanych przez Gminę na realizacje zadań zleconych z zakresu
administracji publicznej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy
nieprzedawnione, do roku 2014 włączenie ( do 3 listopada 2018r.)
- z osobą fizyczną na informatyczną obsługę OKW nr 1 podczas wyborów samorządowych
16 listopada 2014r.
- z firmą TERRA Bogusław Albinoski z Gubina na wykonanie nasadzeń roślin – pelargonia
czerwona 13 szt. konstrukcji kwietnikowych wiszących i 3 szt. skrzynek z podwójnym
dnem ( do 29 maja 2015r.)
- z Hotelem SPA Dr Irena Eris Polanica-Zdrój na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej
w drodze inkasa na druki K-103 ( czas nieokreślony )
- ze spółką Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne NOWISTA w Bielsku-Białej na odbiór
i transport do unieszkodliwienia przeterminowanych lub zbędnych leków i wyrobów
medycznych ( od.01.01.2015r. do 31.12.2015r.)
- z firmą AGORA w Warszawie na dwukrotną publikację artykułu w ramach promocji
projektu Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr. Józefa
Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju ( od 17.11.2014r. do
05.12.2014r.)
- z firmą TIME SA w Warszawie, filia we Wrocławiu na produkcję i emisję spotu radiowego
artykułu w ramach promocji projektu Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych
Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju ( 150
emisji od 09.12.2014r. do 19.12.2014r.)
- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa na druki
K-103 ( czas nieokreślony )
- z osobą fizyczną na sporządzanie i aktualizację spisów wyborców na wybory samorządowe
w 2014r.
- z osobą fizyczną na obsługę Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
samorządowych 30.11.2014r.
- z 4 osobami fizycznymi na informatyczną obsługę Miejskiej i Obwodowych Komisji
Wyborczych 30.11.2014r.

- z osobą fizyczną na montaż nowego złącza energetycznego dla kolorowej fontanny w Parku
Zdrojowym ( do 18.12.2014r.)
- z osobą fizyczną na demontaż urządzeń fontann na okres zimowy, ich zabezpieczenie,
przechowywanie oraz ich montaż i przygotowanie do eksploatacji w 2015r. ( do
3.05.2015r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie i przekazanie obrazu akwarelowego o tematyce regionalnej
( do 12.12.2014r.)
- z firmą Usługi Wydawnicze BODEK w Kłodzku na odpłatne umieszczanie na łamach
tygodnika Eureregio Glacensis informacji samorządowych ( od 01.01.2015r. do
31.12.2015r.)
- z firmą KMK GROUP w Krzepicach na wykonanie 2 tablic pamiątkowych promocji
projektu Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr. Józefa
Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju ( do 16.12.2014r.)
- z osobą fizyczna na prace porządkowe na terenie miasta (od 18 do 31 grudnia 2014r.)
- z firmą Markus radix's software w Budziskach na sprawowanie opieki autorskiej dla
systemów komputerowych z pakietu RADIX EGRUN ( od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.)
- z firmą Biuro-Komlex-Service z Wrocławia na kompleksowe świadczenie usług
informatycznych i serwis Elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego
ESOUSC ( do 30.09.2019r.)
- z firmą Digiteo Grzegorz Sokołowski w Polanicy- Zdroju na zapewnienie możliwości
korzystania z usług hostingowych zakupionych przez Urząd Miejski ( od 20.12.2014r. do
31.12.2015r.)
- z osobą fizyczną na wykonywanie na rzecz Urzędu Miejskiego zadań służby BHP ( od
01.01.2015r. do 31.12.2017r.)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
Polanica-Zdrój, w okresie od 08 listopada 2014 r. uczestniczyłem w następujących
naradach i spotkaniach:

10.11.2014. – spotkanie z przedstawicielem firmy AKSMED ( sanatorium ul. Chrobrego)
11.11.2014r. – udział w obchodach Święta Niepodległości
13.11.2014r. –spotkanie robocze z przedstawicielami firmy Dr Irena Eris ( droga, oświetlenie)
14.11.2014r. – udział w otwarciu festiwalu „Poeci bez granic”
26.11.2014r. – udział w wernisażu Henryka Szypuły
28.11.2014r. – udział w imprezie „ Radością malowane” w Teatrze Zdrojowym
04.12.2014r. – udział w Konferencji „ Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc!”
organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
10.12.2014r. – udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

11.12.2014r. – podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
- spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
12.12.2014r. – spotkanie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku
13.12.2014r. – udział w uroczystości otwarcia Hotelu SPA Dr Irena Eris
15.12.2014r. - udział w posiedzeniu zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
17.12.2014r. – walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
18.12.2014r. – udział w spotkaniach wigilijnych
19.12.2014r. – Teatr Zdrojowy – Jasełka
22.12.-23.12.2014r. – spotkania wigilijne
07.01.2015r. – udział w II Międzynarodowym Festiwalu „ Kalejdoskop Talentów”
09.01.2015r. – spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza,
w okresie od 08 listopada 2014 roku uczestniczył w następujących naradach
i spotkaniach:

25.11.2014r. – rozprawa w Sądzie w Dzierżoniowie ws. zwrotu zabezpieczenia
27.11.2014r. – Stowarzyszenie Euroregio Glacensis w Kłodzku
04.12.2014r. – odbiór robót budowlanych w Gimnazjum
11.12.2014r. – spotkanie w biurze wałbrzyskiej strefy ekonomicznej ws. możliwości
współpracy
16.12.2014r. – wyjazd do Wrocławia, do Saksońskiego Biura Łącznikowego na spotkanie
świąteczne
19.12.2014r. – udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis
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