B.0057.VII. 2015

Polanica-Zdrój, dn. 26 marca 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 29
stycznia 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 13 stycznia 2015 roku do
29 stycznia 2015 roku
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 stycznia 2015 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesjach w dniu 29 stycznia i 26
lutego 2015 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 79 decyzji administracyjnych oraz 35
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. wprowadzenia regulaminu udzielani zamówień do 30 tyś. euro
2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
3. ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom
trzecim na rok 2015
4. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( 13 nieruchomości stanowiących niezabudowane
działki gruntu w obr. Stary Zdrój, Centrum, Piekielna Góra, Sokołówka i Nowy
Zdrój)
5. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony do 3 lat ( cz. dz. 145/38 obr. Nowy Zdrój)
6. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny nr 3 przy al. Wojska Polskiego 58)
7. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
(cz. dz. 145/38 obr. Nowy Zdrój)
8. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i
chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój
9. zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w PolanicyZdroju
10. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży ( działka nr 128/3 obr. Centrum, nr 408/1 obr. Stary Zdrój)

11. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w
Polanicy-Zdroju
12. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania u udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie remontów cząstkowych
nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój
13. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony do 3 lat ( cz,. dz. nr 326/2, nr 330, nr 206, nr 274 obr. Stary Zdrój, cz. dz.
nr 11/2, 13, 22/1 obr. Nowy Wielisław, dz. nr 146, nr 351/4, nr 351/3 i nr 264 obr.
Nowy Wielisław, dz. nr 164 obr. Sokołówka, dz. nr 486/1 i cz. dz. nr 486/3 obr.
Centrum)

III.

-

-

-

-

-

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

ze spółką MYWEEK sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na obliczanie i pobór opłaty
uzdrowiskowej w drodze inkasa na druku K-103 ( czas nieokreślony)
z osobą fizyczną na zaprojektowanie i wykonanie kojca dla psów
z osobą fizyczną na udostępnienie swojej nieruchomości na lokalizację kojca
przeznaczonego dla bezdomnych psów dostarczanych przez Funkcjonariuszy Straży
Miejskiej, sprawowanie opieki nad zwierzętami, zapewnienie wyżywienia oraz dbanie o
czystość i porządek w kojcu ( do 31.12.2015r).
z firmą Tartacznctwo s.c. Usługi Transportowe z/s w Starej Łomnicy na kupno drewna
opałowego i użytkowego w ilości proponowanej do zbycia przez gminę ( do 31.12.2015r.)
z firmą STAL-EKO Stolarstwo Usługowe w Złotnie na kupno drewna opałowego i
użytkowego w ilości proponowanej do zbycia przez gminę ( do 31.12.2015r.)
z osobą fizyczną na sporządzenie Programu opieki nad zabytkami dla m. Polanica-Zdrój
na lata 2015-2018 ( program + projekt uchwały + prezentacja multimedialna - do
29.07.br.)
z Agencją Ochrony Osób i Mienia K2 sp. z o.o. w Nowej Rudzie na przyjęcie pod ochronę
systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego ( do 31.12.br.)
z Agencją Ochrony Osób i Mienia K2 sp. z o.o. w Nowej Rudzie na konserwację systemu
alarmowego i p.poż. w budynku Urzędu Miejskiego ( do 31.12.br.)
z NZOZ Eskulap spółka partnerska w Polanicy-Zdroju na realizacje świadczeń
zdrowotnych obejmujących szczepienie przeciwko pneumokokom i HPV ( do 31.12.br.)
z dzierżawcą parkingu przy ul. Dąbrowskiego/Zdrojowej na instalację teletechniczną i
elektryczną zasilania do kamery systemu monitoringu miasta Polanica-Zdrój na
dzierżawionym gruncie ( do 15.02.2018r.)
z osobą fizyczną na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, na terenie Szkoły Stowarzyszenia Edukator w
Polanicy-Zdroju ( do 15.03.br.)
z osobą fizyczną na zaksięgowanie dokumentów, sporządzenie bilansu oraz zeznania
podatkowego CIT 8 Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju ( do 27 marca br.)
z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej na używanie samochodu prywatnego do
celów służbowych ( na czas pełnienia funkcji)
ze spółką Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polanica-Zdroju na wykonywanie usług
komunalnych w Polanicy-Zdroju ( do 31.12.2017r.)
z osobą fizyczną na wykonanie renowacji 40 ławek zlokalizowanych przy ul. Bystrzyckiej
i Zdrojowej ( deptak) oraz naprawy ławek parkowych i ulicznych ( do 30.04.br.)

- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa na druku
K-103 ( czas nieokreślony)

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

16.02.br. – spotkanie z Panią Poseł RP Moniką Wielichowską
23.02.br. – udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
25.03.-26.03.br. – udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, w
Krynicy
27.02.br. – spotkanie z Jego Magnificencją Rektorem Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, prof. dr hab. Markiem Ziętkiem
03.03.br. – spotkanie z przedstawicielami Zarządu Uzdrowisk Kłodzki S.A.
05.03.br. – spotkanie z przedstawicielami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w/s
imprez w Polanicy-Zdroju
06.03.br. – udział w zarządzie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
- udział w Walnym Zebraniu OSP w Polanicy-Zdroju
10.03.br. - spotkanie w/s Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Polanicy-Zdroju
12.03.br. – spotkanie z burmistrzem Szczytnej Markiem Szpanierem
20.03.br. – spotkanie z Dyrektorem Biura Koordynacji Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Witoldem Krochmalem
24.03.br. – spotkanie z Burmistrzem Świeradowa-Zdroju Rolandem Marciniakiem w/s
współpracy

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

10.03.br. – spotkanie w Ceskich Skalicach . Wspólny projekt do Grupy Wyszechradzkiej
16.03.br. – Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Prezentacje dotyczące RPO Dolnośląskie

18.03.br. – udział w konsultacjach RPO Dolnośląskie
23.03,br. – udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej
24.03.br. – spotkanie zespołu roboczego nt. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Polanica-Zdrój, 26 marca 2015r.

