B.0057.V.2014

Polanica-Zdrój, dn. 29 stycznia 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 12
stycznia 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 08 listopada 2014 roku do
12 stycznia 2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 13 stycznia 2015 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 12 stycznia 2015 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 29 decyzji administracyjnych oraz 8
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę ( cz. dz. 263/2 obr. Centrum)
2. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lokal
mieszkalny przy ul. T. Kościuszki 5/1 )
3. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
prze organizacje pozarządowe w 2015
4. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
5. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 33/3)
6. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
pn.: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Polanicy-Zdroju, obejmującej wykonanie
trasy spacerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy Dusznickiej w Polanicy-Zdroju CORSO
7. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
8. uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2015 roku
9. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży ( dz. nr 128/3, dz.
nr 147/8 obr. Centrum i dz. nr 408/1 obr. Stary Zdrój )

III.

-

-

-

-

-

-

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

z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na prowadzenie dla mieszkańców PolanicyZdroju programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Poradni leczenia uzależnienia
współuzależnienia ( do 31.12.2015r.)
z 3 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa na
druku K-103 ( czas nieokreślony)
ze Spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju na wykonywanie usług
komunalnych w Polanicy-Zdroju ( zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników - do
31.12.2016r.)
z 5 osobami fizycznymi na uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno
-Architektonicznej i opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub ich
zmian oraz interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
z Teatrem Zdrojowym Centrum Kultury i Promocji na organizację imprez i promocję
gminy w roku 2015
z osobą fizyczną na wykonanie i przekazanie obrazu akwarelowego o tematyce regionalnej
( do 16.01.2015r.)
ze Spółką Dolnośląskie Biuro Jakości s.c.w Lubinie na aktualizację dokumentacji
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szacowania ryzyka zgodnie z
wydaniem normy PN- ISO/IEC 27001:2014 ( do 23.02.2015r.)
z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną w Kłodzku na sporządzenie 2 projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( do 21.07.2016r.)
z osobą fizyczną na wykonanie prac na terenach lasów komunalnych w Polanicy-Zdroju w
zakresie pozyskiwania drewna, składowania i palenia gałęzi, zrywki drewna, transportu
gospodarczego i prac pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanie ( do 31.12.2016r.)
z Willą Alina Medical & Spa w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia reklamowego ( do
31 12.2016r.)
z osobą fizyczną prowadzącą schronisko na realizację zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami ( do 31.12.2015r.)
z 2 osobami fizycznymi na pełnienie obowiązków konserwatora samochodów i sprzętu
p.poż w OSP w Polanicy-Zdroju
z osobą fizyczną na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu w ul. Dębowej,
Kamiennej, Fabrycznej, Matuszewskiego i Bocznej w Polanicy-Zdroju ( do 03.03.br.)
ze Spółką Polkomtel sp. z o.o. w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych w
sieci PLUS (do 25.07.2016r.)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
Polanica-Zdrój, w okresie od 13 stycznia 2015 r. uczestniczyłem w następujących
naradach i spotkaniach:

14.01.br. – Spotkanie z Prezesem Rozwoju Regionalnego Agroreg Nowa Ruda ws.
współpracy
15.01.br. – Kuratorium Oświaty Wychowania

16.01.br. – spotkanie z Panem Jerzym Tutajem ws. funkcjonowania gmin uzdrowiskowych
17.01.br. – spotkanie z Panem Wojciechem Krasoniem przedstawicielem Uzdrowisk
Kłodzkich
19.01.br. – udział w zarządzie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
- spotkanie noworoczne w Teatrze Zdrojowym
20.01.br. – spotkanie z przedstawicielami zarządu Uzdrowisk Kłodzkich
21.01.br. – spotkanie z wójtem Gminy Kłodzko ws. współpracy
22.02.br. – udział w otwarciu pracowni tomografii komputerowej w Specjalistycznym
Centrum Medycznym
- spotkanie z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego „ Święto Polanicy”
23.01.br. – spotkanie z Burmistrzem Kudowy-Zdroju

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza,
w okresie od 13 stycznia 2015 roku uczestniczył w następujących naradach
i spotkaniach:

16.01.br. – wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego ws. realizowanych projektów
19.01.br. – spotkanie noworoczne w Teatrze Zdrojowym
Ponadto uczestniczył w spotkaniach roboczych dot. realizowanych inwestycji.

Polanica-Zdrój, 29 stycznia 2015r.

