B.0057.IX. 2015

Polanica-Zdrój, dn. 29 maja 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 30
kwietnia 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 27 marca 2015 roku do 30
kwietnia 2015 roku
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 01 maja 2015 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 30 kwietnia 2015 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 17 decyzji administracyjnych oraz 22
postanowienia, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych
3. podpisałem 1 umowę notarialną w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze
przetargu ( dz. nr działka nr 416/18 obr. Stary Zdrój)
II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
2. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w
Polanicy-Zdroju”
3. powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
4. zmiany zarządzenia nr 92/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie powołania zespołu
roboczego ds. opracowania, wdrożenia i wykonania zadania pn. Ograniczenie niskiej
emisji na terenie Uzdrowiska Polanica-Zdrój
5. rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania
niezabudowanej
nieruchomości gruntowej ( dz. nr 593/2 obr. Centrum)
6. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Warszawskiej 11/2)
7. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Łąkowej 11/15)

III.

-

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

z firmą TERRA Bogusław Albinoski w Gubinie na wykonanie i dostawę 15 szt.
konstrukcji kwietnikowych wiszących model W600 ( do 08.05.br.)

-

-

-

-

-

-

z firmą Al.-KWIATON Urządzanie i utrzymanie zieleni w Polanicy-Zdroju na montaż,
ukwiecenie, pielęgnację i demontaż 15 szt. konstrukcji kwietnikowych wiszących ( 2015r.)
z 5 osobami fizycznymi na informatyczną obsługę Komisji Wyborczych w
Polanicy-Zdroju, w wyborach dn. 10 i 24 maja 2015r.
z osobą fizyczną na obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach 10 i 24 maja
br.
z osobą fizyczną na wykonanie 2 projektów zmiany organizacji ruchu drogowego w
ulicach Górskiej i Dębowej oraz Zakopiańskiej ( do 02.06.br.)
ze Spółką Miejski Zakład Komunalny sp.z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonanie robót
budowlanych obejmujących przepięcie przyłączy wodociągowych w ul. Łąkowej w
Polanicy-Zdroju
z firmą RAF GROUP Rafał Górski w Zawierciu na demontaż istniejącego ogrodzenia oraz
wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ocynk zgrzewanych na podmurówce oraz
nawierzchni z kostki betonowej w obrębie 2 stanowisk piłkarskich ( wiaty – dla Gości i
Gospodarzy - do 04.06.br.)
z Komendą Wojewódzka Policji we Wrocławiu na współfinansowanie zakupu samochodu
małolitrażowego w ramach akcji „ Sponsoring 2015” dla Komisariatu Policji w PolanicaZdroju ( do 31.05.br.)
z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul.
Kamiennej w Polanicy-Zdroju, od Kościoła do ul. Krynicznej ( do 19.06.br.)
z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego
z budową chodnika, od ul. Kościuszki do ul. Prusa ( do 20.08.br.)
z 1 osobą fizyczną na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa na
druku K-103 ( czas nieokreślony)
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST sp. z o.o. w Kłodzku na
wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju ( do 16.09.br.)
z osobą fizyczną na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.
Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanicy-Zdroju ( do 15.09.br.)
z osobą fizyczną na przeniesienie lokalizacji domków handlowych przy ul. Zdrojowej w
Polanicy-Zdroju ( do 12.05.br.)
z osobą fizyczną na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców m. Polanica-Zdrój,
sporządzenie aktów pełnomocnictwa, głosowanie korespondencyjne w wyborach
Prezydenta RP ( do 24.05.br.)
z osobą fizyczną na wykonanie robót remontowo-budowlanych niecki fontanny,
doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej w celu uruchomienia fontanny „ Miś” przy
Teatrze Zdrojowym , odmulenie i wyczyszczenie niecki betonowej oczka wodnego,
wykonanie nowych wodotrysków, poukładanie kamieni na ścianach niecki fontanny w
Parku Leśnym ( do 25.05.br.)
z osobą fizyczną na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu
pn. Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju ( do 15.09.br.)

IV. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
Polanica-Zdrój, w okresie od 01 maja 2015 r. uczestniczyłem w następujących
naradach i spotkaniach:

06.05.br. – wizytacja stadionu

08.05.br. – uczestnictwo w uroczystościach Dnia Strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej w
Polanicy-Zdroju
09.05.br. – udział w obchodach 25-lecia Samorządu Dolnośląskiego
10.05.br. – udział w uroczystościach 70-lecia zakończenia II wojny światowej
19.-22.05.br. – udział w XX Europejskim Kongresie Uzdrowisk, w Sopocie
26.05.br. – podpisanie umowy notarialnej
27.05.br. – Urząd Wojewódzki, udział w 25-leciu Samorządu Terytorialnego

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza,
w okresie od 01 maja 2015 roku uczestniczył w następujących naradach
i spotkaniach:

06.05.br. – przetarg na sprzedaż nieruchomości miejskiej
12.05.br. - udział w konferencji RZGW Wrocław ws. opracowywanego planu zarządzania
ryzykiem powodziowym
14.05.br. – Euroregion Glacensis, konferencja nt. programów polsko-czeskich
15.05.br. – przeglądy gwarancyjne inwestycji miejskich
18.05.br. – konkurs ws. wyboru pracownika na stanowisko Obsługi Rady Miejskiej
19.05.br. – Sąd Konkursowy „Mały Rynek”
20.05.br. - Walne Zgromadzenie DIS Wrocław, Spółki rekultywującej wysypisko
22.05.br. – udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

Polanica-Zdrój, 29 maja 2015r.

