B.0057.XII. 2015

Polanica-Zdrój, dn. 29 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 29
maja 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 01 maja 2015 roku do 29 maja
2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 maja 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 maja i 15 czerwca
2015 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 23 decyzje administracyjne oraz 6
postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisałem 1 umowę notarialną w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze
bezprzetargowej ( dz. nr działka nr 128/3 obr. Centrum ).
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. „ Bankowa i kasowa Obsługa budżetu Gminy
Polanica-Zdrój na lata 2015-2018”
3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Przebudowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Polanicy-Zdroju – działka nr 138/2,
obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”
4. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony do 3 lat ( cz. dz. nr 586/7 obr. Centrum )
5. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( lokal przy ul.
Warszawskiej 27/6)
6. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę (cz. dz. nr 586/7 obr. Centrum )
7. zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w PolanicyZdroju
8. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Warszawskiej 27/6)
9. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony do 3 lat ( cz.dz.nr 116/6 obr. Nowy Zdrój)
10. przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony do 10 lat ( cz.dz.nr 181 obr. Centrum).

III.

-

-

-

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

z osobą fizyczną na wykoszenie trawy na działce przy ul. Zdrojowej i prace porządkowe
na terenie miasta
z osobą fizyczną na sprzątanie biur i korytarzy w budynku urzędu ( czerwiec, lipiec br.
- zastępstwo)
z firmą „ BUDMOR” Import-Export w Bystrzycy Kłodzkiej na wykonanie remontu
elewacji 2 ścian budynku urzędu ( do 14.08.br.)
z 1 osobą fizyczną na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa na
druku K-103 ( czas nieokreślony )
ze spółką Miejski Zakład Komunalny sp.z o.o. w Polanica-Zdroju na utrzymanie i
konserwację sieci kanalizacji deszczowej w Polanicy-Zdroju poza siecią będącą w
zarządzie dróg powiatowych i wojewódzkich ( do 31.12.2016r. )
ze spółką MADKOM SA w Gdyni na powierzenie dostępu do danych i przetwarzania
danych na wykonanie usługi integracji systemu eg projektu realizowanego przez spółkę
GEOPOLIS sp. z o.o. w Toruniu pn. Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi
do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy e-puap wraz z
przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników 12 jst z obszaru powiatu kłodzkiego
z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną Marek Rzęsista w Kłodzku na
zaprojektowanie nowych linii podziałowych wraz z dokonaniem bilansu powierzchni
zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP Nowy Zdrój (dz.
84 i 85 ( do 30.07.br.)

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

04.06.br. – udział w uroczystościach 70-lecia nadania praw miejskich Polanicy-Zdroju
12.06.br. – udział w posiedzeniu Zarządu DOT
13.06.br. – udział w Festynie Rodzinnym Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
- udział w zawodach „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”
14.06.br. – udział w programie TV Wrocław
15.06.br. – udział w posiedzeniu Zarządu SGURP, w Krakowie
16.06.br. – spotkanie z Dyrekcją RST w Polanicy-Zdroju w sprawie współpracy
17.06.br. – spotkanie z inwestorem Browar Miejski
18.06.br. – spotkanie w klubie PZERiI z okazji Dnia Niepełnosprawnego

- udział w przedstawieniu „ Śpiąca Królewna” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Sióstr Józefitek w Polanicy-Zdroju
19.06.br. – udział w XVIII konferencji Lekarzy Weterynarzy organizowanej przez
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
20.-21.06.br. – III Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej 50+
25.06.br. – spotkanie z przedstawicielami SCM w Polanicy-Zdroju w sprawie współpracy
- udział w uroczystości pożegnania 6 klas Szkoły Podstawowej Nr 2
26.06.br. – zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum, Regionalnej Szkole Turystycznej,
Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkołach Stowarzyszenia „EDUKATOR”
27.06.br. – Puchar Polski w Nordic Walking
- zebranie sprawozdawcze TMP
- spotkanie z inwestorami ( SANA, sanatorium przy ul. Chrobrego )
- konferencja MSZ i PISMO nt. Promocja Polskiego Exportu.

V. Informację z realizacji zadań gminy w okresie od 30 maja 2015 roku Zastępca Burmistrza
Miasta złoży na następnej sesji, z uwagi na aktualny urlop wypoczynkowy.

Polanica-Zdrój, 29 czerwca 2015r.

