B.0057.VIII. 2015

Polanica-Zdrój, dn. 30 kwietnia 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 26
marca 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 stycznia 2015 roku do 26
marca 2015 roku
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 27 marca 2015 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 26 marca 2015 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 68 decyzji administracyjnych oraz 19
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dla zadanie pn.
- Dokończenie budowy oświetlenia Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju
- Wykonania ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w PolanicyZdroju
- Wykonania remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju
2. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( 12 nieruchomości stanowiących niezabudowane
działki gruntu w obr. Stary Zdrój, Piekielna Góra, Nowy Wielisław, Sokołówka i
Nowy Zdrój)
3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie remontów cząstkowych
nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
5. przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w nieodpłatne
użyczenie na czas 1 roku ( cz. dz. nr 326/2 i 341 obr. Stary Zdrój)
6. przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę
na czas oznaczony do 1 roku ( cz. dz. nr 326/2, nr 432/2 obr. Stary Zdrój, cz. dz. nr
100/9 obr. Centrum, cz. dz. nr 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 79/1 obr.
Centrum )
7. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych
nieruchomości gruntowych (cz. dz. nr 326/2, nr 432/2 obr. Stary Zdrój, cz. dz. nr
100/9 obr. Centrum, cz. dz. nr 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 79/1 obr.
Centrum )

8. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku ( cz. dz. nr 326/2, nr 432/2 obr. Stary Zdrój,
cz. dz. nr 100/9 obr. Centrum, cz. dz. nr 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 79/1
obr. Centrum )
9. przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych do sprzedaży ( przy ul. Łąkowej 11/15 i
przy ul. Warszawskiej 11/2 )
10. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Polanica-Zdrój, do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
11. powołania obwodowych komisji wyborczych
12. powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów Prezydenta
RP
13. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w
czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
14. powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych
na potrzeby wydawania dowodów osobistych
15. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( przy ul. Fabrycznej 2/3)
16. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( ul. Lipowa 2)
17. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat 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 :

- z osobą fizyczną na prowadzenie rejestru wyborców miasta Polanica-Zdrój, aktualizacje
danych w rejestrze, sporządzanie meldunków z rejestru wyborców
- z firmą Al.-KWIATON Urządzanie i utrzymanie zieleni w Polanicy-Zdroju na
konserwacje i utrzymanie zieleni w obrębie trasy spacerowej CORSO w Polanicy-Zdroju
od 02.04.2015r. do 31.03.2017r.
- z Firmą Ogólnobudowlaną z Woliborza na wykonanie usługi pn. Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta PolanicaZdrój ( do 31.12.2015r.)
- z firmą R-GEO Robert Runiewicz w Polanicy-Zdroju na wykonanie mapy do celów
projektowych na zadanie pn. Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie
koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku ( do
15.06.2015r.)
- z firmą Wo-Mar ze Środy Śląskiej na wykonanie robót budowlanych polegających na
dokończeniu oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju przy ul.
Chrobrego ( do 15.05.2015r.)
- ze spółką Geopolis Polska sp. z o.o. w Warszawie na wykonanie zamówienia pn. Budowa
innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru
kłodzkiego
- z 2 osobami fizycznymi 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 27 marca 2015 r. uczestniczyłem w następujących
naradach i spotkaniach:

27.03..br. – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji ws. współpracy
30.03.br. – walne zgromadzenie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
31.03.br. – spotkanie z Panią Prezes Specjalistycznego Centrum Medycznego w PolanicyZdroju ws. współpracy
08.04.br. – spotkanie z przedstawicielami Komend Wojewódzkich Państwowych Straży
Pożarnych, konferencja
10.04.br. – spotkanie z burmistrzami Dusznik-Zdroju i Kudowy- Zdroju
16.04.br. – udział w procesie z powództwa PP. Wąsek przeciwko gminie
20.04.br. – spotkanie z Zarządem Uzdrowisk Kłodzkich i Dyrektorem Teatru Zdrojowego –
Centrum Kultury i Promocji ws. współpracy
27.04.br. – spotkanie z Dyrektorem Przedszkola „Gromadka Niedźwiadka” ws. utworzenia
grupy żłobkowej

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

30.03.br. – walne zgromadzenie Euroregio Glacensis
01.04.br. – spotkanie z Panią Sylwią Mielczarek ws. przystąpienia do LGD
08.04.br. – udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
14.04.br. - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego
przy ul. Sportowej
17.04.br. – spotkanie w Ceskich Skalicach ws. wspólnego projektu promocyjnego
28.04.br. – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kłodzku ws. realizacji ścieżki rowerowej
Kłodzko-Polanica.
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