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Polanica-Zdrój, dn. 25 listopada 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w
dniu 29 października 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 02
października 2015 roku do 29 października 2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 października 2015 roku przedstawiają
się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 29 października 2015
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 23 decyzje administracyjne oraz 5
postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisałem 4 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych ( 4 lokale
mieszkalne – ul. Dąbrowskiego 1G/6, 1C/4, ul. Kościuszki 5/1 i ul. Warszawska 27/6)

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
2. powołania komisji odbiorowej zadania pn. „ Odtworzenie szpaleru drzew na terenie
Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju:
3. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania dzierżawę na czas
oznaczony do 3 lat ( cz. dz. nr 85/20, 312/13, 360/2 wraz z komórkami i dz. nr 477/3
obr. Centrum, dz. nr dz. nr 53/3 i nr 217 obr. Sokołówka, dz. nr 11 obr. Stary Zdrój
oraz dz. nr 371 obr. Nowy Wielisław)
4. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony do 3 lat (nieruchomości, budynki i urządzenia objęte uchwałą RM nr
XV/86/2015 )
5. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( dz. nr 48/2, 51/2, 80/18, 80/24 obr. Nowy Zdrój, dz. nr 162, 387/2,
387/3, 387/4, 387/5 i 387/6 obr. Nowy Wielisław oraz lokal mieszkalny przy ul.
Warszawskiej 11/2)
6. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat (nr 85/20, 312/13, 360/2 wraz z komórkami i
dz. nr 477/3 obr. Centrum, dz. nr dz. nr 53/3 i nr 217 obr. Sokołówka, dz. nr 11 obr.
Stary Zdrój oraz dz. nr 371 obr. Nowy Wielisław)
7. rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej (dz. nr 102/6 obr. Nowy Zdrój)

8. ustalenia wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości
gruntowych (nieruchomości, budynki i urządzenia objęte uchwałą RM nr
XV/86/2015)
9. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat (nieruchomości, budynki i urządzenia objęte
uchwała RM nr XV/86/2015 )
10. rezygnacji z prawa pierwokupu ½ części własności nieruchomości gruntowej ( dz. nr
413 obr. Centrum

III.

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

- z osobą fizyczną na demontaż kolorowej fontanny i montaż w jej miejsce świątecznej
iluminacji, demontaż fontanny w korycie rzeki, zabezpieczenie fontann w Parku Zdrojowym,
Szachowym, Leśnym i na schodach terenowych przy Corso – demontaż urządzeń na okres
zimowy i ich przechowanie, przywiezienie urządzeń, ich montaż i uruchomienie fontann na
wiosnę ( od 2.11.br. do 3.05.2016r. )

IV.

W zawiązku z realizacją zadań gminy oraz pełniona funkcją, w okresie od dn.
11 września 2015r. uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:

11.-13.09.br. – udział w Festiwalu Marii Czubaszek
12.09.br. – Mistrzostwa Polski Oldboyów w Koszykówce
- oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Szkołach Stowarzyszenia
Edukator
14.09.br. – spotkanie ze Starostą Kłodzkim
15.09.br. – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
16.09.br. – spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ws.
ochrony powietrza
18.09.br. – spotkanie z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża
- spotkanie z Dyrektorem Specjalistycznego Centrum Medycznego
19.09.br. – otwarcie Bike Maratonu
21.09.br. – przekazanie radiowozu dla Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju
( wsparcie gminy)
25.09.br. – spotkanie z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego ws. ochrony środowiska

02.10.br. – spotkanie z inwestorem hotelu ( ul. Zdrojowa, Sportowa )
- spotkanie z przedstawicielami Spółki MZK ws. kompostowni
05.10.br. – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
14. i 16.10.br. – obchody Dnia Edukacji
15.10.br. – obchody Dnia Seniora
16. 10.br. – spotkanie z Prezesem Agroregu ws. innowacyjnej gospodarki
11.11.br. – obchody Święta Niepodległości
13.11.br. – spotkanie z Prezesem Agroregu
- otwarcie Festiwalu Poeci bez Granic
17.11.br. – spotkanie z przedstawicielami Agroregu, Specjalistycznego Centrum
Medycznego SA, Sp. ZOZ w Kłodzku, Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca,
Uzdrowisk Kłodzkich SA ws. smart medical city
18.11.br. – spotkanie z Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji
21.11.br. – obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju
- obchody 70-lecia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Polanicy-Zdroju
V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją, Zastępca Burmistrza
w okresie od 30 października 2015 roku uczestniczył w następujących naradach
i spotkaniach:
06.11.br. – spotkanie z przedstawicielami Staropolanki ws. współpracy
- odbiór nagrody Kryształy Sudeckie za najlepsze wydarzenie promujące
10.11.br. – udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury RM ws. WPI
11.11.br. – udział w obchodach Święta Niepodległości
20.11.br. – udział w rozprawie sądowej z firma ROKAM ws. odsetek karnych
24.11.br. – udział w spotkaniu z firma Deloitte ws. optymalizacji podatkowej
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