B.0057.XVII. 2015

Polanica-Zdrój, dn. 29 grudnia 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w
dniu 25 listopada 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 października
2015 roku do 25 listopada 2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 26 listopada 2015 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 25 listopada 2015 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 40 decyzji administracyjnych oraz 7
postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisałem 5 umów notarialnych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych ( 3
lokale mieszkalne – ul. Bystrzycka 3/1, 3/9 i 3/13 ; 2 nieruchomości gruntowe – działka nr
194/9 obr. Nowy Wielisław, dz. nr 56/4 obr. Nowy Zdrój ) oraz 1 umowę notarialną w
sprawie rozwiązania umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowej przy al.
Wojska Polskiego ( dz. nr 436 obr. Centrum)

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych Gminy PolanicaZdrój
2. przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych do sprzedaży
3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
4. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania dzierżawę na czas
oznaczony do 3 lat ( dz. nr 96/1cz. dz. nr 96/3, cz. dz. nr 322/1 obręb Centrum, dz. nr
338 i cz. dz. nr 205 obręb Stary Zdrój, dz. nr 56/3 obr. Nowy Zdrój )
5. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży
6. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych
nieruchomości gruntowych ( dz. nr 96/1 i cz. dz. nr 96/3 obr. Centrum)
7. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę ( dz. nr 96/1, cz. dz. nr 96/3, 322/1 obr. Centrum, dz. nr 338, cz. dz. nr
205 obr. Stary Zdrój, dz. nr 56/3 obr. Nowy Zdrój)
8. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 11/2, 4 działki gruntowe
przy ul. Wiejskiej obr. Piekielna Góra ).

III.

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

- z firmą BC Format Bożena Czajka w Studzionce na wykonanie audytu w Urzędzie
Miejskim w Polanicy-Zdroju pod kątem stworzenia wymaganej ustawowo dokumentacji
dotyczącej przetwarzania danych i przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego z zakresu
ochrony danych ( od 10 do 18.12.2015r.)
- z firmą TERRA Bogusław Albinoski z Gubina na zakup 8 szt. skrzynek kwiatowych na
CORSO ( do 31.03. 2016r. )
- ze studiem projektowym „ AMBIENT” w Gliwicach na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków szkolnych w Polanicy-Zdroju ul.
Kościuszki 13 i 15 stanowiącej uzupełnienie dokumentacji projektowej realizowanej na
podstawie umowy z 23.09.2015r. ( do 15.02.2016r.)
- ze Spółką MZK w Polanicy-Zdroju na użyczenie terenu między ulicami Sportową,
Zdrojową, Mickiewicza i Słowackiego na wykonanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych , do dnia
31.12.2016r.
- z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą pn. Kugler Marek „ Markus radix’s
software” w Budziskach na sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z
pakietu RADIX, WIP+, EGRUN+, ELUD+, KASA+, GOK+, POGRUN, KADRY+,
PŁACE+, WYB+, EGW+, FAKTURA+ ( do 31.12.2016r.)
- z firmą DIGITEO Grzegorz Sokołowski w Polanicy-Zdroju na świadczenie usług
hostingowych ( do 20.12.2016r.)

IV.

W zawiązku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją uczestniczyłem
w następujących naradach i spotkaniach:

26.11.br. – spotkanie z ojcami sercanami ws. ożywienia turystycznego Sokołówki
27.11.br. – spotkanie ze Starostą Kłodzkim Maciejem Awiżeniem ws. Regionalnej Szkoły
Turystycznej
27.-28.11.br. – spotkanie PGU w Świeradowie Zdroju
05.12.br. – udział w konferencji 50-lecia orędzia biskupów polskich do biskupów
niemieckich
11.12.br. – posiedzenie Zarządu DOT w Złotym Stoku
- spotkanie ws. Szlaku Pomników ( Polanica-Zdrój, Stary Wielisław, Szalejów
Dolny, Szalejów Górny)
16.-17.12.br.- Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Polanicy-Zdroju
18.12.br. – spotkanie z Zarządem Spółki PGU
- Teatr Zdrojowy, Jasełka Szkół Stowarzyszenia EDUKATOR

- Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
23.12.br. – spotkanie z Prezesem Agroregu Nowa Ruda
- spotkanie z Przedstawicielami PGNiG ws. wymiany kotłów na gazowe.
Grudzień 2015r. – 10 spotkań wigilijnych ze środowiskami Polanicy-Zdroju i Regionu.

V.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją, Zastępca Burmistrza
uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach:

27.11.br. – Walne Zgromadzenie Kłodzka Wstęga Sudetów
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
10.12.br. – Starostwo Kłodzkie, spotkanie antykryzysowe
11.12.br. – Walne Zgromadzenie Euroregion Glacensis
16.12.br. – udział w spotkaniu wigilijnych w Związku Emerytów
17.12.br. – Walne Zgromadzenie Kłodzka Wstęga Sudetów.
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