B.0057.XV. 2015

Polanica-Zdrój, dn. 29 października 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 01
października 2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 11 września 2015 roku
do 01 października 2015 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 2 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 01 października 2015
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 40 decyzji administracyjnych oraz 2
postanowienia w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,

II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2016
2. powołania obwodowych komisji wyborczych
3. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( ul. Elsterska 2/1)
4. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( 4 działki przy ul. Wiejskiej obr. Piekielna Góra)
5. przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy

III.

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

- z 5 osobami fizycznymi na obsługę informatyczną wyborów, z 1 osobą na obsługę
wyborów do Sejmu i Senatu RP w dn. 25.10.2015r. oraz z 1 osobą fizyczną na sporządzanie
i aktualizacje spisów wyborców, sporządzanie pełnomocnictw i zaświadczeń do głosowania
- z Hotelem Polanica Resort Spa w Polanicy-Zdroju na udostępnianie w roku szkolnym
2015/2016 krytej pływalni dla uczniów polanickich szkół w ramach realizacji zajęć
wychowania fizycznego ( od 23.10.br. do 2005.2016r.)
- z osobą fizyczną na udzielenie przez Gminę Polanica-Zdrój dotacji celowej ze środków
budżetu gminy, na dofinansowanie zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków
- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej od osób
fizycznych ( czas nieokreślony)
- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na dowóz tam i z powrotem uczniów

ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukator oraz Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Polanicy-Zdroju na basen do hotelu Polanica-Resort Spa ( od 23.10.br. do
2005.2016r.)
- ze spółką Tauron Sprzedaż sp. z o.o. w Krakowie na dostawę energii elektrycznej dla Gminy
Polanica-Zdrój ( obiekty gminne, oświetlenie uliczne ) na rok 2016.

IV.

Informacje o uczestnictwie w naradach i spotkaniach w związku z realizacją zadań
gminy i pełnioną funkcją w okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Polanica –
Zdrój złoży na następnej sesji.

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją, Zastępca Burmistrza
w okresie od 02 października 2015 roku uczestniczył w następujących naradach
i spotkaniach:
03.-04.10.br. – udział w festiwalu Tęcza Polska
07.10.br. – udział w spotkaniu, w Starostwie Powiatowym w Kłodzku ws. OSI – środki unijne
z RPO Dolny Śląsk
15.10.br. – udział w obchodach Dnia Seniora
17.-18.10.br. – Rajd Dolnośląski
19.10. br.– spotkanie z przedstawicielami firmy Philips ws. modernizacji oświetlenia
20.10.br. – spotkanie z Wicemarszałkiem Andrzejem Kosiórem ws. środków unijnych
21.10.br. – przewodniczenie komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.
Warszawskiej 27/6
- spotkanie z burmistrzem Ceskich Skalic ws. możliwości realizacji wspólnych
inwestycji w ramach środków unijnych
26.10.br. – podpisanie umowy z WFOŚ w Szczawnie na dofinansowanie utylizacji azbestu
28.10.br. – udział w obchodach 30-lecia Nadleśnictwa Zdroje
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