SPRAWOZDANIE

z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie przedstawione zostało na Sesji Rady Miejskiej w dniu
24 czerwca 2009 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od dnia
27 maja do 24 czerwca 2009 r.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 25 czerwca 2009 r. przedstawiają
się następująco:

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu
24 czerwca 2009 roku oraz wnioskom z posiedzeń Komisji Rady
Miejskiej odbytych w czerwcu br.
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 119 decyzji administracyjnych
oraz 41 postanowień w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia 5 lokali mieszkalnych na rzecz
najemców oraz w sprawie odsprzedaży gruntu do nieruchomości przy
ul.Fabrycznej 10.

II.

Wydałem w tym okresie z a r z ą d z e n i a w sprawach :

1. wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2009 ( 30.06),
2. określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników gminnych jednostek budżetowych ( wymóg określony
art.39 ust.3 nowej ustawy o pracownikach samorządowych)- 30.06.
3. ustalenia Regulaminu wy nagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
( wymóg określony art.39 ust. 1 i 2 ustawy cyt. w pkt.2)- 30.06.
4. określenia warunków przetargowego oddania w dzierżawę na czas oznaczony
do 30 lat nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 34 ( 10.07),
5. określenia warunków przetargowego zbycia ( przetarg ograniczony) wolnego
lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Górskiej 28 ( 20.07),
6. rezygnacji z prawa pierwokupu własności niezabudowanego gruntu
stanowiącego działkę nr 4/4 o pow.402 m2 przy ul. Żeromskiego ( 20.07),
7. nienaliczania opłaty adiacenckiej w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie
uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
( 29.07),
8. przeznaczenia do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat części działki nr 84 o
pow.50 m2 przy ul.Mickiewicza ( 29.07),

9. rezygnacji z prawa pierwokupu własności niezabudowanego gruntu
stanowiącego działkę nr 194/8 o pow.1446 m2 położonego przy ul. Kościuszki
( 30.07),
10. wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 42 ( 30.07),
11. wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Zdrojowej 40 ( 31.07),
12. przeznaczenia do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat części działki nr 10/5
o pow.6 m2 przy ul. Zdrojowej ( 04.08),
13. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnym w budynkach
przy ul.Bystrzyckiej 44 i Lipowej 1 ( 17.08 )

III. Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym na realizację zadań
gminy z :

1. Kancelarią Adwokacką Pana Marcina Balickiego na prowadzenie sprawy
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej( przed sądami powszechnymi i organami
egzekucyjnymi),
2. Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS podpisano umowę licencyjną na publiczne
odtwarzanie utworów podczas imprez miejskich,
3. Miejskim Zakładem komunalnym Sp. z o.o. podpisano porozumienie w
sprawie szczegółowych warunków finansowania utrzymania i konserwacji sieci
kanalizacji deszczowej,
4. Firmą POLKOMTEL S.A. podpisano umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci Plus,
5. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podpisany został aneks terminowy do umowy pożyczki na zadania
pn.”System monitorowania i zdalnego sterowania układu wodociągowego
miasta Polanica-Zdrój”,
6. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano
umowę dotacji recyklingu pojazdu wycofanego z eksploatacji ( zgodnie z
wcześniejszą uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą porzuconego pojazdu),
7. Zakładem Wyrobów Betonowych KĘSBET z Lubrzy na wykonanie 63 sztuk
ulicznych koszy betonowych,
8. Zakładem Usługowo Handlowo Produkcyjnym ZUBIT z Kamieńca
Ząbkowickiego na wykonanie nawierzchni chodnika w ul. Cichej ( odcinek od
ul. Ogrodowej do ul. Dębowej ),
9. Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis podpisano umowę o
dofinansowanie mikroprojektu „ Współpraca się opłaca- partnerstwo dla
rozwoju ruchu turystycznego w rejonie pogranicza kłodzkiego” ( w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013),
10. Kancelarią Prawną NBC-LEX na świadczenie formalno-prawnych usług
doradczych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn. „Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju wraz z
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
11.Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisana została
umowa( promesa) w sprawie dofinansowania zadania przebudowy Parku

Zdrojowego

IV W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w różnych
spotkaniach i naradach :

- 26.06. – udział w otwarciu Zjazdu Kardiologów organizowanym w Polanicy-Zdroju,
- 29.06. - w Jeleniej Górze podpisana została umowa o wspólnej promocji gmin
uzdrowiskowych ( ze środków UE),
- 12.07. – udział w imprezie przeglądu zespołów artystycznych Ochotniczych Straży
Pożarnych,
- 15.07. – udział w spotkaniu Rady Programowej Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej,
- 18-19.07 – uczestnictwo w Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej „ Muzyka Świata”
organizowanym przez MCK,
- 19.07. – udział w otwarciu placu zabaw przy ul.Bystrzyckiej, powstałym dzięki
S+ponsoringowi Fundacji Muszkieterów,
- 22.07. – w Sądzie Rejonowym w Kłodzku podpisano ugodę z Firmą ATA w sprawie
nieterminowego wykonania zadania ORLIK 2012,
- 23.07. – spotkanie z Wiceprezesem WFOŚiGW Jerzym Ignaszakiem w sprawie
pożyczki dla MZK Sp. z o.o. na zakup środka transportowego dla stacji
przeładunkowej,
- 24.07. – udział w powiatowych obchodach Święta Policji oraz podpisanie umowy
w sprawie współpracy Straży Miejskiej i Policji na terenie Polanicy-Zdroju,
- 26.07. - udział w uroczystości poświęcenia zrekonstruowanego krzyża wotywnego
przy ul.Dąbrowskiego ( uroczystość upamiętniająca jednocześnie powódź 1998
roku),
- 08.08. – udział w imprezie Międzynarodowych Mistrzostw Polski „Western City”
w Karpaczu,
- 10 -16.08. przebywałem na urlopie wypoczynkowym,
- 18.08. – udział w otwarciu Festiwalu Szachowego im.Akiby Rubinsteina,
- 19.08. - spotkanie z posłem na Sejm RP Aleksandrem Skorupą,
- 21.08. – spotkanie robocze z Firmą „Concordia” w sprawie utrzymania cmentarza
komunalnego,
- 21.08. – spotkanie z Prezesem ZUK SA Jerzym Szymańczykiem w sprawie
współpracy z gminą,
- spotkanie z przedstawicielami Firmy Motorola w sprawie dostępu do Internetu
szerokopasmowego,
- 26.08. – udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku b.Więźniów
Politycznych i Kombatantów RP,
- 26.08. – udział uroczystości nadania medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie 5
parom małżeńskich-mieszkańcom naszego miasta.

Spotkania cykliczne w lipcu i sierpniu:
1.z Prezesem TMP Edwardem Wojciechowskim, Ks.Dziekanem Antonim
Kopaczem,Starostą Kłodzkim, Dowódcą Jednostki Wojskowej w Kłodzku,

Komendantem Komisariatu Tomaszem Gawlikowskim w sprawie organizacji
obchodów 70.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
2. m.in. z Wiceministrem Zdrowia Jakubem Szulcem, Dyrektorem SCM Krzysztofem
Wywrotem w sprawie ewentualnego przejęcia SCM-u przez gminę.
3.kilka wyjazdów do Urzędu Marszałkowskiego m.in. w celu złożenia wniosku do
Programu unijnego 6.5 na monitoring Parku Zdrojowego.
Inne informacje:
- w dniu 26.08. przekazana została informacja, że Zarząd Województwa
Dolnośląskiego zatwierdził projekt gminy p.n „ Przebudowa Parku Zdrojowego wraz
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” i przyznał na to zadanie
środki w wysokości 13,5 mln zł ( wartość całego zadania ok.20 mln zł).

V Informacje Zastępcy Burmistrza o podejmowanych działaniach :

- 13.07. – miała miejsce wizja terenowa na ul. Okrzei w sprawie regulacji stosunków
własnościowych w tym rejonie,
- 04.08. – odbyło się spotkanie z Firmą NBC LEX w sprawie przygotowania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) do przetargu na przebudowę
Parku Zdrojowego,
- 17.08. - miało miejsce spotkanie z mieszkańcami ul. Zakopiańskiej w sprawie
zabezpieczenia przed podtopieniami,
-18.08. – udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w sprawie programu Woda i
Kanalizacja,
-21.08. – udział w spotkaniu roboczym w sprawie wniosku do EWT o środki na wóz
bojowy dla Straży Pożarnej.

W kwestiach szczegółowych dotyczących zagadnień objętych sprawozdaniem –
informacje będą udzielane na Sesji Rady Miejskiej.

Polanica-Zdrój, 27 sierpnia 2009 r

