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Polanica-Zdrój, dn. 23 października 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 27 września 2012 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 21
sierpnia 2012 roku do 27 września 2012 roku.
Zagadnienia merytoryczne z
mojej działalności od 28 września 2012 roku
przedstawiają się następująco :
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 27 września
2012 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 35 decyzji administracyjnych oraz 5
postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisałem 2 umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminnych
w trybie bezprzetargowym ( grunty na polepszenie warunków zagospodarowania
sąsiedniej posesji - ul. Zdrojowa, lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 1B/21)

II.

Wydałem w tym okresie z a r z ą d z e n i a w sprawach :
1. wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
( 28.09.br.)
2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 ( 28.09.br.)
3. przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej, w trybie bezprzetargowym
(lokal mieszkalny przy ul. Fabrycznej 9/I– 28.09.br.)
4. przeznaczenia nieruchomości gminnej - gruntowej do dzierżawy na czas
oznaczony do 10 lat, na cele inwestycyjne w trybie bezprzetargowym ( cz. dz.
nr 295 obr. Stary Zdrój -28.09.br.)
5. przeznaczenia nieruchomości gminnej - gruntowej do dzierżawy na czas
oznaczony do 3 miesięcy, w trybie bezprzetargowym ( cz. dz. nr 112/3 obr.
Nowy Zdrój -28.09.br.)
6. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej - gruntowej do dzierżawy na czas
oznaczony do 10 lat, na cele inwestycyjne w trybie bezprzetargowym ( cz. dz.
nr 295 obr. Stary Zdrój - 02.10.br.)
7. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych do zbycia, w trybie
bezprzetargowym i w drodze przetargu ( lokal mieszkalny al. Wojska
Polskiego 40/1 i pomieszczenie mieszkalne przy al. Wojska Polskiego 42 02.10.br.)
8. ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunt gminny, za 3 miesiące
(cz. dz. 112/3 obr. Nowy Zdrój - 4.10.br.)

9. przeznaczenia do zbycia gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie
bezprzetargowym ( odsprzedaż -dz. 147/6, 147/7, 147/8 i 147/9 obr. Centrum 11.10.br.)
10. przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy na czas oznaczony do
3 lat, w trybie bezprzetargowym ( dz. 265/39 obr. Centrum, dz. 269 obr. Nowy
Wielisław, cz. dz. 85/20 obr. Centrum, cz. dz. 25 obr. Nowy Zdrój oraz cz. dz.
nr 587/2 obr. Centrum – 11.10.br.)
11. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych do zbycia, w trybie
bezprzetargowym (dz. 147/6, 147/7, 147/8 i 147/9 obr. Centrum oraz 202/1
obr. Stary Zdrój -16.10.br.)
12. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych do dzierżawy na czas oznaczony
do 3 lat, w trybie bezprzetargowym ( dz. 265/39 obr. Centrum, dz. 269 obr.
Nowy Wielisław, cz. dz. 85/20 obr. Centrum, cz. dz. 25 obr. Nowy Zdrój oraz
cz. dz. nr 587/2 obr. Centrum – 16.10.br.)
13. przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy na czas oznaczony do
3 lat, w trybie bezprzetargowym ( cz. dz. 263/2 obr. Centrum oraz cz. dz.
116/6 obr. Nowy Zdrój - 17.10.br.)
14. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie
nieruchomości gminnych w dniu 19 października 2012r. ( 18.10.br.)

III.

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

- 2 umowy z Firmą HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
w Świdnicy na ubezpieczenie majątku oraz od odpowiedzialności cywilnej Gminy
Polanica-Zdrój – ( do 30.09.2014r.)
- z Firmą Usługi Gastronomiczno-Handlowe Smaczek w Polanicy-Zdroju na
umieszczenie reklamy na deptaku ( czas nieokreślony)
- z Firmą Yasmin Marcin Domagała w Polanicy-Zdroju na umieszczenie reklamy na
deptaku ( czas nieokreślony)
- z osobą fizyczną na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Parkowej 15
w Polanicy-Zdroju ( od. 05.10.br. do 04.11.br.)
- porozumienie z Panem Pawłem Szuba-Paszkiewicz na wspólne sfinansowanie
remontu chodnika przy ul. Łąkowej na odcinku od ul. Fabrycznej do drogi
wewnętrznej, do RST ( do 31.07.2013r.)
- ze Spółką ZUK SA w Polanicy-Zdroju na udostępnianie w roku szkolnym
2012/2013 krytej pływalni w Szpitalu Uzdrowiskowym „ Wielka Pieniawa” dla
uczniów polanickich szkół, w ramach lekcji wychowania fizycznego ( do
30.04.2013r.) oraz gimnastyki korekcyjnej ( do 31.05.2013r.)
- z Firmą ” Zagórze” Zakład Wielobranżowy UPH Jerzy Graczyk w Kłodzku na
wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Budowa ścieżki ekologicznej na terenie
Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju ( do 24.10.br.)
- z Firmą Bartuś „PIZZERIA WENECJA” w Dusznikach Zdroju na umieszczenie
reklamy na deptaku ( czas nieokreślony)
- z Ośrodkiem Edukacji Psychoterapii w Kłodzku na wynajęcie sali narad w budynku
urzędu ( I piętro) dla potrzeb przeprowadzenia pięciu, 1-dniowych treningów z
zakresu umiejętności społecznych ( od 25.10. do 20.11.br.)

IV.

W związku z realizacją zadań gminy i pełnioną funkcją, w okresie od
28 września 2012 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach:

4.10.br. – spotkanie z Przedstawicielem Firmy WIEGAND w/s zagospodarowania
w/s zagospodarowania tzw. Małego Rynku
05.-07.10.br. – udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów
Artystycznych „ Tęcza Polska ”
05.10.br. – spotkanie z delegacjami Łotwy i Turcji ( Lüleburgaz )
08.10.br. – udział w prezentacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska – Wrocław
19-20.10.br – udział w imprezach towarzyszących 22 Rajdowi Dolnośląskiemu 2012

V. Informacja o uczestnictwie Zastępcy Burmistrza Miasta w naradach
i spotkaniach w okresie od 21 sierpnia 2012r. przedstawia się następująco:

18.09.br. - spotkanie z Prezesem MZK sp. z o.o. w sprawie wyboru metody
rozliczania podatku śmieciowego
20.09.br. – spotkanie z Prezesem ANTI w/s wzajemnych sporów i rozliczenia
inwestycji Park Zdrojowy
5.10.br. – spotkanie z rzeczoznawcą majątkowym w sprawie wyceny gruntów
leśnych do zamiany
6.10.br. – udział w uroczystościach z okazji Jubileuszowego 800 numeru Gazety
Noworudzkiej i 150 numeru Gazety Kłodzkiej
8.10.br. - udział w komisji odbiorowej powołanej do odbioru remontu budynku przy ul.
Dąbrowskiego 1e
11.10.br. – spotkanie organizacyjne w/s Rajdu Dolnośląskiego
18-19.10.br. – udział w rozprawach, w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w/s inwestycji
Park Zdrojowy

Informacje dot. uszczegółowienia
udzielane na sesji Rady Miejskiej.
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