B.0057.XXV.2012

Polanica-Zdrój, dn. 27 września 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w
dniu 20 sierpnia 2012 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 27 czerwca
2012 roku do 20 sierpnia 2012 roku.
Zagadnienia merytoryczne z
mojej działalności od 21 sierpnia 2012 roku
przedstawiają się następująco :
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 20 sierpnia 2012
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 54 decyzje administracyjne oraz 6
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 - al. Róż, ul. Mickiewicza )

II.

Wydałem w tym okresie z a r z ą d z e n i a w sprawach :
1. powierzenia Panu Dariuszowi Kłonowskiemu stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2 im Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
(21.08.br.)
2. powierzenia Pani Teresie Pitule stanowiska Dyrektora Gimnazjum im dr.
Józefa Matuszewskiego w Polanicy-Zdroju (21.08.br.)
3. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w
trybie bezprzetargowym ( 2 lokale mieszkalne – Dąbrowskiego 1b/10 i
Fabryczna 1/6 - 21.08.br.)
4. powierzenia Pani Elżbiecie Żylińskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Polanicy-Zdroju (23.08.br )
5. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. Przebudowa drogi
dojazdowej do ul. Lipowej, Ubezpieczenie Mienia Gminy Polanica-Zdrój oraz
Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza
komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z
pochówkiem zmarłych ( 22.08.br.)
6. opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na
rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 (24.08.br.)
7. przeznaczenia nieruchomości gminnych do zbycia w trybie bezprzetargowym
( dosprzedaże gruntów przy ul. Rubinowej i przy ul. Staffa - 27.08.br.)

8. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w
trybie bezprzetargowym ( nieruchomości jw. przy ul. Rubinowej i Staffa 29.08.br.)
9. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 ( 31.08.br.)
10. ogłoszenie warunków zbycia nieruchomości w drodze II przetargu ( 18
działek pod zabudowę – ul. Mickiewicza, Kościuszki, Rubinowej i Zdrojowej –
04.09.br.)
11. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy – 07.09.br.)
12. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w
trybie bezprzetargowym ( dosprzedaż gruntu przy al. Róż -10.09.br.)
13. ogłoszenie warunków zbycia nieruchomości w drodze II przetargu ( 8 działek
pod zabudowę – ul. Mickiewicza, 10.09.br.)
14. przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym ( lokal
mieszkalny przy ul. Parkowej 9/9 – 12.09.br.)
15. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 ( 06.09.br.)
16. ogłoszenie warunków zbycia nieruchomości w drodze IV przetargu
(nieruchomość przy ul. Bystrzyckiej, za MINI Centrum -10.09.br.)
17. przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej, w trybie bezprzetargowym
(dosprzedaż gruntu przy ul. Dębowej – 19.09.br.)
18. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego - na rok 2013 ( 25.09.br.)
19. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój
(27.09.br. )

III.

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

- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze
inkasa (czas nieokreślony )
- z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „EKOBUD” na wykonanie 2 zadań
pn. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Matuszewskiego z ul.
Boczną oraz Utwardzenie nawierzchni przy fontannie liniowej w Parku Szachowy
(do 25.09.br.)
- Wspólnie ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Dąbrowskiego 1A i 1G zawarto
umowę z Firmą Usługi Wydawnicze BODEK na publikację artykułu sponsorowanego
w ramach promocji projektu partnerskiego pn. Realizacja obszaru miejskiego w
Polanicy-Zdroju, w tygodniku Euroregio Glacensis ( do 31.08 br.)
- z Dolnośląskim Związkiem Szachowym we Wrocławiu na wspólną organizację 48
Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdroju
- z NZOZ MEDICUS sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjnym SYNTOIL w
Polanicy-Zdroju na wspólne zrealizowanie przedsięwzięcia w zakresie dokumentacji
projektowej oraz realizacji zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Lipowej
w Polanicy-Zdroju wraz z budową zatoki postojowej ( do 31.10.br.)
- ze spółką Global Trading Centre w Warszawie na wspólne sfinansowanie remontu
chodnika na wysokości posesji przy ul. Chrobrego 21 i ul. Parkowej 23 ( 10.10.br. )

- ze spółką MZK w Polanicy-Zdroju i Aleksandrą Płachetka na wspólne
sfinansowanie budowy przyłącza wodociągowego przy ul.
Mickiewicza, od
istniejącej sieci do nieruchomości nr 11
- z Firmą ECO SCALA w Kłodzku na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
- z osobą fizyczną na dowóz dziecka niepełnosprawnego wraz z matką do Zespołu
Szkół Specjalnych w Kłodzku (do 28.06.2013r.)
- z Firmą Roboty Budowlane i Drogowe Usługi Transportowe i Sprzętowe w
Polanicy-Zdroju na wykonanie zadania pn. Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół
placu zabaw przy ul. J. Dąbrowskiego, dz. nr 75/6 ( do 15.09.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektu oznakowania tymczasowego i docelowego
dla zadania pn. Przebudowa chodnika w ul. Zdrojowej – droga nr 388 (30.09.br.)
Z spółka DID z Warszawy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju
- ze spółką Telekomunikacją SA w Warszawie na świadczenie usługi pn. Stały
dostęp do Internetu droga kablową dla potrzeb Urzędu Miejskiego w PolanicyZdroju( 2 lata )
- z firmą
R.S.STUDIO Rafał Schmidt w Kamieniu na wykonanie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Chopina
w obr. Stary Zdrój ( 23.05.2013r. )
- z osobą fizyczną na obsługę nagłośnienia podczas XIV Mistrzostw Polski
Oldboyów ( 8.09.br.)
- z firmą Grabek Promotion sp. z o. w Jeleniej Górze na promocje Gminy PolanicaZdrój w cyklu imprez Bike Maraton 2012 ( kwiecień – październik 2012r.)
- z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Sanitarnych TAD-BUD w PolanicyZdroju na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Lipowej ( do
31.10.br.)
- z osobą fizyczną na opracowanie operatu dendrologicznego i gospodarki
drzewostanem terenu Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju, w zakresie
nieruchomości będących własnością Gminy Polanica-Zdrój ( 20.10.br.)
- ze spółką INERX w Warszawie na świadczenie usług, na kompleksowe
opracowanie dokumentacji konkursowej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 ( do 19.09.br.)
-z Automobilklubem Ziemi Kłodzkiej na realizację 22 Rajdu Dolnośląskiego i
promocję Miasta Polanica-Zdrój ( 16-19.10.br.)
- z Zakładem Pogrzebowym Concordia w Kłodzku na realizację zadania pn.
Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza
komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju ( do 30.09.2015r.)
- z Gabinetem Weterynaryjnym Jarosław Galler w Dusznikach Zdrój na świadczenie
usług na terenie Gminy Polanica-Zdrój w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami ( 30.04.2014r. )
- z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu na wynajęcie sali narad w
siedzibie Urzędu Miejskiego na potrzeby 4-dniowego treningu z zakresu aktywnych
form poszukiwania pracy dla 6 osób ( 24-27.09.br.)
- z firmą Zabawki Progresywne Beata i Adam Rzeźnik w Adamówce na dostarczenie
pomocy dydaktycznych, na potrzeby miejsca zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w
Polanicy-Zdroju ( do 28.09.br.)
- z osobą fizyczną na uporządkowanie terenów gminnych ( 2 dni – mandat)
- z Przedsiębiorstwem Budowlano-InstalacyjnymEKOBUD w Polanicy-Zdroju na
wykonanie zadania pn. Wykonanie drenażu odprowadzającego wody gruntowe z
terenu nowej części cmentarza komunalnego w Polanicy-Zdroju ( 22.10.br.)

- z Telewizja Polska SA w Warszawie, oddział we Wrocławiu na dofinansowanie
przez gminę kosztów produkcji i emisji jednego programu audycji pn. Studio Wschód
w zamian za emisję 6 sekundowego bilbordu promującego Gminę Polanica-Zdrój
(25.09.br. )

IV.

W związku z realizacją zadań gminy i pełnioną funkcją, w okresie od 30
25 maja 2012 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach:

21.08.br. – spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w/s. współpracy
24.08.br. - spotkanie z Prezesem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w/s
World Games 2017 we Wrocławiu
25.08.br. – udział w obchodach Dnia Działkowca
03.09.br. – rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013, Gimnazjum Szkoła Podstawowa
Nr 2
04.09.br. – spotkanie z Przedstawicielami Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej w/s rajdu
05.09.br. – udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
07.09.br. – udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion
Glacensis
08.09.br. - udział w otwarciu polsko – czeskich zawodów tenisowych
10.09.br. – podpisanie umów notarialnych
11.09.br. - spotkanie z Wiceprezesem ZUK w/s współpracy
12.09.br. – spotkanie z Dyrektorem SCM w/s współpracy
18.09.br. - spotkanie z posłem Jakubem Szulcem w/s współpracy
18.09.br. – udział w uroczystościach Związku Sybiraków
19.09.br. - spotkanie z Prezesem Agroreg Nowa Ruda w/s wirtualnych elektrowni
25.09.br. – udział w otwarciu Biegu Trzeźwości
25.09.br. - udział w Gali Inżynierskiej we Wrocławiu i odebranie nagrody
Dolnośląska Budowa Roku, za inwestycję Park Zdrojowy
26.09.br. – spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w/s
współpracy

V. Informacja o uczestnictwie Zastępcy Burmistrza Miasta w naradach
i spotkaniach w tym okresie zostanie złożona na kolejnej sesji Rady
Miejskiej.

W celu uszczegółowienia zagadnień objętych sprawozdaniem, informacje będą
udzielane na sesji Rady Miejskiej.

Polanica-Zdrój, 27 września 2012 roku

