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Polanica-Zdrój, 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 28 lutego 2012 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 grudnia
2011 roku do 27 lutego 2012 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 lutego 2012 r. przedstawiają
się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na Sesji w dniu 28 lutego 2012
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 32 decyzje administracyjnych oraz
13 postanowień, w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II.

Wydałem w tym okresie z a r z ą d z e n i a w sprawach :
1. wprowadzenia zmian w budżecie ( 29.02.br.)
2. uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2012 roku
(29.02.br.)
3. przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych, w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat, na cele inwestycyjne ( dz. nr
530/2 i 800 obr. Szalejów Górny w gminie Kłodzko, część dz. nr 295 obr.
Stary Zdrój - 02.03.br.)
4. przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych i urządzeń,
w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 217, 53/3 obr.
Sokołówka, dz. nr 322/1, cz. dz. nr 261/5 obr. Centrum, cz. dz. nr 330 obr.
Stary Zdrój, dz. nr 252, cz. dz. 345 obr. Nowy Wielisław, cz. dz. nr 94/16 obręb
Nowy Zdrój, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z kolektorem
dopływowym ścieków w granicach administracyjnych miasta - 02.03.br.)
5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój ( 29.02.br.)
6. określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu ( 14 działek
przy ul. Mickiewicza - 05.03.br.)
7. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości i urządzeń, przeznaczonych do
oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym
(cz. dz. nr 295, nr 330 obr. Stary Zdrój, dz. nr 312/13, nr 116/21, dz. nr 322/1,
cz. dz. 261/5 obr. Centrum, dz. nr 217 i 53/3 obr. Sokołówka dz. nr 252, cz.
dz. 345, dz. nr 351/4, 351/4 i 264 obr. Nowy Wielisław, cz. dz. nr 94/16 obręb
Nowy Zdrój, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z kolektorem
dopływowym ścieków w granicach administracyjnych miasta – 07.03.br )

8. przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych, w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony do 1 roku ( cz. dz. nr 586/1, 586/2,
586/3, 586/5, 586/6, 586/7 obr. Centrum – 07.03.br.)
9. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku, w trybie bezprzetargowym (cz. dz. nr
586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7 obr. Centrum – 12.03.br.)
10. sprostowania błędów pisarskich w zarządzeniu nr 01/2012 w spr. ustalenia
cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych, zbywane osobom
trzecim w 2012 roku ( rok, VAT – 14.03.br.)
11. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 5 postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego ( 16.03.br. )
12. przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych, w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony do 1 roku ( cz. dz. nr 353/5 obr. Stary
Zdrój – 19.03.br.)
13. określenia warunków przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego
stanowiącego własność gminy ( bar TURYSTA – 19.03.br.)
14. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku, w trybie bezprzetargowym ( cz. dz.
nr 353/5 obr. Stary Zdrój – 19.03.br.)
15. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, na cele
inwestycyjne ( dz. nr 530/2 i 800 obręb Szalejów Górny Gm. Kłodzko, cz. dz.
nr 295 obr. Stary Zdrój – 19.03.br. )
16. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, w 2012 roku (19.03.br.)

III.

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

- z Miejskim Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju na wynajęcie Teatru Zdrojowego na
koncert Krzysztofa Krawczyka „ Złote Przeboje”
- z Firmą Jacek Kawala FRAM KONSULTING z Krakowa na wykonanie studium
wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „ Wykonanie monitoringu
wizyjnego w Polanicy-Zdroju – II etap” ( do 19.03.br. )
- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór opłaty uzdrowiskowej, na czas nieokreślony
- z Firmą Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Łuczak w Polanicy-Zdroju na
wykonanie usługi pn. Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia
ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój ( do 01.03 2013 r. )
- z Firmą Ogólno-Budowlaną Robert Matyszczyk z Woliborza na wykonanie
remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie
miasta Polanica-Zdrój ( do 31.12.br. )
- wspólnie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przy ul. J. Dąbrowskiego 1A i 1 G z
Firmą Zakład Reklamowy Znak pl Krzysztof Gabory z Otmuchowa na wykonanie 2
tablic dla projektu partnerskiego „ Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w PolanicyZdroju” (do 14 marca br.)
- z Miejskim Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonywanie
usług komunalnych w Polanicy-Zdroju ( do 31.12.br.)

- z osobą fizyczną na zaksięgowanie dokumentów, sporządzenie bilansu oraz
zeznań podatkowych CIT-8 Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju
- z Firmą Agencja Reklamowa CLASSIC z Piekar Śląskich na wykonanie Polanickiej
Gazety Turystycznej ( do 27.04.br.)
- z Polską Federacją Nordic Walking z Gdańska na wspólną organizację imprezy
sportowej „ Mistrzostwa Polski Nordic Walking 2012” ( 05.05.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektu oznakowania ścieżek rowerowych m.
Polanica-Zdrój ( do 10.04.br.)
- z Firmą Reklamową Bartosza Chmiela z Łodzi na wykonanie 2000 egz. Folderu
Informacyjnego „ Polanica-Zdrój na wiosnę i lato ” ( do 30.04.br.

IV.

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

05.03.br. – spotkanie z Prezesem TFI KGHM w/s współpracy
06.03.br. – spotkanie z nowym Dyrektorem Specjalistycznego Centrum Medycznego
w Polanicy-Zdroju, Panią Renatą Jażdż – Zaleską
20.03.br. - udział w posiedzeniu zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
21.03.br. – spotkanie z członkiem Dolnośląskiej Izby Turystycznej w/s promocji
Gminy Polanicy-Zdroju, na terenie Wrocławia
22.03.br. – spotkanie z Prezesem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w/s
Współpracy
23.03.br. - spotkanie z Dyrektorem szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej
24.03..br. – udział w otwarciu imprezy „ Tradycja Stołów Wielkanocnych ”
w Ścinawce Średniej
28.03.br. – udział w zarządzie OSP
29.03.br. – spotkanie z przedstawicielami Komendy Głównej OSP w/s organizacji
imprezy

IV.

W związku z realizacją zadań gminy i pełnioną funkcją Zastępca
Burmistrza Miasta uczestniczył w różnych naradach i spotkaniach:

01.03.br. – konferencja w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, w sprawie odpadów
19.03.br.- rozprawa w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, w sprawie o odsetki
przeciwko Firmie ANTI

22.03.br. - rozprawa w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, w sprawie o odsetki
przeciwko Firmie DIWAL
26.03.br. – spotkanie z Prezesem MZK sp. z o.o. w sprawie gospodarowania
odpadami
Ponadto uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.
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