B.0057. II . 2016

Polanica-Zdrój, 25 lutego 2016r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 27 stycznia 2016 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 grudnia 2015
roku do 27 stycznia 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 stycznia 2016 roku przedstawiają się
następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 27 stycznia 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydałem 21 decyzji administracyjnych oraz 8
postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
II.

Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w roku 2016
2. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych na :
- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej
na terenie m. Polnica-Zdrój
- Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie m.
Polanica-Zdrój
3. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Elsterskiej 2/1, ul. Chopina 3/1 )
4. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (ul. Lipowa 2)
5. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i szkoły podstawowej
6. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
7. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gruntu
8. ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom
trzecim w 2016r.
9. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony do 3 lat ( dz. nr 338 obr. Stary Zdrój)
10. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 338 obr. Stary Zdrój)

11. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy u. Zdrojowej 20/11, ul. Łąkowej 11/24
12. rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej (dz. nr 98/1 obr. Stary Zdrój)

III.

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

- ze spółką KSSP Kuryło Suchodolski sp.k. z/s we Wrocławiu na wykonanie usługi doradztwa
prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach podatkowych dotyczących
rozliczeń Uzdrowiska Kłodzkie SA podatku od nieruchomości za lata 2011-2016
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z Teatrem Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju na organizacje i
realizację wybranych imprez kulturalnych na terenie Gminy Polanica-Zdrój w roku 2016,
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
- z osobą fizyczną na wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych ( od 2.02.br. do
2.03.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie i przekazanie 4 obrazów akwarelowych promujących miasto
Polanica-Zdrój (do 16.02.br.)
- ze spółką R.S.STUDIO sp. z o.o. z/s w Kamieniu na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój, terenu przy ul. Krynicznej MPZP
Stary Zdrój VI
- ze spółką R.S.STUDIO sp. z o.o. z/s w Kamieniu na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój, terenu przy ul. Bystrzyckiej MPZP
Centrum VI
- ze spółką R.S.STUDIO sp. z o.o. z/s w Kamieniu na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój, terenu przy ul. Zdrojowej MPZP
Centrum VII
- z firmą Instalatorstwo Elektryczne w Polanicy-Zdroju na wykonanie usługi pn. Prowadzenie
bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie m. Polanica-Zdrój ( do
28.02.2018r.)
- z firmą Ogólnobudowlaną z Woliborza na wykonanie usługi pn. Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie m. Polnica-Zdrój
(do 31.12.br.)

IV.

W zawiązku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją uczestniczyłem
w następujących naradach i spotkaniach:

28.01.2016r. – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Głównego OSP ws. imprez
ogólnokrajowych OSP w Polanicy-Zdroju
01.02.2016r. – spotkanie z prof. Rucińskim i prof. Millerem ws. idei Smart Medical City
11.02.2016r. – spotkanie z radnym Sejmiku Dolnośląskiego Czesławem Kręcichwostem ws.
współpracy

12.02.2016r. – spotkanie z p. Jarosławem Michalczukiem ws. Zjazdu Polaniczan w 2016r.
15.02.2016r. – spotkanie ze Starostą Powiatu Kłodzkiego ws. współpracy
16.02.2016r. – spotkanie Grupy Roboczej ws. funkcjonowania uzdrowisk,
Urząd Marszałkowski
17.02.2016r. – podpisanie Listu Intencyjnego (SCM,. DertaTech ) ws. Smart Medical City
22.02.2016r. – spotkanie z przedstawicielami Fundacji „ Pomarańczarnia”
23.02.2016r. – spotkanie z dyrektorem Hotelu Resort Spa Polanica ws. współpracy
i inwestycji.

V.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją, Zastępca Burmistrza
uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach:

28.01.2016r. – spotkanie z firmą Bio Solution ws. modernizacji oświetlenia miejskiego
10.02.2016r. – spotkanie pod pomnikiem Sybiraka. Rocznica wywozu Polaków na Sybir.
17.02.2016r. – spotkanie ws. Smart City Polanica
22.02.2016r. – spotkanie z harcerzami Szczepu Pomarańczarnia.
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