Polanica-Zdrój, 13 grudnia 2016r.

B.0057. 9 . 2016

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w
dniu 27 października 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 30
sierpnia 2016 do 27 października 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 28 października 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 października 2016
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 31 decyzji administracyjnych oraz
15 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisanych zostało 6 umów notarialnych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych
(3 lokale mieszkalne – przy ul. Warszawskiej 11/2, Kościuszki 7/5 i 7/6 ; nieruchomość
przy ul. Lipowej 2, 2 działki nr 80/24 przy ul. Mickiewicza i 126/2 przy ul.
Gałczyńskiego)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży (przy ul. Mickiewicza
1/1)
3. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lokal
mieszkalny przy ul. Mickiewicza 1/1)
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
5. rezygnacji z pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej (dz. nr 12 obr. Piekielna Góra)
6. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży (przy ul. Bystrzyckiej
24/7)
7. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
8. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę (część
dz. nr 100/9 obr. Centrum – do 18 miesięcy ; dz. nr 288 i cz. dz. nr 235/4 obr. Centrum
- do 3 lat)
9. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony 18 miesięcy (część dz. nr 100/9 obr. Centrum)

III.

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

- z firmą Terra Group – Bogusław Albinowski w Zielonej Górze na wykonanie 10 szt.
kaskadowych konstrukcji kwietnikowej wiszącej 3-poziomowej malowanej model 600 wraz z
transportem (do 28.04.2017r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonanie robót
budowlanych polegających na budowie zbiornika sieciowego o pojemności 25 m3 na terenie
dz. nr 336 obr. Nowy Wielisław (do 30.11.2016r.)
- z osobą fizyczną na demontaż urządzeń kolorowej fontanny w Parku Zdrojowym i montaż
świetlnej fontanny, zabezpieczenie na okres zimowy fontann i urządzeń na terenie miasta oraz
ich montaż i uruchomienie wiosną 2017r. (od 2.11.2016r. do 3.05.2017r.)
- z 1 osobą fizyczną na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej (czas nieokreślony)
- ze spółką EuroCert sp. z o.o. w Warszawie na dostarczenie, personalizację i instalację
nośników bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą certyfikatu
kwalifikowanego oraz zapewnienie możliwości korzystania z niej w okresie ważności
certyfikatu ( do 4.12.2018r.).

IV.
W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach ( informacja od 30 sierpnia br.):
1.09.br. – udział w uroczystościach inauguracji roku szkolnego
10.-11.09.br. – udział w uroczystościach Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce
14.09.br. – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
16.-17.09.br. – udział w Ogólnopolskich Zawodach Straży Pożarnych
18.09.br. – Zawody Polskiego Związku Wędkarskiego
21.09.br. – nadanie sztandaru Szkołom Stowarzyszenia EDUKATOR w Polanicy-Zdroju
28.-29.09.br. – udział w uroczystościach 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
w Konstancinie
4.10.br. – spotkanie z dyrektorem Regionalnej Szkoły Turystycznej
7.10.br. – udział w zjeździe NSZZ Solidarność Dolny Śląsk ( Teatr Zdrojowy)
7.-9.10.br. – udział w Festiwalu „ Tęcza Polska”
13.10.br. - udział w uroczystościach 20-lecia Regionalnej Szkoły Turystycznej
14.10.br. – udział w Święcie Edukacji Narodowej
14.-15.10.br. – Festiwal Marii Czubaszek
16.-18.10.br. – pobyt w miejscowości Kartuzy ( zakreślenie ram współpracy)

8.11.br. – spotkanie z Prezesem Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
9.11.br. – spotkanie z właścicielem huty BARBARA
11.11.br. – udział w Święcie Niepodległości
15.11.br. – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu
16.11.br. – spotkanie ze Starostą Kłodzkim
18.11.br. – udział w otwarciu Festiwalu Poezji „ Poeci bez Granic”
22.11.br. – spotkanie z władzami miasta Dobruška w Czechach
25.11.br. – otwarcie Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
”Spotkania Radością Malowane”
1.12.br. – udział i prelekcja podczas konferencji dot. zanieczyszczenia powietrza,
Uniwersytet Wrocławski
5.12.br. – udział w otwarciu pracowni rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym
Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju
6.12.br. – spotkanie w sprawie reformy oświaty we Wrocławiu
8.-9.12.br. – udział uroczystościach 100-lecia miasta i 180-lecia uzdrowiska Ciechocinek
13.12.br. – Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Glacensis.
Ponadto brałem udział : - w spotkaniach opłatkowych
- w spotkaniach ws. reformy oświaty
- z AGROREG Nowa Ruda
- w spotkaniach z przedstawicielami RST
oraz podpisywałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminnych.

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza Miasta
uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach ( informacja od 28 października br.)
4.11.br. – udział w rozdaniu Kryształów Sudeckich
15.11.br. – posiedzenie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów
22.11.br. – spotkanie z Burmistrzem Dobruški w Czechach ws. realizacji wspólnych
inwestycji
1.-2.12.br. – spotkanie z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Euroregion Glacensis

9.12.br. – spotkanie Powiatowego Zespołu Kryzysowego .
Ponadto brał udział w Komisjach Rady Miejskiej oraz prowadził przetargi zbycia
nieruchomości oraz podpisywał akty notarialne ws. zbycia nieruchomości.
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