B.0057. 8 . 2016

Polanica-Zdrój, 27 października 2016r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w
dniu 29 sierpnia 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 23
czerwca 2016 do 29 sierpnia 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 30 sierpnia 2016 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesjach w dniu 29 sierpnia i 30
września 2016 roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 82 decyzje administracyjne oraz 27
postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisane zostały 2 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych
(2 lokale mieszkalne – przy ul. Kościuszki 7/2 i Zdrojowa 7/5 )

II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 11/2, nieruchomość przy
ul. Lipowej 2)
2. opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok
2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021
3. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016
4. powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu robót w okresie gwarancyjnym dla
zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju wraz
z dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ”
5. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na ubezpieczenie majątku i
odpowiedzialności Gminy Polanica-Zdrój
6. zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w PolanicyZdroju
7. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( przy ul. Warszawskiej
9/9 )
8. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( działka
nr 80/26 obr. Nowy Zdrój; lokal mieszkalny przy Warszawskiej 9/9 )
9. ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego ( przy al. Wojska Polskiego
23 – MBP)
10. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016

11. przeznaczenia gminnej nieruchomości do sprzedaży na rzecz wieczystego
użytkownika ( działka nr 343 obr. Stary Zdrój )
12. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz
wieczystego użytkownika ( działka nr 343 obr. Stary Zdrój )
13. przekazanie nieruchomości lokalowej jako wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
działalności statutowej przez samorządową instytucję kultury ( przy al. Wojska
Polskiego 23 – MBP)
14. przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy
15. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( działki nr 126/2 i 126/3 obr. Sokołówka; działka nr 80/18 i 80/24
obr. Nowy Zdrój )
16. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( przy ul. Kilińskiego
19/8)
17. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 33/2 )
18. przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

II.

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

- z 3 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z osobą fizyczną na wymianę daszku drewnianego nad tablicą reklamowo-informacyjna
przy al. Wojska Polskiego ( do 2.09.br.)
- z osobą fizyczną, opiekunem na dowóz dziecka niepełnosprawnego z Polanicy-Zdroju do
Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym ( od 1.09.br. do 23.06.2017r.)
- z Teatrem Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju na dzierżawę
nieruchomości przy ul. Parkowej 2 tj. Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej jako
operatorem na czas oznaczony 36 miesięcy
- z firmą Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA we Wrocławiu na realizację
usługi pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój część
1(A – ubezpieczenie mienia) na czas określony do 30.08.2018r.
- z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z Łodzi na realizacje zadania pn.
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój część 2(B – od
odpowiedzialności cywilnej ) na czas określony do 30.08.2018r.
- z 4 osobami fizycznymi i Spółką Miejski Zakład Komunalny Polanicy-Zdroju na
wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Bursztynowej w
Polanicy-Zdroju ( do 30.11.br.)
- z firmą DAR-KOP Firma Usługowo-Handlowa w Wambierzycach na wykonanie zadania
pn. Przebudowa schodów terenowych oraz terenu przy krzyżu w Polanicy-Zdroju ( do
15.11.br.)
- z Hotelem Polanica Resort Spa w Polanicy-Zdroju na udostępnienie w roku szkolnym
2016/2017 krytej pływalni dla uczniów polanickich szkół w ramach realizacji zajęć
wychowania fizycznego
- z osobą fizyczną na wykonanie audytu szacunkowego powykonawczego dla obiektu
Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego z raportem, który wykaże poziom uzyskanych

oszczędności energetycznych, a także redukcji związanych kosztów eksploatacyjnych w/w
kompleksu, jako rezultatu wykonanej termomodernizacji ( do 17.10.br.)
- z osobą fizyczną na naprawę uszkodzonych ławek parkowych i ulicznych ( do 20.10.br. )
- z osobą fizyczną na opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych okazów drzew
z uwzględnieniem zaleceń dotyczących pielęgnacji, wycinki i nasadzeń, z podziałem na dwa
obszary : Park Zdrojowy i historyczny układ urbanistyczny miasta, wraz z kosztorysem
inwestorskim ( do 5.12.br.)
- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe POLONEZ na dowóz tam i z powrotem uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum EDUKATOR oraz Szkoły Podstawowej nr 2 własnym transportem na basen do
Hotelu Polanica Resort Spa ( rok szkolny 2016/2017 )

IV.

Informacja Burmistrza Miasta z uczestnictwa w naradach i spotkaniach, w okresie od
30 sierpnia 2016r. zostanie przedstawiona na następnej sesji.

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępcy Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach :
01.09.br. - uczestniczyłem w otwarciu roku szkolnego 2016/2017
02.09.br. – spotkanie z przedstawicielem Klubu Sportowego Polanica ws. domku sportowca
21.09.br. – uczestniczyłem w uroczystości wręczenia sztandaru Szkole EDUKATOR
27.09.br. – uczestniczyłem w rozprawie sądowej ws. służebności gruntowej pod sieć
wodociągową
28.-29.09.br. – uczestniczyłem w 25-leciu SGURP w Konstancinie-Jeziorna
05.10.br. – uczestniczyłem w giełdzie partnerstw polsko-czeskich w Wałbrzychu
18.10.br. – spotkanie w Dzierżoniowie ws. tzw. OSI, środki unijne województwa
dolnośląskiego
19.10.br. – brałem udział w obradach Kapituły Kryształów Sudeckich
20.10.br. – Dzień Seniora w Klubie Emerytów
21.10.br. – udział w odsłonięciu rzeźby z tablicą pamiątkową poświęconą wspinaczom
wysokogórskim Janowi Franczukowi i Stanisławowi Frausowi
Ponadto uczestniczyłem w Komisjach Rady Miejskiej, organizacji przetargów oraz
przeprowadziłem przetarg na sprzedaż mienia gminnego.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

