Polanica-Zdrój, 29 sierpnia 2016r.

B.0057. 6 . 2016

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 22
czerwca 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 26 maja 2016
do 22 czerwca 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 23 czerwca 2016 roku
przedstawiają się następująco :
Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

I.

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 22 czerwca 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 50 decyzji administracyjnych oraz
26 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisane zostały 4 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych
(3 lokale mieszkalne – przy ul. Bystrzyckiej 24/5, ul. Zdrojowej 20/11, ul. Kościuszki 7/1
oraz 1 dosprzedaż – część nieruchomości przy ul. Warszawskiej 27)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę ( czas
oznaczony do 3 lat – dz. nr 265/39 obr. Centrum i cz. dz. nr 266/8 obr. Centrum oraz
do 1 roku – część dz. nr 102/2 obr. Centrum)
6. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tyt. dzierżawy gminnej nieruchomości
gruntowej
7. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę ( dz. nr 265/39 obr. Centrum i cz. dz. nr 266/8 obr. Centrum oraz część
dz. nr 102/2 obr. Centrum)
8. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 7/5)
9. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Warszawskiej 11/2)
10. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( lokale
mieszkalne przy ul. Kościuszki 7/5 i 7/6)
11. rezygnacji z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości
gruntowej ( dz. nr 130/5 o pow. 723 m2 obr. Centrum ul. Złota 7)
1.
2.
3.
4.
5.

12. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( 4 działki
– nr 126/2 i 126/3 obr. Sokołówka oraz nr 80/18 i 80/24 obr. Nowy Zdrój )
13. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polanica-Zdrój
14. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( 4 działki
nr 387/3, 387/4, 387/5 i 387/6 obr. Nowy Wielisław )

II.

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

- z firmą Wycinka i pielęgnacja drzew KAJTO Łukasz Czubak z Ostrowina na wykonanie
usługi pn. Wycinka metodą alpinistyczną drzew zlokalizowanych na terenie lasów gminnych w
Polanicy-Zdroju ( do 30.07.br.)
- z firmą B-EXPERT sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla
projektu pt. Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków Gminy Polanica-Zdrój
( do 17.07.br.)
- z gabinetem weterynaryjnym Jarosław Galler w Dusznikach –Zdroju na świadczenie usług
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ( do 22.06.2018r.)
- z 4 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych oraz Wyrobów Tralek Betonowych w Szalejowie
Górnym na wykonanie prac obejmujących wymianę i rozbiórkę elementów wyposażenia
placów zabaw, naprawę urządzeń zabawowych oraz wymianę piasku ( do 14.07.br.)
- z DAR-KOP Firmą Usługowo-Handlową w Wambierzycach na wykonanie zadania pn.
Wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych o nr nr ewidencyjnych 80/21, 80/22,
80/23, 80/24, 80/26 obr. Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju ( do 31.08.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w ul.
Reymonta od. ul. Granicznej do wjazdu na teren klasztoru ( do 30.09.br.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dzieła tj. Projektów organizacji ruchu drogowego w ulicach
Żeromskiego – Kościuszki i ul. Zdrojowej ( do 5.09.br.)
- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie TAXI osobowe na dowóz
dziecka niepełnosprawnego z Polanicy-Zdroju i sprawowanie nad nim opieki, do Szkoły
Integracyjnej w Szalejowie Górnym ( od 1.09.br. do 30.06.2017r.)
- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie TAXI osobowe na dowóz
dziecka niepełnosprawnego oraz matki z Polanicy-Zdroju do Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Ścinawce Dolnej 21B ( od 1.09.br. do 30.06.2017r.)

IV.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach :

24.06.br. – udział w Konferencji Uniwersytetu Przyrodniczego
- udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w polanickich szkołach
25.06.br. – udział w Walnym Zebraniu TMP

27.06.br. – udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DIS
29.06.br. – spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu ws. wspólnych inwestycji
01.07.br. – udział w Konferencji firmy EWA-MED.
05.07.br. – posiedzenie Zarządu DOT
08.07.br. - spotkanie ws. Mistrzostw Polski Straży Pożarnych
21.07.br. – pobyt w Świętochłowicach
04.08.br. – udział w Święcie Policji
08.08.br. – wizytacja basenu w Międzylesiu
11.08.br. – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
12.08.br. – spotkanie z Przełożonym Klasztoru Chrystusa Króla, ojcowie sercanie
- spotkanie z Prezesem Agroreg Nowa Ruda
- spotkanie z V-ce Prezesem Spółki Uzdrowiska Kłodzkie
20.08.br. – otwarcie 52 Memoriału Szachowego im. Akiby Rubinsteina
26.08.br. – posiedzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
28.08.br. – zamknięcie Memoriału Szachowego w Polanicy-Zdroju

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza Miasta
uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach ( informacja od 26 maja 2016r.) :
03.06.br. - spotkanie z przedstawicielami KS Polanica ws. domku sportowca
i zagospodarowania OSiR
11.06.br. – spotkanie z Miejskim Zakładem Komunalnym, odbiór wodociągu przy Tuwima
20.06.br. – spotkanie z projektantem Małego Rynku
14.07.br. – spotkanie z Panem Karlem Rejentem ws. wspólnego polsko-czeskiego projektu
sportowego- tenisowego
20.07.br. – spotkanie z projektantem modernizacji oświetlenia ulicznego
21. 07.br. – spotkanie młodzieżą miasta Telgte i Oldenburg przybyłej na Światowe Dni
Młodzieży

25.07.br. – spotkanie z projektantem Małego Rynku
26.07.br. – wprowadzenie wykonawcy na roboty – droga boczna od ul. Mickiewicza.
Ponadto podpisywał umowy notarialne i uczestniczył w Komisjach Rady Miejskiej.

