Polanica-Zdrój, 29 grudnia 2016r.

B.0057.10.2016

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w
dniu 13 grudnia 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 28
października 2016 do 13 grudnia 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 14 grudnia 2016 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 13 grudnia 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 2 decyzje administracyjne oraz 3
postanowienia w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisane zostały 2 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych
(działka nr 343 obr. Stary Zdrój – nabycie własności przez użytkownika wieczystego,
lokal mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 33/2)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży (dz. nr 145/40 obr.
Nowy Zdrój, dz. nr 26/3 obr. Sokołówka, dz. nr 135/33, 135/31 i 135/30 obr.
Centrum)
2. 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 DRESO POPIR W. Rura 62-081 Przeźmierowo porozumienie w sprawie
współfinansowania budowy drogi dojazdowej na terenie gminnym w Obr. Nowy Zdrój
działki 27/4, 27/2 i 145/28 ( do 31.12.br.)
- z Agencją Ochrony Osób i Mienia K2 sp. z o.o. w Nowej Rudzie na wykonanie usługi
konserwacji lokalnego systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku Urzędu
Miejskiego ( rok 2017 )
- z Agencją Ochrony Osób i Mienia K2 sp. z o.o. w Nowej Rudzie na wykonanie usługi
ochrony obiektu Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3 ( rok 2017)
- z firmą MARKUS radix’s software Marek Kugler Budziska na sprawowanie opieki
autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu RADIX, ELUD+, KASA+, EGRUN+,
GOK+<, POGRUN+, PŁACE+, KADRY+, WYB+, WIP+, EGW+ i FAKTURA+ (rok 2017)

- z firmą Digiteo Grzegorz Sokołowski w Polanicy-Zdroju na świadczenie usług
hostingowych ( do 20.12.2017r.)
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na roboty budowlane
związane z budową wodociągu w ul. Kruczkowskiego ( do 14.06.2017r.)
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na roboty budowlane
związane z budową wodociągu w ul. Warszawskiej/Kościuszki ( do 14.06.2017r.)
- ze Spółką Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA” s.c. w Bielsku Białej na
obsługę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów obejmujących przeterminowane lub
zbędne leki, wyroby medyczne ( rok 2017)
- ze Spółką BUDMEX sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej wykonanie zadania pn.
„Przebudowa części pomieszczeń zlikwidowanego Baru Turysta dla potrzeb pomieszczeń
biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej” ( do 31.05.2017r.)
IV.
W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
14.12.br. – udział w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
15.-16.12.br.- udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
w Muszynie
- spotkanie z Prezydentem Kołobrzegu Januszem Gromkiem
17.12.br. – spotkanie wigilijne z członkami Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Polanicy-Zdroju
21.12.br. – udział w debacie dotyczącej walki ze smogiem na Dolnym Śląsku
(siedziba Agory Wrocław)
22. 12.br. – spotkanie wigilijne w Diecezji Świdnickiej
oraz podpisywałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminnych.
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