Polanica-Zdrój, 13 kwietnia 2016r.

B.0057. 3 . 2016

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 25 lutego 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 28
stycznia 2016 roku do 25 lutego 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 26 lutego 2016 roku
przedstawiają się następująco:

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy:

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 25 lutego 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 57 decyzji administracyjnych oraz
19 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisana została 1 umowa notarialna w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
(lokal mieszkalny – ul. Fabryczna 2/3)

II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. przeznaczenia gminnego pomieszczenia do sprzedaży (pomieszczenie wc wraz
z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Warszawskiej 27)
2. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
(pomieszczenie wc wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości przy ul.
Warszawskiej 27)
3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na Konserwację i utrzymanie Parku Zdrojowego oraz Parku
Leśnego w Polanicy-Zdroju w okresie do 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2019 r.
4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
5. powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowych z MZK sp. z o.o. ws.
planowanej budowy sieci wodociągowej w ul. Tuwima
6. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego wielobranżowego obejmującego zagospodarowania placu
centralnego w Polanicy-Zdroju wraz z niezbędną komunikacją drogową oraz
przebudową i rozbudową części kubaturowej tzw. Małego Rynku, wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego
7. objęcia okresową oceną kierowników jednostek organizacyjnych gminy
8. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony do 1 roku ( ogródki letnie – deptak, teren tzw. Małego Rynku)

9. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tyt. dzierżawy gminnych nieruchomości
gruntowych ( ogródki letnie – deptak, teren tzw. Małego Rynku)
10. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku (ogródki letnie – deptak, teren tzw. Małego
Rynku
11. rezygnacji z pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
(dz. nr 94/15 obr. Nowy Zdrój )
12. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju do realizacji zadań
z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego
2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
13. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego ( Lipowa 2)
14. rezygnacji z pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
(dz. nr 353/4 obr. Stary Zdrój )
15. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego ( 5 działek przy ul. Polnej, Kościuszki oraz Mickiewicza).

II.

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

- z Firmą Ogólnobudowlaną z Woliborza na wykonanie usług pn. Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni dróg i mostów z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój
( do dnia 31.12.2016r.)
- z 1 osobą fizyczną na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)]
- z firmą TARTACZNICTWO s.c. Szewczyk Wanda, Karpiński Mariusz w Starej Łomnicy
oraz firmą STAL-EKO Stolarstwo Usługowe, Marek Trybulec ze Złotna na kupno od gminy
drewna użytkowego i opałowego ( od marca do grudnia 2016r.)
- z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Sanitarnych „TAD BUD” w Polanicy-Zdroju na
realizację zadania pn. Wykonanie remontu nawierzchni alejek parkowych z kruszywa
mineralnego w Parku Szachowym i Parku Różaneczników w Polanicy-Zdroju (do
31.05.2016r.)
- z Miejskim Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonanie robót
budowlanych polegających na budowie wodociągu zasilającego ul. Tuwima w PolanicyZdroju (do 31.05.2016r.)
- z osobą fizyczną na zaksięgowanie dokumentów, sporządzenie bilansu oraz zeznania
podatkowego CIT-8 za 2015r. dla OSP ( do 29.03.2016r.)
- z osobą fizyczną na likwidację domku handlowego ( rozbiórka i wywóz materiału
rozbiórkowego) oraz tablicy na Małym Rynku ( do 24.03.2016r.)
- z Firmą SALUS we Wrocławiu na wykonanie usługi pn. Konserwacja i utrzymanie Parku
Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju w okresie od 1.04.2016r. do 31.03.2019r.
- z Centrum Technologii i Budownictwa INTECH sp. z o.o. we Wrocławiu na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo-kosztorysowej dla
obszaru Mały Rynek, zgodnie z założeniami pracy konkursowej i wytycznymi
zamawiającego, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji ( koncepcja pokonkursowa – do
30.04.2016r., projekt i kosztorys – do 31.08.2016r., nadzór autorski – do VI.2019r. )

- z osobą fizyczną na renowację 16 ławek na deptaku, uszkodzonych ławek parkowych
i ulicznych ( do 29.04.2016r.)
- z firmą Al-KWIATON urządzanie i utrzymanie zieleni Jerzy Kowalski w Polanicy-Zdroju
na wykonanie ukwiecenia, montażu, pielęgnacji i demontażu 15 szt. wiszących konstrukcji
kwietnikowych oraz 8 szt. skrzynek kwiatowych ( rok 2016)
- z 5 osobami fizycznymi na uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej oraz wykonanie prac jej przypisanych – opiniowanie projektów studium,
planów zagospodarowania przestrzennego, analiz zmian i interpretacji MPZP.

IV.

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

17.03.br. – spotkanie z Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroju
18.03.br. – Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Dzień otwartych drzwi
19.03.br. – spotkanie Strażaków Polanica - Ceska Skalica,
spotkanie z Burmistrzem Ceskich Skalic
23.03.br. – Kongres Samorządowy we Wrocławiu
1.04.br. – Stare Mesto w Czechach , spotkanie gmin pogranicza
4.04.br. – złożenie wiązanki pod tablicą upamiętniającą Stanisława Kozickiego
6.04.br. – spotkanie ws. Smart Medical City
8.04.br. – podpisanie umowy notarialnej
11.04. – spotkanie z Przełożonym Zgromadzenia Ojców Sercanów ws. szlaku Św. Damiana
Ponadto przeprowadziłem przetargi na sprzedaż nieruchomości i inwestycje gminne.
Brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej:

V.

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