Polanica-Zdrój, 22 czerwca 2016r.

B.0057. 5 . 2016

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 25
maja 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 14 kwietnia 2016
do 25 maja 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 26 maja 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 maja 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 18 decyzji administracyjnych oraz
15 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisane zostały 2 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych
(działka nr 387/2 obr. Nowy Wielisław, lokal mieszkalny – ul. Łąkowa 11/24)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( 2 lokale
mieszkalne przy ul. Kościuszki 7/1, 7/2 )
3. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat (Teatr Zdrojowy)
4. przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych do sprzedaży ( przy ul. Kościuszki 7/6
i ul. Bystrzyckiej 3/8 )
5. przeznaczenia gminnych nieruchomości do oddania w dzierżawę na czas oznaczony
do 3 lat ( dz. nr 120 obr. Sokołówka, cz.dz. nr 28/8 obr. Nowy Wielisław, cz. dz. nr
511 i 108 obr, Centrum, część dz. nr 110 i 100 obr. Stary Zdrój) oraz na czas
oznaczony do 1 roku ( dz. nr 432/1 i cz. dz. nr 380/1 obr. Stary Zdrój )
6. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( Lipowa 2, Zdrojowa 20/11, 4 działki przy ul. Głowackiego obr.
Nowy Wielisław)
7. określenia założeń oraz powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 ( do 31.10.br.)
8. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat ( dz. nr 120 obr. Sokołówka, cz.dz. nr 28/8 obr. Nowy Wielisław,
cz. dz. nr 511 i 108 obr, Centrum, część dz.nr 110 i 100 obr. Stary Zdrój) oraz na czas
oznaczony do 1 roku ( dz. nr 432/1 i cz. dz. nr 380/1 obr. Stary Zdrój )

II.

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

- z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych oraz Wyrobów Tralek Betonowych w Szalejowie
Górnym na naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Polanicy-Zdroju ( do
25.05.br.)
- z 3 osobami, członkami Stałej Komisji Uzdrowiskowej na wykonywanie prac związanych z
opiniowaniem projektów i zmian w studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego gminy, projektów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz
wydawania opinii do opracowań planistycznych i interpretacji MPZP ( do 26.05.br.)
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z firmą Konstanty Szpurek EKO MIX z Wrocławia na realizację zadania pn. Usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na
terenie Gminy Polanica-Zdrój ( do 15.09.br.)
- z osobą fizyczną na wynajem lokalu mieszkalnego jako pomieszczenia tymczasowego dla
realizacji potrzeb Gminy, na czas oznaczony 1 miesiąca – lipiec 2016r.
- z Biurem Projektowo-Usługowym Instalacji i Sieci Sanitarnych w Wałbrzychu na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej w PolanicyZdroju ( do 5.08.br.)
- z Biurem Projektowo-Usługowym Instalacji i Sieci Sanitarnych w Wałbrzychu na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego w
Polanicy-Zdroju ( do 5.08.br.)
- z osobą fizyczną na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju
(od 8.06. do 20.06.br.)
- ze spółka Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości w Kłodzku ws. określenia sposobu
i zasad rozliczania energii elektrycznej na cel oświetlenia ul. Fabrycznej wzdłuż posesji
Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Zwycięzców 6a, 6b, 6f w Polanicy-Zdroju.
- z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie o korzystanie z usługi Paybynet ( czas
nieokreślony)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ul.
Krynicznej – istniejącej ścieżce na stoku tzw. Góralki – ul. Bystrzyckiej i Corso ( do
24.06.br.)
IV.

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

27.05.br. – spotkanie z Wójtem Gminy Kłodzko Stanisławem Longawą
i 01.06.br.
27.-28.05.br – udział w spotkaniach byłych polaniczan
28.05.br. – spotkanie z OSP ( Dzień Św. Floriana)
29.05.br. – udział w imprezach z okazji Dnia Dziecka ( z PZW i LOK)
02.-04.06.br. – udział w Kongresie Uzdrowisk Polskich w Ciechocinku

15.06.br. – spotkanie z przedstawicielem PGNiG ws. współpracy
16.06.br. – spotkanie z Dyrektorem PUP ws. siedziby
- spotkanie z grupą niemiecką ( pielgrzymka)
- spotkanie z Posłem RP Monika Wielichowską
17.-18.06.br. – udział w uroczystościach Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej + 50
21.06.br. – podpisanie umów notarialnych

V. Informacja obejmująca stopień realizacji zadań inwestycyjnych w okresie od 26 maja
2016r oraz dotycząca uczestnictwa Zastępcy Burmistrza w naradach i spotkaniach zostanie
złożona na następnej sesji, z uwagi na urlop wypoczynkowy Zastępcy Burmistrza.

