Polanica-Zdrój, 25 maja 2016r.

B.0057. 4 . 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 kwietnia 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 26
lutego do 13 kwietnia 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 14 kwietnia 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 kwietnia 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 67 decyzji administracyjnych oraz
26 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
3. podpisana została 1 umowa notarialna w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
(lokal mieszkalny – ul. Chopina 3/1)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. powołania/ustalenia składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Polanicy-Zdroju
2. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego nt. ” Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację
oczyszczalni ścieków Szalejewie Górnym”
3. przeznaczenia gminnych domków handlowych do oddania w najem na czas
oznaczony od 01.01.2016r. do 31.2.2016r.
4. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 20/11, 9 działek
niezabudowanych przy ul. Głowackiego i Wiejskiej )
5. wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w
Polanicy-Zdroju
6. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
7. rezygnacji z prawa pierwokupu własności niezabudowanych nieruchomości
gruntowych ( 2 działki przy ul. Kamiennej)
8. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie lub oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
Polanica-Zdrój
9. wprowadzenia instrukcji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w
Urzędzie Miasta Polanica-Zdrój
10. określenia wzoru dokumentów stosowanych przy wykonywaniu Uchwały Nr
XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015r. w sprawie

określenia zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Polanica-Zdrój
11. wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej na terenie
Gminy Polanica-Zdrój
12. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w
czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanica-Zdroju zarządzonych na
dzień 19 czerwca 2016r.
13. zasad wprowadzania centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług oraz
sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Polanica-Zdrój
14. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( 2 lokale
mieszkalne przy ul. Zdrojowej 7/5 i ul. Bystrzyckiej 24/5).

II.

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

- z osobą fizyczną na pomalowanie gabinetu Burmistrza Miasta
- z firmą CREATIVE TOWER Paweł Gałecki w Wilamowicach na opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. „ Wykonanie termomodernizacji budynków
szkolnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia EDUKATOR w PolanicyZdroju” ( do 30.04.2016r.)
- z firmą ECOKUBE sp. z o.o. Technologie Ochrony Środowiska w Łodzi na wykonanie
dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym ( do
27.06.2016r.)
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z osobą fizyczną na uruchomianie, sterowanie, konserwację fontann w Parku Zdrojowym,
Szachowym, Różaneczników oraz przed teatrem, czyszczenie niecek fontann, oczka
wodnego w Parku Leśnym oraz letniej pijalni, bieżące drobne naprawy urządzeń fontann i
wodozbiorów ( do 31.10.2016r.)
- z Kancelarią Prawną w Polanicy-Zdroju na prowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia
spadku
- z osobą fizyczną na prowadzenie rejestru wyborców miasta, aktualizację danych w rejestrze,
sporządzanie meldunków z rejestru ( 2016r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego w ulicach
Dąbrowskiego, Zdrojowej, Parkowej, Bystrzyckiej, Konopnickiej, Matuszewskiego,
Krynicznej ( do 30.06.2016r.)
- z osobą fizyczną na naprawę i pomalowanie 2 ławek na placu zabaw przy ul. Bystrzyckiej
IV.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach ( informacja od 26.02.2016r.):

02.-03.03.br. – udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
07.03.br. – spotkanie w Specjalistycznym Centrum Medycznym ws. współpracy
17.03.br. – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa „Zdroje”

19.03.br. – udział w Walnym Zebraniu OSP Polanica-Zdrój
24.03.br. – spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy
31.03.br. – posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
05.-25.04.br. – urlop
26.04.br. – uroczystości rocznicy śmierci Leona Birkholza
27.04.br. – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
29.04.br. – zakończenie roku szkolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej ( maturzyści)
04.05.br. – podpisanie umowy notarialnej ws. zmiany umowy spółki MZK
06.05.br. – spotkanie z Prezesem Funduszu Wczasów Pracowniczych Ewą Fica
07.05.br. – obchody Święta Straży Pożarnej w Kłodzku
- BIKE Maraton
11.05.br. – spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego
17.05.br. – walne zebranie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

V. W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza
uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach:
14.04.br. – udział w obchodach rocznicowych Chrztu Polski
19.05.br. – wręczenie honorowego tytułu dla Islandczyków współpracujących z RST
21.04.br. – przegląd gwarancyjny CORSO
22.04.br – udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
27.04.br – spotkanie w Rychnowie ws. wspólnego projektu polsko-czeskiego
29.04.br. – udział w rozprawie sądowej w Legnicy z firmą ROKAM
08.05.br. – otwarcie i udział w biegu górskim
19.05.br. – udział w szkoleniu dot. projektów polsko-czeskich
Ponadto podpisał umowę notarialną ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego i brał udział w
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

