Polanica-Zdrój, 17 stycznia 2017r.

B.0057. 1 . 2017

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 29 grudnia 2016 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta
od 14 grudnia 2016 do 29 grudnia 2016 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 30 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 29 grudnia 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 13 decyzji administracyjnych oraz
1 postanowienie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert NGO i powołania Komisji Konkursowej
2. uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2017 roku
3. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę (dz. nr
166/4 obr. Sokołówka, dz. nr 234, 236, 247 i 269 obr. Nowy Wielisław)
4. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowej przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 166/4 obr. Sokołówka, dz. nr 234, 236,
247 i 269 obr. Nowy Wielisław)
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
6. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016
7. rezygnacji z pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej ( dz. nr 194/2 obr. Nowy Wielisław)

III.

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

- z firmą Handlowo-Usługową Mirosław Palbow we Lwówku Śląskim na obliczanie i pobór
w drodze inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na realizacje usług pn.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i
mieszanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój ( do 31.01.br.)
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na powierzenie
przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją w/w umowy ( do 31.01.br.)

- z Teatrem Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju na realizacje
zadania pn. Organizacja i realizacja wybranych imprez kulturalnych na terenie Gminy
Polanica-Zdrój w roku 2017 ( do 31.12.br.)
- z Lekarzem Medycyny Pracy Panem Markiem Tercha – Natkańcem na świadczenie usług
zdrowotnych obejmujących wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne
wynikające w ustawy Kodeks pracy i ustawa o służbie medycyny pracy, w Urzędzie
Miejskim w Polanicy-Zdroju ( do 31.12.2019r.)
- z osobą fizyczną na udostępnię nieruchomości pod lokalizację 2 kojców dla bezdomnych
psów dostarczonych przez SM w Polanicy-Zdroju, sprawowanie opieki nad przekazanymi
zwierzętami, zapewnienie jedzenia dla psów, czystości kojców ( rok 2017)
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na prowadzenie dla mieszkańców PolanicyZdroju programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu ( rok 2017 ).
- z osobą fizyczną na usuwanie śniegu z wejścia do budynku urzędu, OPS-u. SM i tarasu nad
salą narad ( do 31.01.2017r.)
IV.
W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
4.-6.01.2017r.. – udział w Festiwalu „Kalejdoskop talentów „
10.01.2017r – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
- spotkanie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska ws. stanu
czystości powietrza w Polanicy-Zdroju
14.01.2017r.- udział w spotkaniu noworocznym Zarządu Powiatowego OSP
17.01.2017r. – udział w uroczystościach „ Złotych Godów” Jubilatów z Polanicy-Zdroju

V.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza
Miasta uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach ( informacja od
14.12.2016r.):

14.12.2016r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim ws. projektów sportowych
15.12.2016r. – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
16.12.2016r. – spotkanie wigilijne Związku Sybiraków
4.-6.01.2017r. – Kalejdoskop Talentów, wręczanie nagród
5.01.2017r.

- udział w szkoleniu ws. Programu Kłodzka Wstęga Sudetów

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

