Polanica-Zdrój, 15 lutego 2017r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożone zostało na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju,
w dniu 17 stycznia 2017 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta
od 30 grudnia 2016 do 17 stycznia 2017 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 18 stycznia 2017 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 17 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 20 decyzji administracyjnych oraz
2 postanowienia w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienie publicznego w trybie z wolnej ręki „ in hause” na zadanie „ Odbiór
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych i mieszanych na
terenie Gminy Polanica-Zdrój od 14.02.2017r. do 13.02.2020”
2. przeznaczenia do sprzedaży gminnego lokalu mieszkalnego (ul. Hutnicza 3/2)
3. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( lokale
mieszkalne przy ul. Dąbrowskiego 1B/17, 1D/2 i ul. Bystrzyckiej 3/8)
4. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2017 roku
5. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 9/9)
6. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży
( dz. nr 135/33 obr. Centrum)
7. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg i chodników masy bitumicznej na terenie
Gminy Polanica-Zdrój ”
8. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
9. rezygnacji z pierwokupu prawa własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej
(dz. nr 145/26 obr. Nowy Zdrój - realizowana inwestycja 2 budynków
wielorodzinnych)

III.

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

- z Niepublicznym Zakładem Opieki Medycznej „Eskulap” w Polanicy-Zdroju na realizację
2 świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Polanicy-Zdroju, obejmujących: szczepienie
dziewcząt przeciwko HPV i szczepienie niemowląt przeciwko pneumokokom ( rok 2017)
- z osobą fizyczną prowadzącą schronisko na realizację zdania gminy w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami ( do 31.12.2017r.)
- z 2 osobami fizycznymi na pełnienie obowiązków konserwatora samochodów i sprzętu
p.poż w jednostce OSP w Polanicy-Zdroju ( rok 2017r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na letnie i zimowe
utrzymanie jezdni i chodników ( do 31.12.2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonywanie prac z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej ( czas nieokreślony)
- z osobą fizyczną na wynajem garażu na garażowanie samochodu służbowego straży
miejskiej ( do 31.12.2020r.)
- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)

IV.
W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
18.01.2017r. – spotkanie z Panią Dyrektor Przedszkola „ Gromadka Niedźwiadka”
19.01.2017r. – spotkanie w/s zagospodarowania obiektu po Szpitalu Chirurgii Plastycznej
w Polanicy-Zdroju, z Prezesem Agroreg Nowa Ruda
23.01.2017r. – audycja Radio Wrocław
- spotkanie noworoczne
30.01.2017r. – spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie zmian w oświacie
07.02.2017r. – spotkanie z Przełożonym oo. Sercanów w sprawie rozwoju obszaru w ulicach
Reymonta, Graniczna
9.02.2017r. – Walne zebranie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu
13.02.2017r. – spotkanie w sprawie klastra energetycznego w Starostwie Powiatowym

V.

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

18.01.2017r. – spotkanie z przedstawicielami firmy Philips ws. oświetlenia
energooszczędnego

23.01.2017r. – udział w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
- spotkanie noworoczne w Teatrze Zdrojowym
27.01. 2017r. – udział w posiedzeniu Rady Kłodzkiej Wstęgi Sudetów.
Ponadto Zastępca Burmistrza brał udział w Komisjach Rady Miejskiej.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

