Polanica-Zdrój, 21 czerwca 2017r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 28
kwietnia 2017 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 30 marca
2017r. do 28 kwietnia 2017 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 29 kwietnia 2017 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 28 kwietnia 2017 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 33 decyzje administracyjne oraz 8
postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisana została 1 umowa notarialna w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
(lokal mieszkalny przy ul. Hutnicza 3/2)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gruntów
2. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 9/9, 4 działki przy ul.
Głowackiego i 1 działka przy ul. Mickiewicza )
3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r
4. przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej ( dz. nr 338 obr. Stary
Zdrój)
5. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( dz. nr 338
obr. Stary Zdrój)
6. przeznaczenia 9 gminnych domków handlowych do oddania w najem na czas
oznaczony do 12 miesięcy ( rok 2017)
7. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn.
„Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.
Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”
8. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r
9. przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej ( lokal mieszkalny przy
ul. Bystrzyckiej 13/3)
10. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( działka
nr 26/3 obr. Sokołówka, lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 1E/3 )
11. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r

12. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do dzierżawy ( cz. dz. nr 116/20
obr. Centrum – do 3 miesięcy; dz. nr 110/2 obr. Sokołówka - do 3 lat)
13. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieogranicznowego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 9/9, 4 działki przy ul.
Głowackiego i 1 działka przy ul. Mickiewicza ).

III.

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

- z 4 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z osobą fizyczną na pełnienie nadzoru nad terenami zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju ( do
31.03.2020r.)
- z osobą fizyczną na uruchomienie, konserwację oraz drobne naprawy fontann w parku,
wodozbiorów, oczka wodnego w parku leśnym oraz letniej pijalni ( do 31.10.2017r.)
- z Biurem Projektowania i Usług Technicznych PROKOM w Dzierżoniowie na wykonanie
dokumentacji projektowej pt. „Modernizacja kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie
rozwiązanie istniejących problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym
zagospodarowaniem na terenie m. Polanica-Zdrój” ( do 22.09.2017r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektu dot. zmiany organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robót budowlanych oraz projektu nowej docelowej organizacji ruchu drogowego
w ul. Ogrodowej w Polanicy-Zdroju, skrzyżowanie z ul. Zdrojową w związku z planowanym
wykonanie nowej nawierzchni drogi, stanowiącej dojazd do obiektu „Nowy Zdrój” (do
18.07.2017r.)
- ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Polanicy-Zdroju na użyczenie
gruntu dla potrzeb Gminy Polanica-Zdrój w celu ustawienia stacji pomiarowej do badań
klimatu, w celu oceny stanu sanitarnego powietrza ( do 22.07.2019r.)
- z osobą fizyczną na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy ( do 23.06.2017r.).

IV.
W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
05.-08.05.2017r. – udział w Konferencji nt. turystyki senioralnej „Silver Tourism” – Darłowo
11.05.2017r. – spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie ws. programu
poprawy powietrza w uzdrowiskach dolnośląskich
12.05.2017r. – udział w obchodach „ Dnia Strażaka” w Kłodzku
17.05.2017r. – spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad ws. skrzyżowania Polanica-Wambierzyce
18.05.2017r. - udział w obchodach 460-lecia Augustowa w ramach Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP
22.05.2017r. – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

24.05.2017r. – udział w konferencji powiatowej nt. obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego w Hotelu Polanica
25.-27.05.2017r. – walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Kołobrzegu
27.05.2017r. – święto Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju
07.06.2017r. – święto Straży Granicznej w Kłodzku
08.06.2017r. – udział w spotkaniach związanych z 70-leciem działalności Zgromadzenia
Sióstr Św. Józefa w Polanicy-Zdroju
12.06.2017r. – posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

V.

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

18.05.2017r. – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
23.05.2017r. – udział w konferencji dotyczącej inwestycji przeciwpowodziowych na Ziemi
Kłodzkiej
27.05.2017r. – udział w festynie antyalkoholowym Szkoły Podstawowej Nr 2
20.06.2017r. – udział w Walnym Zgromadzeniu Kłodzkiej Wstęgi Sudetów

Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta podpisał umowę notarialną, prowadził przetargi
inwestycyjne oraz brał udział w Komisjach Rady Miejskiej .

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

