Polanica-Zdrój, 29 listopada 2017r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 27
października 2017 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 22
czerwca 2017r. do 27 października 2017 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 28 października 2017 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 27 października 2017
roku - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 27 decyzji administracyjnych oraz
7 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisane zostały 2 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych
(lokale mieszkalne przy ul. Zdrojowej 23/3 i przy ul. Bystrzyckiej 24/7 )

II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 28/8 obr. Nowy Wielisław + 24
komórki)
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
4. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy ( do 31.08.2018r.)
5. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 78/2 obr. Centrum)
6. wprowadzenia polityki szkoleniowej pracowników Urzędu Miejskiego w PolanicyZdroju
7. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w
dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat ( dz. dz. nr 100/9 obr. Centrum)
8. przeznaczenia gminnego lokalu do sprzedaży (lokal mieszkalny przy ul. Dębowej
16/10 )
9. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Dębowej 16/10

III.

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

- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z Firmą Osteomedik w Piastowie na zorganizowanie i wykonanie badań
densytometrycznych w Polanicy-Zdroju ( 1.12.2017r.)
- z firmą EDEMAX Maciej Dębosz w Polanicy-Zdroju na wykonanie zadania pn.
Zaprojektowanie i wymiana palnika kotła olejowego na gazowy, z wykonaniem przyłącza
gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej kocioł co, w kotłowni szkolnej w
Polnicy-Zdroju przy ul. Kościuszki 13 i 15 ( do 28.12.2017r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie wymiany pomostów drewnianych mostków (kładek)
zlokalizowanych w Parku Leśnym w Polanicy-Zdroju oraz remontu poręczy drewnianych
wraz z ich pomalowaniem ( do10.11.2017r.)
- z osobą fizyczną na wdrożenie programu ESOD, dygitalizowanie dokumentów, skanowanie
i ich opis w bazie ( listopad 2017r.)
- z osobą fizyczną na remont bariery schodowej przy zejściu do Parku Centralnego oraz
remont bariery stalowej przy fontannie centralnej w Parku Szachowym ( do 14.11.2017r.)
- ze spółką „Dom Samochodowy GERMAZ” sp. z o.o. we Wrocławiu na realizację zadania
pn. Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Polanicy-Zdroju
w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych – wojewódzkichpowiatowych - gminnych i szlakach kolejowych przy uwzględnieniu rozbudowy infrastruktury
komunikacyjnej w Powiecie Kłodzkim i mieście Polanica-Zdrój ( do 30.11.2017r.)
- Porozumienie z Teatrem Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji oraz Szkołą
Podstawową Nr 2 w Polanicy-Zdroju w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (zakup) energii elektrycznej w trybie
przetargu nieograniczonego
- ze spółką „ EKSPERT” sp. z o.o. w Jaszkowej Dolnej na realizację zadania pn. Awaryjne
zabezpieczenie mostu „ Pod Pawiami” nad rzeką Bystrzycą Dusznicką w ciągu drogi gminnej
( do 31.03.2018r. )
- ze Związkiem Powiatów Polskich w Warszawie na utrzymanie portalu
www.gminypolskie.pl oraz jednego konta poczty elektronicznej ( do 26.11.2010r.)
- z osobą fizyczną na demontaż fontann oraz ich zabezpieczenie i przechowanie w okresie
zimowym, przywiezienie fontann i ich montaż wraz z przygotowaniem do eksploatacji w
sezonie 2018r. Ponadto montaż świetlnej fontanny w niecce fontanny kolorowej tj. iluminacji
świątecznej ( do 2.05.2018r.)

IV.

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

07.11.2017r. – spotkanie w Instytucie Rozwoju Terytorialnego ws. uchwały antysmogowej
Sejmiku Dolnośląskiego
09.11.2017r. – spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
11.11.2017r. – udział w obchodach Święta Niepodległości
14.11.2017r. – udział w otwarciu Sali Sztabowej Komendy Powiatowej Policji
17.11.2017r. – otwarcie Festiwalu Poetyckiego „ Poeci bez grani”

21.-22.11.2017r. – udział w sympozjum nt. gmin uzdrowiskowych w Sopocie
24.11.2017r. – podpisanie umowy pożyczki na wymianę pieców z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska
- podpisanie umów notarialnych
25.11.2017r. – udział w koncercie charytatywnym Rotarian w Teatrze Zdrojowym
27.11.2017r. – udział w zarządzie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
28.11.2017r. – udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Dolnośląskiego
29.11.2017r. – udział w otwarciu Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych „ Spotkania Radością Malowane”

V.

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

9. i 23. 11.2017r. – spotkanie w sprawie Festiwalu Talentów
10.11.2017r. – Gala „Kryształy Sudeckie”
14.11.2017r. – spotkanie w sprawie zagospodarowania Dworca Autobusowego z firmą DAK
spółka z o.o.
22.11.2017r. – odbiór kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2
24.11.2017r. – odbiór techniczny samochodu dla OSP Polanica-Zdrój
Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta brał udział w naradach dotyczących inwestycji –
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku oraz brał
udział w Komisjach Rady Miejskiej i Komisji Przetargowej.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

