Polanica-Zdrój, 29 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 15
lutego 2017 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 18 stycznia 2017
do 15 lutego 2017 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 16 lutego 2017 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 15 lutego 2017 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 27 decyzji administracyjnych oraz
9 postanowień w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom
trzecim w roku 2017
2. rezygnacji z pierwokupu prawa własności niezabudowanych nieruchomości
gruntowych ( dz. nr 312/7 i 312/8 obr. Centrum )
3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
4. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę ( cz. dz.
nr 578/2 oraz dz. nr 578/4 obr. Centrum na czas oznaczony do 30 lat – cele
inwestycyjne, cz. dz. nr 90/12 obr. Centrum na czas oznaczony do 1 roku)
5. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę (cz. dz. nr 578/2 oraz dz. nr 578/4 obr. Centrum na czas oznaczony do
30 lat – cele inwestycyjne, cz. dz. nr 90/12 obr. Centrum na czas oznaczony do 1 roku)
6. powołania Dyrektora Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i promocji w PolanicyZdroju ( na 4 lata)
7. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1
w Polanicy-Zdroju
8. ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte
Cassino w Polanicy-Zdroju
9. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienie publicznego w trybie zapytania ofertowego na: „ Wykonanie badań
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych wód wraz z wydaniem świadectwa
potwierdzającego te właściwości , dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego
Uzdrowiska Polanica-Zdrój” oraz „ Wykonanie badan niezbędnych do ustalenia
właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz

z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia
operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Polanica-Zdrój”
10. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( lokal mieszkalny nr 8
przy ul. Prusa 6)
11. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę ( cz, dz. nr
91/18 obr. Centrum na czas oznaczony do 3 lat)
12. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 288 i cz. dz. nr 235/4 i 91/18 obr.
Centrum )

III.

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

- z 4 osobami fizycznymi na uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej o wykonanie w sposób samodzielny opinii projektów studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, planów zagospodarowania przestrzennego ( do
31.12.2017r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robót remontowo-budowlanych związanych z remontem nawierzchni ul.
Parkowej, na odcinku od kiosku RUCH do wejścia do Teatru Zdrojowego ( do 15.03.2017r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych
i mieszanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017-2020 ( do 17.02.2020r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Polanica-Zdrój na lata 20172020, w zakresie koszy ulicznych ( do 17.02.2020r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na powierzenie
przetwarzania danych osobowych związanych z realizacja umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( do 17.02.2017r.)
- z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych oraz Wyrób Tralek Betonowych Tadeusz
Kwiatkowski na wykonywanie bieżących i interwencyjnych prac remontowych
i konserwacyjnych drobnej infrastruktury technicznej na terenie miasta ( do 21.12.2017r.)
- z osoba fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę parkingu
wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie – gm9innym działka nr 112/3 obręb Nowy
Zdrój, zgodnie z wybraną ofertą wykonawcy z 16 lutego 2017r. ( do 29.04.2017r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. na utrzymanie
i konserwację sieci deszczowej - kratki uliczne i przykanaliki, kanały i studnie ( do
31.12.2018r.)
- z osobą fizyczną na prace porządkowe na terenie miasta ( 2 dni)
- z osobą fizyczną na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego docelowego
obejmującego
wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych w ul. Fabrycznej
( do 07.04.2017r. )
- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony) - z osobą fizyczną na zaksięgowanie dokumentów
i sporządzenie bilansu oraz zeznania podatkowego CIT-8 za 2016r. dla OSP w PolanicyZdroju ( do 29.03.2017r.)

- z firmą Usługi w Zakresie Certyfikacji Energetycznej Małgorzata Samorajska na
opracowanie „ Audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy
al. Wojska Polskiego 23” ( do 25.04.2017r.)
- z firmą Usługowo-Handlową DAR KOP w Wambierzycach na wykonanie robót
budowlanych obejmujących przebudowę nawierzchni jezdni w ul. Parkowej ( do
28.04.2017r.)
- z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą na wykonanie prac obejmujących
pozyskanie drewna, składowanie i palenie gałęzi, zrywkę drewna, transport gospodarczy oraz
prace pielęgnacyjno-hodowlane w lasach komunalnych na terenie Gminy Polanicy-Zdrój ( do
31 grudnia 2018r. )
- z firmą Usługi Ogólnobudowlane Józef Szlachcic w Olesznej na wykonanie zadania pn.
Przebudowa ul. Kościelnej w Polanicy-Zdroju – 1 etap ( do 12.05.2017r.)
- z Uniwersytet Przyrodniczym we Wrocławiu , Instytutem kształtowania Środowiska we
Wrocławiu na pokrycie kosztów zakupu przyrządu do pomiaru temperatury i wilgotności
powietrza ( HOBO U23-001) celem prowadzenia badań do pracy doktorskiej „ Zmiany
bioklimatu Uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej”

IV.
W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
16.02.2017r. – uczestnictwo w konferencji dot. „Smogu na Dolnym Śląsku”
18.02.2017r. – walne zebranie sprawozdawcze OSP Polanica-Zdrój
20.02.2017r. – spotkanie z burmistrzem Szczytnej ws. wodociągu w ul. Wiejskiej
21.02.2017r. – spotkanie z przedstawicielami Hotelu Resort Spa Polanica ws. imprezy
sportowej
22.03.2017r. – udział w spotkaniu ws. Kontraktu Terytorialnego dla Dolnego Śląska
06.03.2017r. – udział z posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
08.03.2017r. – spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego ws. programu
„Zielona Dolina”
10.03.2017r. – spotkanie z przedstawicielami gmin uzdrowiskowych Dolnego Śląska ws.
jakości powietrza i podpisanie apelu do Marszałka Województwa
Dolnośląskiego
14.03.2017r.- spotkanie w sprawie sanacji kanalizacji deszczowej w Polanicy-Zdroju
15.03.2017r. – konferencja ws. utworzenia szlaku „ Smaki Dolnego Śląska”
16.03.2017r. spotkanie z V-ce Marszałkiem Dolnego Śląska p. Iwoną Krawczyk
19.-20.03.2017r. – udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

22.03.2017r. – spotkanie z Zastępcą Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Jerzym Ignaszakiem
- spotkanie z podmiotami turystycznymi z Polanicy-Zdroju ws. gastro-turystyki
24.03.2017r. – spotkanie ze Starostą Kłodzkim
- udział w uroczystościach Regionalnej Szkoły Turystycznej
w Teatrze Zdrojowym

V.

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

16.02.2017r. – konferencja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei ws. utrzymania dróg
22.02.2017r. – konferencja ws. mikroprojektów polsko-czeskich
27.02.2017r. - spotkanie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej ws. ścieżek rowerowych
10.03.2017r. – spotkanie ws. realizacji inwestycji w bibliotece
14.03.2017r. – spotkanie ws. deszczówki w Polanicy, dofinansowanie unijne

Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta Bral udział w Komisjach Rady Miejskiej oraz
rozstrzygnięciach zamówień publicznych.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

