Polanica-Zdrój, 5 kwietnia 2018r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu
7 marca 2018 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 30 grudnia
2017r. do 7 marca 2018 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 8 marca 2018 roku
przedstawiają się następująco :
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 7 marca 2018r. zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 27 decyzji administracyjnych oraz
11 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisana została 1 umowa notarialna w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
(lokal mieszkalny – przy ul. Dębowej 16/10 )
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( lokale
mieszkalne przy ul. Dąbrowskiego 1B/3, ul. Łąkowej 11/6, ul. Warszawskiej 9/9
i ul. Kłodzkiej 6/7)
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

III.

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

- z osobą fizyczną na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej ( czas
nieokreślony)
- z firmą BITMEX Grzegorz Zygadło z Paczkowa na wykonanie usługi pn. Remonty
cząstkowe nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta PolanicaZdrój ( do 31.12.2018r.)
- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Analiz
Europejskich Rafał Jurneczko z Wrocławia na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020 do ogłoszonego konkursu nt. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji ( do 22 marca 2018r. )
- ze Studiem Teatralnym Sztuka Krzysztof Malkiewicz z Trzebini na realizację 4 spektakli
teatralnych pt. „ SmoG Wawelski” ( 19 i 20.04.2018r)

- z osobą fizyczną na zaksięgowanie dokumentów, sporządzenie bilansu oraz zeznania
podatkowego CIT 8 za 2017r. dla OSP w Polanicy-Zdroju ( do 28.03.2018r.)
- z firmą Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Łuczak, Polanica-Zdrój na wykonanie
zadania pn. „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój – kwiecień
2018 – marzec 2019” ( do 31.03.2018r.)
- z firmą EKOBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne, Stanisław Zakrzewski;
Polanica-Zdrój na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa ul. Żeromskiego w Polanicy-Zdroju”
( do 20.09.2018r.)
- z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na opracowanie dokumentu p. „ Strategia
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego południowej i zachodniej części Województwa
Dolnośląskiego na lata 2020 - 2030, obejmującej swoim zasięgiem Subregion Wałbrzyski
i Jeleniogórski NUTS 3” ( do 20.09.2018r.)

IV.

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

19.03.2018r. – udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
20.03.2018r. – spotkanie ws. „ Szlaku Kulinarnego Dolnego Śląska”
23.03.2018r. – spotkanie ws. remontu ul. Granicznej
- udział w otwarciu festiwalu „ Kalejdoskop Talentów”
04.04.2018r. – spotkanie z Dyrektorem Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego
ws. wspólnej akcji letniej

V.

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

23.-25..03.2018r. - udział w festiwalu „ Kalejdoskop Talentów”
04.04.2018r. – udział w konferencji ws. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska
na Politechnice Wrocławskiej
Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta brał udział w :
- Komisjach Przetargowych i Inwestycyjnych
- naradach budowlanych
- podpisaniu aktu notarialnego
oraz koordynował sporządzanie wniosków o dotacje.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

