Polanica-Zdrój, 6 lipca 2018r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu
11 czerwca 2018 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 6 kwietnia
2018 roku do 11 czerwca 2018 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 12 czerwca 2018 roku
przedstawiają się następująco :
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 11 czerwca 2018r. zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 30 decyzji administracyjnych oraz
10 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisano 1 umowę notarialną w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej (lokal
mieszkalny przy ul. Kłodzkiej 6/7 )
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( lokal
mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego1G/1)
2. przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta
Polanica-Zdrój
3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Przebudowa ul. Rubinowej w Polanicy-Zdroju

III.

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

- z 5 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej
( czas nieokreślony)
- z osobą fizyczną na wykonanie naprawę ławek na terenie Parku Zdrojowego oraz placu
zabaw przy ul. Bystrzyckiej ( do 20.06.2018r.)
- z firmą „ CZARNY KOT” Jarosław Słowikowski w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia
reklamowego – potykacza przy ul. Zdrojowej 9 na czas oznaczony do 30.06.2018r.

- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ”Ekoenergia-L.A.” na prowadzenie
zajęć profilaktycznych dla mieszkańców pn. „ Seniorska Akademia Golfa – Polanica-Zdrój
2018” ( do 5.10.2018r.)
- z firmą ZUBIT Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Ireneusz Zieliński z Kamieńca
Ząbkowickiego na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym obejmującym
„Przebudowę ul. J. Wybickiego w Polanicy-Zdroju – I etap” ( do 30.06.2018 r.)
- z firmą HARPOL sp. z o.o. z Piaseczna na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu
i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszy Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” ( do 28.06.2018r.)
- z firmą Usługi Projektowo-Kosztorysowe Aneta Rychlińska z Kłodzka na wykonanie
dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej kanalizacji deszczowej
w ul. Żeromskiego ( do 10.10.2018r.)
- z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym ”Szczytnik” w Szczytnej na
wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gruntowej tj. Łączniku m/y ul. Polna i ul.
Słoneczną ( do 31.08.2018r.)
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonanie zadania
pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na
terenie Gminy Polanica-Zdrój ( do 31.12.2019r.)

IV.

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

13.06.2018r. – podpisanie umowy notarialnej
14.-17.06.2018r. – udział w XXVII Kongresie Uzdrowisk Polskich; Augustów-Druskienniki
19.06.2018r. – udział w Konferencji Gmin Sudeckich w Wałbrzychu
21.06.2018r. – otwarcie Konferencji Politechniki Wrocławskiej w hotelu Polanica
- Przedszkole Niepubliczne „ Gromadka Niedźwiadka” występy przedszkolaków
- Dzień Niepełnosprawnych w Polskim Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Polanicy-Zdroju
22.06.2018r. – zakończenie roku szkolnego; Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum, Zespół
Szkół „Edukator”
24.06.2018r. – wręczenie pucharów na Turnieju Golfowym
25.06.2018r. – spotkanie z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego LOK
- Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
27.06.2018r. – spotkanie z przedstawicieli firmy Efficon; DOT – Wrocław
28.06.2018r. – spotkanie z Zarządem Gmin Wiejskich RP

29.06.2018r. – Walne zebranie DOT we Wrocławiu
04.07.2018r. – Konferencja Powiatowa nt. zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece
Bystrzyca Dusznicka

V.

Informację z realizacji zadań gminy oraz spotkań w okresie międzysesyjnym
w związku z pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza Miasta złoży na następnej sesji.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

