Polanica-Zdrój, 7 marca 2018r.

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

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesjach w dniu 28 grudnia 2017r.,
17 stycznia 2018r., 1 i 26 lutego 2018r. - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie
gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 57 decyzji administracyjnych oraz
85 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisana została 1 umowa notarialna w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
(działka nr 26/3 obr. Sokołówka )
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój
2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
3. zmiany zarządzenia nr 79/2017 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia
18 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.
29 stycznia 2004r. na zadanie pn. Budowa budynku socjalno-biurowego DOM
SPORTOWCA
4. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( lokal przy ul.
Parkowej 9/6)
5. przeznaczenia gminnych nieruchomości do oddania w dzierżawę na czas oznaczony
do 3 lat (dz. nr 205, 206/2, 206/2, 214, 182/2 obr. Sokołówka; dz. nr 93, 100, 101/3
obr. Nowy Zdrój; dz. nr 244, 273, 307, obr. Stary Zdrój,; dz. nr 454 obr. Centrum;
dz. nr 336 obr. Nowy Wielisław oraz dz. nr 5/2 obr. Starówek Gm. Bystrzyca
Kłodzka - ujęcia wody, sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna)
6. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( lokal
mieszkalny nr 6 przy ul. Parkowej 9)
7. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 205, 206/2, 206/2, 214, 182/2 obr.
Sokołówka; dz. nr 93, 100, 101/3 obr. Nowy Zdrój; dz. nr 244, 273, 307, obr. Stary
Zdrój,; dz. nr 454 obr. Centrum; dz. nr 336 obr. Nowy Wielisław oraz dz. nr 5/2 obr.

Starówek Gm. Bystrzyca Kłodzka - ujęcia wody, sieć wodociągowa oraz kanalizacja
deszczowa i sanitarna)
8. rezygnacji z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
( dz. 275 obr. Centrum)
9. uruchomienia gminnego programu zdrowotnego do realizacji w 2018r.
10. ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej
11. wdrożenia Regulaminu Kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w PolanicyZdroju i jednostkach organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój
12. przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do sprzedaży ( dz. nr 194/2 obr.
Nowy Wielisław)
13. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży ( przy ul. Parkowej 9/5)
14. zmiany Zarządzenia nr 88/2011 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 26 sierpnia
2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
15. ustalenia cennika na drzewo pozyskiwane z lasów komunalnych, zbywane osobom
trzecim w roku 2018
16. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia na
rzecz jej użytkownika wieczystego ( dz. nr 194/2 obr. Nowy Wielisław)
17. ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Polanicy-Zdroju
18. ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
ograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Dębowej 16/10)
19. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018
20. przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży (przy ul. Zdrojowej
24/4)
21. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 116/21 obr. Centrum przy ul.
Bystrzyckiej 31B)
22. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40
ustawy prawo Zamówień Publicznych na zadanie ”Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie Gminy
Polanica-Zdrój”
23. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40
ustawy prawo Zamówień Publicznych na zadanie „ Prowadzenie bieżącej
konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój”
24. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkoły podstawowej
25. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( lokal
mieszkalny przy ul. Łąkowej 11/21)
26. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2018 roku
27. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( lokal
mieszkalny przy ul. Bystrzyckiej 13/3 )
28. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40
ustawy prawo Zamówień Publicznych na zadanie: „ 4 Doliny – Inwestycje
ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast”

29. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40
ustawy prawo Zamówień Publicznych na zadanie: „ Przebudowa ul. Stefana
Żeromskiego w Polanicy-Zdroju”
30. powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o udzielenie
zamówienia dodatkowego w ramach realizowanej inwestycji pn. Zagospodarowanie
placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju, w ramach zadania „Rewitalizacja
Centrum Polanicy-Zdroju” – umowa 78/2017 z dn. 19 lipca 2017r.
31. ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżaw gminnych
nieruchomości gruntowych ( cz. dz. nr 112/2 i 114/1 obr. Centrum
32. głoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę do 3 lata ( cz. dz. nr 112/2 i 114/1 obr. Centrum)
33. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40
ustawy prawo Zamówień Publicznych na zadanie: „ 4 Doliny – Inwestycje
ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast”

III.

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

- z osobą fizyczną na wykonywanie obowiązków służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na
rzecz Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju ( do 31 grudnia 2019r.)
- z osobą fizyczną na udostępnienie nieruchomości dla lokalizacji kojców dla bezdomnych
psów i sprawowanie opieki nad nimi ( do 31 grudnia 2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w ul.
Wybickiego w Polanicy-Zdroju tj. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bema ( do 26 stycznia
2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ul.
Mariańskiej w Polanicy-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z ul. Kłodzką do zjazdu na
posesję Mariańska 3 ( do 15 lutego 2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w ul.
Rubinowej w Polanicy-Zdroju na odcinku od istniejącej nawierzchni asfaltowej do wjazdu na
posesję – dz. nr 135/28 obr. Centrum ( do 31.01.2018r.)
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju spółka z o.o. na wykonywanie
usług komunalnych w Polanicy-Zdroju ( do 31 grudnia 2020r.)
- z 2 osobami fizycznymi na pełnienie obowiązków konserwatora samochodów i sprzętu
p.poż w jednostce OSP w Polanicy-Zdroju ( do 31 grudnia 2018r.)
- z firmą STAL-EKO Stolarstwo usługowe Marek Trybulec w Złotnie na kupno od Gminy
Polanica-Zdrój drewna użytkowego i opałowego w ilości proponowanej przez Gminę ( do 31
grudnia 2018r.)
- z Firmą TARTACZNICTWO s.c. Usługi Transportowe Szewczyk Wanda, Karpiński
Mariusz w Starej Łomnicy na kupno od Gminy Polanica-Zdrój drewna użytkowego
i opałowego w ilości proponowanej przez Gminę ( do 31 grudnia 2018r.)
- z osobą fizyczną na odśnieżanie dojść i schodów do Urzędu Miejskiego oraz tarasu nad
salą narad Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju (do 28 lutego 2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie instrukcji i zasad eksploatacji oświetlenia drogowego na
terenie m. Polanica-Zdrój, przedmiaru robót, wyceny prac do wykonania oraz szczegółowej
specyfikacji robót i SIWZ ( do 31 stycznia 2018r.)

- z biurem projektowym „Harań&Matus” z Wrocławia na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój dla obszaru położonego w obr.
Nowy Wielisław przy ul. Czarnieckiego ( do 28.07.2019r.)
- z osobą fizyczną prowadzącą schronisko na realizację zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z wszelkimi stosownymi przepisami prawa wydanymi
w tym zakresie ( do 31.12.2018r.)
- z Fundacją ZWIERZYNIEC z Wielunia na przyjmowanie i utrzymywanie bezpańskich
psów odłowionych z terenu Gminy Polanica-Zdrój ( do 31.12.2018r.)
- z Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową HART Dozór Sanitarny i Porządkowy ze
Świebodzic na odbiór i przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Polanica-Zdrój i
lokowanie ich pośrednio na niedługi okres w schronisku AZYL, przed przygotowaniem do
transportu, do schroniska docelowego ZWIERZYNIEC ( do 31.12.2018r.)
- z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Polanicy-Zdroju na realizację
programu zdrowotnego na rok 2018r pn. Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego ( (HPV), w formie szczepień dziewcząt urodzonych w 2004r. będących
mieszkankami Polanicy-Zdroju ( do 31.12.2018r.)
- z 4 osobami fizycznymi na Ich uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej oraz opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, analiz zmian i ocen postępów w opracowaniach planistyczno – projektowych
dla Gminy Polanica-Zdrój ( do 31.12.2019r.)
- ze spółką LIDMER HMK sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju na wykonanie robót dodatkowych
na oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym obejmujących wymianę istniejącego
przenośnika ślimakowego w hali odwadniania osadu - protokół konieczności (do
20.03.2018r.)
- z osobą fizyczną na obsługę kasy w Urzędzie Miejskim ( do 2.03.2018r.)
- z osobą fizyczną na prowadzenie rejestru wyborców miasta Polanica-Zdrój, aktualizacja
danych wyborców w rejestrze, sporządzanie meldunków z rejestru ( do 31.12.2018r.)
- z firmą KLEMPNER Instalacje Sanitarne Marek Graś z Ząbkowic Śląskich na wykonanie
robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie placu tzw. Małego
Rynku w Polanicy-Zdroju z ramach zadania „Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju” ( do
30.07.2018r.)

IV.

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

11.01.2018r. – udział w spotkaniu Noworocznym TFI KGHM
12.01.2018r. – udział w Zebraniu Sprawozdawczym OSP Polanica-Zdrój
16.01.2018r. – spotkanie z przedstawicielami GOPR ws. współpracy
19.01.2018r. – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zdroje
22.01.2018r. – spotkanie Noworoczne w Teatrze Zdrojowym
26.01.2018r. – spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ws. termomodernizacji

31.01.2018r. - spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii P. Piotrem Woźnym
01.02.2018r. – udział w posiedzeniu Zarządu SGU RP w Rymanowie
09.02.2018r. – spotkanie z przedstawicielami Fundacji Ekorozwoju Wrocław – nt. smogu
21.02.2018r. – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń ekologicznych – nt. smogu
26.02.2018r. - udział w posiedzeniu Zarządu DOT
01.03.2018r. – spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego
P. Jerzym Michalakiem ws. wspólnych inwestycji drogowych

V.

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

11.01.2018r. – spotkanie w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu ws. przejść dla
pieszych na drodze wojewódzkiej
22.01.2018r. - spotkanie noworoczne
01.02.2018r. – spotkanie z Wicemarszałkiem Jerzym Michalakiem i Dyrektorem DSDiK ws.
chodnika ul. Warszawska i ul. Kościuszki
Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta brał udział w :
- posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
- Komisjach Architektonicznych
- Komisjach Przetargowych i Inwestycyjnych
- naradach z projektantami : OSA, Mały Rynek
- naradach budowlanych : Mały Rynek, oczyszczalnia ścieków
- podpisaniu aktu notarialnego.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

