Polanica-Zdrój, 11 czerwca 2018r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu
5 kwietnia 2018 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 8 marca
2018 roku do 5 kwietnia 2018 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 6 kwietnia 2018 roku
przedstawiają się następująco :
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesjach w dniu 5 kwietnia i 11 maja
2018r. - zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 67 decyzji administracyjnych oraz
47 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisano 5 umów notarialnych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych ( dz. nr
194/2 obr. Nowy Wielisław - sprzedaż gruntu na rzecz wieczystego użytkownika, 4 lokale
mieszkalne przy ul. Łąkowej 11/6 i 21, przy ul. Bystrzyckiej 13/3 i Parkowej 9/6 )
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( lokal
mieszkalne przy al. Wojska Polskiego 1/6)
2. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w najem, dzierżawę
oraz ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu najmu, dzierżawy na czas
oznaczony do 1 roku ( cz. dz. nr 100/9, 116/20, 102/2, 115/5 obr. Centrum oraz cz.
dz. nr 432/2, nr 432/1, nr 380/1, nr 326/2 obr. Stary Zdrój ) oraz na czas oznaczony
do 3 lat ( cz. dz. nr 127/2 obr. Nowy Zdrój oraz cz. dz. nr 65/1 obr. Stary Zdrój)
3. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
oddania w najem, dzierżawę ( cz. dz. nr 100/9, 116/20, 102/2, 115/5 obr. Centrum
oraz cz. dz. nr 432/2, nr 432/1, nr 380/1, nr 326/2 obr. Stary Zdrój ) oraz na czas
oznaczony do 3 lat ( cz. dz. nr 127/2 obr. Nowy Zdrój oraz cz. dz. nr 65/1 obr. Stary
Zdrój)
4. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
oddania w użyczenie na czas oznaczony do 1 roku ( cz. dz. nr 326/2 oraz 341 obr.
Stary Zdrój)
5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.
6 przeznaczenia do sprzedaży gminnego lokalu mieszkalnego ( przy ul. B.Prusa 2/2)
7 ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonego do zbycia (przy
ul. B.Prusa 2/2)
8 przeznaczenia do sprzedaży gminnego lokalu mieszkalnego ( przy ul. Zdrojowej
20/2 )

9 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na
terenie Gminy Polanica-Zdrój w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2019r.
10 ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
( dz. nr 80/26, 80/18 i 145/40 obr. Nowy Zdrój oraz dz. nr 135/31 obr. Centrum)
11 ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ( lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 9/9)
12 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

III.

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

- z firmą Usługi w Drogownictwie Ryszard Krzyścin w Szczytnej na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Żeromskiego w Polanicy-Zdroju ( do
30.09.2018r.)
- z firmą ZUBIT Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Ireneusz Zieliński w Kamieńcu
Ząbkowickim na wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Wybickiego w Polanicy-Zdroju –
etap I ( do 30.06.2018r.)
- z osobą fizyczną na wykarczowanie samosiejek w drodze gminnej ul. Okrzei na
powierzchni 270 m2 z wywózka i uprzątnięciem terenu ( do 31.05.2018r.)
- z firmą AL.-KWIATON Urządzanie i utrzymanie zieleni Jerzy Kowalski w Polanicy-Zdroju
na ukwiecenie balustrad budynku Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju ( montaż – do
15.05.2018r. i demontaż – po wegetacji )
- z Pracownią Architektoniczno-Projektową inż. Paulina Skarbowska-Siek w Kłodzku
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój,
dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. H. Sienkiewicza ( do
17.06.2019r.)
- z osobą fizyczną na pomoc w weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
wprowadzeniu ich do bazy danych oraz przygotowaniu dokumentacji objęcia systemem
gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych ( do 4.05.2018r.)
- z osoba fizyczną na wykonanie zadania obejmującego dygitalizowanie dokumentów w
programie ESOD ( do 20.04.2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiejskiej w
Polanicy-Zdroju na odcinku 960 m obejmującej wymianę podbudowy, odwodnienie i nową
nawierzchnię asfaltową ( do 12.07.2018r.)
- z osobą fizyczną na wynajem pomieszczenia tymczasowego w Polanicy-Zdroju dla potrzeb
Gminy Polanica-Zdroju na okres 1 miesiąca ( od 11.06.2018r. do 11.07.2018r.) dla osoby
eksmitowanej z lokalu spoza zasobu Gminy
- z przedsiębiorstwem BOI COMPEX Mirosław Półtorak z Wrocławia na montaż 2 urządzeń
reklamowych (przy ul. Zdrojowej - przed skrzyżowaniem z ul. Bystrzycką, przy ul. Parkowej
na wysokości budynku nr 3 ) na czas nieokreślony
- z firmą „ CZARNY KOT” Jarosław Słowikowski w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia
reklamowego – potykacza przy ul. Zdrojowej 9 na czas oznaczony do 31.05.2018r.

- z firmą AROMAT Sklep Wielobranżowy Izabela Skowronek-Ćwikła w Polanicy-Zdroju na
montaż urządzenia reklamowego – potykacza przy ul. Zdrojowej 6 na czas oznaczony do
30.08.2018r.
- z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych oraz Wyrobów Tralek Betonowych w Szalejowie
Górnym na naprawę urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na 5 placach zabaw w
Polanicy-Zdroju ( do 25.05.2018r.)
- z 3 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty uzdrowiskowej
( czas nieokreślony)
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonanie zadania
pn. Przesadzenie roślinności zlokalizowanej na terenie parkingu Urzędu Miejskiego w
Polanicy-Zdroju ( do 13.05.2018r.)
- z osobą fizyczną na przygotowanie i uruchomienie fontann, wodozbiorów w parkach oraz na
terenie miasta, sterowanie kolorową fontanną ( do 31.10.2018r.)
- z przedsiębiorstwem DOM Developer RESORT sp. z o.o. we Wrocławia na montaż 2
urządzeń reklamowych (przy ul. Zdrojowej przed zejściem na CORSO oraz przy ul.
Parkowej na wysokości budynku nr 3 ) na czas nieokreślony
- ze Spółką Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonanie usługi pn.
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju od kwietnia 2018r. do 31
marca 2019r.
- ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Polanicy-Zdroju na instalację
zasilania i montaż kamery systemu monitoringu miasta Polanica-Zdrój ( do 30.06.2021r.)
- z firmą Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM z Dzierżoniowa na
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w
rejonie ulic Łąkowa-Rybna-Bystrzycka ( do 22.10.2018r.)
- z osobą fizyczną na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu
inwestycyjnym pn. Przebudowy ulicy Wybickiego w Polanicy-Zdroju – etap1 ( 30.06.2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie dzieła ( do 15.06.2018r.) obejmującego :
* Dokumentację projektową przebudowy nawierzchni chodnika w ul. Warszawskiej
w Polanicy-Zdroju na odcinku 274 m
* Zaktualizowanie projektu technicznego zamiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię
z kostki betonowej ścieżki rowerowej w ul. Krynicznej wraz z aktualizacją kosztorysu
- z osobą fizyczną
na wdrożenie programu finansowego FKB oraz przeszkolenie
pracowników ( dn. 6.06.2018r.)
- z osobą fizyczną na wykonanie :
* uproszczonej dokumentacji projektowej łącznika drogowego pomiędzy ul. Polną
i ul. Słoneczną, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego
* kosztorysu inwestorskiego robót remontowych pomieszczeń OPS od strony południowej
( pokój, korytarz, ściana budynku )

IV.

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

6.04.2018r. – podpisywanie umów notarialnych
08.04.-10.04.2018r. - przyjęcie delegacji miasta Kołobrzeg
10.04.2018 r. – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zdroje

11.04.2018 r. – udział w posiedzeniu Zarządu DOT
12.04.2018 r. – spotkanie z Wiceprezydentem Jeleniej Góry ws. programów ochrony
powietrza
13.04.2018r. – spotkanie z p.o. Prezesa Uzdrowisk Kłodzkich S.A. ws. współpracy
17.04.2018r. – spotkanie z przedstawicielami PZW o/Wałbrzych ws. stawów wędkarskich
19.04.2018r.- uroczystość 50-lecia zawarcia związków małżeńskich
22.04.2018r. – udział w konferencji nt. SPA – Kraków
26.04.2018r. – udział w Walnym Zebraniu PZERiI
04.05.2018r. – udział w święcie OSP Dzień Strażaka
05.05.2018r. – udział w Wojewódzkim Święcie Bibliotekarza
12.05.2018r. – udział w otwarciu BIKE MARATON-u
14.05.2018r. - spotkanie z przedstawicielami LOK ws. strzelnicy
18.05.2018r. – udział w uroczystościach 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2
- udział w uroczystości nadania Specjalistycznemu Centrum Medycznemu
imienia „ Św. Jana Pawła II”
22.05.2018r. – udział w Prezentacjach Konkursu „ Twoja Twarz Brzmi Znajomo”
w Teatrze Zdrojowym ( konkurs zorganizowany przez Fundację Szansa)
- udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego
23.05.2018r. - udział w zespole roboczym ds. Walki ze smogiem – Instytut Rozwoju
Regionalnego we Wrocławiu
24.05.2018r. – udział w Powiatowym Święcie Bibliotek – MBP Polanica-Zdrój
25.05.2018r. – udział w otwarciu Konferencji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
26.05.2018 r. – udział w przeglądzie Orkiestr Dętych OSP
- festyn z okazji Dnia Dziecka u Ojców Sercanów, Sokołówka
28.05.2018r. – spotkanie ws. promocji golfa w Polanicy-Zdroju
29.05.2018r. – akty notarialne
30.05.2018r. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, złożenie wniosku ws. Walki
ze smogiem

01.-03.06.2018r. – Zjazd Polaniczan

V.

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

10.05.2018r. – spotkanie z przedstawicielami firmy Conteinex ws. domku sportowca
12.-13.05.2018r. - Bike Maraton, Superbieg
17.05.2018r. – obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2
20.05.2018r. – Bieg Fundacji SZANSA

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

