Polanica-Zdrój, 30 sierpnia 2018r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu
6 lipca 2018 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 12 czerwca
2018 roku do 6 lipca 2018 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 7 lipca 2018 roku
przedstawiają się następująco :
I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 6 lipca 2018r. - zgodnie
z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 26 decyzji administracyjnych oraz
14 postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.
3. podpisano 5 umów notarialnych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych (4 lokale
mieszkalne przy ul. Dąbrowskiego 1B/3 i 1G/1, przy ul. Warszawskiej 9/9, przy al.
Wojska Polskiego 1/6 oraz grunt stanowiący działkę nr 135/31 obr. Centrum - na
polepszenie warunków zagospodarowania posiadanej posesji)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego ( dz. nr 80/26, 80/18 i 145/40 obr. Nowy Zdrój)
2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
3. przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę/najem
oraz ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy/najmu na czas
oznaczony do 3 lat ( dz. nr 264, nr 351/3 i 351/4 obr. Nowy Wielisław ) oraz na czas
nieoznaczony ( cz.dz. nr 100/9 obr. Centrum)
4. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
oddania w dzierżawę/najem ( dz. nr 264, nr 351/3 i 351/4 obr. Nowy Wielisław )
oraz na czas nieoznaczony ( cz.dz. nr 100/9 obr. Centrum)
5. powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Polanica-Zdrój na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków
6. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
7. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
8. powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych
zadania pod nazwą : Przebudowa ulicy Żeromskiego w Polanicy-Zdroju

9. powołania komisji odbiorowej do wykonania czynności odbioru końcowego zadania
pod nazwą: Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w
ramach zadania „ Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”

III.

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

- z firmą APU Tomasz Rodkiewicz Autorska Pracownia Urbanistyczna z Wrocławia na
porządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój dla
obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój przy ul. Marii Konopnickiej ( do 9.11.2019r.)
- z firmą APU Tomasz Rodkiewicz Autorska Pracownia Urbanistyczna z Wrocławia na
porządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój dla
obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Leopolda Staffa ( do 9.11.2019r.)
- z firmą OSTEOMEDIK w Piastowie na wykonanie badań densytometrycznych wśród
mieszkańców Polanicy-Zdroju ( 7.02.2019r.)
- Przedsiębiorstwem „Usługi parkingowe Bogusława Jaśków” w Polanicy-Zdroju na
instalację teletechniczną i elektryczną służących do pracy kamery Systemu Monitoringu
Wizyjnego Miasta Polanica ( do 25.03.2019r.)
- z 13 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z firmą „ CZARNY KOT” Jarosław Słowikowski w Polanicy-Zdroju na montaż urządzenia
reklamowego – potykacza przy ul. Zdrojowej 9 na czas oznaczony do 31.07.2018r.
- z osobą fizyczną na przeprowadzanie oględzin drzew i krzewów na terenie Gminy PolanicaZdrój, określanie stanu zdrowotnego oraz wydawanie opinii w formie pisemnej ( do
31.07.2018r.)
- z Audytorem Energetycznym Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA na wykonanie
audytu i projektu budowlanego oraz wykonawczego modernizacji (remontu) oświetlenia ulic
i dróg publicznych na terenie Gminy Polanica-Zdrój ( do 30.10.2018r.)
- z osobą fizyczną na naprawę ławek na terenie Parku Zdrojowego i Deptaka oraz zakup 2
ławek i montaż na ul. Kościelnej ( do 7.08.2018r.)
- z osobą fizyczna na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (do
31.12.2018r.)
- z firmą EKOBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Stanisław Zakrzewski w
Polanicy-Zdroju na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „4 Doliny – inwestycje
ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”- część 1 – Przebudowa
ciągu rowerowo-pieszego przy ul. Krynicznej i Bystrzyckiej ( do 30.10.2018r.)
- z firmą Czebotar Barbara Tenis Centrum „AS” w Polanicy-Zdroju na wykonanie zadania pn.
Operator turnieju – Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za
jednego” ( do 23.08.2018r.)
- z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym SZCZYTNIK Zbigniew Milke w
Szczytnej na wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Rubinowej w Polanicy-Zdroju ( do
15.11.2018r.)
- z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju na zakwaterowanie i
wyżywienie uczestników turnieju – „Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i
wszyscy za jednego” ( do 23.08.2018r.)
- z firmą EKSPERT sp. z o.o. w Jaszkowej Dolnej na wykonanie robót budowlanych pod
nazwą „4 Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach
miast”- część 2 – Przebudowa trzech mostów” ( do 20.11.2018r.)

IV.

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

11.07.2018r. – udział w uroczystościach związanych z rocznicą ludobójstwa na Wołyniu
19.07.2018r. – spotkanie z przedstawicielami LOK
- udział w święcie Policji
24.07.2018r. – spotkanie z projektantem MPZP P. Rafałem Schmidtem
25.07.2018r. – podpisywanie aktów notarialnych
7.08.2018r. – podpisywanie aktów notarialnych
8.08.2018r. – spotkanie z przedstawicielami PGNiG ws. wspólpracy
20.08.2018r. – podpisywanie aktów notarialnych
21.08.2018r. – spotkanie z przedstawicielami PZW i LOK ws. współpracy
- spotkanie z przedstawicielami formy POWERCHINA ws. współpracy
25.08.2018r. – spotkanie z inwestorem ws. ul. Sportowej
- podpisywanie aktów notarialnych
27/28.08.2018r. – udział w posiedzeniu zarządu SGU RP w Ustroniu-Zdroju

V.

Informacja z realizacji zadań gminy oraz spotkań w związku z pełnioną funkcją
przez Zastępcę Burmistrza w okresie od 12 czerwca 2018 r. przedstawia się
następująco:

18.06.2018r. – udział w Walnym Zgromadzeniu Euroregion Glacensis
19.06.2018r - wyjazd do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, ws. ugody sądowej dot.
i 3.07.2018r. projektu oświetlenia ulicznego
4.07.2018r. – Starostwo Powiatowe w Kłodzku, przedstawienie programu inwestycji
przeciwpowodziowych
14.08.2018r. – odbiór prac obejmujących remont ul. Żeromskiego
16.08.2018r. – spotkanie z przedstawicielami spółki MZK ws. lokalizacji koszy na odpady
komunalne na terenie Małego Rynku
20.08.2018r. – spotkanie z projektantem ws. oznakowania Małego Rynku

27.08.2018r. – spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei ws.
ul. Warszawskiej
28.08.2018r. – odbiór remontów cząstkowych dróg gminnych
- spotkanie z projektantem Małego Rynku ws. rozliczenia projektu
Ponadto Zastępca Burmistrza brał udział w:
- komisjach przetargowych na wybór wykonawcy, na inwestycje oraz na zbycie mienia
gminnego
- komisjach rekrutacyjnych w naborach na pracowników Urzędu Miejskiego
- uruchomieniu inwestycji „4 Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch
zmotoryzowany w centrach miast - część 1 – Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego przy
ul. Krynicznej i Bystrzyckiej oraz część 2 – Przebudowa trzech mostów”
- przygotowanie wniosku dot. chodników w ul. Warszawskiej na 2019 rok
- kontrole zieleni w Parku Zdrojowym.

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

