Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na V sesji Rady Miasta
w dniu 14 lutego 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od III sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19 grudnia 2006 r.
rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty
uchwał Rady Miasta:
na IV sesję Rady Miasta zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta:
1. w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta
na 2006 r.,
2. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedmiotowych,
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji pn.:
„Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP
Nr 2”,
4. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji pn.:
„Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2”,
5. w sprawie budżetu miasta na 2007 r.
6. w
sprawie
Programów
Zdrowotnych
Gminy
Miejskiej
Bolesławiec na 2007 rok.,
na V sesję:
1. o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec,
2. w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2007”,
3. w sprawie zamiaru utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w
Bolesławcu,
4. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec,
5. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy
Miejskiej Bolesławiec, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowania jest przyznawane,
6. o uchyleniu uchwały Rady Miasta Nr IV/25/06 z dnia 29 grudnia 2006
r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji
pn.: „Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych SP
Nr 2”,
7. o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr IV/26/06 z dnia 29
grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa oraz termomodernizacja
budynku GS Nr 2”,
8. o zmianie uchwały LIII/508/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27
września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
realizację inwestycji pn.: „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”,
współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej Funduszu Spójności
(ISPA),
9. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007-2011,
10. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok,
11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok,
12. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii drogi gminnej,
13. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec,
14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta,
ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi
miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką
Bóbr;

Wydałem również w tym czasie 46 zarządzeń, które dotyczyły:
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych
części gruntu zabudowanego budynkami i ze sprzedażą ułamkowej części
gruntu zabudowanego budynkami – w trybie bezprzetargowym
(3 zarządzenia);
- w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości
gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Góralskiej nr 58;
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok (2 zarządzenia);
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok;
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- w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2007 rok (2
zarządzenia);
- w sprawie układu wykonawczego oraz planu finansowego budżetu miasta
na 2007 rok;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ratalnej, – na rzecz najemcy –
lokali użytkowych:
- nr 9 przy ul. Karola Miarki nr 5 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem,
- nr 8 przy ul. Bolesława Prusa nr 32 w Bolesławcu wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego
budynkiem - w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przekazania środków finansowych na wymianę czterech
węzłów
hydroelewatorowych,
na
węzły
wymiennikowe
w
zainstalowanych budynkach mieszkalnych;
- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu – do oddania
w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej:
- przy ul. Modłowej – na okres 4 miesięcy (pod czasową lokalizację dla
składowania i magazynowania kruszyw do produkcji mieszanek
mineralno-bitumicznych),
- przy ul. Śluzowej – na okres 1 roku i 7 miesięcy (pod czasową
lokalizację zaplecza magazynowo-socjalnego dla budowanego budynku
wielorodzinnego TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu),
- przy ul. Górne Młyny na okres 1 roku (przeznaczona jest na drogę
dojazdową do budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół
Mechanicznych w Bolesławcu),
- w obrębie IX, XI, XIII miasta Bolesławiec na okres 3 lat (pod czasową
lokalizację 9 obiektów typu kabiny i półkabiny telefoniczne Telefonii
Dialog S.A.),
- przy ul. Lubańskiej na okres 1 roku (pod dalszą czasową lokalizację
„placu manewrowego” do nauki jazdy),
- przy ul. 10-Marca na okres 6 miesięcy (pod dalsze czasowe składowanie
materiałów elektrycznych),
- przy ul. Orlej na okres 1 roku (pod plac dla potrzeb stacjonowania
sprzętu i środków transportowych zakładu elektrycznego),
- przy ul. Dzieci Wrześni na okres 1 roku (pod dalszą czasową lokalizację
pawilonu handlowego),
- przy ul. Górne Młyny na okres 1 roku (pod dalszą czasową lokalizację
pawilonu handlowo-usługowego),
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- przy ul. Modłowej na okres 1 roku (pod lokalizację rozdzielni stacji
transformatorowej),
- przy ul. Akacjowej na okres 3 lat (przeznaczona na urządzenie terenu
zieleni rekreacyjnej z zakazem trwałego zagospodarowania działki);
- o zmianie zarządzenia nr 370/06 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30
listopada 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji;
- w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta Miasta;
- w sprawie powierzenia II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec
prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta
Bolesławiec;
- w sprawie spłaty wierzytelności – z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
przy ul. Kutuzowa nr 11 m 3 w Bolesławcu;
- w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z
dnia 7 stycznia 2003 roku o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bolesławcu;
- o powołaniu Komisji Przetargowej – w sprawie sprzedaży lokalu
użytkowego nr 5 przy Al. Wojska Polskiego nr 6a w Bolesławcu wraz ze
sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem;
- w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu;
- w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki
niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej;
- w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki
niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Brzozowej;
- w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego położonego w
Bolesławcu przy ul. Piaskowej do oddania w dzierżawę na okres 6
miesięcy – w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
wchodzące w skład zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie powołania stałego składu Komisji Przetargowej (w celu
przeprowadzania przetargów w 2007 roku);
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- w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, promocji
miasta, przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, wypoczynku dzieci i
młodzieży, ochrony zdrowia;
- w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego nieruchomości
gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Zabobrze w
Bolesławcu;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej przy ul. Łąkowej nr 15 w Bolesławcu wraz ze
sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów – w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego;
- w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,
położonej w Bolesławcu przy ul. Masarskiej nr 17 – stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie przyjęcia planu
nieruchomości w roku 2007;

wykorzystania

gminnego

zasobu

- w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w
Bolesławcu przy ul. Jarzębinowej nr 5 – do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego;
- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla
prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu
granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą
krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr;
- w sprawie przekazania środka trwałego:
- nakłady poniesione ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec na
termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4
przy ul. Sądowej 9 w Bolesławcu na rzecz Miejskiego Przedszkola
Publicznego nr 4 w Bolesławcu,
- nakłady poniesione ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec na
termomodernizację budynku Centrum Rehabilitacji Dzieci i Osób
Dorosłych przy ul. Parkowej 11 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolesławcu,
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- w sprawie powołania pełnomocnika Gminy Miejskiej Bolesławiec ds.
realizacji programu ISPA – MAO (Measure Authorising Officer);
W sprawach gospodarki komunalnej:
1. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- wystąpiono do Starosty Bolesławieckiego z czterema wnioskami o
uzyskanie zezwolenie na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność
Gminy Miejskiej Bolesławiec,
- wydano sześć decyzji oraz dwie opinie w sprawie usunięcia drzew i
krzewów,
- wydano dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia oraz trzy postanowienia w sprawie obowiązku
sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko,
- wydano 3 postanowienia w zakresie opiniowania programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
- wydano decyzję zezwalającą PWiK na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Miejskiej Bolesławiec,
- podpisano 72 porozumienia z mieszkańcami na nieodpłatne przekazanie
kostki granitowej pochodzącej z odzysku w wyniku miejskich inwestycji
drogowych i kanalizacyjnych, szacunkowa wartość przekazanej kostki
wynikająca z podpisanych porozumień wynosi: 152.300 zł.,
- podpisano umowę z MZGK Sp. z o.o. na opróżnianie pojemników na psie
odchody oraz umowę na zbieranie padłych zwierząt na terenie miasta
Bolesławiec z firmą Zieleń-Plan,
2. W zakresie zajęcia pasa drogowego:

- wydano 9 decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia
awarii gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej (ul. W. Andersa, ul. Góralska,
ul. Daszyńskiego, ul. Konradowska, ul. Kościuszki, ul. Bielska-Cicha, ul.
Królowej Jadwigi, ul. Murarska); uzyskano dochód: 1 027,20 zł,
- wydano 9 decyzji na lokalizację przyłączy i sieci wod.-kan. (ulice: Bukowa,
Piaskowa, Rumianków, Topolowa, Sadowa, Rynek, Bema, Orzeszkowej,
Łąkowa) oraz dwa uzgodnienia lokalizacji urządzeń: (ul. Ptasia, Topolowa),
3. W zakresie robót drogowych i inwestycji:
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- dokonano odbioru technicznego chodnika ul. Willowa (lewa strona),
ułożono:
• kostkę brukową szarą o gr. 6 cm – 734,8 m²
• kostkę brukową czerwoną o gr. 8 cm (wjazdy)–712 m²
• kostkę brukową żółtą o gr. 6 cm – 50 m² przy przejściach dla pieszych,
ogółem koszt realizacji wyniósł 135 923 zł. Wykonawca: firma
GREGOBUD,
- zakończono remont instalacji oświetlenia drogowego ul. Asnyka, Sierpnia
80, Mickiewicza, Ogrodowa, Kaszubska. Zakres wykonanych robót:
• wymiana linii kablowej nn. oświetlenia drogowego ul. A. Asnyka na
odcinku od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury / Karola Miarki do
skrzyżowania z ul. Głowackiego,
• wymiana 6 szt. słupów oświetlenia drogowego ul. Sierpnia 80,
• wymiana linii kablowej nn. oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza –
Ogrodowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do
skrzyżowania z ul. Kaszubską),
wartość wykonanych robót – 51 850 zł. Wykonawca: firma ELTOR z
Lubania, p. E. Figurski,
- podpisano umowę z EnergiaPro Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna
Oddział w Jeleniej Górze, Rejon Dystrybucji w Bolesławcu na
wykonywanie czynności eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego
(na okres do 16.02.2007 r.),
- wydano dwie decyzje wyrażające zgodę na lokalizację zjazdów (ul. Ptasia,
ul. Ceramiczna),
- wydano jedną opinię dot. projektu prac geologicznych dla wykonania
rozpoznania podłoża hydrogeologicznego w rejonie projektowanej stacji
paliw „EKONAFT” Sp. z o.o. Bolesławiec,
4. W zakresie organizacji ruchu:

- wydano 6 pozytywnych opinii w zakresie organizacji ruchu (ul. Rynek,
ul. Plac Piastowski, ul. Wiaduktowa, ul. Topolowa, ul. Bielska, ul.
Bukowa, ul. Mikołaja Brody, ul. Bohaterów Getta),

5. Inne:
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- podpisano 9 umów na umieszczenie reklamy na terenie komunalnym;
uzyskano dochód: 7.657,98 zł;

W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działki: Nr 277 o pow. 700 m2 – ul. Jesionowa 26, Nr 278 o pow. 700
m2 – ul. Jesionowa 28 i Nr 292 o pow. 555 m2 – ul. Kosiby –
wylicytowane w drodze przetargu – z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe,
- działki przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich – w celu
poprawienia warunków ich zagospodarowania – w drodze
bezprzetargowej: Nr 1119 o pow. 147 m2 – ul. Narcyzów, Nr 175/18 o
pow. 181 m2 – ul. Mała, Nr 372 o pow. 40 m2 – ul. Staszica,
- budynek mieszkalno – usługowy wraz z działką Nr 941/2 o pow. 137 m2
przy ul. Zgorzeleckiej 33 w Bolesławcu – wylicytowany w drodze
przetargu,
- lokal użytkowy nr 5 w budynku przy al. Wojska Polskiego Nr 6a –
wylicytowany w drodze przetargu,
- lokal użytkowy nr 14 w budynku przy ul. Kubika Nr 13 – na rzecz
najemcy – w drodze bezprzetargowej,
- lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. M. Opitza Nr 15 – na rzecz
najemcy – w drodze bezprzetargowej,
- kolejne lokale mieszkalne na rzecz najemców – w drodze
bezprzetargowej (podpisano 16 porozumień),
2. Wykupiono następujące grunty:
- działkę Nr 1109 o pow. 0,0062 ha – z przeznaczeniem na poszerzenie
ulicy Ceramicznej – wykup od osoby fizycznej,
- działkę Nr 114/1 o pow. 0,0053 ha – z przeznaczeniem na poszerzenie
ulicy Zabobrze – wykup od osoby fizycznej,
3. Wydano:
- 3 decyzje w sprawie podziału nieruchomości, w tym 2 na wniosek,
- 12 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności,
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4. Pozostałe rozstrzygnięcia:
- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu oraz Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze rozwiązano umowę użytkowania wieczystego działki Nr
907 o pow. 332 m2 przy ul. Łokietka w Bolesławcu,
- podpisano akt notarialny w sprawie wykonania przez Gminę Miejską
prawa pierwokupu działki Nr 299/27 o pow. 14907 m2 przy ul.
Jeleniogórskiej w Bolesławcu;

W sprawach gospodarki przestrzennej i architektury:
- wydano 16 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bolesławiec,
- wydano 2 postanowienia o zatwierdzeniu projektów podziału
nieruchomości,
- odbyła się debata publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec; wpłynęły 43
uwagi do projektu planu; rozstrzygnięcie o ich rozpatrzeniu podjęto w
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 14A/07 z dnia 22 stycznia 2007 r.;

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
- Zatwierdzono podział środków finansowych dla klubów sportowych;
W sprawach oświaty:
1. Przyjęto do wiadomości informację o dokonanych umorzeniach oraz
przyznanych ulgach w Miejskich Przedszkolach Publicznych w
Bolesławcu na dzień 31.12.2006 r.,
2. Zatwierdzono Aneksy do projektów organizacyjnych Szkoły
Podstawowej nr i Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum
Samorządowego nr 1;

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
- Wydano następujące decyzje Prezydenta Miasta:
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Miejskim
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Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. przy ul. Parkowej 11 w
Bolesławcu”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum
Samorządowego Nr 2”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Malowanie pomieszczeń biurowych oraz drobne prace
remontowe w budynkach ratusza przy ul. Rynek 41 – Ratusz i Biurowiec
przy ul. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Wykonanie usług z zakresu wycen nieruchomości na
rok 2007”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Wykonanie usług z zakresu obsługi geodezyjnej na rok
2007”;

W sprawach handlu i usług:
- Wydano:
- 3 decyzje cofające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
przesłanką do cofnięcia zezwoleń była sprzedaż alkoholu osobom
nieletnim,
- 14 decyzji – zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 142 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 72 decyzje – wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- 1 licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- 5 decyzji – zmiany licencji taxi,
- 1 decyzję – wygaszenie licencji taxi,
W sprawach promocji miasta:
1. 11 stycznia 2007 r. na zaproszenie mera Nogent sur Marne J.P. Martina
Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Burmistrz Siegburga Franz Huhn
uczestniczyli w spotkaniu miast partnerskich. Jednodniowa wizyta miała
charakter roboczy i dotyczyła planu współpracy partnerskiej na najbliższe
trzy lata oraz wymiany doświadczeń w pracy samorządowej trzech miast,
2. 23 stycznia 2007 r. w mieście partnerskim Czeska Lipa, odbyła się
konferencja inaugurująca projekt „Nowe możliwości współpracy i
kształcenia w rozszerzonej Europie” realizowany w ramach programu
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Interreg III A. Projekt ma na celu rozwój współpracy transgranicznej
połączonej z kształceniem, pogłębianiem wiedzy oraz wymiany doświadczeń
w zakresie administracji publicznej. W Konferencji uczestniczyli
przedstawiciele miast Bolesławiec i Molde (Norwegia) oraz Związku Miast i
Gmin Republiki Czeskiej.

3. 25 stycznia w Bautzen (Niemcy) odbyły się konsultacje dotyczące
realizacji wspólnego projektu „Bolesławiec - Bautzen, ponad granicami”,
którego beneficjentem jest Gmina Miejska Bolesławiec. Projekt jest
dofinansowany z programu Interreg IIIa Polska (Dolny Śląsk) – Saksonia.

W sprawach finansowo budżetowych:
1. Zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 387/06 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2006 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.245 zł zgodnie z
pismami Wojewody Dolnośląskiego
- kwota 15.945 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- kwota 8.300 zł na udzielenie uczniom pomocy materialnej
o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wspierania
powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
przeniesienia
planu
wydatków
między
rozdziałami
i
paragrafami
klasyfikacji
budżetowej
kwoty
709.773
zł
w tym:
kwota
500
zł
w
celu
zabezpieczenia
środków
na wynagrodzenie dla osoby świadczącej pracę w Wydziale MiG,
kwota
12.000
zł
na
dostosowanie
wydatków
do zweryfikowanych potrzeb w zakresie Urzędu Miasta,
- kwota 2.500 zł na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do
pracy Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
- kwota 4.343 zł na dostosowanie planu do faktycznych wydatków na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- kwota 2.300 na zakup drzwi do kancelarii tajnej,
- kwota 680.900 zł w związku z koniecznością realizacji budowy sali
gimnastycznej w GS nr2 ze środków własnych (brak możliwości
uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych),
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- kwota 4.050 zł na zakup materiałów i wyposażenia wynikających z
bieżących potrzeb zgłoszonych przez organizacje realizujące zadania z
zakresu profilaktyki uzależnień,
- kwota 180 zł na realizację programów pn. „Z uśmiechem po sukces”,
„Pożytecznie spędzam wolny czas”, „Matematyczne potyczki” oraz
„Równanie w górę” w szkołach podstawowych i gimnazjum
samorządowym,
- kwota 3.000 zł w związku z dostosowaniem kierunku wydatków do
realizacji zadań w Wydziale Komunalnym,
- przeniesienia z rezerwy celowej na wypłatę nagrody jubileuszowej kwoty
7.435 zł.
2. Zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 400/06 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł zgodnie z
pismami Wojewody Dolnośląskiego
- kwota 11.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
w kwocie 106.900 zł w tym:
- kwota 100.000 zł na realizację zadania ”Odnowa nawierzchni drogi
wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu”,
- kwota 5.400 zł w związku z koniecznością poniesienia większych
wydatków niż planowano w rozdziale „Drogi publiczne gminne”,
- kwota 1.500 zł w związku z przygotowaniem opinii do pracowania pn.
„Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie
miasta”,

3. Wydano zarządzenie Nr 12/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18
stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego oraz planu finansowego
budżetu miasta na 2007 r.
Układ
wykonawczy
na
rok
2007
sporządzono
zgodnie
z wymogiem wynikającym z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze
zmian.)
4. Zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 14/07 Prezydenta Miasta
Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2007 r. dotyczyły:
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- przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
w kwocie 74.000 zł:
- kwota 30.000 zł na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń
w związku z realizacją zadań z zakresu promocji miasta.
- kwota 44.000 zł w celu zabezpieczenia udziału Gminy Miejskiej
Bolesławiec w realizacji Porozumienia w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych.,
5. W sprawach podatkowych wydano:
- 6.462 decyzje, z tego:
- 108 w sprawie wymiaru i zmieniające wymiar w podatkach lokalnych,
- 6.354 w sprawie wymiaru na 2007 rok,
- 97 postanowień, z tego:
- 46 wydawane w toku postępowań,
- 4 o zarachowaniu,
- 46 o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z materiałem,
- 1 o pozostawieniu podania do rozpatrzenia,
- 133 wezwania do złożenia wyjaśnień, deklaracji lub informacji,
- 1 upomnienie,
- 220 tytułów wykonawczych;

W zakresie spraw obywatelskich:
1. W tzw. sprawach meldunkowych:
- wydano 18 decyzji,
2. W tzw. sprawach wojskowych:
- wydano 3 decyzje.
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