Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na VIII sesji Rady Miasta
w dniu 25 kwietnia 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od VII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 marca 2007 r.
rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty
uchwał Rady Miasta:
1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w
mieście Bolesławiec (ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, ul.
Zabobrze),
2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w
mieście Bolesławiec (ul. Dolne Młyny, ul. T. Kościuszki, ul.
Graniczna, ul. J.I. Kraszewskiego),
3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w
mieście Bolesławiec (ul. Widok, ul. Różana, ul. Ptasia, ul. Mostowa,
ul. Ceramiczna),
4. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/405/05 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie niektórych zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, zmienionej uchwałą
nr XLIV/434/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2006 r.,
5. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/04 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad i warunków dofinansowania
sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec, zmienionej uchwałą nr
XXXII/323/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/04 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad i warunków dofinansowania
sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą nr
XXXVIII/369/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005 r.,
6. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Wydałem również w tym czasie 27 zarządzeń, które dotyczyły:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok;
w sprawie przekazania środka trwałego (na rzecz Szkoły Podstawowej
Nr 5 w Bolesławcu);
w sprawie przekazania nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec, do zarządzania i administrowania Miejskiemu
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu;
w sprawie określenia regulaminu konkursu oraz powołania komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Bolesławcu;
w sprawie odwołania I Zastępcy Prezydenta Miasta, p. Kazimiery
Popławskiej;
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej
Bolesławiec na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego
www.powiatboleslawiecki.pl;
w sprawie ustalenia w 2007 roku terminu obchodów dni miasta pod
nazwą „Dni Bolesławca”;
w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego do spraw ochrony
zieleni na terenie miasta Bolesławiec;
w sprawie powołania Komisji konkursowej corocznego konkursu
„Bolesławiec w kwiatach”;
w sprawie umorzenia wierzytelności – z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego:
- nr 10 w budynku przy ul. Kościuszki 49 w Bolesławcu,
- nr 5 w budynku przy ul. Al. Wojska Polskiego 10 w Bolesławcu,
- nr 3 w budynku przy ul. Warszawskiej 20 w Bolesławcu;
w sprawie spłaty wierzytelności – z tytułu najmu lokalu mieszkalnego:
- przy ul. Rynek 8 m. 2 w Bolesławcu,
- przy ul. Wierzbowej 1 m. 7 w Bolesławcu;
w sprawie spłaty wierzytelności – z tytułu najmu lokalu użytkowego:
przy ul. Rynek 11/12 w Bolesławcu,
przy ul. Asnyka 12/13/9 w Bolesławcu,
przy ul. Zgorzeleckiej 33 w Bolesławcu;
w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Bolesławcu przy ul. Pasteura – do oddania w
użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej;
w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w
Bolesławcu przy ul. Świerkowej – do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego;
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych
części gruntu zabudowanego budynkami – w trybie bezprzetargowym;
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- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
zabudowanego budynkami – w trybie bezprzetargowym;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ratalnej – na rzecz najemcy:
- lokalu użytkowego nr 12 przy ul. B. Chrobrego 28 w Bolesławcu,
- lokalu użytkowego nr 13 przy ul. Kubika 13 w Bolesławcu,
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
zabudowanego budynkiem – w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu – do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
- przy ul. Bankowej – na okres 2 lat (pod dalszą czasową lokalizację
pawilonu usługowego),
- przy ul. Brzozowej – na okres 2 lat (przeznaczona na urządzenie
terenu zieleni rekreacyjnej),
- przy ul. Staszica – na okres 3 lat (pod czasową lokalizację pawilonu
handlowego);
- w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do
nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul.
Rumianków 16.

W sprawach gospodarki komunalnej:
1. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- wydano 10 decyzji i 6 opinii na usunięcie drzew z terenów
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz złożono 3
wnioski do Starosty Bolesławieckiego;
- wydano 4 postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia
raportu o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko
oraz 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia;
- podpisano umowę z firmą „Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni
Dorota Kluczyńska” na dostawę i utrzymanie czterech piętrowych
konstrukcji kwietnikowych typu Terra; termin realizacji: 15 maja 2007
r.; koszt realizacji brutto: 19.200 zł;
2. W zakresie zajęcia pasa drogowego:
- wydano 2 decyzje na wykonanie robót w pasie drogowym i
umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury (ul. Teatralna/Armii

3

Krajowej, ul. Daszyńskiego) oraz 1 decyzję na umieszczenie reklamy
(ul. Targowa), łącznie uzyskano dochód: 654,78 zł;
- wydano 11 decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego (ul.
Brzozowa, ul. 10-go Marca, ul. Buczka, ul. Cicha, ul. Łukasiewicza,
ul. Konradowska, ul. Bankowa, ul. Okrzei, ul. Marcinkowskiego, ul.
Piaskowa, ul. Miodowa, ul. Orla) oraz 1 decyzję naliczającą karę za
zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (ul. Kołłątaja), łącznie
uzyskano dochód: 356 zł;
- wydano 10 decyzji na lokalizację przyłączy i sieci w pasach
drogowych (przyłącza wod.-kan.: ul. Słoneczna, ul. Mazowiecka, ul.
Stokrotek, ul. Kamienna, ul. Cisowa; sieci i przyłącza gazowe: ul.
Brzozowa, ul. Graniczna, ul. Łąkowa, ul. Ceramiczna; sieć
elektroenergetyczna: Pl. Pokoju, ul. Starzyńskiego);

3. W zakresie robót drogowych i inwestycji:
- wydano 6 decyzji wyrażających zgodę na lokalizację zjazdów (ul.
Ptasia, ul. Jezierskiego, ul. Kamienna, ul. Cisowa, ul. Rzemieślnicza);
- przekazano place budowy dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu na następujące roboty:
 remont
chodników
ul.
Marcinkowskiego
(wymiana
krawężników – 546,80 mb, obrzeży – 88,30 mb, ułożenie kostki
brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm – 626,88 m2, ułożenie
kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm – 193,10 m2,
montaż 1 znaku drogowego);
 remont chodników ul. Piotra Skargi (wymiana krawężników –
207,10 mb, ułożenie kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8
cm – 236,85 m2, ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej
o gr. 8 cm – 115,22 m2); termin realizacji ww. zadań – 31 maja
2007 r., koszt – 94.402 zł;
 wykonanie utwardzonego miejsca do wsiadania i wysiadania z
autobusu dla uczniów SP nr 1 w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła
II (zatoka); termin – 22 maja 2007 r., koszt – 19.884 zł;
- zakończono remont chodnika przy ul. Kaszubskiej; wykonawcą było
MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu; koszt – 44.630 zł; w trakcie remontu
został zwężony chodnik do szerokości 2,5 – 3,0 m, a kosztem tego
chodnika przygotowano miejsca zatrzymywania dla pojazdów
samochodowych;
- w ramach bieżącego utrzymania dróg wyremontowano odcinek
chodnika przy ul. Parkowej; w najbliższych dniach rozpoczęty zostanie
remont schodów, a także chodnik przy przystanku MZK ul. Dzieci
Wrześni; w ramach tego zadania wykonano również remonty dróg
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gruntowych ul. Zabobrze, ul. Agatowa, ul. Jaśminowa, ul. Mostowa
(boczna), ul. Rumianków; na bieżąco uzupełniane są ubytki w
jezdniach; w najbliższym czasie rozpocznie się odnawianie znaków
poziomych na drogach gminnych;

4. W zakresie organizacji ruchu:
- wydano 5 pozytywnych opinii w zakresie organizacji ruchu (ulice:
Matejki, Gałczyńskiego, Masarska, Ceramiczna, Rzemieślnicza,
Góralska/Graniczna/Lipowa);
5. Inne:
- na podstawie opracowanej przez firmę WIR z Lubina dokumentacji, w
dniu 26 marca 2007 r. uzyskano pozwolenie na budowę ścieżek
rowerowych położonych na terenie miasta Bolesławiec; koszt
opracowania dokumentacji – 157.990 zł, w tym wkład wspólnotowy
INTERREG III A w kwocie 87.282 zł; zgodnie z załączonym
kosztorysem budowa ścieżek rowerowych w naszym mieście wyniesie
11.050.165 zł;
- w okresie od 4 do 14 kwietnia 2007 r. harcerze z hufca im. Szarych
Szeregów w Bolesławcu uporządkowali tereny miejskie: osiedle
Kwiatowe i Przylesie, między mostami na rzece Bóbr, wokół
targowiska przy ul. Jeleniogórskiej; harcerze zapełnili ponad 250
worków; koszt – 2.000 zł;
- w ramach gwarancji dokonano przeglądu urządzeń zabawowych na
placu zabaw ul. Łukasiewicza, wykonano niezbędne naprawy
zniszczonych urządzeń; koszt – 5.740,62 zł;
- rozpoczęto konserwację kładki na rzece Bóbr przy ul. Gdańskiej
(oczyszczenie i pomalowanie barier, remont nawierzchni chodnika);
- odtworzono elementy pomnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego
zgodnie z umową nr 18/KO/07 z dnia 10 marca 2007 r.; wykonawca –
Mieczysław Smusz „Zakład Kamieniarsko-Betoniarski”; koszt zadania
– 5.490 zł;
- podpisano umowę na czyszczenie wpustów ulicznych w drogach
pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec; wykonawca
– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu; wartość
umowy – 27.337 zł; termin realizacji – do 30 listopada 2007 r.;
- podpisano umowę na wykonanie i dostawę 50 sztuk włazów
kanalizacyjnych z herbem miasta; wykonawca – Stąporków-Meier Sp.
z o.o., ul. Piłsudskiego 101, Stąporków; wartość umowy – 28.060 zł;
termin realizacji – do 20 maja 2007 r.;
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- powołano komisję konkursową corocznego konkursu „Bolesławiec w
kwiatach”; komisja rozpocznie prace pod koniec kwietnia, zakończy je
w październiku br.;
- podpisano 93 porozumienia z mieszkańcami na nieodpłatne
przekazanie materiałów z odzysku w wyniku miejskich inwestycji
drogowych i kanalizacyjnych (29 mieszkańców zrezygnowało z kostki
po podpisaniu porozumienia); w miejsce osób, które zrezygnowały z
kostki przygotowywane są porozumienia z kolejnymi osobami z listy;
szacunkowa wartość kostki wynikająca z porozumień podpisanych
dotychczas wynosi – 235.080 zł;
- 27 marca 2007 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych pt. „Europejska Ramowa Dyrektywa Woda w edukacji
ekologicznej”, którego gospodarzem było Miejskie Centrum Edukacji
Ekologicznej; szkolenie zostało zorganizowane w ramach polsko –
niemieckiego
projektu
„SAKSOŃSKIE
EKOMOBILE
W
EUROREGIONIE NYSA” przez Południowo – Zachodnie Forum
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu, Saksońską
Fundację Przyroda i Środowisko, Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Lubaniu oraz Miejskie Centrum Edukacji
Ekologicznej w Bolesławcu;
W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działkę Nr 256/1 o pow. 170 m2 – ul. Witosa – z przeznaczeniem na
powiększenie działki sąsiedniej – w drodze bezprzetargowej,
- działkę Nr 1118 o pow. 120 m2 – ul. Narcyzów – z przeznaczeniem na
powiększenie działki sąsiedniej – w drodze bezprzetargowej,
- działkę Nr 388 o pow. 1976 m2 – ul. Masarska 15 – na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego – w drodze
bezprzetargowej,
- działkę Nr 41/11 o pow. 665 m2 – ul. Masarska 19 – na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego – w drodze
bezprzetargowej,
- kolejne lokale mieszkalne na rzecz najemców – w drodze
bezprzetargowej (13 porozumień);
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2. Wykupiono następujące grunty:
- działki: Nr 68/6 o pow. 19 m2 i Nr 65/1 o pow. 195 m2 – z
przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Zabobrze – wykup od osób
fizycznych;
3. Pozostałe rozstrzygnięcia:
- podpisano porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat
rocznych za 2002 r. i 2003 r. oraz umorzenia zaległych odsetek od
spłaconych zaległości od 1997 r. do 2002 r. i nie spłaconych zaległości
za 2002 r. i 2003 r. z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 66 o
pow. 1393 m2, położonej przy ul. Kosiby 23 w Bolesławcu,
- nie wykonano prawa pierwokupu w odniesieniu do działki Nr 1081 o
pow. 538 m2 przy ul. Rumianków 16 w Bolesławcu;

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
- zatwierdzono aneksy do projektów organizacyjnych na rok szkolny
2006/2007 dla Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum
Samorządowego Nr 3 w Bolesławcu;
W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
- wydano następujące decyzje Prezydenta Miasta:
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Budowa parkingu – ul. Dolne Młyny”;
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Budowa sieci kablowej zasilania iluminacji Rynku”;
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynków
mieszkalnych”;
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Wykonanie instalacji napowietrzającej wodę w
stawie miejskim przy ul. Bankowej w Bolesławcu”;
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Termomodernizacja budynku MBP przy ul. Sądowej
8 w Bolesławcu”;
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W sprawach handlu i usług:
- wydano:
- 6 decyzji – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3 decyzje – wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- 88 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 33 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 1 licencję na przewóz osób taxi;

W sprawach promocji miasta:
1. W marcu 2007 r. wykonane zostały naklejki promocyjne na tablice
rejestracyjne z napisem „Bolesławiec Miasto Ceramiki”. Od 27 marca
br. naklejki wydawane są bezpłatnie wszystkim, którzy chcą
promować miasto.
2. 3 kwietnia 2007 r., podczas X Zgromadzenia Ogólnego Związku
Powiatów Polskich w Warszawie, Prezydent Miasta Bolesławiec
odebrał zwycięski puchar za zajęcie III miejsca w „Rankingu Gmin”
za 2006 rok. W rankingu uczestniczyły gminy, powiaty i miasta na
prawach powiatu z całej Polski. W rankingu brano pod uwagę:
działania jednostek samorządowych w ramach promocji, wspierania
rozwoju społeczeństwa informatycznego, poprawy jakości obsługi
mieszkańca oraz rozwoju informacyjnego. W sferze promocji
Bolesławiec wykazał się m.in. wielojęzyczną prezentacją miasta i jego
historii z mapą i zdjęciami, prezentacją multimedialną oraz ofertą
imprez kulturalnych i sportowych na terenie miasta
3. W kwietniu Bolesławiec został nominowany do nagrody w konkursie
promocyjnym „Złote Formaty” w kategorii: plakat reklamowy.
Nominowany do nagrody plakat reklamował Bolesławieckie Święto
Ceramiki w 2006 r. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 18 kwietnia
br. w Warszawie – podczas I Festiwalu Promocji Miast Polskich.
Nagrody wręczano w czterech kategoriach: event – wydarzenie
specjalne, strona internetowa, wydawnictwo promocyjne i plakat
reklamowy.
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W sprawach finansowo budżetowych:
- zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 71/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2007 r. dotyczyły:
- przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 153.420 zł, w tym:
 kwota 4.000 zł na szkolenia dla radnych,
 kwota 1.350 zł na obsługę posiadanych agregatów
prądotwórczych przez specjalistę – elektryka,
 kwota 5.500 zł na szkolenia dla nauczycieli,
 kwota 64.000 zł w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na
wspieranie realizacji zadań przez organizacje pożytku
publicznego oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia
działalności w sferze pożytku publicznego,
 kwota 61.000 zł – przeniesienie środków finansowych w
związku z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych,
 kwota 14.000 zł w związku z realizacją przez Zarząd Miejski
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu dystrybucji
żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Miejskiej
Bolesławiec w 2007 r.;
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej utworzonej na
finansowanie wydatków inwestycyjnych, stanowiącej udział własny w
programach pomocowych w kwocie 1.200.000 zł w związku z
pozytywną opinią komisji właściwej do spraw budżetu, zmieniającą jej
przeznaczenie na zadanie „Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową”;
- w sprawach podatkowych wydano:
- 118 decyzji, z tego:
- 110 w sprawie wymiaru i zmieniających wymiar w podatkach
lokalnych,
- 1 o umorzeniu zaległości,
- 3 o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości,
- 3 o odroczeniu terminu zapłaty,
- 1 o odmowie odroczenia terminu zapłaty;
- 127 postanowień, z tego:
- 115 wydawanych w toku postępowań,
- 10 o zarachowaniu,
- 1 o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Bolesławcu zapłaty zobowiązania w
podatku od spadków i darowizn,
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- 1 o odmowie wyrażenia zgody na umorzenie przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Bolesławcu zaległości w podatku od
Czynności cywilnoprawnych;
- 99 wezwań do złożenia wyjaśnień, dokumentów, deklaracji lub
informacji;
- 5 tytułów wykonawczych;
- 1011 upomnień;

W zakresie spraw obywatelskich:
- wydano 23 decyzje w tzw. sprawach meldunkowych,
- wydano 2 decyzje w tzw. sprawach wojskowych.
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