Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na IX sesji Rady Miasta
w dniu 30 maja 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od VIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 kwietnia 2007 r.
rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty
uchwał Rady Miasta:
1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Bolesławcu,
2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Bolesławieckiego Ośrodka
Kultury,
4. w sprawie ustalenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także
warunków i sposobu ich przyznawania,
5. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,
6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec,
7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/262/04 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do
zadania pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu
Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego
Śląska”,
8. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
Miasta Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Wydałem również w tym czasie 21 zarządzeń, które dotyczyły:
- w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny
kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie
Miasta Bolesławiec;
- o zmianie zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4
marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Bolesławiec (z późn. zmianami);
- w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi gminy miejskiej
oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej;
- w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu;
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.;
- w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za
czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli;
- w sprawie wytycznych dotyczących udostępnienia i najmu pomieszczeń
w obiektach szkolnych;
- w sprawie harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2007
wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2007”
przyjętego uchwałą Nr V/42/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego
2007 r.;
- w sprawie harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2007
wynikających z „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
mieście Bolesławiec do roku 2015” przyjętego uchwałą Nr XLIII/423/05
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r.;
- w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do:
- nieruchomości gruntowych, położonych w Bolesławcu przy ul.
Gdańskiej,
- działki niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul.
Kościuszki;
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- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu – do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
- przy placu ks. J. Popiełuszki – na okres 4 miesięcy (przeznaczona
pod teren rekreacyjno – sportowy, na którym zlokalizowane są
tymczasowe boiska do siatkówki i piłki nożnej plażowej),
- przy ul. Kościuszki – na okres 7 miesięcy (przeznaczona na
wykonanie miejsc parkingowych, wjazdu do modernizowanej stacji
paliw płynnych „PREEM” oraz ustawienia nowego pylonu
cenowego stacji),
- przy ul. Piastów – na okres 2 lat (przeznaczona na urządzenie
działki warzywnej);
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
zabudowanego budynkami – w trybie bezprzetargowym (2 zarządzenia);
- w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowych współużytkowników
wieczystych, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej,
położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica nr 65, ul. Góralskiej nr 22 –
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w
Bolesławcu przy ul. Masarskiej – do sprzedaży na współwłasność w
drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży garażu, łącznie ze sprzedażą
działki gruntu, na której jest on posadowiony – w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego;
- w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w
Bolesławcu przy ul. Mostowej – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego;
- w sprawie umorzenia wierzytelności – z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego nr 9 przy ul. Cichej 4A w Bolesławcu;
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W sprawach gospodarki komunalnej:
1. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- wydano 4 decyzje i 7 opinii na usunięcie drzew z terenów stanowiących
własność Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz złożono 4 wnioski do
Starosty Bolesławieckiego,
- wydano postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia
raportu o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko oraz
5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia,
- podpisano umowę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddział we Wrocławiu Zakład Ekologii na prowadzenie w latach 2007,
2008, 2009 monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów
komunalnych w Łące; wartość umowy brutto – 20.246 zł,
- ustawiono na terenie miasta cztery konstrukcje kwietnikowe obsadzone
kwiatami – na terenie Placu Piłsudskiego oraz na terenie skweru przy ul.
Sierpnia’ 80; wykonawca – Projektowanie i budowa terenów zieleni D.
Kuczyńska; koszt zadania brutto – 17.861 zł,
- wydano postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
2. W zakresie zajęcia pasa drogowego:
- wydano 7 decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego (ulice: Masarska,
Murarska, Konradowska, Stokrotek, Opita, Brzozowa, Dąbka) oraz 3
decyzje naliczające karę za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (ulice:
Daszyńskiego, Bukowa, Cisowa); łącznie uzyskano dochód – 656,40 zł,
- wydano 7 decyzji na wykonanie robót w pasie drogowym i umieszczenie
w nim urządzeń infrastruktury ( ulice: Głowackiego, Graniczna,
Wiaduktowa, Cisowa, Bukowa, Masarska); łącznie uzyskano dochód –
1.853,99 zł,
- wydano 2 decyzje odmowne na zajęcie pasa drogowego (chodnik – ul.
Targowa) w celach handlowych,
- wydano 8 decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej w drogach miejskich (ulice: Piaskowa,
Zabobrze, Jezierskiego – przyłącza wod.-kan., ulice: Matejki, Widok,
Ptasia – sieć elektroenergetyczna, ulice: Graniczna, Rynek – sieć
wodociągowa);
3. W zakresie organizacji ruchu:
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- wydano 4 pozytywne opinie w zakresie organizacji ruchu (ulice:
Daszyńskiego – Teatralna – Armii Krajowej, Piastów, Topolowa, Jasna),
- wydano 2 decyzje wyrażające zgodę na lokalizację zjazdów (ulice:
Hutnicza, Ceramiczna);
4. Inne:
- zamontowano wiatę przystankową MZK przy ul. Chrobrego (teren pod
wiatą zostanie utwardzony do końca czerwca br.),
- zgłoszono do odbioru utwardzone miejsce do bezpiecznego wsiadania i
wysiadania z autobusów dla uczniów SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II;
wykonawca – MZGK Sp. z o.o.; koszt – 19.844 zł,
- podpisano 10 porozumień z mieszkańcami na nieodpłatne przekazanie
materiałów z odzysku w wyniku miejskich inwestycji drogowych i
kanalizacyjnych; szacunkowa wartość kostki wynikająca z porozumień
podpisanych dotychczas wynosi 25.504 zł,
- podpisano umowę na umieszczenie reklamy na terenie Gminy Miejskiej
Bolesławiec – ul. Kościuszki; uzyskano dochód – 10.967,80 zł,
- zawarto 7 umów na czasowe zajęcie działek drogowych, nie będących
drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Bolesławiec i umieszczenie w nich urządzeń technicznych; łącznie
uzyskano dochód – 26.509 zł,
- Komisja ds. konkursu „Bolesławiec w kwiatach” ustaliła termin
składania zgłoszeń oraz I przegląd zgłoszonych balkonów i ogródków na
31 maja 2007 r.,
- 12 maja br. ogłoszono wyniki trzeciej edycji konkursu ekologicznego
pn. „Na baterie też jest sposób – 2007”, którego organizatorem było
Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej; w konkursie na największą
liczbę zebranych baterii wzięło udział ponad 1900 przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bolesławca; zebrano
rekordową liczbę 51 550 szt. zużytych baterii; wśród szkół I miejsce zajęli
uczniowie klasy II A z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, a wśród
przedszkolaków dzieci z I grupy Miejskiego Przedszkola Publicznego nr
7;

W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działkę Nr 459 o pow. 836 m2 – ul. Jarzębinowa 5 – wylicytowana w
drodze przetargu – z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,
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- budynek mieszkalno – usługowy wraz z działką Nr 164/24 o pow. 199
m2 – ul. Zgorzelecka 4 – wylicytowany w drodze przetargu,
- kolejne lokale mieszkalne na rzecz najemców – w drodze
bezprzetargowej (8 porozumień);
2. Oddano w użytkowanie wieczyste następujące grunty:
- działki: Nr 95/31 o pow. 135 m2 i Nr 95/36 o pow. 287 m2 przy ul.
Pasteura – z przeznaczeniem na powiększenie działki sąsiedniej – w
drodze bezprzetargowej;
3. Wydano:
- 4 decyzje w sprawie podziału nieruchomości (w tym 2 na wniosek),
- 8 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności;

4. Pozostałe rozstrzygnięcia:
- nie wykonano prawa pierwokupu w odniesieniu do działek Nr 227 i Nr
236 o łącznej pow. 197 m2 przy ul. Gdańskiej – pod zabudowę
mieszkaniową i garaż, wraz z rozpoczętą budową,
- nie wykonano prawa pierwokupu w odniesieniu do działki Nr 718 o
pow. 656 m2 przy ul. Kościuszki – pod zabudowę usługową;

W sprawach gospodarki przestrzennej i architektury
- wydano 21 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bolesławiec,
- wydano 7 postanowień o zatwierdzeniu projektów podziału
nieruchomości;

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
- zatwierdzono aneksy do projektów organizacyjnych na rok szkolny
2006/2007 dla Gimnazjum Samorządowego nr 1 i Gimnazjum
Samorządowego nr 3 w Bolesławcu oraz aneks do projektu
organizacyjnego Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 w Bolesławcu,
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- wydano decyzję zezwalającą Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury na
przeprowadzenie imprezy masowej – koncert grupy „Kasia Wilk &
Mezzo”;

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
- wydano następujące decyzje Prezydenta Miasta:
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa ul. Góralskiej”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku
mieszkalnego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Renowacja parków przy ul. Obrońców Helu i ul.
Zgorzeleckiej – dokumentacja projektowa oraz studium
wykonalności parku przy ul. Obrońców Helu i studium
wykonalności Rewitalizacji parku przy ul. Zgorzeleckiej”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano – wykonawczej przebudowy drogi ul. Ceramiczna wraz
z budową dróg dojazdowych oraz remont muru oporowego przy ul.
Ceramicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni na odcinku
od ul. Widok do szkoły oraz wymianę 3 szt. słupów linii
napowietrznej n.n.”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Remont chodnika łączącego ul. Piastów z Al.
Tysiąclecia oraz remont chodników ul. Wybickiego i ul. Brody w
Bolesławcu”;
- zakończono roboty remontowo – malarskie w ratuszu i biurowcu przy
pl. Piłsudskiego 1; w efekcie wykonanych robót, obok podniesienia
estetyki wnętrz budynków, dostosowano do wymogów zawartych w
odpowiednich przepisach pomieszczenia kancelarii tajnej i archiwum
Urzędu Miasta;
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W sprawach handlu i usług:
- wydano:
- 3 decyzje – zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- 3 decyzje – wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- 78 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 46 decyzji – wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- 2 licencje na przewóz osób taxi;
W sprawach promocji miasta:
1. 20 kwietnia 2007 r. Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała nagrodę
specjalną w II edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie
gminę w Polsce. Konkurs organizowany jest przez Krajową Agencję
Poszanowania Energii S.A. we współpracy z Ministerstwem
Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, Prezesem Urzędu Regulacji
Energetyki, Ambasadą Królestwa Danii, Związkiem Miast Polskich
(patroni honorowi), Rockwool Polska Sp. z o.o., Velux Polska Sp. z
o.o. oraz Stowarzyszeniem Polskich Energetyków. Łącznie zgłoszone
do konkursu przedsięwzięcia pozwoliły Gminie Miejskiej
zaoszczędzić 32 940 366 kWh energii. Nagroda została ufundowana
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wyniosła 15 tys. zł.
2. W ramach IX edycji wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu, za
działania podjęte w 2006 roku, zgłoszono: Miejskie Centrum Edukacji
Ekologicznej w kategorii najlepsza inicjatywa edukacyjna, Polski
Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Bolesławcu jako najlepszą
dolnośląską organizację pozarządową oraz Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w kategorii najlepsza dolnośląska firma zatrudniająca do 250
osób. Inicjatywa organizowana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Dolnego Śląska.
3. W dniach 12 i 13 maja odbyły się Dni Miasta zorganizowane pod
hasłem „Bolesławiec w Europie”.
4. W dniach 1 – 3 maja delegacja miasta Bolesławiec przebywała w
mieście partnerskim Hobro w Danii (obecnie Mariagerfjord) z wizytą
studyjną, która miała na celu zapoznanie się przedstawicieli Urzędu
Miasta Bolesławiec z wybranymi aspektami gospodarki komunalnej
prowadzonej przez duńskich partnerów.
5. W dniu 12 maja Bolesławiec prezentował się w mieście partnerskim
Pirna, podczas cyklicznej imprezy Markt der Kulturen. Zorganizowano
stoisko sprzedaży ceramiki bolesławieckiej oraz dystrybucji
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materiałów promocyjnych miasta, a na scenie wystąpił zespół
muzyczny z Bolesławca.
6. W dniach 12 – 13 maja w mieście partnerskim Nogent-sur-Marne
przebywała delegacja Miasta Bolesławiec oraz grupa bolesławieckich
sportowców, którzy wzięli udział w biegu ulicznym.
7. W dniach 16 – 20 maja delegacja miasta przebywała z wizytą w
mieście Molde w Norwegii. Tematem wizyty była realizacja przez
Gminę
Miejską
Bolesławiec
projektów
inwestycyjnych
dofinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
8. Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec” wystąpił na przeglądzie zespołów
folklorystycznych
w
miejscowości
Metkovič
(Chorwacja).
Przedstawiciele Metkovič oraz Ambasady Republiki Chorwackiej
zaproszeni zostali do udziału w organizowanym w Bolesławcu
Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej.

W sprawach finansowo budżetowych:
- zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 92/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 167.175 zł na
dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym,
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie
200.000 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o
dofinansowanie z 0,6% z rezerwy oświatowej zadania: „Wymiana
okien w Szkole Podstawowej nr 4”,
- przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 153.914 zł, w tym:
• kwota 7.000 zł na wynagrodzenie za wykonanie
ekspertyzy geologicznej terenu położonego przy Placu
Ks. Jerzego Popiełuszki,
• kwota 5.000 zł w związku z zawarciem umowy na
sporządzenie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń w
ratuszu,
• kwota 22.914 zł w związku z dotacją dla BOK na
dofinansowanie organizacji „Dnia Europy”,
• kwota 19.000 zł w związku z dostosowaniem kierunku
wydatków do realizacji zadań,
• kwota 100.000 zł w związku z planowanym złożeniem
wniosku o dofinansowanie z 0,6% rezerwy oświatowej
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zadania: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4”
– istnieje możliwość pozyskania 50% wartości
kosztorysowej zadania; całkowita wartość zadania
wynosi
1.000.000
zł;
zwiększenie
środków
zabezpieczy 50% wkład własny Gminy wymagany
przy złożeniu wniosku;
- w sprawach podatkowych wydano:
- 206 decyzji, z tego:
- 164 w sprawie wymiaru i zmieniających wymiar w podatkach
lokalnych,
- 1 o umorzeniu zaległości z urzędu,
- 1 o odmowie odroczenia terminu zapłaty,
- 9 o umorzeniu zaległości,
- 20 o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe,
- 2 o zwrocie podatku akcyzowego,
- 9 w sprawie opłaty skarbowej;
- 327 postanowień, z tego:
- 273 wydawanych w toku postępowań,
- 53 o zarachowaniu,
- 1 o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Bolesławcu zapłaty zobowiązania w
podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 103 wezwania do złożenia wyjaśnień, dokumentów, deklaracji lub
informacji;
- 139 tytułów wykonawczych;
- 11 zaświadczeń;
- 8 upomnień;

W zakresie spraw obywatelskich:
- wydano 27 decyzji w tzw. sprawach meldunkowych,
- wydano 2 decyzje w tzw. sprawach wojskowych,
- wydano 2 decyzje w sprawie zbiórek publicznych;
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W sprawach kadrowych
- w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko pełniącego
obowiązki dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Bolesławcu na okres do 31 grudnia 2007 r., zatrudniony został pan
Jarosław Karbowski.

KP/KP

11

