Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na X sesji Rady Miasta
w dniu 27 czerwca 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od IX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 maja 2007 r. rozpatrzyłem
i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał Rady
Miasta:
1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/251/93 Rady Miejskiej w
Bolesławcu z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie zasad dokonywania
okresowych ocen mianowanych pracowników samorządowych,
zatrudnionych w Urzędzie Miasta,
2. w sprawie powołania Pani Marioli Soja na stanowisko Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu,
3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Piastów), (ul. Jeleniogórska), (ul. Kosiby),
4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Staszica – Jezierskiego), (ul. Graniczna –
Kraszewskiego), (ul. Kościuszki),
5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście
Bolesławiec (ul. Zabobrze – Agatowa – II Armii Wojska Polskiego), (ul.
Spacerowa – II Armii Wojska Polskiego),
6. o zmianie uchwały Nr IV/24/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29
grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i
rozliczania dotacji przedmiotowych,
7. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w
Bolesławcu,
8. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom
podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych
działającym na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,
9. w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta
Bolesławiec i zaliczenia jej do kategorii drogi wewnętrznej,

10. w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta
Bolesławiec na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2009 – 2012,
11. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007 – 2011,
12. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Wydałem również w tym czasie 34 zarządzenia, które dotyczyły:
- w sprawie odwołania I Zastępcy Prezydenta Miasta, p. Kazimiery
Popławskiej (z dniem 30 czerwca 2007r.);
- w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta Miasta, p. Wiesława
Ogrodnika (z dniem 1 lipca 2007r.);
- w sprawie powołania II Z-cy Prezydenta Miasta, p. Macieja
Małkowskiego (z dniem 1 lipca 2007r.);
- w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej
Bolesławiec;
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.;
- w sprawie przekazania środka trwałego:
- nakładów poniesionych na likwidację barier architektonicznych w
Miejskim Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. na rzecz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec na rzecz
Straży Miejskiej;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków rad
nadzorczych jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
utworzonych przez gminę miejską;
- w sprawie przyznania nagród rocznych za 2006 r.:
- Pani Ilonie Sucheckiej – Prezesowi Zarządu Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bolesławcu,
- Panu Andrzejowi Jagierze – Prezesowi Zarządu Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,
- Panu Wiesławowi Ogrodnikowi – Prezesowi Zarządu Zakładu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu;
- w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu po dokonanych wyborach
przedstawicieli pracowników;
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- w sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień
publicznych przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne
Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej w
Urzędzie Miasta Bolesławiec;
- w sprawie zmiany instrukcji wydatkowania środków publicznych z
budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zamówienia i konkursy o
wartości do 6.000 euro;
- w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych;
- w sprawie powołania Zespołu do Spraw Mieszkaniowych;
- w sprawie spłaty wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych:
- nr 2 przy ul. Ogrodowej 5 w Bolesławcu,
- nr 5 przy ul. Rynek 7 w Bolesławcu,
- nr 4 przy ul. Gdańskiej 39 w Bolesławcu;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych
części gruntu zabudowanego budynkami – w trybie bezprzetargowym (2
zarządzenia);
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych:
- nr 7 przy ul. Rynek 7 w Bolesławcu,
- nr 12 przy ul. Prusa 12/13 w Bolesławcu,
- nr 16 przy ul. Gdańskiej 16 w Bolesławcu,
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
zabudowanego budynkiem – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego;
- o zmianie Zarządzenia Nr 81/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia
10 kwietnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ratalnej – na
rzecz najemcy – lokalu użytkowego nr 13 przy ul. Kubika 13 w
Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu zabudowanego budynkiem – w drodze bezprzetargowej;
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- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu – do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
- przy ul. Modłowej – na okres 3 miesięcy (pod czasową lokalizację
dla składowania i magazynowania kruszyw do produkcji mieszanek
mineralno – bitumicznych),
- przy ul. Żwirki i Wigury – na okres 1 roku (pod dalszą czasową
lokalizację pawilonu handlowego),
- przy ul. II Armii Wojska Polskiego – na okres 1 roku (pod dalszą
czasową lokalizację stoisk handlowych);
- w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w
Bolesławcu (przy ul. Staszica, ul. Dolne Młyny) – do oddania w
użytkowanie wieczyste na 99 lat – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego (2 zarządzenia);
- w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w
Bolesławcu przy ul. Piastów – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego;
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Bolesławcu przy ul. 10 Marca do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej;
- w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do
nieruchomości gruntowych, położonych w Bolesławcu przy ul. Łokietka;

W sprawach gospodarki komunalnej:

1. W zakresie zajęcia pasa drogowego:
- wydano 11 decyzji na wykonanie robót w pasie drogowym i
umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury oraz reklam (ulice:
Graniczna, Korfantego, Zagłoby, Artyleryjska, 1-go Maja, Warszawska,
Jasna, Bema, Bankowa, Topolowa); łącznie uzyskano dochód – 5.053 zł;
- wydano 6 decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego (ulice: Plac
Zamkowy/1-go Maja, Gdańska k. POM-u, Drzymały, Kopernika,
Niepodległości); łącznie uzyskano dochód – 474 zł;
- wydano 5 decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej w pasie drogowym (ulice: Domeyki, Cisowa,
Stokrotek – sieć i przyłącza gazowe; ulice: Daszyńskiego, Ceramiczna –
sieć elektroenergetyczna);
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2. W zakresie organizacji ruchu:
- wydano 4 pozytywne opinie w zakresie organizacji ruchu (ulice: 1-go
Maja, Piaskowa/Cisowa, Widok, Starzyńskiego/Plac Pokoju);
3. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- wydano decyzję na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność
Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz złożono wniosek do Starosty
Bolesławieckiego;
- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia;
4. W zakresie robót drogowych i inwestycji:
- rozpoczęto realizację zadania pn.: Tworzenie produktu turystycznego
„Euroregion Nysa – region urlopowy – iluminacja atrakcji turystycznych
Bolesławca – budowa instalacji kablowej nn. zasilania iluminacji Rynku”;
wykonawca – ELTEL NETWORKS S.A. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp.;
wartość zadania – 305.690 zł; termin realizacji do 4 lipca 2007 r.;
5. Inne:
- wydano 3 decyzje wyrażające zgodę na lokalizację zjazdów (ulice:
Śluzowa, Brzozowa, Staszica);
- podpisano 2 umowy na umieszczenie reklamy na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec (ulice: Kościuszki/Modłowa, II Armii Wojska
Polskiego do 2011 r.); łącznie uzyskano dochód – 16.762,80 zł;
- podpisano 4 porozumienia z mieszkańcami na nieodpłatne przekazanie
materiałów z odzysku w wyniku miejskich inwestycji drogowych i
kanalizacyjnych; szacunkowa wartość kostki wynikająca z podpisanych
porozumień – 8.500 zł;
- zawarto porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na wykonanie bramy
dwuskrzydłowej oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej przy głównej
alejce na Cmentarzu Wojennym przy ul. Willowej; wartość zadania –
30.000 zł; termin realizacji – 15.09.2007 r.;
- zawarto umowę nr 45/KO/07 na wykonanie instalacji napowietrzającej
wodę w stawie miejskim przy ul. Bankowej; wykonawca – „Zieleń –
Plan” Zbigniew Wolański; koszt zadania – 42.451 zł;
- zawarto umowę nr 43/KO/07 na wykonanie dokumentacji projektowej
oraz studium wykonalności parku przy ul. Obrońców Helu i studium
wykonalności rewitalizacji parku przy ul. Zgorzeleckiej; wykonawca –
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Pracownia Dokumentacji i Projektowania Zieleni „PARK”; wartość
umowy brutto – 39.040 zł; termin realizacji określono do 15.11.2007 r.;
W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działkę Nr 41/35 o pow. 577 m2 – ul. Bobrowa – wylicytowana w
drodze przetargu – z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,
- lokal użytkowy nr 15 w budynku przy ul. Kubika 13 – na rzecz najemcy
– w drodze bezprzetargowej,
- kolejne lokale mieszkalne na rzecz najemców – w drodze
bezprzetargowej (podpisano 15 porozumień);
2. Oddano w użytkowanie wieczyste następujące grunty:
- działkę Nr 907 o pow. 332 m2 – ul. Piaskowa – wylicytowana w drodze
przetargu – z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalno – usługowe;
3. Wydano:
- 3 decyzje w sprawie podziału nieruchomości (w tym 1 na wniosek),
- 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności;

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
- wystąpiono z wnioskiem do Kuratora Dolnośląskiego o przedłużenie
powierzenia stanowisk Dyrektorów – Szkoły Podstawowej Nr 1 i
Gimnazjum Samorządowego Nr 2;
- zatwierdzono arkusze organizacyjne na rok szkolny 2007/2008
Miejskich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz Miejskich
Przedszkoli Publicznych;
- zatwierdzono aneks do projektu organizacyjnego Gimnazjum
Samorządowego Nr 2;
- wystąpiono z wnioskiem o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty dla
Kornela Filipowicza, Heleny Szymuli, Urszuli Pawlak;
- zatwierdzono wynagrodzenia dyrektorów miejskich placówek
oświatowych;

6

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
- wydano następujące decyzje Prezydenta Miasta:
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni
ścieków realizowana w ramach projektu Funduszu Spójności nr
2001/PL/16/P/PE/026 pn. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Odbudowa dróg: ul. Staszica, ul. Graniczna”;

W sprawach handlu i usług:
- wydano:
- 3 decyzje – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 9 decyzji – wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- 74 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- 31 decyzji – wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- 2 decyzje – zmiana licencji taxi;
W sprawach promocji miasta:
1.

2.

25 maja 2007 r. w siedzibie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
przy Al. Wojska Polskiego 6 odbyło się spotkanie informacyjne dla
osób
niepełnosprawnych.
Zakres
tematyczny
spotkania
prowadzonego przez ekspertów z Biura „Doradztwa i Kariery” we
Wrocławiu: porady prawnika, doradcy zawodowego i psychologa,
wsparcie przy poszukiwaniu odpowiedniej posady i realizowaniu
się zawodowo osób niepełnosprawnych, podstawowe problemy
osób niepełnosprawnych związane z wejściem lub powrotem na
rynek pracy, funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku
pracy.
W dniach od 7 do 10 czerwca 2007 r. odbyła się impreza pn.
„Bolesławiec na Śnieżce”. W tych dniach na szczycie Karkonoszy
odbyły się koncerty bluesowe, którym towarzyszyły ekspozycje
promujące walory turystyczne Bolesławca i okolic, wystawa
fotograficzna Grzegorza Matoryna oraz stoisko z materiałami
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3.

promocyjno – informacyjnymi i gadżetami ceramicznymi.
Prezentacji
na
stoisku
towarzyszyła
akcja
promująca
Bolesławieckie Święto Ceramiki.
W dniu 9 czerwca 2007 r. podczas trwania Trzecich Warszawskich
Spotkań Ceramicznych pracownicy Wydziału RiP promowali
Bolesławieckie Święto Ceramiki, ceramikę bolesławiecką oraz jej
twórców. Impreza zorganizowana została przez Związek
Ceramików Polskich na Polu Mokotowskim w Warszawie.l

W sprawach finansowo budżetowych:
- zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 120/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2007 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.450 zł, w
tym:
• kwota 450 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego w
produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę,
• kwota 15.000 zł na dofinansowanie bieżącej
działalności II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 – pismo nr PS-III3050-65/07 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25
kwietnia 2007 r.;
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 39.000
zł, w tym:
• kwota 30.000 zł na zabezpieczenie udziału
finansowego Gminy Miejskiej Bolesławiec we
wniosku do Kuratorium Oświaty o dofinansowanie
realizacji regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
przez szkoły podstawowe i gimnazja,
• kwota 9.000 zł dla BOK z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Pieśni i
Tańca Bolesławiec do Metkowic;
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie
46.746 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.720 zł, w tym:
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• kwota 5.000 zł w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na realizację wniosków
złożonych przez użytkowników wieczystych w sprawie
zwrotu nienależnie pobranego podatku VAT
doliczonego do opłat rocznych,
• kwota 18.022 zł na realizację projektu „Bolesławiec –
Bautzen. Ponad granicami. Promocja transgranicznej
współpracy” dofinansowanego ze środków EFFR w
ramach
programu
Inicjatywy
Wspólnotowej
INTERREG III A,
• kwota 2.520 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy
zlecenia na konserwację sprzętu znajdującego się w
magazynie OC i przeciwpowodziowym, sprzątanie
tego magazynu oraz pomieszczeń kancelarii tajnej,
• kwota 30.178 zł – sprostowanie błędnego paragrafu;
- w sprawach podatkowych wydano:
- 159 decyzji, z tego:
- 143 w sprawie wymiaru i zmieniających wymiar w
podatkach lokalnych,
- 14 w sprawie opłaty skarbowej,
- 2 o odnowieniu terminu płatności;
- 156 postanowień, z tego:
- 144 wydawanych w toku postępowań,
- 11 o zarachowaniu,
- 1 o odnowieniu wszczęcia postępowania;
- 118 wezwań do złożenia wyjaśnień, dokumentów, deklaracji lub
informacji;
- 103 tytuły wykonawcze;
- 47 wycofań tytułów wykonawczych;
- 6 zaświadczeń;
- 1144 upomnień;
W zakresie spraw obywatelskich:
- wydano 24 decyzje w tzw. sprawach meldunkowych,
- wydano 1 decyzję w sprawie zbiórki publicznej.
KP/KP
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