Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na XII sesji Rady Miasta
w dniu 29 sierpnia 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od X sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 czerwca 2007 r.
rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty
uchwał Rady Miasta:
Na XI sesję Rady Miasta:
1. w sprawie umowy (ramowego porozumienia) o współpracy pomiędzy
Miastem Bolesławiec i Gminą Molde.
Na XII sesję Rady Miasta:
1. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu,
2. w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Bolesławiec a Akademią
Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydziałem
Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, reprezentowaną
przez Dziekana Wydziału,
3. w sprawie uchylenia 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., Uchwałą Nr XXXVIII/369/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
31 sierpnia 2005 r. oraz Uchwałą Nr VIII/60/07 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
4. o zmianie Uchwały Nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z
dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie
miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenie
miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym

powietrzu zmienionej uchwałami Nr VIII/95/03 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r., Nr XXXII/326/05 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r., Nr XXXIII/339/05 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r. i Uchwałą Nr XLV/440/06
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r.,
5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie
ulic Widok – Ceramiczna w Bolesławcu,
6. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Bolesławiec na lata 2007-2011,
7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.,
Wydałem również w tym czasie 73 zarządzenia, które dotyczyły:

- w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2006 r.:
- Pani Annie Bober-Tubaj – Dyrektorowi Muzeum Ceramiki w
Bolesławcu,
- Pani Halinie Majewskiej – Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C. K. Norwida w Bolesławcu,
- Pani Ewie Zbroja – Dyrektorowi Bolesławieckiego Ośrodka
Kultury w Bolesławcu;
- w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu (2
zarządzenia);
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru właścicielskiego nad
spółkami komunalnymi Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z
dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bolesławcu;
- w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego (dla
Bolesławieckiej Grupy Packet Radio, Szpitala Powiatowego ZOZ i
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Bolesławcu);
- w sprawie nieodpłatnego przekazania mebli biurowych i innych (dla
Muzeum Ceramiki, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Bolesławcu);
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- w sprawie zasad rozliczania służbowych telefonów komórkowych;
- w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów
informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta
Bolesławiec;
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. (2 zarządzenia);
- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/07 Prezydenta Miasta
Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2007 r.;
- o zmianie Zarządzenia Nr 200/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia
27 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.;
- w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju;
- w sprawie ustalenia II terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju;
- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego;
- w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej
Bolesławiec w logo Bolesławieckiej Drużyny WOPR;
- w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej
Bolesławiec wraz z opisem „Oryginalna Ceramika Bolesławiecka” przez
Zakład Ceramiczny Stanisław Wiza;
- w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej
Bolesławiec przez Automobilklub Dolny Śląsk;
- w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prac
wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub
zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta
Bolesławiec;
- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu do reprezentowania Gminy
Miejskiej Bolesławiec w zarządzie nad mieniem komunalnym);
- w sprawie przekazania nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec do zarządzania i administrowania Miejskiemu
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu (2 zarządzenia);
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- w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych o obniżonym
standardzie na lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie spłaty wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych:
- nr 40 przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu,
- nr 9 przy ul. Chrobrego 28 w Bolesławcu,
- nr 2 przy ul. Garncarskiej 13 w Bolesławcu,
- nr 4 przy ul. Fabrycznej 1A w Bolesławcu,
- nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu,
- nr 14 przy ul. Daszyńskiego 17 w Bolesławcu,
- nr 5 przy ul. Lubańskiej 72 w Bolesławcu,
- nr 1 przy ul. K. Miarki 17 w Bolesławcu;
- w sprawie spłaty wierzytelności z tytułu remontu dachu i elewacji
budynku przy ul. Żwirki i Wigury 19/20 w Bolesławcu;
- w sprawie spłaty wierzytelności z tytułu remontu werandy w budynku
przy ul. Drzymały 7/2 w Bolesławcu;
- w sprawie połączenia dwóch lokali nr 9 i nr 10, znajdujących się w
budynku przy ul. Daszyńskiego nr 12 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 (3
zarządzenia);
- o zmianie Zarządzenia Nr 95/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia
25 kwietnia 2007 r. 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 lokalu mieszkalnego nr 7
mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Wybickiego nr 14 w
Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu zabudowanego budynkiem – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
użytkowych:
- nr 15 przy ul. Prusa 8/9 w Bolesławcu,
- nr 15 przy ul. Prusa 4 w Bolesławcu,
- nr 8 przy ul. Prusa 3 w Bolesławcu,
- nr 10 przy ul. Asnyka 3 w Bolesławcu,
- nr 10 przy ul. Asnyka 4 w Bolesławcu,

4

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
zabudowanego budynkiem – w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 3
mieszczącego się w budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 1 w Bolesławcu
łącznie ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem
– w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- o zmianie Zarządzenia Nr 113/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia
23 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu
użytkowego nr 12 się przy ul. Prusa 12/13 w Bolesławcu wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
zabudowanego budynkiem – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego;
- w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” – w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy
ul. Cichej – stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania
wieczystego i nieodpłatne przeniesienie działki niezabudowanej,
położonej w Bolesławcu przy ul. Buczka nr 7 – przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Bolesławianka” na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,
położonej w Bolesławcu przy ul. Bielskiej – stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w
Bolesławcu przy ul. Rajskiej – do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej,
położonej przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu w drodze
bezprzetargowej – wraz ze sprzedażą posadowionego na niej pawilonu
handlowego;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży garażu łącznie ze sprzedażą
działki gruntu, na której jest on posadowiony – w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego;
- w sprawie ustanowienia stałej i odpłatnej służebności gruntowej na
działce nr 181/2, położonej w obrębie 4 miasta Bolesławiec;
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- w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do działek
niezabudowanych, położonych w Bolesławcu:
- przy ul. Ptasiej nr 41,
- przy ul. Bohaterów Getta nr 5,
Oraz w stosunku do nieruchomości gruntowych, położonych w
Bolesławcu przy ul. Gdańskiej;
- w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w
Bolesławcu przy ul. Wańkowicza – do oddania w użytkowanie wieczyste
na 99 lat – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej przy ul.
Dolne Młyny w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste – w
drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej przy ul.
Z. Augusta – Parkowa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3
miesięcy – w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu – do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
- przy ul. Kraszewskiego – na okres 1,5 miesiąca (przeznaczona na
składowanie materiałów sypkich w związku z przebudową ulicy
Góralskiej w Bolesławcu),
- przy ul. Tysiąclecia – na okres 6,5 miesiąca (pod czasowe
składowanie materiałów budowlanych i sprzętu w ramach
prowadzonej na sąsiedniej działce budowy stacji paliw),
- przy ul. Spółdzielczej - na okres 1 roku i 5 miesięcy
(przeznaczona na dokończenie inwestycji związanej z rozbudową i
modernizacją budynku stacji diagnostycznej),
- przy ul. Wesołej – na okres 3 lat (przeznaczona na urządzenie
terenu zieleni rekreacyjnej z zakazem trwałego zagospodarowania
działki),
- przy ul. Polnej – na okres 10 lat (pod dalszą czasową lokalizację
garażu);
- w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego, położonego w
Bolesławcu przy ul. Piaskowej, do oddania w dzierżawę na okres 6
miesięcy w drodze bezprzetargowej (pod dalszą czasową lokalizację
pawilonu handlowo-usługowego);
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W sprawach gospodarki komunalnej:

1. W zakresie zajęcia pasa drogowego:
- wydano 27 decyzji wyrażających zgodę na wykonanie robót w pasie
drogowym i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury, usunięcia
awarii oraz reklam; łącznie uzyskano dochód – 5.320,57 zł;
2. W zakresie organizacji ruchu:
- wydano 13 pozytywnych opinii w zakresie organizacji ruchu na drogach
miejskich;
3. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- wydano decyzję zezwalającą firmie TOI TOI Systemy sanitarne z
Warszawy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Bolesławca;
- wydano 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
- wydano 9 decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów;
- wydano 7 opinii w sprawie usunięcia drzew z terenów stanowiących
własność Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- wydano 1 postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia
raportu o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko;
- wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięć;
- wykonano instalację napowietrzającą wodę w stawie przy ul. Bankowej
(montaż drugiego aeratora oraz dwóch zestawów oświetleniowych);
wykonawca – ZILELEŃ PLAN Zbigniew Wolański; koszt realizacji
zadania – 42.541 zł;
- podpisano z firmą Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni Dorota
Kluczyńska umowę na obsługę i konserwację fontann miejskich do dnia
30 listopada br.; koszt – 2.440 zł;
- zakupiono 5 tys. ekologicznych toreb bawełnianych promujących
miasto; wykonawca – AWIH TORBY REKLAMOWE Warszawa; koszt
realizacji zadania – 11.541,20 zł;
4. W zakresie lokalizacji zjazdów:
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- wydano 6 decyzji wyrażających zgodę na lokalizację zjazdów z dróg
miejskich oraz 1 decyzję odmowną (ul. Artyleryjska);
5. Inne:
- podpisano 4 umowy na umieszczenie reklam na części działek Gminy
Miejskiej Bolesławiec; uzyskano dochód – 18.037,04 zł;
- 29 czerwca przeprowadzono II przegląd zgłoszonych w konkursie
„Bolesławiec w kwiatach” balkonów i ogródków – wyłoniono 28
uczestników; komisja ustaliła termin III przeglądu na dzień 30 sierpnia
br.;
- podpisano 3 umowy na zajęcie działek drogowych niepublicznych i
umieszczenie w działkach Gminy Miejskiej urządzeń technicznych;
uzyskano dochód – 49.709,14 zł;
- przekazano nieodpłatnie mieszkańcom miasta kostkę granitową
uzyskaną z odzysku w wyniku miejskich inwestycji drogowych i
kanalizacyjnych; podpisano dalsze 3 porozumienia z mieszkańcami na
nieodpłatne przekazanie kostki w miejsce osób, które zrezygnowały z
wcześniej przydzielonej kostki lub nie odebrały jej w terminie;
szacunkowa wartość kostki wynikająca z podpisanych porozumień –
7.000 zł;
- zgodnie z umową zawartą z MZGK Sp. z o.o. przekazano plac budowy
na remont chodników: łączącego ul. Piastów z Al. Tysiąclecia (koszt –
31.500 zł), ul. Wybickiego i ul. Brody (koszt – 228.122 zł); termin
realizacji – 31 sierpnia 2007 r.;
- podpisano Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w zakresie
współfinansowania remontu drogi wojewódzkiej nr 297 w mieście
Bolesławiec; Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona remont
drogi w rejonie skrzyżowania ul. Łokietka – Wesoła – Zgorzelecka oraz
odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do Leśnej;
szacowany koszt realizacji – 350.000 zł, miasto dofinansuje ten remont w
kwocie 100.000 zł;
- w ramach bieżących remontów dróg m. in. wyremontowano chodnik
przebiegający przez Pl. Św. Krzyża oraz zapadający się odcinek drogi –
ul. Zabobrze (na wysokości budynków 132-134);
- podpisano umowę z firmą SAB-BUD na wykonanie utwardzenia alejki
głównej i terenu wokół pomnika wraz z wykonaniem bramy wejściowej
na cmentarz przy ul. Willowej; zgodnie z Porozumieniem zawartym 19
czerwca 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim koszt wykonania niniejszych
robót w kwocie 30.000 zł pokryje Rada Pamięci Walk i Męczeństwa z
siedzibą w Warszawie; termin realizacji do 30 sierpnia br.;
- zgodnie z umową nr 40/KO/07 z dnia 5 czerwca 2007 r. firma
„proSympatyk” z Wrocławia zamontowała urządzenia zabawowe przy
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Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i LO Nr 2, ul. Dolne Młyny, przy kościele
na Osiedlu Kwiatowym, na rogu ul. Bema – Kazimierza Wielkiego, przy
ul. Traugutta i Kraszewskiego, przy ul. Świerkowej, przy ul. Gdańskiej
oraz przy ul. Śluzowej – Lubańskiej;
- przekazano plac budowy zadania „Odnowa dróg ul. Staszica i ul.
Graniczna”; w zakres robót wchodzi wykonanie nowej nawierzchni drogi
powiatowej ul. Staszica na odcinku od ul. Góralskiej do Granicznej wraz z
podbudową oraz nowej nawierzchni drogi i chodników ul. Granicznej na
odcinku od ul. Łąkowej do Wałowej; Starostwo Powiatowe
współfinansuje remont nawierzchni drogi ul. Staszica w wysokości do
250.000 zł; wykonawcą jest firma WGW ze Świnicy; koszt – 838.032 zł;
- przekazano plac budowy pod realizację zadania pn. Budowa parkingu ul.
Dolne Młyny; zakres robót obejmuje wybudowanie ogólnodostępnego dla
samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem; wartość
robót budowlanych – 147.105 zł; wykonawca – firma SAB-BUD;
planowany termin zakończenia inwestycji – 7 września 2007 r.;
- przekazano plac budowy pod realizację zadania pn. Przebudowa ul.
Góralskiej w Bolesławcu; zakres robót obejmuje rozebranie istniejącej
nawierzchni brukowej i ułożenie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej,
na podbudowie z tłucznia, przebudowę chodników i budowę kanalizacji
odwadniającej; wartość robót budowlanych – 819.015 zł; wykonawca –
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w
Jeleniej Górze; planowany termin zakończenia realizacji zadania – 30
września 2007 r.;
- podpisano umowę o opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
budowlano – wykonawczej zadania pn. Budowa drogi – ulica Widok –
boczna, dojazd do domków jednorodzinnych, uwzględniającej zmianę
szerokości drogi oraz konfiguracji schodów na wysokości posesji przy ul.
Widok nr 16 i 18; zakres opracowania obejmuje branżę drogową i branżę
kanalizacji deszczowej – odwodnienie; termin opracowania dokumentacji
do 12 grudnia 2007 r.; wartość – 12.200 zł;
- dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.
Tworzenie produktu turystycznego „Euroregion Nysa – region urlopowy
(Ferienregion)” – iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca – budowa
instalacji kablowej nn. zasilania iluminacji Rynku; wartość wykonanych
robót – 289.890 zł; wykonawca – Firma ELTEL NETWORKS S.A. z
siedzibą w Kostrzynie Wlkp.;
- przekazano plac budowy pod realizację zadania pn. Budowa parkingu
przy ul. Gałczyńskiego Nr 62-72 (obok TESCO); wykonawca – MZGK
Sp. z o.o. w Bolesławcu; wartość zadania – 65.319 zł; planowany termin
realizacji – 30 września 2007 r.;
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W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działkę Nr 9/2 o pow. 235 m2 – ul. Rajska – z przeznaczeniem na
powiększenie działki sąsiedniej – w drodze bezprzetargowej,
- działkę Nr 496/21 o pow. 4493 m2 – ul. Cicha – na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bolesławianka” – w drodze bezprzetargowej,
- lokal użytkowy nr 15 w budynku przy ul. Prusa Nr 8/9 – na rzecz
najemcy – w drodze bezprzetargowej,
- kolejne lokale mieszkalne na rzecz najemców – w drodze
bezprzetargowej (podpisano 25 porozumień);
2. Oddano w użytkowanie wieczyste następujące grunty:
- działkę Nr 823/16 o pow. 118 m2 – ul. Stokrotek – z przeznaczeniem na
powiększenie działki sąsiedniej – w drodze bezprzetargowej,
- działkę Nr 379 o pow. 572 m2 – ul. Zgorzelecka – z przeznaczeniem na
powiększenie działki sąsiedniej – w drodze bezprzetargowej;
3. Wydano:
- 1 decyzję w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej
zabudowanej, stanowiącej działkę Nr 35 o pow. 2.5074 ha przy ul.
Rajskiej – na rzecz MOSiR w Bolesławcu,
- 13 decyzji w sprawie podziału nieruchomości (w tym 8 na wniosek),
- 7 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności;

W sprawach gospodarki przestrzennej i architektury:
- wydano 61 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- wydano 9 postanowień o zatwierdzeniu projektów podziału
nieruchomości;
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W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
- zatwierdzono podział środków finansowych dla klubów sportowych w II
kwartale 2007 r. wynikających z regulaminu dofinansowania sportu dla
dzieci i młodzieży;
- ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu sportu;
- powołano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o
awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
- wydano 4 decyzje zezwalające na przeprowadzenie imprez masowych;

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
- wydano następujące decyzje Prezydenta Miasta:
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia
publicznego pn. „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicy
Kilińskiego w mieście Bolesławiec” realizowanego 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 w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.
„Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej
architektury oraz zagospodarowania ulicy Prusa na pasaż pieszy
wybrukowany kostką granitową w Bolesławcu. Roboty dodatkowe
na podstawie protokołu konieczności – roboty budowlane”’
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie
nowego respiratora stacjonarnego wysokiej klasy”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont chodnika drogi
powiatowej przy ul. Kubika w Bolesławcu”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont nawierzchni
jezdni ul. Małachowskiego i ul. Konstytucji 3 Maja wraz z budową
miejsc postojowych w Bolesławcu”,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na:
„Wykonanie
kompleksowego remontu, modernizacji i przebudowy systemu
oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec”;
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W sprawach handlu i usług:
- wydano:
- 19 decyzji – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5 decyzji – zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- 13 decyzji – wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- 141 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 60 decyzji – wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- 1 decyzję – licencja taxi;

W sprawach promocji miasta:
1. W dniach 22 – 24 czerwca oficjalna delegacja miasta Bolesławiec
uczestniczyła w tradycyjnych, corocznych obchodach święta patronów
miasta Czeska Lipa.
2. W dniu 29 czerwca w Bolesławcu odbyło się spotkanie przedstawicieli
miast Bolesławiec, Siegburg i Czeska Lipa poświęcone organizacji w
2008 roku wspólnego projektu pn. „Orkiestra miast partnerskich”.
3. Gmina Miejska Bolesławiec uczestniczyła w międzynarodowym
projekcie wymiany młodzieżowej realizowanym przez gminę
partnerską Mariagerfjord w Danii, dofinansowanym z programu Unii
Europejskiej „Młodzież w działaniu”. W ramach projektu w dniach 29
lipca – 7 sierpnia grupa młodzieży licealnej z Bolesławca przebywała
w gminie Mariagerfjord.
4. 30 czerwca 2007 r. przed bolesławieckim Ratuszem, a 15 lipca 2007 r.
na terenie Szpitala Powiatowego w Bautzen, odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy fotograficznej, połączonej z promocją albumu i
prezentacji multimedialnej, zrealizowanych w ramach projektu
„Bolesławiec – Bautzen. Ponad granicami – Promocja transgranicznej
współpracy”. W ramach wspólnego projektu Gminy Miejskiej
Bolesławiec i Powiatu Bautzen został wydany album w języku
polskim, niemieckim, angielskim i czeskim oraz przygotowania została
wystawa fotografii prezentująca najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne
miejsca w Bolesławcu i w Bautzen. Projekt jest dofinansowany przez
Unię Europejską w 75% ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
INERREG III A Polska (Dolny Śląsk) – Saksonia w Euroregionie
Nysa, a w 10% ze środków budżetu państwa oraz w 15% ze środków
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Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wartość całego projektu wynosi 74.690
zł.
5. Podczas trwania Bolesławieckiego Święta Ceramiki:
• w dniach 17 – 19 sierpnia gościły w Bolesławcu liczne delegacje
zagraniczne. W wydarzeniach święta udział wzięli
przedstawiciele miast partnerskich Bolesławca – Pirny,
Siegburga, Czeskiej Lipy oraz zaprzyjaźnionego Bautzen i
norweskiego Molde.
• 17 sierpnia Prezydent Miasta Bolesławiec oraz Burmistrz Gminy
Molde podpisali ramowe porozumienie o współpracy pomiędzy
Gminą Miejską Bolesławiec i Gminą Molde. Oficjalne
podpisanie umowy poprzedziła stosowna uchwała Rady Miasta
Bolesławiec.
• Gmina Miejska Bolesławiec promowała BŚC na portalu Onet.pl.
Od 1 do 16 sierpnia na stronie serwisu ukazywał się banner
reklamowy, który zachęcał internautów z województwa
dolnośląskiego do przyjazdu na święto. Banner był jednocześnie
odnośnikiem do strony BŚC. Akcja odbyła się przy udziale
finansowym Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej – jednego ze sponsorów imprezy.
• BŚC promowano na antenie Muzycznego Radia. Spot
reklamujący imprezę emitowany był w dniach od 25 lipca do 17
sierpnia – 70 emisji.
• w ramach promocji miasta i BŚC podpisano umowę z Polskim
Radiem – Regionalną Rozgłośnią we Wrocławiu Radiem
Wrocław S.A. Przedmiotem umowy były dwie akcje
promocyjne obejmujące emisje spotu reklamowego w dniach od
20 do 30 lipca oraz od 1 do 19 sierpnia.
• BŚC promowano w Telewizji Wrocław w ramach audycji o
charakterze magazynu wakacyjnego pod tytułem „Dolnośląskie
Lato”. Emisja audycji odbywała się w soboty, w trzech
częściach na antenie Regionalnej Trójki Wrocław oraz lokalnej
TVP2.
• BŚC promowano również w Telewizji TVN. Emisje w ramach
„Prognozy pogody” na żywo odbywały się w każdy dzień święta
na antenie TVN24 i TVN Meteo. W przedsięwzięcie włączyły
się dwie firmy ceramiczne – PPHU Ceramika Artystyczna
WIZA Sp. z o.o. oraz Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC Sp.
z o.o.
• w ramach BŚC zorganizowano Loterię Ceramiczną. W loterii
brali udział zarówno mieszkańcy Bolesławca, jak i
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przebywający w mieście turyści z Polski i zagranicy. Akcja
miała na celu promocję miasta i najbardziej charakterystycznego
dla Bolesławca produktu – ceramiki bolesławieckiej.

W sprawach finansowo budżetowych:
- zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 173/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 276.994 zł,
tym:
kwota 494 zł na pokrycie kosztów wydania przez gminę
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni zgodnie z pismem Wojewody
Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-98/07 z dnia 22 maja
2007 r.,
kwota 28.200 zł na wypłatę dodatków na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w
2007 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego
nr PS-III-3050-79/07 z dnia 17 maja 2007 r.,
kwota 248.300 zł na dofinansowanie realizacji Programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
– pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-305087/07 z dnia 28 maja 2007 r.;
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000
zł na pokrycie kosztów organizacji imprez i uroczystości
ogólnomiejskich;
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie
45.660 zł, w tym:
kwota 11.160 zł na odprawy emerytalne pracowników
Urzędu Miasta,
kwota 34.500 zł w związku ze zwiększeniem dotacji
przedmiotowej dla MPP nr 1, MPP nr 3, MPP nr 5 na
pokrycie odpraw emerytalnych w tych przedszkolach;
- przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 181.350 zł, w tym:
kwota 127.000 zł na zadanie „Remont chodnika ul.
B. Kubika”,
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kwota 2.100 zł na przygotowanie podłoża pod wiatą
przystankową ul. B. Chrobrego,
kwota 19.000 zł dla KPPSP w Bolesławcu na wymianę
uszkodzonego sprzętu oraz zakup pompy szlamowej –
mylna klasyfikacja paragrafu,
kwota 22.000 zł przeznaczona na dotację dla BOK –
organizatora koncertu Wratislavia Cantans,
kwota 11.250 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.
XI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej;
- zarządzeniem Nr 189/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lipca
2007 r. zmieniono zarządzenie Nr 173/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 czerwca 2007 r. Zmiana polegała na wykreśleniu zapisu o
przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami – kwota 127.000 zł na
zadanie „Remont chodnika ul. B. Kubika”;
- zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 200/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczyły:
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 89.000
zł, w tym:
• kwota 55.000 zł w związku z realizacją wniosków
złożonych przez użytkowników wieczystych w sprawie
nienależnie pobranego podatku VAT doliczonego do
opłat rocznych za lata 2005-2006,
• kwota 31.000 zł w związku z zabezpieczeniem
niezbędnej kwoty na przyjęcie delegacji zagranicznych
w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki oraz na
opracowanie i zamieszczenie raportu o mieście w
formie dodatku do Gazety Wyborczej,
• kwota 3.000 zł na zakup środków czystości,
materiałów
papierniczych,
książek,
pomocy
naukowych i dydaktycznych do nowo utworzonego
oddziału przedszkolnego w SP nr 1;
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie
325.658 zł, w tym:
• kwota 23.100 zł na odprawy emerytalne pracowników
Urzędu Miasta,
• kwota 302.558 zł na odprawy emerytalne, odprawy z
tytułu zwolnienia oraz odprawy z art. 20 Karty
Nauczyciela;
- przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 136.345 zł, w tym:
• kwota 31.000 zł w związku ze zwiększeniem środków
na remonty cząstkowe jezdni i placów, równanie dróg
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gruntowych
oraz
wykonanie
nawierzchni
tymczasowych na drogach gruntowych,
• kwota 60.000 zł przeznaczona na zwiększenie
wydatków
związanych
z
budową
budynku
mieszkalnego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu,
• kwota 40.000 zł na promocję imprez w miesiącu
sierpniu i wrześniu, na promocję miasta w mediach
oraz wydatki na dofinansowanie promocji przez sport i
kulturę,
• kwota 3.000 zł na zakup usług w związku z rezygnacją
przez Uczniowski Klub Sportowy „Volley” z realizacji
jednego z trzech zadań, na które otrzymał
dofinansowanie w ramach konkursu ofert,
• kwota 2.345 zł na funkcjonowanie oddziału
przedszkolnego w SP nr 1 na rok szkolny 2007/2008;
- zarządzeniem Nr 213/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13
sierpnia 2007 r. zmieniono zarządzenie Nr 200/07 Prezydenta Miasta
Bolesławiec z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiana dotyczyła przesunięć między
rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w
WPI;
- w sprawach podatkowych wydano:
- 213 decyzji, z tego:
- 197 w sprawie wymiaru i zmieniających wymiar w
podatkach lokalnych,
- 16 w sprawie opłaty skarbowej;
- 481 postanowień, z tego:
- 425 wydawanych w toku postępowań,
- 40 o zarachowaniu,
- 16 o dokonaniu zwrotu opłaty skarbowej;
- 157 wezwań, z tego:
- 156 do złożenia wyjaśnień, dokumentów, deklaracji lub
informacji,
- 1 do uiszczenia opłaty skarbowej;
- 187 tytułów wykonawczych;
- 82 wycofania tytułów wykonawczych;
- 18 zaświadczeń;
- 16 upomnień;
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W zakresie spraw obywatelskich:
- wydano 22 decyzje w tzw. sprawach meldunkowych,
- wydano 2 decyzje w sprawie zbiórek publicznych,
- wydano 1 decyzję w sprawach wojskowych.
KP/KP
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