Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na XIV sesji Rady Miasta
w dniu 26 września 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od XII sesji Rady Miasta w dniu 29 sierpnia 2007 r.
rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty
uchwał Rady Miasta:
Na XIII sesję Rady Miasta:
1. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec obwodów
głosowania w szpitalach, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych

komisji

Rzeczypospolitej

wyborczych

Polskiej

i

Senatu

w

wyborach

do

Rzeczypospolitej

Sejmu
Polskiej

zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.,

Na XIV sesję Rady Miasta:
1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Bolesławiec za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu na potrzeby
opracowania Planu Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnego Planu Rewitalizacji
miasta Bolesławiec.
2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Bolesławiec – dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie
ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej.
3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy
ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu.
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4. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2008 roku nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
5. zmianie uchwały Nr IV/24/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych.
6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
7. o wyborze ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008 – 2011
8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian stadium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

Wydałem również w tym czasie 32 następujące zarządzenia, :
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej następujących gruntów położonych w Bolesławcu:
•
•
•
•
•
•
•

przy ul. Rynek na okres 1,5 miesiąca,
przy ul. Modłowej na okres 2 miesięcy,
przy Pl. Piłsudskiego na okres 1 miesiąca,
przy ul. Kosiby na okres 1 roku,
przy ul. Daszyńskiego na okres 7 lat,
przy ul. Akacjowej na okres 3 lat,
przy ul. Kutuzowa na okres 3 lat.

- w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujących gruntów
położonych w Bolesławcu:
• gruntu zabudowanego wraz ze sprzedażą budynku przy ul. Gdańskiej 67
• gruntu niezabudowanego przy ul. Garncarskiej
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali
mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części
gruntu zabudowanego budynkami w trybie bezprzetargowym:
• przy ul. Żwirki i Wigury 6/4
• przy ul. Rynek 33/34
• przy ul. Daszyńskiego 16/6
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przy ul. Kościelna 11/12
przy ul. Zygmunta Augusta 12c/1
przy ul. Parkowa 1/30
przy ul. Rynek 8/6
przy ul. Sierpnia 80 30/32
przy ul. Cieszkowskiego 3/3
przy ul Zygmunta Augusta 8B/5
przy ul. Drzymały 2/2
przy ul. Wojska Polskiego 10/3
przy ul. Żwirki i Wigury 2/7
przy ul. Karola Miarki 23/4
przy ul. Bolesława Chrobrego 17/5
przy ul. Rynek 6/7
przy ul. Tamka 3/2

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego
budynkiem w trybie bezprzetargowym:
•
•
•
•
•
•
•

przy ul. Komuny Paryskiej 16/2 oraz 35/6,
przy ul. Opitza 5/2,
przy ul.Wybickiego 8/9,
przy ul. Warszawskiej 6/9
przy ul. Dzieci Wrześni 7/1,
przy ul. Garncaerskiej 9/12 oraz
lokali mieszkalnych przy Al. Tysiąclecia w budynku nr 18.

-

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w
Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia (przy średnicy miejskiej) – do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

-

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ratalnej – na rzecz najemcy –
lokalu użytkowego nr 14 przy ul. B. Prusa nr 16/18 w Bolesławcu wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
zabudowanego budynkiem – w drodze bezprzetargowej,

-

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego, położonego w
Bolesławcu przy ul. Bobrowej – do sprzedaży wraz z budynkiem
gospodarczym – w drodze przetargu ustnego ograniczonego,
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-

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej,
położonej przy ul. Cichej w Bolesławcu w drodze bezprzetargowej – wraz
ze sprzedażą posadowionego na niej pawilonu handlowo – usługowego,

-

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7,
mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Mikołaja Brody nr 13,
w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w
Bolesławcu przy ul. Zaułek Sasanek nr 7 – do sprzedaży w drodze
przetargu,

-

-

w sprawie przekazania nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec, do zarządzania i administrowania Miejskiemu
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, (nieruchomość
przy ul. Armii Krajowej 12, byłe Gimnazjum Samorządowe nr 3)

-

w sprawie zmiany w zarządzeniach Prezydenta Miasta Bolesławiec:
• w zarządzeniu nr 26/07, dotyczącym powołania Komisji do
przeprowadzenia kontroli,
• w zarządzeniu nr 142/07, dotyczącym przeznaczenia do sprzedaży – na
rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych
części gruntu zabudowanego budynkami w drodze bezprzetargowej
(dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 16/3).

- w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2007 r.,
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
-

w sprawie przepisów regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie
Miasta Bolesławiec,

- w sprawie zasad monitorowania współpracy i komunikacji Gminy Miejskiej
Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta
Bolesławiec,
- w sprawie rozpatrzenia uwag, które wpłynęły do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Bolesławiec dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Kościuszki i
Modłowej,
- w sprawie zmiany Regulaminu pierwszej edycji Konkursu o nagrodę
Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską
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z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obronione w roku
akademickim 2005/2006 i 2006/2007 na wszystkich uczelniach
państwowych i niepaństwowych w Polsce,

- w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia jego składu,
organizacji i pracy na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wybór najlepszego rozwiązania architektonicznego i
funkcjonalnego dla projektowanej „ Modernizacji i przebudowy
Euroregionalnego Centrum Turystyczno – Wypoczynkowego”,

- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji archeologiczno-architektonicznej
odtworzenia wczesnośredniowiecznego grodziska, zlokalizowanego przy ul.
Topolowej”,

-

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej.

- w sprawie powołania Koordynacyjnego Zespołu ds. wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bolesławcu.

W sprawach gospodarki komunalnej:
W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- w sprawie drzew:
• wydano sześć decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów,
• wydano dwie opinie w sprawie usunięcia drzew z terenów stanowiących
własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
- wydano jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięć.
- wyłoniono wykonawców usług:
1. na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele
uchylają się od obowiązku zawarcia stosownej umowy na świadczenie tego typu
usług przez specjalistyczną jednostkę – MZGK Sp. z o.o w Bolesławcu
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2. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
z nieruchomości, których właściciele uchylają się od obowiązku zawarcia
stosownej umowy na świadczenie tego typu usług przez specjalistyczną
jednostkę – PWiK w Bolesławcu
3. na usuwanie azbestu z dzikich wysypisk na terenie miasta Bolesławiec –
„Kastor” Tomasz Janiszewski – Leszno Górne
W zakresie zajęcia pasa drogowego:
Wydano 7 decyzji wyrażających zgodę na wykonanie robót w pasie drogowym i
umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury, usunięcia awarii.
Uzyskano dochód: 3.655,23 zł

W zakresie organizacji ruchu:
-Wydano 13 pozytywnych opinii w zakresie organizacji ruchu na drogach
miejskich.

W zakresie lokalizacji zjazdów:
Wydano 2 decyzje wyrażające zgodę na lokalizację zjazdów z dróg miejskich
(ul. Zabobrze i Ceramiczna), wydano 1 decyzję odmawiającą lokalizacji zjazdu
(ul. Stokrotek).
Inne:
Dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji zadanie pn.:
„Wymiana 2 słupów oświetlenia drogowego oraz ułożenie linii kablowej
zasilającej oświetlenie drogi dojazdowej do szkoły przy ul. Dolne Młyny w
Bolesławcu.”
Dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Usunięcie awarii - wymiana kabla
ziemnego, o łącznej długości 14,50 mb, instalacji nn. oświetlenia drogowego
ul. Daszyńskiego – Sądowa – Ogrodowa – pl. Wolności.”
Dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji zadanie pn.:
„Budowa parkingu ul. Dolne Młyny (na terenie zieleni przy Miejskim Zespole
Szkół nr 1)”
Wybudowano ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych wraz z
odwodnieniem i oświetleniem, z 25-ma stanowiskami postojowymi w tym 2-ma
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dla osób niepełnosprawnych oraz drogą – ciąg komunikacyjny do wejścia
głównego budynku II LO.
2
− powierzchnia ogółem: 1 123 m , w tym:
2
− parking – 871 m ,
2
− droga – ciąg komunikacyjny o długości 43 mb – 252 m , w tym chodnik o
szerokości 1,5 m – 58,5 m2.
Wartość wykonanych robót budowlanych 167 838 zł, ogółem wartość zadania
180 598 zł. Wykonawca firma SAB-BUD S.J Cz. J. Sabadasz z siedzibą w
Bolesławcu ul. Żwirowa 17
Wymieniono zniszczoną w wyniku aktu wandalizmu, szafę sterowniczą
oświetlenia parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu.
Wartość robót – 3 083,00 zł.
Zakończono remont cmentarza wojennego przy ul. Willowej:
- zdemontowano płytki betonowe przy pomniku 100m2,
- ułożono kostkę betonową typu POLBRUK przy pomniku,
- ułożono kostkę betonową typu POLBRUK na głównej alejce,
- wykonano i zamontowano bramę stalową.
Remont cmentarza odbywał się zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu
19.06.2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim. Koszt wykonania robót w kwocie
30 000,00 zł pokryje Rada Pamięci Walk i Męczeństwa z siedzibą w
Warszawie. Wykonawcą robót była firma SAB-BUD z Bolesławca.
Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. dokonano odbioru remontu chodnika: łączącego ul. Piastów z Al.
Tysiąclecia (koszt 31.500 zł),
Dokonano odbioru remontu chodników ul. Wybickiego i Brody. Wykonawcą
był Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Koszt
228.121,84 zł
- Konkurs „Bolesławiec w kwiatach”
Przeprowadzono III przegląd zgłoszonych do konkursu balkonów i ogródków.
Dnia 13 września 2007 r. komisja podsumowała wyniki konkursu i wyłoniła
zwycięzców w czterech kategoriach.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w m-cu październiku br. na corocznym
podsumowaniu konkursu.
-Zajęcie działek drogowych niepublicznych i umieszczenie w nich urządzeń
technicznych
- Podpisano 2 umowy na zajęcie i umieszczenie w działkach Gminy Miejskiej
urządzeń technicznych.
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Uzyskano dochód: 214,72 zł
Wydano 9 decyzji na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym: 5 – sieć i
przyłącza gazowe (ul. Rumianków, ul. Narcyzów, ul. Widok, ul. Ptasia); 4 –
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (ul. Domeyki, ul. Hutnicza, ul.
Rzemieślnicza, ul. Modłowa.)
Odbyła się akcja „ Sprzątanie Świata” na terenie miasta Bolesławiec, w której
wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dzieci
przedszkolne. Zakupiono i rozdano worki i rękawice do zbierania odpadów.
Podczas akcji zebrano ok. 20 m³ odpadów. Poniesiono koszty w wysokości ok.
2 500 zł.
W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- 2 lokale użytkowe, tj. nr 8 przy ul. B. Prusa 3 i nr 15 przy ul. B. Prusa 4 – na
rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej
- 2 lokale użytkowe, tj. nr 10 przy ul. A. Asnyka 3 i nr 10 przy ul. A. Asnyka 4 –
na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej
- garaż przy ul. Cieszkowskiego – w drodze przetargu
- kolejne lokale mieszkalne na rzecz najemców – w drodze bezprzetargowej
(podpisano 6 porozumień).

2. Wydano:
- 4 decyzje w sprawie podziału nieruchomości, w tym 2 z urzędu

W sprawach gospodarki przestrzennej i architektury:
Wydano:
- 22 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 3 postanowienia o zatwierdzeniu projektów podziału nieruchomości
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- 1 zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
- wydano decyzję zezwalająca Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Bolesławcu na przeprowadzenie w dniu 1 września 2007 r. imprezy masowej:
Koncert „Psałterz Wrześniowy”.,
- powierzono stanowisko Dyrektora Gimnazjum Samorządowego Nr 2 na okres od
01.09.2007 r. do 31.08.2012 r. Pani Stanisławie Patreuha.
- powierzono pełnienie obowiązków dyrektora MZS Nr 2 Panu Kornelowi
Filipowiczowi na okres od 01.09.2007 r. do 28.02.2008 r.

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
Wydano następujące decyzje:
- decyzję Nr 41/07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z
wolnej ręki, na zadanie pt.: „Realizowanie zadań Inżyniera Kontraktu i pomoc
techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w
Bolesławcu – I etap. Przebudowa budynku kina FORUM

- zamówienie

dodatkowe”,
- decyzję Nr 46/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Remont
nawierzchni jezdni ul. Małachowskiego i ul. Konstytucji 3-go Maja wraz z
budową miejsc postojowych w Bolesławcu”,
-

decyzję Nr 43/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie powołania

Komisji

do

przeprowadzenia

postępowania

o

udzielenia

zamówienia
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publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Podgórna i ul.
Karola Miarki – II etap”.

Zawarto następujące umowy:
-

umowę na realizowanie zadań Inżyniera Kontraktu i pomoc techniczną
dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w
Bolesławcu – I etap. Przebudowa budynku kina FORUM - zamówienie
dodatkowe; Wartość umowy 48 993 zł, Wykonawca: F-ma WUDIMEKS
Sp. z o.o.

-

umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach zadania
pn.: „Przebudowa i Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w
Bolesławcu”; Wartość umowy 18.300 zł, Wykonawca Projektowanie i
Nadzory – Instalacje Elektryczne, Usługi Światłokopiarskie inż. Rudolf
Smusz

-

umowę na dokonanie aktualizacji dokumentacji pn. „Budowa dróg wraz z
odwodnieniem osiedla budynków socjalnych, mieszkalnych i terenów
przy ul. Kościuszki w Bolesławcu”; Wartość 40 000 zł,
Wykonawca: Firma ECOTECH Biuro Consultingowo - Projektowe

W sprawach handlu i usług:
Wydano:
• 3 decyzje – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
• 2 decyzje – zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych,
• 6 decyzji - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• 57 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• 35 decyzji – wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.
W sprawach promocji miasta:
1. W sierpniowym numerze pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”
(nr 33/831) opublikowany został ranking samorządów o najwyższych
dochodach budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Bolesławiec uplasował się na 20 pozycji w kraju (druga pozycja w
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województwie dolnośląskim) w kategorii miast powiatowych. W
Bolesławcu w 2006 r. dochód na osobę wyniósł 2369,11 zł.
2. W dniach od 14 do 16 września 2007 r. Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Miasta Bolesławiec zaprezentował miasto na 15 Targach
Przedsiębiorców w Bautzen (Niemcy). To już drugi rok z rzędu
Bolesławiec promuje się na targach w Bautzen. Oferta zaprezentowana na
targach obejmowała: materiały promocyjne miasta, foldery firm z miasta
i regionu oraz ekspozycję ceramiki przygotowaną przez: „Garncarstwo”
Manufaktura Ceramiczna A. Dudek & A. Kowalczyk z Parowej, Zakłady
Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. oraz Fabrykę Naczyń
Kamionkowych „Manufaktura” Smoleński & Zwierz z Bolesławca.
Natomiast Ceramika Artystyczna „Wiza” z Parowej przygotowała
zarówno ofertę wystawienniczą, jak i handlową. Koszty związane
z wynajęciem bolesławieckiego stoiska pokryło Starostwo Powiatowe
w Bautzen.

W sprawach finansowo - budżetowych:
Sprawy budżetowe
Zmiany w budżecie, wprowadzone Zarządzeniem nr 239/07 Prezydenta Miasta
Bolesławiec z dnia 12 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
2007r. polegały na:
1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 112.098 zł w tym:
-

-

-

kwota 11.368 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego
młodocianych
pracowników-pismo
Wojewody
Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/14D/2007 z dnia 05.09.2007r.,
kwota
28.800
zł
na
wypłatę
miesięcznych
dodatków
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy,
realizującego
pracę
socjalną
w
środowisku
w 2007r. – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-133/07 z
dnia 28.08.2007r.,
10.000 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III3050-137/07 z dnia 29.08.2007r.,
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-

kwota 61.930 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego
stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – pismo nr KO-WO0341/7E/2007 z dnia 28.08.2007r.

2. Przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 25.300 zł w tym:
-

-

15.000 zł w związku z koniecznością sporządzenia koncepcji wykonania
klimatyzacji w budynku biurowca,
7.000 zł na remont pomieszczenia szatni dla personelu z toaletą, pokoju
nauczycielskiego i gabinetu lekarskiego w MPP nr 4 przy ul. Sądowej 9,
kwota 3.300 zł na szkolenia nauczycieli w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe
dla szkół w 2007r.” w MZS Nr 1.

3. Przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 6.773 zł na
wypłatę odprawy emerytalnej.
4. Przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 65.606 zł, w tym:
-

kwota 65.000 zł w związku z mylną klasyfikacją paragrafu,
kwota 606 zł na opłaty za kursy doskonalące nauczycieli w GS Nr 1.

Sprawy podatkowe
• Wydano 153 decyzje, z tego:
- 148 w sprawie wymiaru i zmieniające wymiar w podatkach lokalnych,
- 4 o zwrocie opłaty skarbowej,
- 1 o umorzeniu zaległości,
• Wydano 919 postanowień, z tego:
- 910 postanowień wydanych w związku z prowadzonymi
postępowaniami,
- 4 postanowienia o zarachowaniu,
- 4 postanowienia o zwrocie opłaty skarbowej
- 1 o odmowie wyrażenia zgody na umorzenie przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Bolesławcu zaległości w podatku od spadków
i darowizn,
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• Wystosowano 102 wezwania, do złożenia wyjaśnień, deklaracji lub
informacji
• Wystosowano 30 upomnień,
• wystawiono 26 tytułów wykonawczych oraz
• wydano 31 zaświadczeń.
W zakresie spraw obywatelskich:
• W tzw. sprawach meldunkowych wydano 11 decyzji
• W sprawach wojskowych - wezwano mężczyzn w wieku 18 lat do
rejestracji przedpoborowych, która odbędzie się w dniach 1 – 15
października 2007 r.
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