Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na XV sesji Rady Miasta
w dniu 31 października 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od XIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 września 2007 r.
rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty
uchwał Rady Miasta:
1. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenu przemysłowego
zlokalizowanego w rejonie ulic T. Kościuszki i Modłowej,
3. o zmianie uchwały nr VIII/61/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25
kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
4. o zmianie uchwały nr IV/26/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29
grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację inwestycji pn. „Przebudowa oraz termomodernizacja
budynku Gimnazjum Samorządowego nr 2”,
5. w sprawie zmiany uchwały nr IV/28/06 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy
Miejskiej Bolesławiec na 2007 rok,
6. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta Bolesławiec w formie zapytania ankietowego na potrzeby
opracowania Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2008,
7. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do projektu
transgranicznej oferty taryfowej biletów EURO-NYSA,
8. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26
maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Bolesławiec,

9. 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,
10. o zmianie uchwały nr V/36/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14
lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
realizację inwestycji: „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”,
współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej Funduszu Spójności
(ISPA),
11. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.;

Wydałem również w tym czasie 28 zarządzeń, które dotyczyły:
- w sprawie powołania:
- obwodowych komisji wyborczych w mieście Bolesławiec do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21
października 2007 r.;
- Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
• Wykonanie kompleksowego remontu i przebudowy systemu
oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec,
• Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Bolesławcu – I etap.
Przebudowa budynku kina FORUM – zamówienie
dodatkowe, zgodnie z Protokołem konieczności nr 5 z dnia
19.09.2007 r.,
• Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum
Turystyczno – Wypoczynkowego w Bolesławcu”;
- Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie prac
wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych
lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta
Bolesławiec;
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- zarządzenia zmieniające:
- zarządzenie Nr 260/07 z dnia 8 października 2007 r. zmieniające
zarządzenie Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4
marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Bolesławiec (z późn. zmianami);
- zarządzenie Nr 267/07 z dnia 12 października 2007 r. zmieniające
zarządzenie Nr 173/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok;
- zarządzenie Nr 254/07 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające
zarządzenie Nr 281/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30
września 2005 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Gminie
Miejskiej Bolesławiec;
- w sprawach budżetowych:
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok (8 zarządzeń);
- w sprawie założeń do budżetu miasta na 2008 rok oraz rodzaju i
zakresu materiałów planistycznych;

- w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Miejskiej
Bolesławiec;
- 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;
- w sprawach dotyczących nieruchomości:
- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
• przy ul. Witosa – na okres 3 lat (pod dalszą czasową
lokalizację pawilonu handlowego),
• przy ul. Widok 1B – na okres 14 miesięcy (pod dalszą
czasową lokalizację siedziby Stowarzyszenia Centrum
Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „MY RAZEM”),
• przy ul. Śluzowej – na okres 6 dni (pod lokalizację stoisk ze
sprzedażą kwiatów w okresie święta Wszystkich Świętych),
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• przy ul. Rynek – na okres 1 dnia (na posadowienie namiotu
oraz ekranu multimedialnego w celu zakończenia
parlamentarnej kampanii wyborczej KW Prawa i
Sprawiedliwości),
• przy ul. K. Miarki – na okres 3 lat (pod dalszą czasową
lokalizację pawilonu handlowego);
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców –
lokali mieszkalnych:
• nr 3 przy ul. M. Brody 7,
• nr 29 przy ul. Żwirki i Wigury 14,
• nr 13 przy ul. Lubańskiej 72,
• nr 2 przy Al. Tysiąclecia 46,
• nr 7 przy ul. Gdańskiej 59,
• nr 3 przy ul. Daszyńskiego 2/4,
• nr 2 przy ul. Chrobrego 6A,
• nr 5 przy ul. Wybickiego 6,
• nr 2 przy ul. Ogrodowej 1,
• nr 27 przy ul. Z. Augusta 16A,
• nr 1 przy ul. Narutowicza 31,
• nr 4 przy ul. Łokietka 4,
wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego
budynkami – w trybie bezprzetargowym;
- w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7
mieszczącego się w budynku przy ul. Wybickiego nr 14 w
Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu zabudowanego budynkiem – w związku z
przeznaczeniem do sprzedaży tego lokalu w drodze II przetargu
ustnego nieograniczonego;

W sprawach gospodarki komunalnej:

1. W zakresie zajęcia pasa drogowego i umieszczenia reklam na terenie
komunalnym:
- wydano 21 decyzji na wykonanie robót w pasie drogowym i
umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury, reklam, usunięcia awarii;
łącznie uzyskano dochód – 1.328,76 zł,
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- wydano 5 decyzji na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym,
- zawarto 2 umowy na umieszczenie reklam na terenie komunalnym;
uzyskano dochód – 5.343,60 zł;
2. W zakresie organizacji ruchu:
- wydano 7 pozytywnych opinii;
3. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- w sprawie drzew:
• wydano 8 decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów,
• wydano 2 opinie w sprawie usunięcia drzew z terenów
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
• złożono do Starosty Bolesławieckiego 6 wniosków o zezwolenie
na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec,
- wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięć,
- podpisano z firmą Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni Dorota
Kluczyńska umowę na wykonanie nasadzeń zieleni na dnie i skarpach
stawu miejskiego przy ul. Bankowej; koszt realizacji zadania – 27.600
zł brutto,
- sporządzono i przekazano organom Rady Miasta raport z wykonania
„Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 20052012” za lata 2005 i 2006,
- wydano decyzję w sprawie uchylenia zezwolenia dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu na
świadczenie
usług
w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wydano
decyzję w sprawie wydania nowego zezwolenia,
4. W zakresie lokalizacji zjazdów:
- wydano 3 decyzje wyrażające zgodę na lokalizację zjazdów z dróg
miejskich;
5. W zakresie zajęcia działek drogowych niepublicznych i umieszczenia
w nich urządzeń technicznych zawarto 7 umów; uzyskano dochód –
13.194,50 zł;
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6. Inne:
- 23 października 2007 r. nastąpiło oficjalne zakończenie konkursu
„Bolesławiec w kwiatach”; laureatom czterech kategorii wręczono
nagrody w formie talonów wartościowych oraz dyplomy i płyty ze
zdjęciami z trzech przeprowadzonych przeglądów,
- zawarto umowę z firmą SAB-BUD w Bolesławcu na wykonanie
remontu nawierzchni chodnika przy ul. Kubika, a w dniu 19
października br. zawarto umowę i przekazano plac budowy Miejskiemu
Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na wykonanie
odwodnienia liniowego typu ACCODREN o długości 100 mb wzdłuż
krawężnika tej ulicy,
- przekazano plac budowy pod realizację zadania pn. Rozbudowa
oświetlenia drogowego – zaplecze ul. K. Miarki – 2 punkty,
- przekazano 300 m² kostki betonowej dla wykonawcy miejsc
postojowych przy ul. Starzyńskiego; miejsca postojowe budowane są
zgodnie z porozumieniem zawartym ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Bolesławianka”,
- dokonano odbioru końcowego zadania pn. Budowa parkingu przy ul.
Gałczyńskiego Nr 62-72 (obok TESCO); wybudowany został
ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych z 11
stanowiskami postojowymi, w tym 1 stanowisko dla osób
niepełnosprawnych; wartość zadania – 75.445 zł; wykonawca – Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu,
- dokonano odbioru końcowego zadania pn. Odbudowa dróg: ulica
Staszica i ulica Graniczna; wartość wykonanych robót budowlanych –
888.768 zł; wykonawca – firma „WGW” ze Świdnicy,
- podpisano umowę z Agencją Reklamową FUX z Zabrza na
posadowienie na terenie miasta słupów z modułami, na których zostaną
umieszczone tablice z nazwami ulic; zgodnie z umową słupy te będą
montowane po 10 szt. rocznie na terenie całego miasta,
- wymieniono zniszczony w wyniku aktu wandalizmu projektor
iluminacji kościoła p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy pl.
Zamkowym w Bolesławcu; wartość robót – 3.501 zł,
- dokonano odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa ul. Góralskiej;
wartość zadania 930.276 zł; wykonawca – Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze,
- przekazano plac budowy na realizację zadania pn. Remont drogi
dojazdowej do garaży ul. Podgórna – K. Miarki w Bolesławcu – II
etap; przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 31 grudnia
2007 r.,
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- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo –
budowlano – wykonawczej dla realizacji zadania pn. Iluminacja
atrakcji turystycznych Bolesławca – budowa obwodów z reflektorami –
zasilanymi istniejącą instalacją kablową – iluminacji elewacji
frontowych kamienic położonych przy ul. Rynek w Bolesławcu; termin
opracowania dokumentacji – 19 grudnia 2007 r.,
- zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji w Bolesławcu dokonano czyszczenia nieczynnego kanału
ogólnospławnego w ulicy Ptasiej,
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ramach
własnych kosztów administrowania cmentarzem komunalnym
zamontował nowy krzyż i ułożył kostkę brukową typu „starobruk” w
alejce głównej na odcinku od krzyża do schodów przed kaplicą;

W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działki Nr 376 o pow. 990 m² przy ul. Mostowej oraz Nr 30/8 o pow.
1645 m² i Nr 30/9 o pow. 1841 m² przy ul. Piastów wylicytowane w
drodze przetargu, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne,
- garaż przy ul. Piotra i Pawła wylicytowany w drodze przetargu,
- lokale użytkowe:
• nr 14 położony w budynku przy ul. B. Prusa nr 16/18 w
drodze bezprzetargowej,
• nr 12 położony w budynku przy ul. B. Prusa 12/13
wylicytowany w drodze przetargu;
2. Oddano w użytkowanie wieczyste następujące grunty:
- działkę Nr 381 o pow. 2409 m² przy ul. Dolne Młyny wylicytowaną w
drodze przetargu, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne;
3. Wydano:
- 4 decyzje w sprawie podziału nieruchomości (w tym 2 na wniosek),
- 2 decyzje w sprawie uchylenia decyzji podziałowych,
- 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności;
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W sprawach gospodarki przestrzennej i architektury:
Wydano:
- 32 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- 3 postanowienia o zatwierdzeniu projektów podziału nieruchomości;

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
1. Zatwierdzono podział środków finansowych dla klubów sportowych,
wynikających z III raty dofinansowania i współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży;
2. Powołano Radę Sportu na nową kadencję;
3. Zatwierdzono Aneksy do projektów organizacyjnych Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Samorządowego nr 1 w
Bolesławcu;

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
1. Dokonano odbioru uzbrojenia następujących terenów w sieć
wodociągową:
- tereny osiedla mieszkaniowego przy ul. Jeleniogórskiej,
- tereny osiedla mieszkaniowego przy ul. Garncarskiej,
- tereny przemysłowe w rejonie ulic Kościuszki i Modłowej,
- tereny przy ul. Ceramicznej,
Łączna długość sieci wynosi 6.736,5 mb;
2. Odebrano wykonanie inwestycji - montaż Dźwiękowego Systemu
Ostrzegania Głosowego w biurowcu przy pl. Piłsudskiego
(poprawiającego bezpieczeństwo pożarowe obiektu);
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W sprawach handlu i usług:
Wydano:
- 6 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2 decyzje w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- 44 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
- 68 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 39 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 20 decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na działanie
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
- 2 decyzje w sprawie zmiany licencji taxi;

W sprawach promocji miasta:
- nagrody i wyróżnienia:
- W dniach 9 – 10 października br. w Warszawie odbyło się V
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (najważniejsze w 2007 r.
wydarzenie w świecie finansów samorządowych). Podczas Forum
zostały ogłoszone wyniki rankingu organizowanego przez Pismo
Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Najwięksi inwestorzy
samorządowi”. Bolesławiec otrzymał nagrodę, w związku z zajęciem
6. miejsca w kraju w kategorii miast powiatowych, a tym samym 1.
miejsca na Dolnym Śląsku.

- We wrześniu Urząd Miasta Bolesławiec otrzymał wyróżnienie za
iluminację kamiennego wiaduktu kolejowego oraz Kościoła p. w.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy pl. Zamkowym w konkursie
Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, redakcji Gazety
Samorządu i Administracji oraz Agencji SOMA, przy współpracy
Polskiego Związku Producentów i Pracodawców Przemysłu
Oświetleniowego, Narodowej Agencji Poszanowania Energii i
miesięcznika „Polskie Drogi”. Uroczyste ogłoszenie wyników
nastąpiło podczas XV Międzynarodowych Targów Sprzętu
Oświetleniowego i V Międzynarodowych Targów Sprzętu
Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń w Warszawie. Wyróżnienie
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dla Urzędu Miasta odebrał Pan Andrzej Kuriata, pracownik Wydziału
Komunalnego. Wyróżnienie dla Bolesławca przyznał również Zarząd
Philips Lighting Poland za profesjonalne wykorzystanie światła dla
podkreślenia urody zabytków architektonicznych na terenie miasta.

- Gmina Miejska zajęła VI miejsce w konkursie „Na najlepiej
segregującą gminę” na Dolnym Śląsku za rok 2006;
- inne:
- W dniach 20 i 25 września br. pracownicy Wydziału Rozwoju i
Promocji Miasta uczestniczyli w dwóch konferencjach w Czeskiej
Lipie pod hasłem: „Nowe możliwości współpracy i kształcenia w
rozszerzonej Europie”. Konferencje te były kontynuacją cyklu szkoleń,
zapoczątkowanego w lutym br., adresowanego m. in. dla
bolesławieckich pracowników samorządowych oraz miejskich
instytucji kulturalnych i sportowych.

- W dniu 2 października br. podpisano umowę na opracowanie
„Strategii Promocji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013”. Dokument
będzie powstawał metodą warsztatową i poruszy najistotniejsze z
punktu widzenia promocji aspekty miasta, tj. sferę gospodarczą,
turystyczną i kulturalną.

W sprawach finansowo - budżetowych:
1. Zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 251/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 27 września 2007 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 263.634 zł, w tym:
• kwota 7.020 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 21.10.2007 r. (pismo nr DJG 0301-51/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej
Górze),
• kwota 15.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu,
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• kwota 58.214 zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w
art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, zgodnie z pismem nr PS-III-3050-149/07 z dnia
04.09.2007 r. Wojewody Dolnośląskiego (kwota 22.214 zł) oraz
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu
państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 Ustawy o
pomocy społecznej (kwota 36.000 zł),
• kwota 183.400 zł na dofinansowanie realizacji Programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo
Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-162/07 z dnia
11.09.2007 r.);
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków na świadczenia rodzinne,
zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.115.000 zł, zgodnie z
pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-147/07 z dnia
04.09.2007 r.
- przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.051 zł, w tym:
• kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia dla celów promocji miasta,
• kwota 3.279 zł na zwiększenie rocznego odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w Gimnazjum
Samorządowym nr 2,
• kwota 2.272 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów,
• kwota 1.500 zł na dofinansowanie organizowanej przez Muzeum
Ceramiki we współpracy z grupą artystów wystawy „Formy i
ludzie”;
2. Zmiany w budżecie miasta wprowadzone zarządzeniem Nr 262/07
Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 października 2007 r.
dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 44.336 zł, w tym:
• kwota 37.026 zł na sfinansowanie wydatków związanych z
organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pisma nr DJG 03015-2/07, DJG-580-1/07 Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Jeleniej Górze),
• kwota 7.310 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy
oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i
drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w
okresie wrzesień – grudzień 2007,
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- przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 182.119 zł, w tym:
• kwota 85.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia
liniowego typu ACCODREN odprowadzającego wody
odpadowe płynące wzdłuż remontowanego chodnika przy ul. B.
Kubika,
• kwota 2.500 zł w związku z dostosowaniem kierunku wydatków
do realizacji zadań,
• kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe,
• kwota 1.697 zł na sfinansowanie wydatków związanych z
organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
• kwota 91.725 zł przeznaczona na uzupełnienie brakujących
środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli w
szkołach podstawowych i gimnazjach samorządowych,
• kwota 197 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w
Szkole Podstawowej nr 2;
3. Zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 272/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 19 października 2007 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 123.237 zł, w tym:
• kwota 13.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
wydawania
dowodów
osobistych
(pismo
Wojewody
Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-261/07 z dnia 11.10.2007 r.),
• kwota 109.437 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo nr KOWO-0341/30B/2007 z dnia 02.10.2007 r.),
- przeniesienia planu wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 75.300 zł:
• kwota 35.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole
Podstawowej nr 4,
• kwota 16.000 zł na doposażenia w materiały i sprzęt: Poradni
dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Środków
Psychoaktywnych, świetlicy profilaktyczno – środowiskowej
przy Szkole Podstawowej nr 1, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
sprzęt
komputerowy do obsługi pracy Komisji,
• kwota 24.300 zł przeznaczona na realizację zadań Miejskiego
Programu Profilaktyki;
4. W sprawach podatkowych wydano:
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- 460 decyzji, z tego:
• 444 w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatków lokalnych,
• 9 o zwrocie opłaty skarbowej,
• 3 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
• 1 o umorzeniu zaległości,
• 1 o umorzeniu odsetek od zaległości,
• 1 o odmowie umorzenia zaległości,
• 1 o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe,
- 367 postanowień, z tego:
• 351 wydawanych w toku postępowań,
• 6 o zarachowaniu,
• 9 o zwrocie opłaty skarbowej,
• 1 o odmowie umorzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Bolesławcu zaległości w podatku od spadków i darowizn,
- 130 wezwań do złożenia wyjaśnień, deklaracji lub informacji,
- 918 upomnień,
- 20 tytułów wykonawczych,
- 19 zaświadczeń;

W zakresie spraw obywatelskich:
1. Wydano:
- 16 decyzji w tzw. sprawach meldunkowych,
- 1 decyzję w sprawach wojskowych,
- 17 decyzji w sprawie dopisania do rejestru wyborców;
2. Przeprowadzono rejestrację przedpoborowych, na którą zgłosiło się 277
przedpoborowych;
3. Sporządzono spisy wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

KC/KC
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