Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na XVI sesji Rady Miasta
w dniu 28 listopada 2007 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
Z przyjemnością pragnę poinformować, że Urząd Miasta Bolesławiec
otrzymał trzeci z rzędu certyfikat za udział w akcji „Przejrzysta Polska”.
Certyfikat został przyznany za przeprowadzenie audytu następujących zadań:
- weryfikacja funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
- opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
- wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Miasta, z
wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze.
Ceremonia wręczenia certyfikatów odbyła się 16 listopada 2007 r. w siedzibie
Agory w Warszawie.

W okresie od XV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 października 2007
r. rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące
projekty uchwał Rady Miasta:

1.
2.

3.

4.

w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec,
w
sprawie
zmiany
zaciągniętego
kredytu
bankowego
krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu gminy – na kredyt długoterminowy,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/350/05 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pod
nazwą: „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu” współfinansowanej z
funduszu Unii Europejskiej Funduszu Spójności (ISPA),
o zmianie uchwały Nr XXXIV/344/05 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pod nazwą:
„Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu” współfinansowanej z
funduszu Unii Europejskiej Funduszu Spójności (ISPA),
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/07 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 października 2007 r. o zmianie uchwały Rady Miasta
Bolesławiec Nr IV/26/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2”,
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 (MOPS),
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i
wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
w sprawie opłaty prolongacyjnej,
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości,
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis,
w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie
podatku rolnego, wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz
wzorów załączników do wymienionych formularzy,
w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie
podatku leśnego, wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz
wzorów załączników do wymienionych formularzy,
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i
wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Regionalnej,
o zmianie uchwały Nr IX/68/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30
maja 2007 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie
Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec w okresie od 1
stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,
o zmianie uchwały Nr XLIII/419/05 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie
odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
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21.
22.

23.
24.

25.
26.

transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta
Bolesławiec,
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.,
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dochodów,
wydatków bieżących i wolnych środków miasta Bolesławiec na lata
2008-2019,
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
Miasta Bolesławiec na lata 2008-2012,
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Bolesławcu na lata 2008-2012”,
w sprawie przyjęcia Strategii Mieszkalnictwa Gminy Miejskiej
Bolesławiec na lata 2008-2015,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy
Pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu;

Wydałem również w tym czasie 37 zarządzeń, które dotyczyły:

- w sprawie powołania:
- komisji do przeprowadzenia postępowania na roboty dodatkowe w
związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn.
„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Bolesławcu”;
- zarządzenia zmieniające:
- zarządzenie Nr 280/07 o zmianie zarządzenia Nr 377/05
Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za
grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
- zarządzenie Nr 281/07 o zmianie zarządzenia Nr 231/07
Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 września 2007 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
zabudowanego budynkiem – w trybie bezprzetargowym,
- zarządzenie Nr 298/07 o zmianie zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec (z późn. zm.);
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- w sprawach budżetowych:
- w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2008 rok,
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.;
- w sprawach finansowych:
- w sprawie przekazania środków finansowych na zadania
realizowane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Bolesławcu,
- w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie
opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia
nauczycieli;
- w sprawach dotyczących nieruchomości:
- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
- przy ul. Kopernika – na okres 1 roku (pod lokalizację
tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych),
- przy ul. Modłowej – na okres 1 roku (przeznaczone na cele
rolnicze),
- przy ul. Andersa – na okres 3 lat (przeznaczona na
urządzenie terenu zieleni rekreacyjnej),
- przy ul. Kosiby – na okres 1 roku (przeznaczona na
urządzenie terenu zieleni rekreacyjnej z zakazem trwałego
zagospodarowania działki),
- przy ul. Modłowej – na okres 1 roku (pod czasową
lokalizację placu manewrowego do nauki jazdy),
- przy ul. Modłowej – na okres 2 miesięcy (pod czasową
lokalizację miejsca składowania i magazynowania kruszyw
do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych),
- przy ul. Komuny Paryskiej – na okres 3 lat (pod dalszą
czasową lokalizację pawilonu handlowego),
- przy ul. Staszica – na okres 3 lat (przeznaczone pod budowę
drogi wewnętrznej ogólnodostępnej oraz 24 miejsc
parkingowych
dla
nowo
budowanego
budynku
wielorodzinnego na działce nr 374),
- przy ul. Górne Młyny – na okres 1 roku (pod dalszą
czasową lokalizację pawilonu handlowego),
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- przy ul. Armii Krajowej – na okres 3 lat (przeznaczona na
dalszą czasową lokalizację schodów zewnętrznych do piwnic
budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 22/23);
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Bolesławcu przy ul. Leśnej – do oddania w
użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej;
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży:
- nieruchomości gruntowych położonych w Bolesławcu przy
ul. Narcyzów oraz przy ul. Leśnej – w drodze
bezprzetargowej,
- lokali użytkowych:
• nr 10 przy ul. A. Asnyka 5 w Bolesławcu,
• nr 9 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bolesławcu
(sprzedaż ratalna),
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu zabudowanego budynkiem,
• nr 9 przy ul. A. Asnyka 6 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego
budynkiem – w drodze bezprzetargowej;
- kolejnych lokali mieszkalnych – na rzecz najemców – wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą
ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami – w
trybie bezprzetargowym,
- lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Kaszubskiej 4 w
Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem – w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- w sprawie umorzenia:
- wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych:
• nr 2 przy ul. Lipowej 22 w Bolesławcu,
• nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Bolesławcu,
• nr 23 przy ul. Parkowej 1 w Bolesławcu,
• nr 8 przy ul. Ciesielskiej 1 w Bolesławcu;
- w sprawie spłaty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 3
przy ul. Kubika 20 w Bolesławcu;
- inne:
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- w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu
dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej
Bolesławiec;
- 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;
- w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu przy ul.
Jana Pawła II 38c;
- w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Miejskiej
Bolesławiec w albumie „Miasta Województwa Dolnośląskiego”;

W sprawach gospodarki komunalnej:

1. W zakresie zajęcia pasa drogowego i umieszczenia reklam na terenie
komunalnym:
- wydano 7 decyzji wyrażających zgodę na zajęcie pasa drogowego,
wykonanie robót w pasie drogowym i umieszczenie w nim urządzeń
infrastruktury, usunięcia awarii; łącznie uzyskano dochód – 5.289,09
zł,
- wydano 2 decyzje na awaryjne zajęcie pasa drogowego; łącznie
uzyskano dochód – 24 zł,
- podpisano umowę na umieszczenie reklamy na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec; uzyskano dochód – 585,60 zł;
2. W zakresie organizacji ruchu:
- wydano 7 pozytywnych opinii w zakresie organizacji ruchu;
3. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- w sprawie drzew:
• wydano 3 decyzje w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów,
• wydano opinię w sprawie usunięcia drzew z terenów
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
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• złożono do Starosty Bolesławieckiego 4 wnioski o
zezwolenie na usunięcie drzew z terenów stanowiących
własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
- wydano 2 postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku
sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na
środowisko,
- zrealizowano I etap umowy na wykonanie nasadzeń zieleni na dnie i
skarpach stawu miejskiego przy ul. Bankowej (przygotowano podłoże
do nasadzenia roślin); termin realizacji II etapu – 20 maja 2008 r.;
koszt realizacji całego zadania – 27.600 zł,
- wydano decyzję w sprawie uchylenia zezwolenia dla Simeko Sp. z
o.o. z Jeleniej Góry na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec,
- wydano decyzję w sprawie nowego zezwolenia dla Simeko Sp. z o.o.
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej
Bolesławiec;
4. W zakresie lokalizacji zjazdów:
- wydano 4 decyzje wyrażające zgodę na lokalizację zjazdów z dróg
miejskich oraz 1 uzgodnienie dotyczące przebudowy odcinka drogi;
5. W zakresie zajęcia działek drogowych niepublicznych i umieszczenia
w działkach urządzeń technicznych:
- podpisano 2 umowy na zajęcie i umieszczenie w działkach Gminy
Miejskiej urządzeń technicznych; uzyskano dochód – 200,08 zł;
6. Inne:
- wydano 4 decyzje na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym:
• 2 na sieć i przyłącza teletechniczne (ul. Jesionowa, ul. Matejki),
• 2 na przyłącza kanalizacyjne (ul. Widok, ul. Jezierskiego),
- przekazano plac budowy pod realizację zadania pn. „Rozbudowa
oświetlenia ulic: Al. Wojska Polskiego – Rzemieślnicza (parking – 2
punkty oraz wzdłuż drogi do Jednostki Wojskowej – 3 punkty);
umowny termin wykonania zadania – 25 listopada 2007 r.,
- zlikwidowano skutki kolizji drogowej – wymiana słupa oświetlenia
drogowego wraz z montażem 3 opraw oświetleniowych punktu
świetlnego oświetlenia ronda „Kruszyn”; wartość robót – 4.655,01 zł,
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- dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia
drogowego – zaplecze ul. Karola Miarki – 2 punkty”; wykonawca
zadania – Instalatorstwo Elektryczne od A do Z Tomasz Kabata z
siedzibą w Lubaniu; wartość zadania – 11.342 zł,
- przekazano plac budowy pod realizację zadania pn. „Remont
nawierzchni jezdni i chodników ul. Małachowskiego i Konstytucji 3go Maja, likwidacja kolizji przebudowywanej drogi ul.
Małachowskiego z liniami kablowymi nn. oraz budową nowych miejsc
postojowych przy ul. Małachowskiego i Konstytucji 3-go Maja; koszt
– 675.019,77 zł; umowny termin realizacji zadania – 29 maja 2008 r.,
- podpisano porozumienie z firmą Shell Polska Sp. z o.o. w Warszawie
w sprawie uzgodnienia wykonania dodatkowego zjazdu ze stacji paliw
na ul. Buczka, a w zamian za utracone miejsca postojowe firma wpłaci
kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni podwórka
ul. B. Chrobrego – Żwirki i Wigury,
- zakończono remont chodnika ul. Kubika na odcinku od ul. Komuny
Paryskiej do ul. Piaskowej oraz rozpoczęto budowę odwodnienia
liniowego wzdłuż wyremontowanego chodnika; termin zakończenia –
30 listopada 2007 r.; koszt – 84.936,90 zł;

W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działkę Nr 216/6 o pow. 1332 m2 przy ul. Staszica w Bolesławcu – na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – w drodze
bezprzetargowej,
- kolejne lokale mieszkalne na rzecz najemców – w drodze
bezprzetargowej (podpisano 21 porozumień);

2. Oddano w użytkowanie wieczyste następujące grunty:
- działkę Nr 112/32 o pow. 6695 m2 przy ul. Wańkowicza –
wylicytowaną w drodze przetargu – z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne;
3. Wydano:
- 5 decyzji w sprawie podziału nieruchomości (w tym 4 na wniosek);
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W sprawach gospodarki przestrzennej i architektury:
Wydano:
- 15 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- 3 postanowienia o zatwierdzeniu projektów podziału nieruchomości,
- 2 zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
1. Zatwierdzono aneksy do projektów organizacyjnych na rok szkolny
2007/2008 dla Gimnazjum Samorządowego nr 1 oraz Miejskiego
Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu.
2. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół
nr 2 w Bolesławcu.

3. Ogłoszono konkurs na wspieranie realizacji zadania pn. „Doskonalenie
i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i
socjoterapeutycznej dla dzieci i rodzin alkoholowych.”

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
1. Podpisano umowę na: Wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i
przebudowa
Euroregionalnego
Centrum
Turystyczno
–
Wypoczynkowego w Bolesławcu”; wykonawca – Firma
„ARCHIPROJEKT” z siedzibą w Lubinie; termin wykonania zadania
– 90 dni; wartość umowy – 329.400 zł;
2. Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla
zadania: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Bolesławcu (MZS Nr 2) przy ul. Jana Pawła II nr 38c”; wykonawca
– Firma „EKOBUD” s.c.; termin wykonania zadania – 15 grudnia
2007 r.; wartość zamówienia – 6.100 zł;
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3. Uzyskano pozwolenie na przebudowę linii kablowej SN w celu
likwidacji kolizji z projektowaną drogą do budynków mieszkalnych
TBS przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.

W sprawach handlu i usług:
Wydano:
• 8 decyzji – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
• 1 decyzja – wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
• 11 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
• 61 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
• 27 decyzji – wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
• 10 decyzji – zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych,
• 3 decyzje – wpisy do ewidencji innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie,
• 2 decyzje – zmiany licencji taxi,
• 1 decyzja – wygaszenie licencji.

W sprawach wsparcia rozwoju gospodarczego:
- 6 listopada 2007r. w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy Al.
Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu, Sudecki Związek Pracodawców w
Wałbrzychu zorganizował spotkanie przedsiębiorców z terenu Dolnego
Śląska z przedstawicielami władz Miasta Bolesławiec i Powiatu
Bolesławieckiego. Temat spotkania: „Możliwe do zastosowania
instrumenty wsparcia małych firm oraz ich pracowników w ramach
projektu: Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw (WAMP)” ;

W sprawach finansowo - budżetowych:
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1. Zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 300/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2007r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 208.507 zł, w tym:
• kwotę 981 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego
oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z realizacją
zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
• kwotę 166.540 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
przygotowania
zawodowego
młodocianych pracowników na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/27B/2007 z dnia 18.10.2007r.,
• kwotę 58.003 zł na dofinansowanie zadania „ Monitoring
wizyjny w szkołach i placówkach”,
• kwotę 480 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy
stopień
awansu
zawodowego
–
pismo
Wojewody
Dolnośląskiego KO-WO-0341/42B/2007 z 25.10.2007 r.,
• kwotę 65.800 zł na dofinansowanie realizacji Programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo
Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-184/07 z dnia
31.10.2007 r.,
• kwotę 23.703 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z
pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/43B/2007
z dnia 25.10.2007 r.,
• kwotę 15.000 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków w
rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne” zgodnie z pismem
Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-188/07 z dnia
31.10.2007 r.,
• kwotę 92.000 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków w
rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zgodnie z pismami
Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-190/07 i Nr PS-III3050-192/07 z dnia 31.10.2007 r.;
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.690 zł, w tym:
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• kwotę 1.558 zł w związku z rozliczeniem wydatków
poniesionych podczas przygotowania wyborów do Sejmu i
Senatu 21 października 2007r.,
• kwotę 5.920 zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w GS Nr 3,
• kwotę 1.955 zł z przeznaczeniem na realizację szkoleń w
ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” – edycja
2007 w GS Nr 3,
• kwotę 700 zł w związku z koniecznością opłacania
ubezpieczenia osób zatrudnionych w ramach realizacji zadań
(sekretarz MKRPA, opiekunowie świetlic),
• kwotę 557 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MZS nr 2;
2. W sprawach podatkowych wydano:
- 509 decyzji, z tego:
• 497 w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatków lokalnych,
• 10 o zwrocie opłaty skarbowej,
• 1 o umorzeniu zaległości,
• 1 o rozłożeniu na raty zapłaty podatku,
- 150 postanowień, z tego:
• 107 wydawane w toku postępowania,
• 32 o zarachowaniu,
• 10 o zwrocie opłaty skarbowej,
• 1 o wyrażeniu zgody na odroczenie przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Bolesławcu zapłaty zaległości w podatku od
czynności cywilnoprawnych,
- 110 wezwań do złożenia wyjaśnień, deklaracji lub informacji,
- 11 upomnień,
- 3 zaświadczenia;

W zakresie spraw obywatelskich:
1. Wydano:
- 13 decyzji w sprawach meldunkowych,
- 4 decyzje w sprawach wojskowych,
- 2 decyzje zezwalające na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
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2. Sporządzono sprawozdanie z przeprowadzenia rejestracji
przedpoborowych.

KC/KC
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