Informacja Prezydenta Miasta
o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
przedstawiona na XXII sesji Rady Miasta
w dniu 23 kwietnia 2008 r.

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
W okresie od XXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 marca 2008 r.
rozpatrzyłem i skierowałem pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty
uchwał Rady Miasta:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

o uchyleniu uchwały Rady Miasta Nr XX/178/08 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012 –
„Optymalizacja systemu ciepłowniczego Miasta Bolesławiec –
objęcie udziałów w ZEC”,
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec
na lata 2008 – 2012 – „Optymalizacja systemu ciepłowniczego
Miasta Bolesławiec – objęcie udziałów w ZEC”,
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
Miasta Bolesławiec na lata 2008 – 2012,
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne ujęte w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Miasta Bolesławiec
na lata 2008 – 2012: „Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową”
i „Budowa dróg dojazdowych do Bolesławieckiej Strefy
Aktywności Gospodarczej”,
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,
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec,
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii drogi dróg gminnych,
o zmianie uchwały Nr XVIII/154/07 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz
trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych,
o zmianie uchwały Nr XXXIV/344/05 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z

10.

11.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pn.
„Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”, współfinansowanej z
funduszu Unii Europejskiej Funduszu Spójności (ISPA),
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego
uprawnionych,
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Wydałem również w tym czasie 31 zarządzeń, w tym:
- w sprawie powołania:
- Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
• Opracowanie
inwentaryzacji
budowlanej
budynków
mieszkalnych,
• Wybór banku do zaciągnięcia kredytu w wysokości
2.800.000 zł,
• Tworzenie produktu turystycznego „Euroregion NYSA –
region urlopowy (Ferienregion)” – Iluminacja atrakcji
turystycznych Bolesławca. II etap realizacji budowy
iluminacji elewacji kamienic w Rynku,
• Remont chodników ul. Drzymały i ul. Opitza w Bolesławcu,
• Odbudowa drogi ul. Kilińskiego w Bolesławcu,
• Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Łasicka, Okrzei,
Marcinkowskiego w Bolesławcu;
- zarządzenia zmieniające:
- zarządzenie Nr 92/08 o zmianie zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad
zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych
publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta
Bolesławiec,
- zarządzenie Nr 98/08 o zmianie zarządzenia Nr 35/08 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży – na rzecz najemców – lokali
mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
zabudowanego – w trybie bezprzetargowym;
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- w sprawach budżetowych:
- w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.,
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.;
- w sprawach finansowych:
- w sprawie przekazania środka trwałego (nakładów poniesionych
ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec na zakup wyposażenia na
rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu),
- w sprawie rozłożenia na raty odsetek od zaległych płatności z
tytułu wykupu działki nr 987/12 przy ul. Szarotek 17 w
Bolesławcu;
- w sprawach dotyczących nieruchomości:
- w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
- przy ul. Rynek:
• na okres 6 miesięcy (przeznaczona pod czasową
lokalizację ogródka gastronomicznego stanowiącego
integralną część lokalu kawiarni „Toscano”),
• na okres 5 miesięcy (przeznaczona pod czasową
lokalizację stoiska handlowego sklepu „DAISY”),
• na okres 6,5 miesiąca (przeznaczona pod czasową
lokalizację reklamy firmy „ICE CREME” s.c. w
sąsiedztwie lodziarni Rynek 3/7),
- przy Pl. Piłsudskiego – na okres 5 miesięcy (przeznaczona
pod czasową lokalizację ogródka gastronomicznego
stanowiącego integralną część lokalu kawiarni „PEGAZ”),
- przy ul. Modłowej:
• na okres 3 miesięcy (przeznaczona na czasową
lokalizację miejsca składowania i magazynowania
kruszyw do produkcji mieszanek mineralno –
bitumicznych),
• na okres 3 miesięcy (przeznaczona na czasowe
składowanie
i
magazynowanie
materiałów
budowlanych jako zaplecze, baza dla budowy zakładu
przemysłowego na sąsiednich działkach nr 17, 18, 19),
- w obrębie VI miasta Bolesławiec (grunt niezabudowany
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będzie wykorzystywany wyłącznie na cele jednorocznych
produkcji warzyw i kwiatów dla zaspokajania potrzeb
gospodarstw domowych dzierżawcy, bez nasadzeń
wieloletnich krzewów i drzew oraz bez posadowiania na
terenie dzierżawionym altan i szklarni),
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży:
- nieruchomości gruntowej położonych w Bolesławcu:
• przy ul. Armii Krajowej,
• przy ul. Piastów (2 zarządzenia),
• przy ul. Gałczyńskiego,
w drodze bezprzetargowej,
- gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy
ul. Niepodległości i ul. Rzemieślniczej – w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego,
- kolejnych lokali mieszkalnych – na rzecz najemców – wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą
ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami – w
trybie bezprzetargowym (2 zarządzenia);
- w sprawie połączenia dwóch lokali Nr 7 i Nr 8 znajdujących się w
budynku przy ul. Polnej 2b w Bolesławcu w jeden lokal;

- w sprawie umorzenia wierzytelności:
- z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Warszawskiej 1
w Bolesławcu;
- inne:
- w sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego udzielania
zamówień publicznych przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki
organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec,
- w sprawie ustalenia w 2008 roku terminu obchodów dni miasta
pod nazwą „Dni Bolesławca”,
- w sprawie przeprowadzenia badań socjologicznych wraz z
opracowaniem raportu o wynikach badań pn. „Ocena zadowolenia
klientów z pracy Urzędu Miasta Bolesławiec”,
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- w sprawie przekazania uprawnień dyrektorom placówek
oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec działających w formie
jednostek budżetowych;

W sprawach gospodarki komunalnej:
1. W zakresie zajęcia pasa drogowego i umieszczenia reklam na terenie
komunalnym:
- wydano 6 decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego (ulice:
Kwiatowa, Karpecka, Dolne Młyny – boczna, Graniczna, Plac
Zamkowy, Al. Tysiąclecia); łącznie uzyskano dochód – 201,40 zł,
- wydano 5 decyzji wyrażających zgodę na zajęcie pasa drogowego w
celu wykonania robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim
urządzeń infrastruktury i reklam; łącznie uzyskano dochód – 1.952,32
zł,
- podpisano 1 umowę na nieodpłatne umieszczenie reklamy na terenie
Gminy Miejskiej w 2008 r. z Klubem Sportowym TOP Bolesławiec;
2. W zakresie organizacji ruchu:
- wydano 13 pozytywnych opinii dotyczących czasowej organizacji
ruchu (ulice: Kościuszki – boczna, Pod Lasem, Zacisze, Zabobrze,
Rumianków, Jezierskiego, Kosiby – boczna, działki drogowe w rejonie
ul. Śluzowej, Asnyka/Karola Miarki/Łukasiewicza – Dni Miasta,
Cisowa, Ptasia, Zielona);
3. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
- wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięć oraz cztery postanowienia w sprawie ustalenia
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanych
przedsięwzięć na środowisko,
- w sprawie drzew:
• wydano 6 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;
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4. W zakresie lokalizacji zjazdów:
- wydano 2 uzgodnienia dotyczące lokalizacji zjazdów z działek
drogowych nie będących drogami publicznymi oraz wydano 2 decyzje
na lokalizację zjazdów indywidualnych (ulice: Ptasia, Zabobrze),
- wydano 1 postanowienie przekazujące do Zarządu Powiatu
Bolesławieckiego podanie dotyczące remontu ul. Staszica na odcinku
od ul. Wróblewskiego do ul. Góralskiej;
5. Inne:
- 1 kwietnia 2008 r. wyłoniono wykonawcę na realizację usługi w
zakresie przewozu osób – uczestników warsztatów „Las bliżej nas” na
trasie Bolesławiec – Szkółka leśna w Osieczowie – Bolesławiec
(łącznie 13 kursów); wykonawca – MZK Sp. z o.o.; wartość umowy
brutto – 3.800 zł; termin realizacji od 14 kwietnia do 26 maja 2008 r.,
- uporządkowano teren wzdłuż Al. Tysiąclecia; koszt – 49.000 zł,
- wyrównano utwardzono tłuczniem drogę gruntową przebiegającą
przez teren ogrodów działkowych „Gwarek”; koszt – 10.250 zł,
- zawarto umowę na opracowanie projektów drogi ul. Widok (lewa
strona) i ul. Reja; koszt opracowania 27.000 zł; termin opracowania –
30 czerwca 2008 r.,
- zawarto umowy z lekarzami weterynarii na czipowanie psów, których
właściciele zwolnieni są z uiszczania opłaty za posiadanie oraz psów
bezdomnych,
- zawarto umowę z MZGK Sp. z o.o. na utrzymanie czystości na terenie
miasta na kwotę 694.713,56 zł; termin realizacji od 1 kwietnia 2008 r.
do 31 marca 2009 r.;
W sprawach gospodarowania mieniem komunalnym:
1. Sprzedano:
- działki wylicytowane w drodze przetargu, położone przy ul.
Rzemieślniczej, ul. Mostowej i ul. Zaułek Sasanek, z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe:
• Nr 356/5 o pow. 822 m2 (cena netto – 68.032,79 zł),
• Nr 1134 o pow. 1038 m2 (cena netto – 61.475,40 zł),
• Nr 356/10 o pow. 854 m2 (cena netto – 66.393,44 zł),
• Nr 356/7 o pow. 1103 m2 (cena netto – 84.426,23 zł),
• Nr 356/6 o pow. 942 m2 (cena netto – 72.950,82 zł),
• Nr 377 o pow. 989 m2 (cena netto – 65.573,77 zł);
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2. Wydano:
- 1 decyzję z urzędu w sprawie podziału nieruchomości,
- 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności;

W sprawach gospodarki przestrzennej i architektury:
Wydano:
- 29 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- 4 postanowienia o zatwierdzeniu projektu nieruchomości;

W sprawach kultury, sportu i spraw społecznych:
1.

Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z
budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego seniorów.

2.

Przekazano dyrektorom placówek oświatowych uprawnienia do
zmian w planach finansowych i do zaciągania zobowiązań.

3.

Zatwierdzono Aneksy do projektów organizacyjnych Szkoły
Podstawowej nr 2, Gimnazjum Samorządowego nr 2 oraz
Gimnazjum Samorządowego nr 3.

W sprawach zamówień publicznych i inwestycji:
1. Podpisano umowę na wykonanie dwóch odcinków drogi w ramach
zadania pn. „Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ul.
Śluzowej”; wartość umowy – 365.469 zł.
2. Podpisano umowę na „Przebudowę łącznika przy sali gimnastycznej
Gimnazjum Samorządowego nr 2 w ramach zadania „Rozbudowa oraz
termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2”; wartość
umowy – 195.188 zł.
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3. Przystąpiono do aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dotyczącej
zadania inwestycyjnego pn. „Droga z oświetleniem ul. Agatowej.
Likwidacja kolizji linii elektroenergetycznych 20 kV i nn.”.

W sprawach handlu i usług:
1. Wydano:
• 1 decyzję – wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
• 60 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
• 32 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
2. W dniach 26 – 27 marca 2008 r. przeprowadzono szkolenie
właścicieli
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych,
sprzedawców, barmanów. Szkolenie stanowi część Ogólnopolskiej
Kampanii: „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” i ma dopomóc
w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych osobom nie uprawnionym. Ze szkolenia
skorzystało 40 osób.

W sprawach promocji miasta:
1. Od 21 do 27 marca br. w Bolesławcu przebywali uczniowie Szkoły
Europejskiej nr 1 w Brukseli pod opieką Pani Doroty Pińczuk.
Uczniowie są członkami europejskiej orkiestry, która każdego roku w
okresie Świąt Wielkanocnych odbywa warsztaty muzyczne w jednym
z państw europejskich. W tym roku, ze względu na pochodzenie Pani
Doroty Pińczuk, była to Polska. Swój pobyt w Polsce młodzież
rozpoczęła od poznawania Bolesławca, uczniowie zwiedzili również
najpiękniejsze miejsca na Dolnym Śląsku. 26 marca odbył się koncert
Szkoły Muzycznej w Bolesławcu, który uświetnił obchody
pięćdziesięciolecia działalności brukselskiej szkoły.
2. Bolesławiec po raz drugi uplasował się na trzeciej pozycji w kraju w
„Rankingu najlepszych gmin” za 2007 rok, który corocznie
organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich. Rywalizacja
między miastami i powiatami trwa przez cały rok; na koniec każdego
roku nagradzane są najlepsze samorządy.
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3. 8 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli
urzędów miast Bolesławiec i Czeska Lipa. Tematem spotkania była
sprawa realizacji wspólnych projektów obu miast w ramach programu
Europejska Współpraca Terytorialna.

W sprawach finansowo - budżetowych:
1. Zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem Nr 84/08 Prezydenta
Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta na 2008 r. dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.268.511 zł, w tym:
• kwotę 1.240.911 zł – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jst” zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z
dnia 12 lutego 2008 r.,
• kwotę 27.600 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art.
121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), tj. na wypłatę dodatków w
wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego
realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.600 zł na wypłatę
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika
socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.;
- przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 328.964 zł w tym:
• kwotę 1.464 zł w związku z niespodziewaną awarią centrali
alarmowej i koniecznością jej naprawy,
• kwotę 314.000 zł z przeznaczeniem na ponoszenie
odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy
społecznej,
• kwotę 10.000 zł na dofinansowanie współorganizowanej
przez MOSiR imprezy sportowej w Bolesławcu pn. „XIV
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych
DOLNY ŚLĄSK 2008” w dyscyplinie taekwondo
olimpijskie,
• kwotę 2.700 zł na doposażenie punktów przygotowania lub
wydawania posiłków w myśl porozumienia zawartego w dniu
5 marca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a
Prezydentem Miasta Bolesławiec na realizację wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
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- przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie
15.042 zł, w tym:
• kwotę 4.554 zł z tytułu odprawy dla pracownika
administracji w Miejskim Zespole Szkół Nr 2,
• kwotę 10.488 zł na wypłatę planowanej odprawy
emerytalnej;
2. W sprawach podatkowych wydano:
- 272 decyzje, z tego:
• 255 w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatków lokalnych,
• 11 o zwrocie opłaty skarbowej,
• 4 o umorzeniu postępowania,
• 1 o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości,
• 1 o odroczeniu terminu zapłaty podatku,
- 446 postanowień, z tego:
• 408 wydawanych w toku postępowań,
• 18 o zarachowaniu,
• 11 o zwrocie opłaty skarbowej,
• 9 o nałożeniu kary porządkowej,
-

202 wezwania do złożenia wyjaśnień, deklaracji lub informacji,
1027 upomnień,
1 tytuł wykonawczy,
3 zaświadczenia;

W zakresie spraw obywatelskich:
Wydano:
- 17 decyzji w sprawach meldunkowych,
- 2 decyzje zezwalające na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
- 2 decyzje w sprawach wojskowych.
KC/KC
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