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Sprawozdanie
Burmistrza Mieroszow a z czynności wykonywanych
w okresie od dnia 15 sĘcznia 2015 r. do dnia 15lutego 2015 r.
Wysoka Rado!
W powyższym okresie zostały podjęte następujące czynności:

W zakresie Finansów:

1. Terminowo została sporządzona i

2.
3.
4.
5.
6.
7

.

8.
g.

przekazana comiesięczna informacja

o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.

przekazano do uol(lk sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.
Wydano ż zaświadczenia w sprawach podatkowych.
Wystosowano 9 pism do organów egzekucyjnych.
Wszczęto 2 postępowania w sprawie umorzenia zaległościpodatkowych w stosunku
do 2 podmiotów prawnych * na wniosek podatnika.

Dokonano 12 wpisów w rejestrze podatników oraz 43 zmian.
Wydałem 8 postanowięń o zarachowaniu wpłaty.
Wydałem 50 decyzji podatkowych osobom ftzycznymWydałem 5 postanowień w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego.
10. Terminowo sporządzono i przekazano sprawozdanię z wykonania planu wydatków
i dochodów jednostek budzetowy ch za rok 2014 (Rb-28S, Rb-27S, Rb 50, RbN, RbZ,
RbT7ZZ, RbZN) orazzastyczen 2015 roku ( Rb 27S, Rb 28S).
11. Terminowo regulowano zobowiązania wobec dostawców.
12. Terminowo sporządzono deklaracje

Z0l5

ZUS DRA wraz z raportami za miesiąc styczeń

r.

13. Terminowo dokonano spłaty rŃpożyczek i kredytów.

W

ramach obsługi finansowej jednostek oświatowych Gminy Mieroszów

nadzorowałem prace nad:

-

-

sporządzeniem i terminowym przekazaniem sprawozdań z wykonania planu
dochodów i wydatków jednostek budZetowych za rok 2014Rb-2]S i Rb-28S, Rb-34S,
Rb-50, RbN, RbZ,
terminowym sporządzeniem list płac dla nauczycieli oTaz terminową wypłatą
wynagrodzenia,
terminowym sporządzeniem deklaracji ZUS DRA włazz raportami za miesiąc styczeń
2015 r. i uregulowaniem zobowiązańwobec ZUS,
terminowym regulowaniem zobowiązań wobec dostawców.

W zakresie Ronvoju, Promocji i Oświa§:
1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalnoŚci pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr LXIl290ll4 RadY Miejskiej
Mieroszowa z dnia 3I pńdziemlka 2014 roku w sprawie Rocznego programu
współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządov,ymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnośćpożl.tku publicznego na rok 2015, ZarządzeniaNr 9Il2012
Burmistrza Mieroszowa z dnia24 czerwca 2012 roku w sprawie Zasad przyznawania
irozliczatlia dotacji z budżetu Gminy Mieroszów przyznawanych organizacjom
pozarządovnrym i innym uprawionym podmiotom prowadzącym działalnośćpożltku
publicznego ogłosiłemkonkurs otwarty ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na tzecz osób niepełnosprawnych oraz
działańnarzecz kultury i ochrony dziędzictwa narodowego na rok 2015.
2. 2 lutego żOI5 r. podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla
wieży widokowej na Lesistej Wielkiej. Dokumentacja projektowa obejmuje: projekt
budowlany, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, decyĄe
i uzgodnienia w zakresie oddziaływania na środowisko naturalnę oraz pozwolenie na
budowę. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju potencjału społecznogospodarczego obszaru pogranicza broumovsko-mieroszowskiego poprzez stworzenie
wspó lnej po l sko -cze ski ej oferty w zmacniaj ącej

3. 12 lutego 2015 r.

j

e

go konkurencyj

no ść.

podpisałem umowę na rea|izację projektu pn. ,,Rozwój
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranlcza broumovskomieroszowskiego 4 etap - wieża widokowa na Parkowej Górze". Zakręs tzeczory
projektu obejmuje:

wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę (inwestycja
w trybie zaprojektuj i wybuduj),

budowę wieży widokowej

o konstrukcji

drewnianej v,raz

z

infrastrukturą

towarzyszącą,
pr ezentacj ę multime di alną,

film promocyjny wspólnych projektów zrealizowanych z miastem Mezimesti
w ramach perspektywy 2007-2013.

W zakresie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i DziałalnościGospodarczej:
l. Sprzedano:
lokal mięszkalny nr 1 połozony przy ul. Mickiewicza 13 w Mieroszowie - za kwotę
3,700 zł;

lokal mieszkalny nr 3 położonyprzy ul. Głównej 32 w Sokołowsku - za kwotę
9.040 zł.

II. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:
nieruchomości gruntowej bęz zabudowań, położonejw obrębie Mieroszów 1,
przy ul. Kościelnej,składającej się z dzińki nr 395/15 o powierzchni 0,0026 ha;
Cena wywoławcza nieruchomości stanowiła kwotę 5.000 zł;
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonejw obrębie Mieroszów 1,
przy u1. Kościelnej,składającej się z działki nr 395/16 o powięrzchni 0,0028 ha;
Cena wywoławczanieruchomości stanowiła kwotę 5-100 zł;
P rzetatg zakończył się wynikiem negatywnym.
III. Dokonano:

jednego nowego wpisu

do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Gospodarczej,

jedenastu zmlan we wpisach

w

Centralnej Ewidencji

i

DziałalnoŚci

Informacji o DziałalnoŚci

Gospodarczej,

cztęręchzawtęszeń w Centralnej Ewidencji i Infbrmacji oDziŃalności Gospodarczej,
trzechwznowień w Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalnościGospodarczej,
jednego wykreśleni a z Centralnej Ewidencji i Inform acjt o DziałalnościGospodarczej.

lY.Przydzielono:
lokal mięszkalny przy ul. Dąbrowszczaków

816-

W zakresie Gospodarki Przestrzennejo Inwestycji i Ochrony Środowiska:
1. Został,o ogłoszone oraz rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na nadzor inwestorski dla
zadania pn. ,,Budowa wieży widokowej na Gorze Parkowej w Mieroszowie", w wyniku
którego zostały złożone dwie ofeńy. Najkorzystniejszą ofertę złożyłafirma ZahJad Usług
Inwestycyjnych ,,Inwestor" M. Matyjasek z cęną oferty: 9.900,00 zł brutto.
2. W dniu 5 lutego 2015 r, ogłoszony został przetarg nieograniczony na kompleksową
dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
obiektów Gminy Mieroszów oraz jejjednostek organizacyjnych.
3. Ogłoszone zostało zapytante ofęrtowe na remont pomieszczeń biurowych
zlokalizowanych na III piętrze Urzędu Miejskiego, w wyniku którego złożonocztery
ofeńy. Najkorzystniejszą ofertę złożyłaftrma Przedsiębiorstwo Budowlane Mariusz
Naumowicz, z cęną oferty: 22,44I,I7 złbrutto.
4. W dniu 11 lutego br. otrzymałem promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w kwocie 450.000 zł, która zostanie przeznaczona na remont dróg gminnych ul. Wojska
Polskiego w Mieroszowie oraz ul. Pocztowej w Sokołowsku.
5. Wydałem 4 decyzje zezwaIające t nięzęzwalającena wycinkę drzęw.
6. Wydano 8 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Wystosowano pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w sprawie możliwościprzejęcia obowiązku wycinki drzew w korycie rzeki Ścinawka na
odcinku Kowalowa - Mieroszów. Otrzymałem zgodę na przejęcie obowiązku wyciŃi
drzew. Obecnie trwają uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
we wrocławiu.
8. Wystosowano pisma do Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w sprawie regulacji
rzeki Ścinawka na odcinku Unisław Śląski - Kowalowa.
9. Ogłoszone zostało zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania,,Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu gminy Mieroszów do schroniska dla
bezdomnych zwierząt wraz z przejęciem przez schronisko obowiązków sprawowania nad
nimi opieki". Zaproszenie zostało wysłane do schronisk na terenie Dolnego Śląska oraz
wybranych schronisk w innych województwach. Zaproszone do udziału schroniska

złożyływ wyznaczonym czaste żadnej oferty. Obecnie trwają rozmowy z fundacją
sprawie pomocy w znajdywaniu nowych
,,Na pomoc zwierzętom" zBoguszowa - Gorc w
domów dla bezdomnych i porzuconych psów z tetenu Gminy Mieroszów.
Sejmiku
10. przygotowany zostń projekt uchwały negatywnie opiniujący projekt uchwały
Województwa Dolnośląskiegow sprawie ustanowienia planu ochlony Parku
nie

Krai obrazowego Sudety Wałbrzyskie.

Utrzymania Miasta w WałbrzYchu
zpropozycjąprzedłużeniatrasy przejazduautobusu linii 15 doŁącznej. Obecnie oczekuję

ll.Wystąpiono do Zarządu Dróg, Komunikacji

i

na odpowiedź.

Wystąpiono do firmy TOTAL POLSKA Spółka z o. o. w Warszawie z propozycją
rozważenia możliwościlokalizacji stacji paliw na terenie Mieroszowa lub Golińska.
Obecnie oczekuję na odpowiedź.
13. Wydałem Decyzję nr |l20I5 r. zezwalającą na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
rlr 1I6276D w Rybnicy Leśnej- KamioŃa na dzińkęnr 355ll.
14. W celu usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu ulic Słoneczna, Osiedle, Parkowa
i Unisławska w Sokołowsku zleciłem opracowanie nowej organizacji ruchu.

12.
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