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Sprawozdanie
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 20 marca2Dl9 r.
z czynnościwykonywanych w okresie międzysesyjnym
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Wysoka Rado!
W zakresie Finansów:
1. Wydano 2463 decyzji podatkowych.
2. Wydano 28 decyĄi w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
W zakresie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa iDziałatnościGospodarczej:
I. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:
1. nięruchomości gruntowej bęz zabudowań, połozonej w obrębie Rybnica Leśna,
składającej się z działki ff 35812 o powierzchni 0,1770 ha, przeznaczonej
dlajednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu
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Cena wywoławcza nieruchomości 49.500 zł;
Cena uzyskana w przetargu 61.000 zł.
Sprzedano:
lokal mieszkalny w Sokołowsku przy ulicy Głównej 5012, położony napatlerze,
składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o powierzchni
49,7 m2 - cena uzyskana w przetargu 52.420 zł;
lokal mieszkalny w Mieroszowie przy ulicy Polnej 3l9, poLożony napoddaszu,
składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki zwc o powierzchni
38,30 m2 - na rzecz najemcy lokalu za cenę 5.750,00 zł;
lokal mieszkalny w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 4l2, położonyna parterze,
składający się z czterech pokoi, kuchni, ttzęch przedpokoi i łazięnki
z wc o powierzchni 80,70 - cena uzyskana w przetargu 170.500 zł;
lokal mieszkalny w Sokołowsku przy ulicy Głownej 2715, położony na II piętrze,
składający się z 1 izby z wc o powierzchni 18,30 m2 - cena uzyskana w przetargu
34.000 zł.
Ogłoszono przetargi na :
sprzedaż lokalu użytkowego w Nowym Siodle, budynek numer 1 o powierzchni
50,4 m2, składającego się z sali sprzedtzy i zaplecza - za cenę27,000 zl:
sprzedtz lokalu mieszkalnego w Mieroszowie przy ulicy Zeromskiego 104/1,
składającego się z zespołu pomieszczeń położonych na trzech kondygnacjach
o łącznej powierzchni użytkowej 1 3 6, 1 0 m2 - za cenę 122.900 zt1
sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sokołowsku przy ulicy Głownej 7/5, skJadającego się
dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 44,80 m2 - za cenę 41.700 z|;
sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 2Il3, składającego
się z pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 31,20 m2 - za cenę 31.500 zl;
sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sokołowsku przy ulicy Głownej 23l1IA,
składającego się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni 72,5 m2 - za cenę 10.900
zł,
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sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sokołowsku przy ulicy Głownej 3415, składającego
się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o łączne1 powierzchni 65,50 m2 - za
cenę 68.800 zł.
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dniu 28.02.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ZakJadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Mieroszów" Sp. z o, o. odwołało
dotychczasową Radę Nadzorczą Zal<ładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
,,Mieroszów" Sp. z o.o. i powołałonową w następującym składzie:
Pani Barbar a Grzegorczyk
Pani Monika Wybraniec
Pan Paweł Kurylik

W dniu 4

marca 2019 r. Rada Nadzorcza Za|<ładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ,,Mieroszów" Sp. z o. o. z dniem 4 marca 2019 r. odwołała
ze stanowiska Prezesa Zarządu ZGKiM ,,Mieroszów" Sp. z o, o, Pana Sylwestra
Topolskiego oraz powołała Pana Sławomira Kanika na stanowisko Prezesa Zarządu
ZGKiM,,Mieroszów" Sp. z o. o.
W zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska:
1. Podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie montażu instalacji
ppoż.w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz z inspektorem nadzoru.
Rozpoczęto prace budowlane.
2. Odebrano usługę polegającą na wy-mianie słupa oświetleniowego zlokalizowanego
przy skrzyzowaniu ul. Zeromskiego i ul. Krótkiej oraz montażu oplawy na słupie
przy ul. Leśnej.
3. Zlecono i odebrano usługę polegającą na wykonaniu znaków poziomych dla
ul. Kopernlka (2 przejścia dla pieszych), ul. Polnej (linia stop) i ul. Zeromskiego
(przejście dla pieszych).
4. ZostŃ złożonywniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa DolnośląskiejWsi"
wroku 2019 nazadanię pn.: "Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poptzęz
zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mieroszowie".
5. Zaopiniowano plany łowieckie trzęm kołom łowieckim.
6. Otrzymano promesę MSWiA na usuwanie skutków klęsk zywiołowych w wysokości
1 815 190,00 zł.

7. Wzięto udział w kontroli w zakresie
funkcjonowania i ltrzymanta wszystkich

8.
9.

prawidłowościzastosowania, wykonania,
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych Gminy Mieroszów oraz
ich zgodnościz zatwierdzoną organizacją ruchu.
Zgłoszono policji dewastację drzewa przy placu zabaw przy al. Armii Krajowej.
Podpisano umowy na:

wykonanie Gminnej Ewidencji ZabYków i Gminnego Programu Opieki nad
ZabYkami dla Gminy Mieroszów nalataz}Ig -2022,

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadanta inwestycyjnego
Pn.: Budowa ul. Łąkowej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą w tym wodkan,

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa drogi ff II6279D (km 0+145 - 1+045) ul. Unisławska

w Sokołowsku [intensyłvne opady deszczu sierpień 2017 r.],
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa drogi nr 116280D (km 0+000 - 0+415) w Sokołowsku [intens}Tine
opady deszczu sierpień 2017 r.l.
10" Usunięto trzy drzewa w Sokołowsku na postawie decyzji Konserwatora Zabytków,
2 drzewa na Parkowej Górze na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego oruz
2 złomy 1 wywrot na Parkowej Gorze po wichurach, atakże zgłoszono do usunięcia
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wywrot w pasie drogowym drogi
krajowej.
i2. Naprawiono zdewastowane ogrodzenie na placu zabaw pTzy ul. Mickiewicza
w Mieroszowie.
13, Koordynowano prace z zal<tesu przygotowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod przyszłe inwestycje oraz zmtan miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Unisławiu Sląskim i na obszarach
zlokalizowanych w południowej częściMieroszowa na podstawie przyjętych uchwał
o przystąpieniu do spotządzenia tych zamian.
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Zlęcono wykonanie nasadzenta głogów w Sokołowsku pIzy
i ul" Głównej zgodnie z decyĄąkonserwatora zabytków.
Zaw arto umowę na do

fi
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Odbyło się spotkanie

z

czy szczalni ścieków.

pracownikami Parków Krajobrazolvych

inwentaryzacj i pomników przyrody.
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Odebrano pas drogowy firmie wykonującej przebudowę sieci energetycznej
na ul. Kościelnej, Małej, Kopemika, Pl. Niepodległościoraz ftrmte wykonującej
przyłącze gazowe na ul. Reymonta i Kopernika.

23. Ogłoszono zaplĄ.anie ofeftowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej
w Mieroszowie od numeru 3 do numeru 16.

W zakresie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
1. 19 lutego 2019 r. został zorganizowany Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich dla mieszkańców Gminy Mieroszów w lJrzędzie Miejskim
w Mięroszowie.
2. 26 lutego 2019 r. został podpisany aneks z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
na

i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do umowy pożyczki
dofinansowanie zadania pn.: ,,Poprawa środowiska naturalnego w Gminie

Srodowiska
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3. 1 marca 2019 L wysłano do Ministęrstwa Sportu i Turystyki

wniosek
o dofinansowanie zadania pn,: ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poptzez
zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mieroszowie" w ramach
Programu Rozwoju małej infrastruktury spońowo-rekreacyjnej o charaktęrze
wielopokoleniowym Otwartę Strefy Aktywności (OSA zalr"

4, 6

marca 2019 r. złożonow siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: ,,Wykonanie nowej
nawierzchni chodnika przy uL. Kopernika w Mieroszowie" w ramach koŃursu
DolnośląskiFundusz Pomocy Rozwojowej 2019,

W zakresie OświaĘi Kultury
1. 20 lutego 2019 r. uczestniczyłem w spotkaniu zmteszkańcami Kowalowej.
2. 26lutego 2019 r. spotkałem się z przedstawicielami Friedlandu w Dolnej Saksonii, Burmistrzem - Panem Andreasem Friedrichs wraz z delegacją. Tematem spotkania
była wspóLpraca w ramach wspólnoty miast Frydlandzkich między Mieroszowem
a Friedlandem Niedersachsen.
3. 26 lutego 2019 r. uczestniczyłem w Gali ProgramuDziałaj Lokalnie, która odbyła się
w Domu Kultury w Lubawce.
4, 27 lutego 2019 r. zorganizowałem spotkanie dotyczące przygotowania
Dni Mieroszowa.
5. 27 lutego2019 r. uczestniczyłem w spotkaniu zmięszkańcami Nowego Siodła.
6. 28 lutego 2019 r. uczestniczyłem w XXIV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim
Pegazik zorganlzowanym w Mieroszowskim Centrum Kultury.
7. 28 lutego 2019 r. dokonałem uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100 .
lecie odzyskania niepodległości,ufundowanej przez mieszkańców gminy.
8. 4 marca 2019 r. uczestniczyłem w rocznej naradzie podsumowuj ącej dziŃalność KM
PSP w Wałbrzychu za 2018 rok, w tym realizację zadań z zal<ręsu ochrony
przeciwpozarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego.
9. 6 - 8 marca 2019 r, uczestniczyłem w obchodach 775 rocznicy nadania praw
miejskich miasta Friedland - Mecklenburg w Niemczech.
10. 11 marca ż0I9 r. zorganlzowałem w Urzędzie Miejskim uroczyste spotkanie z okazjt
Dnia Sołtysa.
W zakresie Organizacyjno-Prawnym
1. Zarządzeniem Nr 48l20I9 z dnia 5 marca 2019 r. wprowadziłem nowy Regulamin
Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.
2. Zarządzeniem Nr 52l20I9 z dnia 11 marca 2019 r. zarządziłem wybory sołtysów i rad
sołeckich w sołectwach Nowe Siodło, Łączna, Różana, Golińsk, Kowalowa, Rybnica
Leśna, Kamionka, Unisław Śląski, Sokołowsko.
1
J.
W dniu 1 marca 2019 r. podałem do publicznej wiadomości informację
o vrryznaczonych na obszarzę Gminy Mieroszów miejscach przeznaczonych
nabezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień26 maja2019 r.
4. W dniu 19 marca 2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Nowego Siodła. W wyniku tajnego głosowania
Zębranie Wiejskie wybrało Panią Kamilę Milewską na Sołtysa Sołectwa Nowe Siodło
oraz następujący skład Rady Sołeckiej:
Przewodni cząca - Pani ElZbieta Frankiewicz
Zastępca Przewodniczącej - Pani Bożena Dąbrowska
Członek - Pan Krzysztof Borowicz.

