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Sprawozdanie
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 23 kwietnia2019 r.
z czynnościwykonywanych w okresie międzysesyjnym
Wysoka Rado!
W zakresie Finansów:
1. Wydano 52decyzje podatkowe.
ż. Wydano 9 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
3, Wydano 2 decyzje określającewysokośó zobowtązania podatkowego 1 podmiotowi
prawnemu.

W zakresie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i DziałalnościGospodarczej:
I. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:
1. nieruchomoŚci gruntowej zabudowanej budynkiem garażu, położonej ptzy ul. Małej
w obrębie Mieroszów 1, składającej się z działkinr 40412 o powierzchni 0,0019 ha;
Cena wywolawcza nieruchomości 9.000 zł;
Cena uzyskana w przetargu 19.000 zł;
2. nieruchomościgruntowej bęz zabudowań. położonej w obrębie Mieroszów 2,
składającej się z działki nr 426129 o powierzchni 0,2365 ha, przeznaczonej
dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (II przetarg);
Cena wywoławcza nieruchomości 67,500 zli
P rzetar g zakończyl się wynikiem negatyrvnym ;
3. lokalu mieszkalnego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 3415,położonego nalpiętrze,
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o powierzchni 65,5 m';
Cena wywoławcza nieruchomości 68.800 zł;
Cena uzyskana w przetargu 133.900 zl;
4. lokalu mieszkalnego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 2I13, położonego naI pięttze,
składającego się z pokoju z aneksem kuchennym i pomieszczęniem przynależnym
WC o powierzchnt 3|,20 m2
Cena wywoławcza nieruchomości 31.500 zł;
Cena uzyskana w przetargu 85.000 zł;
5. lokalu mieszkalnego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 715, położonego na I piętrze,
składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 44,80 mr;
Cena wywoławcza nieruchomości 41.700 z|;
Cena uryskana w przetargu 42.120 zli
6. lokalu mieszkalnego w Sokołowskul przy ulicy Głownej 23ll1a, położonego na
poddaszu budyŃu, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni Iż,50 mż.
Cena wywoławcza nieruchomości 10.900 zł;
Cena uzyskana w przetargu 17.100 zł.

il.

1.

2,
3.

4,

ilI.

1.

2.

IV.

Sprzedano:
nieruchomość gruntową bez zabudowań, położonąw obrębie Rybnica Leśna,
składającą się z działki nr 35812 o powierzchni 0,1770 ha, przeznaczoną dla
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej - za cenę 61.000 zł.
nieruchomośćgruntową zabudowaną budyŃiem garażu, położonąprzy ul. Małej
w obrębie Mieroszów 1, składającą się z dzińkt nr 40412 o powierzchni 0,0019 ha _
za cenę 19.000 zł.
nieruchomość gruntowąbez zabudowań, położonąw obrębie Łączna, składającą się
zdziŃęk numer 5Il3 i 5Il4 o łącznej powierzchni 0,2258 ha, przeznaczoną dla
zabudowy siedliskowej i upraw rolnych - za cenę 69.690 zl.
lokal mieszkalny w Mieroszowie przy ulicy Mickiewicza 5B/5, położony na
poddaszu, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienkt z wc
na rzecz najemcy lokalu z^ cenę 4.580,00 zł.
Ogłoszono przetargi na sprzedaż:
nieruchomościgruntowej bez zabudowań, połozonej w obrębie Mieroszów 2,
składającej się z działki nr 426129 o powierzchnt 0,2365 ha, przęznaczonej dla
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (III przetarg);
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 67.500 zl;
nieruchomości gruntowej bez zabudowań, połozonej w obrębie Mieroszów 2,
przy Al. Armii Krajowej, składającej się z dzlńki nr 84114 o powierzchni 0,0753 ha,
ptzeznaczonej dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (I przetarg).
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 51.200 z|.
Złożono czternaściewniosków w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji
o DziałalnościGospodarczej.

W zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

1. Sporządzono sprawozdanie dla Marszałka Wojewodztwa

2.
3.

4.
5,

Dolnośląskiego
oraz DolnośląskiegoWojewodzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 20 1 8.

Sporządzono załącznik do sprawozdania Statystyka gminy Gospodarka mieszkaniowa
i komunalna w zakręsie utrzymania czystości i porządku w gminie dla Głównego
Urzędu Statystycznego.
Przygotowano i uzgodniono plzeprowadzenie na terenie Gminy Miroszów Akcji
Rupieć w terminie 08.04.2019 r. - 13.04.2019 r.
Wystawiono faktury przewoźnlkom korzystającym zprzystankow zarządzanych przez

Gminę Mieroszów oraz zawarto umowę z przewoźnikiem o

z

korzystanie

stankow zar ządzanyc h pr zez Gmi nę Mi ero s z ó w.
Dnia 12.04.2019 r, złożono do Dolnośląskiego TJrzędu Wojewódzkiego wnioski
o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla następujących
inwestycji:
pr zy

remont mostu na terenie gminy Mieroszów w miejscowości Sokołowsko,
remont mostu na terenie gminy Mieroszów w miejscowości Rybnica Leśna,
remont mostu na terenie gminy Mieroszów w miejscowości Unisław Sląski,

6.

7.

8,

9.

wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w częściul, Mickiewtcza
w Mieroszowie.
W dniu 11,04.2019 r, podpisano umowę o dofinansowanie projektu
pn.: ,,Rewitaltzacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnośląsktego20I4-2O2O ZIT AW.
Dnia ż6.03.2019 r, złożonowniosek o dofinansowanię ze środków Ministra Kultury
tDziedzictwa Narodowego w ramach programu ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju
2019" na zadante ,,Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich pomników
w Mieroszowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
Dnia 14.03 .2019 t. złożonowniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiegow ramach konkursu Odnowy Dolnośląskiej Wsi
nazadanie,,Budowa infrastruktury sporlowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie
terenu małej architektury w Mieroszowie".
Dnia 20.03,2019 r, złożonowniosek o płatnośćdo Instytucji Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej dla projektu,,Ograniczenie niskiej emisji transportowej
w Gminie Mieroszów poptzęz budowę Park&Ride, Bike&Ride otaz wymianę

oświetleniana energoo szczędne" .
10. Zlecono wykonanie zagospodarowania częścizięlęni na terenie rynku w Mieroszowie
- uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzęń
oraz rekultywacj a trawnika.
1

1.

Odebrano pface polegające na odtworzeniu nawierzchni z kostki kamiennej
wrazZregulacją wpustów ulicznych przy ul. Słowackiego oraz prace polegające na

wykonaniu z kostki kamiennej miejsca do ustawiania kontenerów na odpady stałe przy
budynku nt 8aprzy ul. Kopernika.
lZ,Wszczęto procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
wramach zadańinwestycyjnych:,,Przebudowadroginr 116311D (km0+000 - 0+215)

Reymonta w Mieroszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]"
oraz,,Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowię przy
ul. Stefana Zeromskiego w Mieroszowie".

ul.

W zakresie Oświaty i Kultury:
1. 16 marca 2019 r. uczestniczyłem

w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mieroszowie, która mtała miejsce

2,
3.
4.
5.
6.

w Mieroszowskim Centrum Kultury.

r.

brałem udziŃ w Dziecięcym Halowym Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Mieroszowa.
20 marca 2019 r, odbyłem spotkanie w sprawie organizacji festiwalu ,,NIE TYLKO

16 marca 2019

GoSPEL",

22 marca 2019 r. wziąłem udział w uroczystości wręczenia stypendiów naukowych,
które miało miejsce w Mieroszowskim Centrum Kultury.
26 marcaż}I9 r. uczestniczyłem w spotkaniu Rady Seniorów.
27 marca 2019 r, uczestntczyłem w XIV Gminnym Konkursie Recytatorskim
"ELFIK", zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie w Mieroszowie.

7.

27 marca2019 r. uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. w Kościele w Sokołowsku,
w intencji Księdza Józefa Sikory, któremu Rada Miejska Mieroszowa nadała tytuł
Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.
8. 29 marca 2019 r, odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół w Mieroszowie w sprawie
arkuszy organizacji szkoĘ na rok szkolny 201912020.
9. 30 marca 2019 r, uczestniczyłem w dziecięcym Halowym Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza.
10. 3 kwietnia2079 r. odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół w Mieroszowie w sprawie
strajku nauczycielt.
11.3 kwietnta 2019 r. uczestniczyłem w rozstrzygnięciu konkursu artystycznego na
Koszyczek Wielkanocny, który odbył się w Bibliotece Publicznej w Mieroszowie.
12. 5 kwietnta2}I9 r. odbyłem spotkanie w sprawie organizacji zawodów MTB.
13. 10 kwietnia 2019 r. odbyłem spotkanie w sprawie organizacji Biegu Niszczyciela _
Destroyer Race.

14. 10 kwietnia 2019 r. odbyłem spotkanie

z

Panem Michałem Madera

-

trenerem

Taekwondo.
15. 13 kwietnia

ż0I9 r. uczestniczyłem w Jarmarku Wielkanocnym w Mieroszowie.

W zakresi e Or ganizacyj no-P rawnym
1. W dniu 26 marca 2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Łącznej. W wyniku tajnego głosowania Zebranie
Wiejskie wybrało Pana Maksymiliana Fonfare na Sołtysa Sołectwa Łączna oraz
następujący skład Rady Sołeckiej:
Pani Ewelina Popardowska - Przewodnicząca,
Pani Dorota Fonfara - Zastępca Przewodniczącej,
Pani Małgorzata Topolska - Członek.
2. W dniu 30 marca 2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rożanej. W wyniku tajnego głosowania Zębrantę
Wiejskie wybrało Pana Andrzeja Kucharskigo na Sołtysa Sołectwa Rożna oraz
następujący skład Rady Sołeckie:
Pani Karolina Kucharska - Przewodnicząca,
Pan Adam Jurkin - Zastępca Przewodnic zącej,
Pani Kinga Kucharska - Członek,
3. W dniu 2 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Golińsku. W wyniku tajnego głosowania Zebranie

Wiejskie wybrało Pana Artura Wielgusa na Sołtysa Sołectwa Golińsk otaz
następujący skład Rady Sołeckie:

4.

Pani Marzena Kowalc zyk - Ptzewodntcząca,
Pani Monika Fonfara - Zastępca Przewodniczącej,
Pan Arkadiusz Borkowski - Członek.
W dniu 4 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kowalowej. W wyniku tajnego głosowania

Zębranie Wiejskie wybrało Panią Maję Sadowy na Sołtysa Sołectwa Kowalowa oraz
następujący skład Rady Sołeckie:

5.

Pani MałgorzataKamińska - Nowacka - Przewodnicząca,
Pani Lucyna Sikora - Zastępca Przewodniczącej,
Pan Ryszard Woronko - Członek.
W dniu 9 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rybnicy Leśnej. W wyniku tajnego głosowania
Zebtantę Wiejskie wybrało Pana Zbigniewa Zaparty na Sołtysa Sołectwa Rybnica
Leśna oraz następujący skład Rady Sołeckie:
Pani Sylwia Piela - Przewodnlcząca,
Pan Wojciech Węgrzyn

6.

7.

-

Zastępca Przewodntczącej,

Pani RozaliaZaparty - Członek.
W dniu 12 kwietnia2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kamionce. W wyniku tajnego głosowania
Zębranle Wiejskie wybrało Pana Andrzeja Gorczyńskiego na Sołtysa Sołectwa
KamioŃa oraz następujący skład Rady Sołeckie:
Pan Jarosław Baranowski - Przewodniczący,

Pani Joanna Gorczyńska - Zastępca Przewodniczącego,
Pani Patrycja Śmiejkowska - Członek.
W dniu 15 kwietnia2019 r. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim zwołanym w celu
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Unisławiu Sląskim. W wyniku tajnego głosowania
Zębrante Wiejskie wybrało Panią Iwonę Bandurską-Szewczyk na Sołtysa Sołectwa
Unisław Slaski oraz następujący skład Rady Sołeckie:
Pani Anna Macuk - Przewodnlcząca,
Pani Justyna Świerk - ZastępcaPrzewodni czącej,
Pani Roża Cwik - Członek.

8. W dniu l6 kwietniaż0I9 r, przekazałem Komisarzowi

9.

Wyborczemu w Wałbrzychu
oruz podałem do publicznej wiadomościObwieszczenie o numerach oraz grantcach
obwodów głosowania, Wznaazonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możItwoŚci głosowania korespondencyjnego 1przęz pełnomocnika w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzięńż6 maja20l9 r,
Zarządzeniem Nr 74l20I9 z dnia 17 kwietnia 2019 r. powołałem koordynatora
gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzięń 26 maja
2019 r.

l0. Sporządzono sprawozdanie
ż0I9 r"
11, Sporządzono sprawozdanie
publicznej Z-I4 za 2018 r.

o

o

zatrudnieniu
zatrudnieniu

i

wynagrodzeniach Z-O3 zalkwartał

i

wynagrodzeniach

w

administracji

