BURMI5TRZ MlIROSZOWA

Plac Niepodległości1
58-350 MlERosZOW
oP.0057,5.2019
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Sprawozdanie
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 17 maja 2019 r.
z czynnościwykonywanych w okresie międzysesyjnym
Wysoka Rado!
W zakresie Finansów:
1. Wydano 3 decyzjepodatkowe.
W zakresie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i DziałalnościGospodarczej:
I. Przeprowadzono przetargina sprzedaż:
1. lokalu użlkowego w Nowym Siodle, budynek numer 1, połozonego na parterze,
składającego się z sali sprzedaży i zaplecza o powierzchni 50,40 mż * II przetarg
za cenę27.270100 zł.
II. Sprzedano:
1, lokal mieszkalny w Sokołowsku przy ulicy Głównej 3415, położony na pierwszym
piętrze, składający się z2 pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o powierzchni 65,5 m2
w I przetargu za cenę 133.900,00 zł;
2. lokal mieszkalny w Sokołowsku przy ulicy Głównej 7/5, połozony na poddaszu,
składający się z 2 pokoi, kuchni o powierzchni 44,80 m2 - w I przetargu za cenę
42.120,,00 zł;
3, lokal mieszkalny w Sokołowsku przy ulicy Głównej 23l11A, połozony na poddaszu,
składający się z pokoju i kuchni o powierzchni 12,5 m2 - w I przetargu za cenę
l7.100,00 zł;
4, lokal mieszkalny w Sokołowsku przy ulicy Głównej 2113, położonyna pierwszym
piętrze, składający się z pokoju z anęksem kuchennym o powierzchni 31,20 m2
w I przetarguza cenę 85.000,00 zł;
5. lokal użytkowy w Nowym Siodle, budynek numer 1, położony naparterze, składający
się z sali sptzedaży i zapIecza o powierzchni 50,40 m2 - w II przetargu za cenę
27.ż70,0a z|;

6. lokal uzytkowy, garaż w Mieroszowię przy ulicy Powstańców 73, połozony
naparterze, składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 29.20 m2 -

na rzecz najemcy za cenę 9.900,00 zl.
III.Ogłoszono przetargi na:

1. sprzedaż lokalu mieszkalnego numef 1 w Mieroszowie przy ulicy Stefana
Zeromskiego 10A o powierzchnt 136,10 m2, II przetarg za cenę wywoławczą
99.900,00 zł;

uźytkowego w Mieroszowie ptzy ulicy Mikołaja Kopernika 4
powierzchni 13,5 m2 ,II przetarg;
sprzedaż lokalu uży,tkowego numer 18 położonego w Mieroszowie przy ulicy
Spońowej 1 o powierzchni 110,80 m2,I przetarg za cenę wywoławczą 55.500,00
z|i
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Sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 położonego w Mieroszowie przy ulicy
Mikołaja Kopernika 28, o powierzcl,tri 41,70 m2,I przetarg za cenę wywoławczą
49.100,00 zł.
IY,Złożonosześćwniosków w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

Y. Przydzielono:
1. lokal mieszkalny
2, lokal mieszkalny
3. lokal mieszkalny

ul. Zeromskiego
w Mieroszowie przy ul. Zeromskiego

w Mieroszowie przy

17l1;
17l5;

w Mięroszowie przy ul. Krótkiej 13/1.

W zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska:
1. Wystawiono faktury przewoźnikom korzystającymzprzystal,tków zarządzanych przez
Gminę Mieroszów oraz zawarto umowę z przewoźnikiem o korzystanie
z pr zy stanków zar ządzany ch pI zez Gminę M i ero s z ó w.
2, Koordynowano prace związane z wykonaniem Gminnej Ewidencji Zabytków
oraz Gminnego Programu Opieki nadZńytkami na lata2019 -2022.
3. Zamontowano pyłomierze w Mieroszowie i w Sokołowsku oIaz kompaktową stację
meteorolog tczną w Mieroszowie.
4. Przyznano 2 dotacje na zadanie polegające na budowie przydomowych oczyszczalnt
ścieków.

5. Na bieżąco prowadzono sprawy

związane z właściwymodprowadzaniem ścieków
z terenu nieruchomości przy ul. Sportowej w Mieroszowie.
6, Zlęcono wymianę wpustów ulicznych przy uL Parkowej w Sokołowsku, ul. Kościelnej
w Mieroszowie, pl. Niepodległościw Mieroszowie, ul. Powstańców w Mieroszowie.
7 " Z|econo i odebrano usługę polegającą na odtworzeniu nawierzchni z kostki kamiennej
na fragmencie ul. Polnej w Mieroszowie.
8. Zlęcono i odebrano usługę polegającą na naprawie dachu nad sceną na Parkowej
Górze.
9, Wydano 9 decyĄt na zajęcie pasa drogowego, uzgodniono trasy dwóch imprez
sportowych oraz uzgo dniono lokalizacj ę 1 zjazdu.
10. Zlecono dostawę t montń znaków drogowych oraz wykonanie znaków drogowych
poziomych - koniecznośćwykonania wynika z protokołów kontroli prawidłowości
zastosowania, wykonania, fuŃcjonowania i utrzymania znaków drogowych , urządzeń

sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzen

bezpteczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych w Mieście
i Gminie Mieroszów, sporządzonych przez upoważnionego placownika Starostwa
Powiatowego.
1

1.

odebrano montaz wiaty przystankowej w kowalowej
sktzyżowaniu z ul. Malinową i w kowalowej przy budynku nr 64

ul. Wałbrzyskiej.

przy
przy

W zakresie Oświaty i Kultury:
1. 17 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w VI Dolnośląskim Kongresie Samorządowym
,,Samorząd - Europa - Przyszłość"we Wrocławiu.
ż. 18 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. z okazji Wielkiego
Czwartku, pamiątki ustanowięnia kapłaństwa.
3, 22 kwietnia 2019 r. wręczyłem nagrody laureatom konkursu na ,,Najpiękniejszą
Palmę", zorganizowanym we współpracy z Parafiami \eżącymi na terenie Gminy
Mieroszów,
4. 24 kwietnia2019 r. uczestniczyłem w Kongresie Małych i Srednich Miast,, Europa
Małych Ojczyzn" w Wałbrzychu.
5. 26 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w Spartakiadzie Przędszkolaków, zorganizowanej
ptzez Przedszkole Miejskie w Mieroszowie,
6, 28 kwietnia 2019 r, uczestniczyłem w Destroyer Race, zorganizowanym przęz
Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji "YinYang"w Mieroszowie.
7. 29 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w zawodach ,,Biathlon Dla Każdego",
zor ganizowanym we współp t acy z Pol skim Związkiem B i athlonu.
8, 1 maja 2019 r, uczestniczyłem w Majowym Pikniku Rodzinnym oraz Biegu Jeza,
zor ganizowanym pr zez MCK.
9. 2 maja2019 r, byłem uczestnikiem Marszu z okazjt Dnia Flagi w Mieroszowie.
10.3 maja 2019 r. z okazjt rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestniczyłem
we Mszy Św. za Ojczyznę, po której nastąpiło uroczyste zŁożęnie kwiatow
pod pomnikiem"

11.4 maja2019

r"

uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka.

12.8 maja ż0I9 r. uczciłem Dziefi Zwycięstwa poprzęz złożęniękwiatow
pomnikiem.
13.

8

maja 2019

z pracownikami

r. z

MCK.

pod

okazjt Dnia Bibliotekarza odbyłem uroczyste spotkanie

mąa2019 r, uczestniczyłem w Konferencji szkoleniowej ,,Jak rozmawiaćiuczyc
się o Unii Europejskiej"- PWSZ AS w Wałbrzychu.
15. 11 maja2019 r. uczestniczyłem w Dniach Otwartych Kopalni Melafiru w Rybnicy
14. 10

Leśnej.
6. 1 1 mąa ż0I9 r" uczęstnic zyłem w Walnym Zebrantu Sprawozdaw azo - Wyborczym
ROD ,,Przyszłość"w Mieroszowie.
l7 . 13 maja 2019 r. spotkałem się z organizatorami zawodów Puchar Strefy MTB Sudety

1

- Grand Prix Mieroszowa.
l8. 14 maja 2019 r. spotkałem się z przedstawicielami Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej
i MCK w sprawie współorganizacji Dni Mieroszowa.
19. 14 mapż)I9 r. spotkałem się z nowo wybranymi Sołtysami Gminy Mieroszów.
20.15 maja 2019 r" spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkola w sprawach
doty czący ch wspołpracy bieżącej oraz współorganizacji

Dni Mieros zow a,

W zakresie Organizacyjno-Prawnym
1. Zarządzeniem Nr 7412019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. powołałem koordynatora
gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja
2019 r.

J.

4.

Nr

z

dnia 8 maja 2019 r. wyznaczyłem przedstawiciela
do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwycząnymi wydarzeniami na terenie Gminy Mieroszów
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień26 maja20l9 r.
Zarządzeniem Nr 9012019 z dnia 8 maja 2019 r. powołałemoperatorów
informatycznej obsługi Obwodo!\ych Komisji Wyborczych w Gminie Mieroszów
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień26 maia20l9 r,
W związku z zarządzonymi na dztęń ż6 maja ż0I9 r. wyborami do Parlamentu
Europejskiego, zwróciłem się do Komendanta Komisariatu Policji w Boguszowie
Gorcach o pomoc w zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu głosowania
w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Mieroszów oraz

ż. Zarządzeniem

89l20I9

o zabezpieczenie transportu kart do głosowania i protokołów głosowania.

5.

6.

Zarządzentem Nr 95l20I9 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniłem załączntk rlr 3
doZarządzenia Nr 48l20I9 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu
Or gantzacyjne go Urzędu Mi ej ski e go w Miero szowie.
Otrzymano zgodę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych
będących wynikiem kontroli przeprowadzonej przęz Archiwum Państwowe
we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim do 31 grudnia 2OI9 r.

Z rlp"

