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Sprawozdanie
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 24września2O2a r.
z czynności nykonywanych w okresie międzysesfinym
Wysoka Rado!

w zakresie Finansów i podatków:

i,

2,
3.

Skierowano do podatników podatku od nieruclromości, rolnego i leśnego kolejnych 48
wezwań do złożenia tzw. Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub
korekty takich Informacji, ma odpowiednim formularzu, z uwagi na zmiuty
wprzedmiotach opodatkowania (tj. zmiany w klasyfikaeji gruntów i budyŃów
przesłane ptzez Starostwo Powiaiowe \Ą/ S/ałbrzychu, sprzedażlnabycie
nieruchomości).
Wydano ponad 80 decyzji zmieniających wymiar podatkowy za 2019 r.

i na 2020

r.

naŁącznąkwotę 13 tys. zł.
Wpłynęłyż wnioski podatników podatku od nieruchomości o udzielenie ulgi
w spłacie zabowiązania podatkowego, których wezwano do usunięcia braków
formalnych podania; w jednym przypadku podatnik wycofał wniosek i uregulował
podatek w całości,natomiast w drugim przypadku toczy się postępowanie dowodowo

- wyjaśniające.

trakcie załŃwiania jest 48 decyzji, w tyrn 23 już wydane, na zwrot podatku
akcyzowego producentom rolnym za zakupiony olej napędowy, na kwotę ponad

4, W

89 tys, zł,

w zakresie Nieruchomości:

I.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7

.

8,

Sprzedano:
niezabudowaną dzlaŁkę gruntu numer 8213, położonąw obrębie Sokołowsko,
o powierzchni 636 m2,I przetarg, za cenę 47 .0a0 zł;
niezabudowaną dzińkę gruntu numer 42417, położonąw obrębie Mieroszów 2,
o powierzchni 1014 m2,Ilprzetarg,zacęnę 42,840 zł;
niezabudowana dziaŁkę gruntu numer 42418, położonąw obrębie Mieroszów 2,
o powierzchni 1020 m2,IIprzetarg, zacenę 42,42a zŁ;
niezabudowaną działkę gruntu numel 424lI0, położonąw obrębie Mieroszów 2,
o powierzchr,i żl28 mż,II przetarg, za cenę 70.7aa zL;
zabudowaną garażetn dzińkę gruntu numer 36414, połozoną w obrębie Mieroszów 1,
o powierzchli24 mż,narzecz dotychczasowego najemcy, zacenę 15.000 zł;
lokal mieszkalny numer 9 w Sokołowsku przy ulicy Osiedle 2 o powierzchni
37,90 m2,narzecz dotychczasowego najemcy, za cenę 7.0I0 zł;
lokal mieszkalny numer 15 w Mieroszo-wie ptzy Placu Niepodległości24
o powierzchnl 49,20 wZ,II przetarg za cęfię ża.laa zł;
lokal mieszkalny numęr 17 w Mieroszowie przy Flacu Niepodległości24
o powierzchni 49, 1 0 m2, II przetarg za cęnę 37

.ala

zŁ;

dztaŁkę gruntu numer 4ż419, położoną w obrębie Mieroszów 2,
o powierzchni 1569 m2, Ilptzetarg, za cenę 56.560 zł;
10. niezabudowaną działkę gruntu numer 42619, połozoną w obrębie Mieroszów 2,
o powierzcłni 1127 mZ,Illprzetarg, za cenę 45.350 zł;
11.lokal mieszkalny numer 10 w Mieroszowie przy Placu Niepodległości24

9. niezńudowaną

II.

1.
2.
IIII.

m2, III przetargza cenę 55.550 zł.
Ogłoszono przetargi na sprzedaż:
dzińki w obrębie ulicy Kieślowskiegoi Szomańskiego -5;
lokal mieszkalny numer 4 w Unisławiu Sląskim, budlrrrek numer 7.
Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:
1. działek niezabudowanych - 9 (4 zakończonych wyłonieniem kandydata na

o powierzchni 90,10

nabywcę):

1) nieruchomośćrolna składająca się z działkt 428, pałażonej w obrębie Unisław Śląski

2)
3)
4)

ha,I przetarg za cęnę 2015a0 zł;
niezabudowana działka gruntu num€r I40l5, połozona w obrębie Nowe Siodło,
o powierzchni3469 wZ,IIprzetatg, za cęnę 100.900 zł;
niezabudowana dzińka gruntu numer 42619, połozona w obrębie Mieroszów 2,
o powierzchni II2'7 m2, Iil ptzetarg, za cęfię 45.350 zŁ;
niezabudowana dziaŁka grunfu numer 426Da, połozona w obrębie Mieroszów 2,
o powierzchni 1022 mż,|Ilprzetarg, za cęnę 4a"400 zł;
2. lokali mieszkalnych - 1 (zakończony wyłonieniem kandydatana nabywcę):
o powierzchni 8,543ż

mieszkalny numer l0 v/ Mięroszowie przy Placu Niepodległości24
o powierzchni 90,10 m2, III przetargza cenę 55.55CI zł,
3. nieruchomości zabudowanych - 2 (zakaiczone wyłonieniem kandydata

l) lokal

i)
2)

na nabylvcę):

nieruchomośćzabudowana w Mieroszowie przy ulicy Krótkiej 3, składająca się
z działki 306120, Iprzetargza cęnę 77.770 zł;
nieruchomośćzabudowana budyŃiem garażu w Sokołowsku, dzińka 7Il32,
Iptzetarg, za cenę 19,060 zł.
4. na najem lokali użytkowych - l (zakoitczony wyłonieniem kandydata na
najemcę):

1) lokal użytkowy w Mieroszowlę plzy Placu Niepodległości26.
IV. Umowy na dotację z budżetu Gminy Mieroszów na wymianę ogrzewania
na gazowe lub elektryczne.
Na podstawie uchwały Nr VVi 12120ż0 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 sĘcznia
2020 r. w sprawie określeniatrybu i zasad udzięlania dotacji celowych ze środków
budzetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz
ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogtzewania nieruchcmości zawarto łącznie 14 umów
z osobami, które zŁożyły wnioski o udzieienie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
zadań inwestycyjnych zwtązanych z ogtaniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy

V.

Mieroszów.
Powszechny Spis Rolny.
W dniach od 1.09,202a r. - do 30.11,2a2a r. na terenie R.zeczypospolitej Potrskiej
przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Gminne Biuro Spisowe mieścisię

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, w pokoju nr 15 zostało utworzone
stanowisko komputerowe gdzie rolnicy nie posiadający dostępu do internetu mogą
dokonaó samospisu. Koord;matorem Gminnynr Powszechnego Spisu Rolnego
w Mięroszowie jest Pani Anetta Rajter

-

Inspektor w R.eferacie NieruchomoŚci.

W zakresie Ronvoju:
1. ogłoszono zapytanie ofertowe na roboty budowlane dot. wykonania Prac
remontowych na pomniku "Poległyrn za wolnośći demokrację" zlokalizowan;zm
na cmentarzu komunalnym w Mieroszovyie,
2, ogłoszono zapytanie ofertowe na roboty budowlane dot. budowy wiatY stalowej
nad sceną w Sokołowsku.

ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej i robót
budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: ,,Budowa dwóch
witaczy Gminy Mieroszów",
ogłoszono zapytanie ofertowe dot. odbioru od rolników folii rolniczyCh, Siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po rlawazach i typu big-bag na terenie

3. ogłoszono zapytanie

4.

Gminy Mieroszów w 2a20 r.

dot, dostawy średniego sarnochodu ratowniczo gaśniczegoz napędem 4x4 dlajednostki i dla jednostki Ochotniczej Straży PoŻarnej
w Mieroszowie - II postępowanie.

5. ogłoszono zap5Ąanie ofęrtowe

ramach projekru granatowego pn. ",Wymiana wysokoemisyjnych Źródeł ciePła
w budyŃach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej" w gminie Mieroszów zosta§ złożane22 wnioski, na łączną kwotę
wnioskowanego wsparcia:326.3!3,'70 zł. Kwota przeznaęzana w projekcie dla gminY
Mieroszów: 671 500,00 zł, Wobec rnałej iiościwniosków granatowych wę większoŚci
gmin Rada Partnerstwa podjęła decyzję o przedŁlżenie terminu naboru do końca

6, W

pażdzlemtka}a2a r.

W zakresie Promocji:

1.

2.

26 sierpnia spotkałem się z Panem lerz7,rn Siatkowskim - Prezesem Aeroklubu Ziemi
Wałbrzyskiej w sprawie omówieniazasad, i form współpracy,
28 sierpnia wziąŁem vdziaŁ w Wakacyjnym Pikniku, zorganizowanym Przez OPS
w Mieroszowie.

oddelegowałem Pana Mariusza Pawiaka Zastępcę Burmistrza
na spotkanie dot. przeciwdzińania bezprawnemu wjezdzaniu amatorów sPortów
motorowych na tereny lasów gminnych.
28 sierpnia wztąłem udziŃ w spotkaniu inauguracyjnym Koła Gospodyn Wielskich
,,Melafirki" w Rybnicy Leśnej.
30 sierpnia wzi$.emudziŃw Dozynkach Gminnych u, Czarnym Borze.
1 wrześniauczciłem 81 rocznica wybuchu II S/ojny Swiatowej, składając kwiatY
pod pomnikiem.

3. 28 sierpnia
4.
5.

6.

7.

ż września wzi$em |ldział w
w

uroczysĘ.Tn otwafciu

Wałbrzychu wystawy malarstwa

w

Starostwie PowiatowYm

pt. "Ańyści - Dzieciom ,,Piękno Ziemi

Wałbrzyskiej".
i Raclami Sołeckimi sołectw'
8. l0 wrześniaspotkałem się w Rybnicy Leśnejz Sołtysarni
Kamionka i Rybnica Leśnaw sprawie onrówienia fom współpracy, Na spotkaniu
obecni też byli przedstawiciele Stowar zy szenia,,Rybnic a Leśna".
Burmistrza
9. 12 wrześniaoddelegowałem Pana Mariusza Pawlaka Zastępcę
na uroczystośó Ingresu ks.bp. Marka Mendyka,

lV zakresie Organizacyj

1.

2.

nyrn

:

podpisana zastałaumowa na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji Pracowników
urzędu w ramach Krajowego Funduszu Szkolęniorvego rozdysponowywanęgo Przęz
powiatowy lJrządpracy w Wałbrzychu. Dzięki wsparciu zostanie sfinansowane 80%
wartościstudiów podyplomolvych.
W związku z rezygnacją członka Rady Sołeckiej Sołectwa Unisław ŚĘski, zgodnie
ze Statutem Sołectwa zlyoŁńęm w dniu ż3 wrzęśnta 2020 r. zębrańe wiejskie,
mandatu
na którym podjęta zcstńa uchwałę w sprawie stwiordzenia wygaśnięcia
wskutek rezygnacjt człoti<aRady Sołeckiej Sołectwa Unisław Sląski.
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