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Wysoka Rado!

w zakresie Finansów i podatków:
1. Wysłano 18 upomnień do uregulowania zaległościpodatkolvych na łączną kwotę
I44.7I3 zł, w tym wobec 10 osób ftzycznych, tj, podatników podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego, 6 wobec osób prawnych zalegających w podatku

od nieruchomości oraz 2 upomnienia wobec osób fizycznych zĘĄułu zaległości

2,
3.

w podatku od środków transportowych,
W okresie od 1 września2020 r. do 15 stycznia 202I r. mieszkańcy złożyltłącznie
84 deklaracje na domy jednorodzinne z kompostownikiem.
Wpłynęło5 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowtązań podatkowych

przedsiębiorców. Wydano jedno postanowienie o pozostawieniu wniosku
bezrozpatrzenia na skutek nie przedłożenia dokumentów, pozostałe są wtrakcie

od

rozpatrywania.

w zakresie Nieruchomości:

I.

Sprzedano:

1. lokal mieszkalny numer 2 w Mieroszowie przy ulicy Leśnej 2, o

2.
3.

powierzchni

48,30 m2, narzecz dotychczasowego najemcy, za cęnę 5.970 zł;
lokal mieszkalny numer 4 w Mieroszowie przy ulicy Słowackiego 9, o powierzchni
40,80 m2, naruecz dotychczasowego najemcy, za cenę 6.420 zł;
lokal mieszkalny numer 8 w Mieroszowie przy ulicy Słowackiego 5, o powierzchni
30,80 mż, narzecz dotychczasowego najemcy, za cenę 4.260 zł;

mieszkalny numer 4 w Mieroszowie przy ulicy Krótkiej 7, o powięrzchni
7 5,68 m2, na rzecz dotychczasowego najemcy, za cęnę 8.53 0 zł;
5. lokal uzytkowy w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 2, o powierzchnt 51,80 m2,
I przetarg, za cenę ż80.000 zł.
il. Przeprowadzono przetargiz
1. na zbycie lokali użytkowych - 2 (zakoilczone wyłonieniem kandydata na nabywcę lokale użytkowe w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 2 i Głównej 50);
ż. na sptzedaż nieruchomościniezabudowanych - 4 (zakończone wynikiem

4. lokal

ilI.

1.

2.

negatywnym).

Ogłoszono przetargi na sprzedaż:
nieruchomości rolnej połozonej w Mieroszowie, składającej się działki numer 468lII,
o powierzchni 0,4501 ha,I przetarg, za cęnę 19.000 zł;
nieruchomości rolnej położonejw Mieroszowie, składającej się działki numer 468110,
o powierzchni 0,6499 ha, I ptzetatg, za cenę 29 .500 zł.

W zakresie Rozwoju:
1. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. ,,Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku
ptzy pl. Niepodległości 2 w Mieroszowie". Wykonawca odmówił podpisania umowy.

2. WYłoniono wYkonawcę

pn. ,,Wykonanie nowych elementów mostu
w Unisławiu Śląskim dz. m ewid, 308". Zakończenie postępowania.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

zadania

W dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę.
PrzYgotowano i wszczęto postępowanie,

nazadanię

pn.

w trybie

przetargu nieograniczonego,

,,Rewitalizacja obiektów sportowych

w Mieroszowie". Postępowanie w toku.
PrzYgotowano i wszczęto postępowanie,

sportowej

w trybie

przetargu nieograniczonego,
ul. Kopernika, ul. Kościelnej

nazadanie Pn. ,,Zagospodarowanie terenów przy
orazll. Zeromskiego w Mieroszowie''. Postępowanie w toku.
PrzYgotowano i wszczęto postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego,
nazadanie Pn. ,,Budowa remizy Ochotniczej Struży Pożarnej w Mieroszowie,,.

Postępowanie w toku.
Trwa ocena formalna wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu
,,Wymiana
wYsokoemisYjnYch Źrodeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wYbranYch gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" - oceniono 40 wniosków pod względem
formalnym.

PrzYgotowano i wysłano wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych,nazadanie pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej w nowym Siodle''.
PrzYgotowano i wysłano wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
LokalnYch, na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 1 I6297D ul. powstańców,,.
PrzYgotowano i wysłano wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
LokalnYch, na zadanie pn."Termomodernizacja oraz ułatwienie dostępu do obiektu

Urzędu Miejskiego W Mieroszowie dla osób z

wraz Z rewitalizacją przestrzeni terenu
obr. Mieroszow 1".
10.

przy ul.

Przygotowano

oraz

nad zwierzętami na

na

przekazano organom
rok 202l.

niepełnosprawnościami

działkach o numerach 4912 47

opiniującym Program

opieki

W zakresie Promocji:
1. 17 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste przyznanie nagród p.r. ,,Mieroszowskie
Paszporty",
2. 23 grudnia 2020 r. zakończono projekt pn. ,,Ziemia Mieroszowska - nieodkrvte
piękno".
3. 11 stYcznia 2021 r. spotkałem się z Wiceprezesem Zarządu Wytwórni Filmów
OŚwiatowYch w sprawie moZiiwości wzajemnej współpracy w zakresie kultury.
W zakresie Organizacyjnym :
1. W dniu 7 stYcznia 2021 r. ogłosiłem nabór na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoj u.
2. W związku zDecyzją Wojewody Dolnośląskiego RM.6310.20.2021.MB(54) z dnia
12stYcznia2021 r. Zarządzeniem Nr 1412021 z dnta 13 stycznia 2021 r. powołałem
Panią Ewę Kisztelińską - Sekretarza Gminy na koordynatora ds. szczepieńprzeciwko

wirusowi SARS-CoV-2, którę zgodnie zę zmienioną Decyzją Wojewody
DolnoŚląskiego z dnia |4 stycznia 2021 r. zostało zmienione Zarządzeniem
Nr l5l202l z dnia 15 stycznia 202t r. w zakresie zadań koordynatora dotyczących
zorganizowania transPortu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 oraz telefonicznego puŃtu zgłoszeń potrzeb transportowych

oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinii).
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