OP.057.8.2015
Sprawozdanie
Burmistrza Mieroszowa z czynności wykonywanych
w okresie od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 15 sierpnia 2015 r.
Wysoka Rado!
W powyższym okresie zostały podjęte następujące czynności:
W zakresie Finansów:
1. Terminowo sporządzono i przekazano sprawozdanie z wykonania planu dochodów
i wydatków budżetu gminy za II kwartał 2015 r. (Rb 27S, Rb 28S).
2. Terminowo sporządzono i przekazano sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
za II kwartał 2015 r. (Rb N, Rb Z).
3. Terminowo sporządzono i przekazano sprawozdania z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych za II kwartał 2015 r. (Rb 27ZZ).
4. Terminowo sporządzono i przekazano sprawozdania z wykonania dochodów
i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za II kwartał 2015 r.
(Rb 50).
5. Terminowo sporządzono deklaracje ZUS DRA wraz z raportami za miesiąc lipiec
2015 r.
6. Terminowo dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów.
7. Terminowo sporządzono listy płac oraz terminowo wypłacono wynagrodzenia.
8. Terminowo sporządzono i przekazano comiesięczną informację o nieudzieleniu
pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.
9. Przekazano do UOKIK sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej.
10. Wydano 2 zaświadczenia w sprawach podatkowych.
11. Wystosowano 11 pism do organów egzekucyjnych.
12. Wszczęto postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w stosunku
do podmiotu prawnego – na wniosek podatnika.
13. Wydano decyzję uznaniową osobie fizycznej o odroczeniu terminu płatności
zaległości i należności podatkowych w podatku od nieruchomości na łączną kwotę
50.775,68 zł.
14. Wydano 6 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz 3 pisma z zakresu księgowości
podatkowej.
15. Wydano 31 decyzji podatkowych osobom fizycznym.
16. Wydano 3 upomnienia podatkowe osobom fizycznym.
W ramach obsługi finansowej jednostek oświatowych Gminy Mieroszów prowadzono
nadzór nad:
− terminowym sporządzeniem i przekazaniem sprawozdania z wykonania planu
dochodów i wydatków jednostek budżetowych za miesiąc lipiec 2015 r. (Rb 27S, Rb
28S),

−
−

terminowym sporządzeniem list płac dla nauczycieli oraz terminową wypłatą
wynagrodzenia,
terminowym sporządzeniem deklaracji ZUS DRA wraz z raportami za miesiąc lipiec
2015 r. i regulowaniem zobowiązań wobec ZUS.

W zakresie Oświaty:
1. Złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2015 roku na wyposażenie
szkół podstawowych i gimnazjum realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na
kwoty:
− szkoły podstawowe 20.293,00 zł
− gimnazjum
18.642,00 zł.
2. Zatwierdziłem protokół komisji ds. edukacji rozpatrującej wnioski o przyznanie
stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do
szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów. Ogółem wpłynęło 20
wniosków, w tym:
− PSP Mieroszów
9
− PSP Kowalowa
2
− ZSzP Sokołowsko 2
− Gimnazjum
7
Certyfikaty zostaną wręczone w pierwszej dekadzie września, a wypłata nastąpi pod
koniec miesiąca września.
3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych ustaliłem termin składania wniosków
o pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych
,,wyprawka szkolna” – do dnia 7 września 2015 roku. Informacja została przekazana
do szkół podstawowych i wywieszona na tablicy ogłoszeń.
W zakresie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
1. Podjęto działania mające na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2016-2023 dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu
z siedzibą w Lubawce. Pierwszym etapem prac jest wypełnienie ankiet, mających na
celu poznanie rzeczywistych potrzeb i pomysłów mieszkańców.
2. W dniu 13 sierpnia 2015 r. w Mezimesti uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym
transportu transgranicznego.
W zakresie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej:
I. Sprzedano:
1. nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym, położoną
w Sokołowsku, przy ul. Głównej, składającą się z działki nr 71/50 o powierzchni 0,0516 ha −
za kwotę 40.400 zł;
2. nieruchomość gruntową rolną bez zabudowań, położoną w obrębie Rybnica Leśna,
składającą się z działki nr 126 o powierzchni 1,1554 ha − za kwotę 18.690 zł;
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3. nieruchomość gruntową rolną bez zabudowań, położoną w obrębie Rybnica Leśna,
składającą się z działki nr 326/3 o powierzchni 0,4068 ha − za kwotę 8.590 zł;
II. Ogłoszono przetargi na sprzedaż:
1. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Nowe Siodło, składającej
się z działki nr 47/2 o powierzchni 0,1103 ha;
Cena wywoławcza stanowi kwotę 28.500 zł;
2. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Łącznej, składającej się z działki
nr 37/6 o powierzchni 0,1549 ha;
Cena wywoławcza stanowi kwotę 39.900 zł;
3. nieruchomości gruntowej leśnej bez zabudowań, położonej w Unisławiu Śląskim,
składającej się z działek nr 282/1 i 283 o łącznej powierzchni 3,5778 ha;
Cena wywoławcza stanowi kwotę 199.000 zł;
4. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, przy
ul. Tkackiej, składającej się z działki nr 384/5 o powierzchni 0,2170 ha;
Cena wywoławcza stanowi kwotę 158.000 zł;
III.
Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:
1. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej
się z działki nr 160/3 o powierzchni 0,3946 ha;
Cena wywoławcza stanowiła kwotę 9.100 zł;
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
2. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, przy
ul. Tkackiej, składającej się z działki nr 384/5 o powierzchni 0,2170 ha;
Cena wywoławcza stanowiła kwotę 162.728 zł;
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
3. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 1, przy
ul. Powstańców, składającej się z działki nr 493/18 o powierzchni 0,0046 ha.
Cena wywoławcza stanowiła kwotę 8.840 zł;
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
4. lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 36.
Cena wywoławcza stanowiła kwotę 18.500 zł;
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi kwotę 38.200 zł;
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym;
5. lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 3-4.
Cena wywoławcza stanowiła kwotę 18.500 zł;
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
IV. Dokonano:
− trzech wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
− piętnastu zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
− jednego zawieszenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
− jednego wznowienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
− jednego wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
V. Przydzieliłem:
− lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowszczaków 4/4.
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W zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska:
1. W dniu 27 lipca 2015 r. podpisałem umowę na świadczenie usług transportu zbiorowego
osób na terenie Gminy Mieroszów. Wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania
ofertowego jest Przedsiębiorstwo Transportowe Travelworld z ceną 48.216,00 zł brutto.
Usługa wykonywana jest od dnia 1 sierpnia 2015 r. i obejmuje bezpłatny transport na linii
obejmującej wszystkie miejscowości gminy w ramach usługi wykonywane są trzy kursy
dziennie.
2. W dniu 10 sierpnia 2015 r. podpisałem umowę na wykonanie budowy kanalizacji
sanitarnej przy ul. Reymonta. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Wodno
Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Melioracyjnej 3, 57 200 Ząbkowice Śląskie, koszt wykonania robót budowlanych 188.634,19 zł, planowany
termin wykonania robót 30 września 2015 r. Inwestycja jest dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w formie dotacji i pożyczki.
3. W dniu 10 sierpnia br. podpisałem umowę na przebudowę drogi nr 116316D (km 0+000 0+060) ul. Pocztowa w Sokołowsku (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)
Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „VICBUD” Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 58-379 Czarny Bór, koszt wykonania robót 53.809,73 zł,
planowany termin zakończenia robót 31 sierpnia 2015 r.
4. W dniu 10 sierpnia br. podpisałem umowę na przebudowę drogi nr 116307D (km 0+590 1+453) ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie (intensywne opady deszczu lipiec 2014r.)
Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „StaPol” Stanisław Skrzyniarz, kwota za wykonanie robót budowlanych 398.354,90 zł, termin
wykonania robót 15 września 2015 r. Zadanie zostanie dofinansowane z rezerwy celowej
budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych
w wysokości 80% wartości zadania.
5. W dniu 12 sierpnia br. podpisałem umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadań
pn.: Przebudowa drogi nr 116316D (km 0+000 - 0+060) ul. Pocztowa w Sokołowsku
(intensywne opady deszczu lipiec 2014r.) do dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Przebudowa
drogi nr 116307D (km 0+590 - 1+453) ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie (intensywne
opady deszczu lipiec 2014r.) z Justyną Polak prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą „J” Projekt – Projekty, Nadzory Drogowe z siedzibą ul. Słoneczna 37, 58-410
Marciszów, na kwotę 2.460,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z rezerwy celowej
budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych
w wysokości 80% wartości zadania.
6. Zamontowano wiatę przystankową w sołectwie Kowalowa – teren przed placem zabaw.
7. Wydałem decyzję na wycinkę drzewa.
8. Wydałem decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w związku z budową przyłącza
energetycznego przy ul. Leśnej, naliczając stosowne opłaty.
9. Wydałem decyzję zezwalającą na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Leśnej
w Mieroszowie urządzeń infrastruktury technicznej – kabel energetyczny, naliczając
stosowne opłaty.
10. Dokonano corocznej kontroli podstawowej stanu technicznego placów zabaw
zlokalizowanych na terenie gminy Mieroszów.
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W zakresie Organizacyjno-Prawnym:
1. Zarządzeniem Nr 82/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. wyznaczyłem przedstawicieli
do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy
Mieroszów podczas referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września
2015 r.
2. Zarządzeniem Nr 85/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wskazałem osoby spośród
pracowników gminnych jednostek organizacyjnych i zakładu opieki zdrowotnej
do obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Mieroszów w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
3. Zarządzeniem Nr 86/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. powołałem obwodowe komisje
do spraw referendum w Gminie Mieroszów w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
4. Ogłosiłem nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Mieroszowie Inspektora ds. gospodarki komunalnej.
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