OP.0057.3.2020
Sprawozdanie
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 22 czerwca 2020 r.
z czynności wykonywanych w okresie międzysesyjnym
Wysoka Rado!
W zakresie Finansów i Podatków:
1. Wpłynęło 5 wniosków podatników o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych, z czego 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braku
przedłożenia materiału dowodowego ze strony podatników, 2 są w trakcie
rozpatrywania.
2. Przesłano do organów egzekucyjnych 76 tytułów wykonawczych obejmujących
zaległości podatkowe w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych.
W zakresie Nieruchomości:
I. Sprzedano:
1. lokal mieszkalny numer 4 położony w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 2
o powierzchni 30,80 m2, na rzecz dotychczasowego najemcy za cenę 3.260 zł;
2. lokal mieszkalny numer 6 położony w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 17
o powierzchni 46,73 m2, na rzecz dotychczasowego najemcy za cenę 6.890 zł;
3. niezabudowaną działkę gruntu numer 426/8 położoną w obrębie Mieroszów 2
o powierzchni 1388 m2, I przetarg za cenę 55.550 zł;
4. lokal użytkowy położony w Mieroszowie przy ulicy Wolności 29 o powierzchni
112,40 m2, II przetarg za cenę 80.800 zł.
II. Ogłoszono przetargi na sprzedaż:
1. nieruchomości niezabudowanych - 19 przetargów;
2. nieruchomości rolnych - 2 przetargi ograniczone do rolników indywidualnych;
3. najem lokali użytkowych -1 przetarg ograniczony na działalność usługową.
III. Przeprowadzono przetargi:
1. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - 18 (2 zakończone wyłonieniem
kandydata na nabywcę);
2. na sprzedaż lokali mieszkalnych – 1 (1 zakończony wynikiem negatywnym).
W zakresie Rozwoju:
1. Prowadzono roboty budowlane w ramach zadania dotyczącego modernizacji chodnika
przy ul. Kopernika w Mieroszowie.
2. Prowadzono roboty budowlane w ramach zadania dotyczącego budowy wiaty
turystycznej na szlaku prowadzącym na Suchawe.
3. Zostały ukwiecone tereny w Mieroszowie.
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4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Mieroszów oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2023 r.
5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia
Misiowa" w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego 30.
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej ul. Leśnej
w Mieroszowie
W zakresie Promocji:.
1. W maju bieżącego roku podjąłem symboliczne działania upamiętniające 30. rocznicą
wyborów samorządowych.
2. 29 maja spotkałem się z pracownikami MCK z okazji Dnia Działacza Kultury
oraz przypadającego w tym roku jubileuszu 25-lecia działalności tej instytucji.
3. 9 czerwca miałem przyjemność podziękować osobiście Panu Dawidowi Siennickiemu
z OSP SOKOŁOWSKO za humanitarna postawę.
4. 2 czerwca spotkałem się z Panią Elżbietą Szomańską w sprawie Festiwalu Nie Tylko
Gospel.
5. 15 czerwca gościłem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego - Pana Grzegorza
Macko. W trakcie wizyty została przekazana Gminie Mieroszów Promesa
z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na kwotę 112.210,00 zł
przeznaczona na sfinansowanie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa
przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych
przy ul. Kopernika.
W zakresie Organizacyjnym:
1. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) Zarządzeniem Nr 94/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.
wyznaczyłem na obszarze Gminy Mieroszów miejsca przeznaczona na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
2. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) oraz w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) w dniu
10 czerwca 2020 r. podałem do wiadomości wyborców Obwieszczenie o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca
2020 r.
3. Na podstawie art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań
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4.

5.

6.

7.

w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1152) Zarządzeniem nr 97/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. wyznaczyłem
przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na terenie Gminy
Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.
Na podstawie § 6 ust.1 uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania
techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Nr 101/2020 z dnia
16 czerwca 2020 r. powołałem operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych w Gminie Mieroszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
W związku z wykonywaniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem
wyborów na terenie Gminy Mieroszów wystąpiłem z pismem do dyrektorów
jednostek organizacyjnych, Prezesa Zarządu Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o., sołtysa
Sołectwa Unisław Śląski o udostępnienie, przygotowanie i zabezpieczenie w zakresie
otwarcia i zamknięcia określonych pomieszczeń z przeznaczeniem na siedziby
obwodowych komisji wyborczej (lokali wyborczych).
Zwróciłem się do Komendanta Komisariatu Policji w Boguszowie-Gocach z pismem
o pomoc w zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu głosowania w siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Mieroszów.
W związku z Postanowieniem Nr 56/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych zapewniłem obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy
ww. komisji.
Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński
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