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       Radni Rady Miejskiej  

                   w Świebodzicach 
 

 

 W odpowiedzi na Państwa pytanie zadane podczas XXXIII sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się dniach 21 – 22 października 2020 r., w sprawie 

kosztów jakie poniosła Gmina Świebodzice za umieszczanie płatnych ogłoszeń, 

informuję, że: 

- w roku 2019 była to kwota 55 965,00 zł 

- w roku 2020 do listopada jest to kwota 25 622,20 zł.  
 
  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują: 

1x Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 1x adresat 

 1x aa 

 Pismo sporządziła: 
 Patrycja Kościukiewicz-Janas 
 Wydział PK 

                        tel. 74 6669571 
                        e-mail: patrycja.kosciukiewicz-janas@swiebodzice.pl 

 



                                                                                                                   Świebodzice, 03.12.2020r. 

GM.7115.216.2020.RB 

 

 

 

                                                                                          Radni Rady Miejskiej w Świebodzicach 

                                                                                          Wspólne Świebodzice 

 

 

         Odpowiadając na Państwa pytanie w sprawie Niepublicznego Przedszkola Koniczynka, uprzejmie 

informujemy, że nieruchomość zabudowana, położona na Osiedlu Sudeckim 12 w Świebodzicach, w 

której prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole „Koniczynka” zajmowane jest bezumownie od dnia 

01.09.2020r. W związku z upływem terminu wydania w/w nieruchomości Gminie, skierowano na drogę 

postępowania sądowego pozwu o eksmisję wobec Pani Dyrektor Przedszkola Katarzyny Tomańskiej w 

sprawie odzyskania w/w nieruchomości. 

          Jednocześnie informujemy, że Miejski Zarząd Nieruchomości w oparciu o art. 225 Kodeksu 

Cywilnego obciążył Panią Katarzynę Tomańską – Dyrektora w/w placówki wynagrodzeniem za 

bezumowne korzystanie z w/w nieruchomości w wysokości odpowiadającej średniej stawce rynkowej 

w Gminie oraz w gminach ościennych. 

 

 

 

Otrzymują: 

1x Wydz. OA 

1 x a/a 

 

 

Sporządziła: Roksana Bartnikowska- Kryszak 

Wydział GM 

Tel: 074 6669540 



 

 

 

        Nawiązując   do   pisma  BR.0003.98.2020AZ  z  dnia  25.11.2020 r.  Miejski  Zarząd  Nieruchomości   

w  Świebodzicach  informuje,  że  po  wygaśnięciu  w dniu 31.08.2020 r. umowy dzierżawy,  nieruchomość  

położona przy Osiedlu Sudeckim 12  jest  zajmowana  przez  Panią  Katarzynę  Tomańską bez tytułu  

prawnego.    Miesięczne  wynagrodzenie  za  bezumowne  korzystanie  z  nieruchomości  zostało  ustalone 

w  oparciu  o  art. 225  Kodeksu  cywilnego. 

     Wysokość wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości bez zgody właściciela ustalono biorąc pod 

uwagę  średnie rynkowe stawki czynszu w Gminie Świebodzice oraz gminach ościennych 

       Obecnie toczy się postępowanie o wydanie przedmiotowej nieruchomości Gminie Świebodzice.    
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       Świebodzice, dnia 3 grudnia 2020 r. 
 
 
ES.0003.14.2020 
 
 
       Radni Rady Miejskiej 
       w Świebodzicach 
       Wspólne Świebodzice 
 
 
 
 
     W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25 listopada 2020 r. Radnych  Klubu Wspólne 
Świebodzice, odnoszące się do umowy i harmonogramu  prac dotyczących planowanego  
remontu  bloku operacyjnego informuję co następuje: 
     w dniu 23.09.2020 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Świebodzice z Panem 
Karolem Piaseckim  Prezesem Spółki EMC oraz Panią Dorotą Piotrzkowską Prezes Spółki 
Mikulicz w sprawie remontu bloku operacyjnego w szpitalu.  Wynikiem tych rozmów było 
wypracowanie projektu porozumienia. Jednakże z uwagi na kolejną falę pandemii COVID – 
19, wystąpiła konieczność zawieszenia pracy dwóch oddziałów: chorób wewnętrznych                        
i chirurgii ogólnej oraz przystosowania ich do przyjęcia osób z objawami covid. W wyniku 
zaistniałej sytuacji remont bloku operacyjnego w bieżącym roku nie byłby rozpoczęty. Ze 
względu na powyższe zasadne jest nie podpisywanie porozumienia, jak również 
zmniejszenie w roku 2020 wydatków majątkowych. 
     Podkreślić należy, że z obu stron jest wola wzajemnej współpracy i wypracowania 
wspólnego kompromisu dotyczącego funkcjonowania i remontu szpitala. Mam nadzieję, że 
ze strony Radnych Rady Miejskiej również jest taka wola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x adresat 
1 x a/a 
Sporządziła: A.Pawlica 
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 Świebodzice 4 grudnia 2020 r. 

SOL.0003.1.2020.WO 

 

 

Radni Klubu  

„Wspólne Świebodzice” 

 

w miejscu 

 

 

dot. pisma BR.0003.98.2020.AZ 

 

 

W załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację z dnia 24.11.2020 r. Klubu 

radnych „Wspólne Świebodzice” dotyczącą punktu 4. 

 

Ad. 4.  

 

Pojęcie takie jak „sztab kryzysowy” nie zostało ujęte w przepisach ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 t.j.) 

określającej organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i 

zasady działania w tej dziedzinie. Używane jest w języku potocznym do określenia 

zespołów zarządzania kryzysowego (rządowego, wojewódzkiego, powiatowego i 

gminnego). 

 

Właściwym organem pomocniczym Burmistrza Miasta Świebodzice w 

zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 19 ust 4 ww. ustawy jest 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany zarządzeniem określającym jego 

skład oraz regulamin działania (ZARZĄDZENIE Nr 479/2020 BURMISTRZA MIASTA 

ŚWIEBODZICE z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego) zwanego dalej Zespołem. 

 

Działanie Zespołu wynika z § 2. Zadania zespołu ww. Zarządzenia polegające 

między innymi. na realizacji zadań wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego 

Miasta Świebodzice wraz z jego funkcjonalnymi załącznikami. 

 

Przygotowanie miasta do zwalczania i zapobiegania pandemii COVID-19: 

 

1. Zmiana funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz 

jednostek organizacyjnych gminy w zakresie ograniczenia kontaktów bezpośrednich 

klientami. 

2. Wprowadzenie punktów do dezynfekcji rąk w budynkach urzędu oraz 

jednostek dla pracowników i klientów. 

3. Dezynfekcja pomieszczeń w budynkach urzędu oraz jednostek 

organizacyjnych, placówek oświatowych oraz przystanków i autobusów. 

4. Możliwość wykonywania pracy zdalnej na polecenie kierowników i 

dyrektorów w jednostkach organizacyjnych oraz placówkach oświatowych. 

5. Realizacja obowiązku wykonania decyzji nałożonych przez Prezesa Rady 

Ministrów lub właściwego wojewodę (dot. utworzenia miejsc pobytu dla osób na 

kwarantannie, miejsc noclegowych dla wojska, zamknięcie niektórych jednostek, 



udostępnienia pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji środków ochrony osobistej i 

śr. dezynfekcyjnych itp.). 

6. Dystrybucja do jednostek organizacyjnych miasta Świebodzice oraz placówek 

oświatowych środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekcyjnych i odkażających 

otrzymanych z ministerstw lub od wojewody oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych 

S.A. 

7. Realizacja obowiązku wykonania zadań wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i 

rozporządzeń w zakresie zapobiegania i zwalczania pandemii COVID-19. 

8. Realizacja obowiązku wykonania zadań wynikających z decyzji i zarządzeń inspekcji 

służb i straży (np. przejście Straży Miejskiej pod rozkazy policji, zamknięcie czynnych 

fontann itp.). 

9. Przekazywanie informacji i komunikatów, instrukcji itp. mieszkańcom za pomocą śr. 

komunikacji elektronicznej oraz radiowęzła. 

10. Realizacja akcji „Wspieraj Seniora” przez wolontariuszy przy koordynacji OPS-u. 

11. Wsparcie osób na kwarantannie wymagających pomocy realizowane przez OPS. 

12. Przystąpienie gminy do programu masowych szczepień przeciwko COVID-19 po 

poznaniu zasad i warunków uczestnictwa w ww. programie i tym samym spełnienie 

warunków technicznych. 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 

1. Adresat 

2. Przewodnicząca RM Halina Mądra 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządził: 

W. Orzel 
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