
 

                  Świebodzice, dnia 12 października 2020 r. 

OA.0007.33.2020AZ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Miasta 

 za okres od 15 sierpnia 2020 r. do 9 października 2020 r. 

 

Działalność Burmistrza Miasta w tym Urzędu Miejskiego przy pomocy, którego Burmistrz 

Miasta wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy nałożone przepisami prawa  

w okresie od 15.08.2020 r. do 09.10.2020 r. przebiegała następująco. 

1. Sprawy Organizacyjne i Ogólne 

- Do załatwienia i rozpatrzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego wpłynęło od osób 

fizycznych, przedsiębiorstw, zakładów, organizacji i stowarzyszeń w formie pisemnej 2346 

sprawy. 

- W ramach przyjęć wtorkowych – przyjęcia bezpośrednie Burmistrza Miasta zostały 

zawieszone z uwagi na epidemię COVID-19, 

 

1. Wydano 34 zarządzenia Burmistrza Miasta, które dotyczyły między innymi: 

- powołania Zespołu do opracowania strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy, 

-  zmian w budżecie Gminy, 

-  powołania Zespołu ds. głosowania i ustalania wyników wyboru, 

-  sprzedaży lokali mieszkalnych, 

-  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Świdnicy, 

-  powołania Komisji Przetargowej, 

-  rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości, 

-  powołania Zespołu ds. oceny projektów, 

-  powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

-  przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, 

-   zmiana Zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, 

- zmiana Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu    

Świadczeń Socjalnych, 

- zmiana Zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady  

rachunkowości 

-  zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, 

-  wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności, 

-  przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowych, 

-  przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej, 

- zmiana Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników 

Niebędących Nauczycielami  zatrudnionymi w szkołach Podstawowych, Przedszkolach 

i Żłobkach 

 

2. Edukacja i Sprawy Społeczne 

 

1) Naliczono i przekazano do Wydziału Finansowo-Budżetowego dotację dla placówek 

niepublicznych za miesiąc sierpień i wrzesień oraz  dla placówek publicznych na miesiąc 

wrzesień i październik 2020 r. 

2) Dnia 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbył się egzamin dla nauczyciela kontraktowego 



 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.     

     Ponadto w trakcie wakacji czterech nauczycieli ze świebodzickich placówek oświatowych 

uzyskało stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, a sześciu  

na nauczyciela kontraktowego. 

3) Dnia 25 sierpnia na wniosek Burmistrza Miasta odbyło się spotkanie z dyrektorami 

placówek oświatowych dotyczące organizacji Nowego Roku Szkolnego 2020/2021, a także 

funkcjonowania stołówek szkolnych. 

4) Placówki oświatowe przygotowały aneksy do projektów organizacyjnych na rok szkolny 

2020/2021. Pozytywną opinię wydało Kuratorium Oświaty, a Burmistrz Miasta zatwierdził 

aneksy. 

5) Złożone zostały wnioski o stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  

za rok szkolny 2019/2020. 

6) Dnia 1 września odbyły się uroczystości szkolne związane z inauguracją Nowego Roku 

Szkolnego 2020/2021, w tym po raz pierwszy w Zespole Szkół. 

7) Podjęto działania do zorganizowania dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych. 

8) Skierowano do placówek oświatowych 20 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

9) Przekazano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wykaz środków Funduszu Pracy 

pozostających w dyspozycji gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych  pracowników. 

10) W dniu 29 września odbyło się posiedzenie Komisji ds. opiniowania wniosków 

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozpatrzono  pozytywnie 6 wniosków  

i przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 3.900,00 zł. 

11) Trwa sprawdzanie form realizacji obowiązku szkolnego i nauki uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Świebodzice. Kontrolą objęci zostali uczniowie w wieku 16-18 lat. 

12) Sporządzone zostały projekty uchwał: 

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów  

dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice. 

 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice. 

13) Placówki oświatowe sporządziły sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 

14)  Złożono do MEN wniosek o dofinansowanie w ramach 0,4 % rezerwy oświatowej  

w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne w szkołach publicznych 

rozpoczynających kształcenie zawodowe, w zawodach które dotychczas nie były 

prowadzone. 

15)  Zaktualizowano wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki 

i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

16)  W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie  

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych Gmina zweryfikowała liczbę uczniów, którym przysługuje 

dofinansowanie. 

 

3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja. 

 

1)  Decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty  

    za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 szt. 

2)  Upomnienia dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym  

     i leśnym – 41 szt. 

3)  Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

    komunalnymi – 172 szt. 

4)  Wnioski o egzekucję z nieruchomości – 1 szt. 



 

5)  Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 49 szt. 

6)  Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 2 szt. 

7)  Kontrola obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi –        

51 szt. 
8)  Wezwania do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  

       podatnicy, którzy nie złożyli deklaracji – 28 szt. 

9)  Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 47 szt. 

10) Zgłoszenia dotyczące nowych i korekt deklaracji o wysokości opłaty  

       za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 124 szt. 

 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego 

 

1) Zarejestrowano: 

aktów urodzeń: - 5 (transkrypcja aktu zagranicznego) 

aktów małżeństw: - 30 (w tym: 17 ślubów cywilnych, 11 ślubów konkordatowych, 2 tran-

skrypcje aktów zagranicznych) 

aktów zgonów: - 49 (w tym: 3 transkrypcje) 

2) Wydano zaświadczenia: 

- o stanie cywilnym - 0 

- o braku przeszkód do zawarcia małżeństw konkordatowych: 

    do ślubów konkordatowych – 3 

    do ślubów za granicą RP - 0 

 

3) Przyjęto oświadczenia o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego (zapewnienia przed    

ślubne) - 7 

4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 0 

5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska - 5 

6) Dokonano czynności materialno-technicznej w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów 

stanu cywilnego- 27 

7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego - 32 

8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 267 

9) Migracja (przeniesienie) aktów stanu cywilnego z dotychczasowej bazy do Systemu Reje-

strów Państwowych tzw. SRP - 373 aktów 

10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) - 622 

11) Usuwanie niezgodności w bazie PESEL - 65 

12) Liczba rozwodów - 3 

13) Liczba separacji - 0 

 

5.Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności 

1.  Dowody osobiste: 
 

1) wydano 281 dowodów osobistych, w tym: 

   281 poprzez osobiste stawiennictwo 

2)  przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 201 kopert z kodem PUK, 

3) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji i wprowadzono do systemu „ŹRÓDŁO” 314 

dowody osobiste; 

4) unieważniono w wyniku: upływu terminu ważności, zniszczenia lub utraty, zmiany 

danych, zmiany wizerunku twarzy i z powodu innych przyczyn 221 dowodów osobistych, 

5) przyjęto 44 zawiadomienia o utracie dowodu osobistego, 

6) przyjęto 6 zawiadomień o uszkodzeniu dowodu osobistego, 



 

7) rozpatrzono 245 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym: 

 217 poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 28 poprzez platformę e-PUAP, 

8)   spośród złożonych przez e-PUAP wniosków: 

 4 wnioskodawców wezwano do uzupełnienia braków, 

   4 wnioski o wydanie dowodu osobistego pozostawiono bez rozpoznania z powodu    

nieuzupełnienia braków lub rezygnacji osoby ze złożenia wniosku w postaci 

elektronicznej, 

 2 osoby zrezygnowały ze złożenia wniosku w formie elektronicznej 

9)    zrealizowano 168 zleceń (usuwanie niezgodności w danych osobowych, unieważnianie z 

powodu zgonu oraz zmiany danych - wysłanych do innych gmin oraz przyjętych z innych 

gmin); 

10)   rozpatrzono 4 wnioski o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 4 odpowiedzi; 

11)   nadano numer PESEL dla 5 osób. 
 

2.  Ruch ludności: 
 

 zameldowano na terenie miasta 124 osoby, w tym : 

 110 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 14 osób poprzez platformę e-PUAP, 

 zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 52 osoby, 

 wymeldowano z terenu  miasta 62 osoby,  w tym: 

  61 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

  1 osobę  poprzez platformę e-PUAP, 

 prowadzono 22  postępowania o wymeldowanie, przygotowano 7 decyzji 

administracyjnych, 

 zameldowano 38 cudzoziemców, w tym: 34 z Ukrainy, 1 z Wielkiej Brytanii, 3 z 

Niemiec 

 rozpatrzono 40 wniosków o udostępnienie danych osobowych - udzielono 46 

odpowiedzi pozytywnych z 2 rejestrów: z rejestru PESEL i Rejestru Mieszkańców, 

wydano 1 decyzję administracyjną o odmowie udzielenia odpowiedzi, 

 wydano 77 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, 

 zrealizowano 100 zleceń z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności 

w danych adresowych), 

 przyjęto 5 zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: 

- na stałe – 4 osoby (Wielka Brytania – 1, Francja – 1, Dania – 1, Niemcy – 1), 

- czasowo – w osoba (Niemcy) 

 nadano numer PESEL dla 17 osób, 

 przygotowywanie wykazu mieszkańców dla wydziału tut. Urzędu. 

 

3.  Sprawy wyborcze i referenda: 
 

 prowadzenie i obsługa rejestru wyborców (na bieżąco), 

 

4. Sprawy obronne: 

 

 W dniu 16 września br. odbył się trening Stałego Dyżuru. Trening polegał  

na przekazywaniu kodowanych sygnałów pomiędzy jednostkami realizującymi zadania 

obronne (inspekcje, służby, straże, jednostki administracji rządowej, powiatowej, 

samorządowej, określone zakłady pracy, jednostki służby zdrowia). 
 



 

 

5. Obrona Cywilna i zarządzanie kryzysowe 

 

 W dniach od 6 do 9 października 2020 r. odbyło się na terenie całego kraju ćwiczenie 

„RENEGADE – SAREX-20”, w których wzięły udział Siły Zbrojne RP oraz administracja 

publiczna. 

 Trening obejmował: sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania, sprawdzenie 

funkcjonalności i wydajności aplikacji treningowej POZK, sprawdzenia przepływu informacji 

pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami, oraz administracją publiczną na wszystkich 

szczeblach podczas symulowanych ataków lotnictwa nieprzyjaciela. W ramach 

przeprowadzonego treningu zakładano rzeczywiste użycie syren alarmowych, nad którymi 

przelatywał samolot symulujący nieprzyjaciela. 

 

 

6. Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia 

1) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG: 

 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 15 

 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych - 35 

 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 20 

 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 9 

 wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 10 

 

2) Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką : 

      - liczba licencji ogółem – 30 (zmiany danych w licencji – 1) 

- Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką – 1 

 

3) Liczba punktów (lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (stan na 

09.10.2020 r.): 

 

DETAL - 43 punkty 

GASTRONOMIA - 17 punktów 

 

Liczba wydanych zezwoleń (od 15.08.2020r. do 09.10.2020r.): 

 

                       Detal                             Gastronomia 

                        A   0                                   A   10 

                        B   0                                   B    0 

                        C   0                                   C    0 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu 

oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % alko-

holu na terenie Świebodzic (typ ABC): 

DETAL - liczba 200 zezwoleń w tym: 

typ A – liczba 80 - wykorzystanych – 42 

typ B – liczba 60 – wykorzystanych - 38 

typ C – liczba 60 – wykorzystanych - 40 

 

 



 

GASTRONOMIA - liczba 80 zezwoleń w tym: 

typ A – liczba 40 - wykorzystanych – 17 

typ B – liczba 20 – wykorzystanych - 9 

typ C – liczba 20 – wykorzystanych - 6 

 

1) Wpłynęło 10 wniosków o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych w miejscu sprzedaży. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych typu A 

– 10. Decyzję wprowadzono do systemu RADIX oraz w CEIDG i zarejestrowano wpłatę. 

 

2) Likwidacja punktu sprzedaży o wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

poza miejscem sprzedaży typ – ABC. Wydano decyzje wygaszenia typ ABC i naliczono opłatę 

proporcjonalną do korzystania z zezwoleń alkoholowych. Decyzję wprowadzono do systemu 

RADIX oraz w CEIDG i zarejestrowano wpłatę. 

 

Zatrudnienie osób bezrobotnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (stan na 

dzień 09.10.2020r.): 

 

1)  Przy współpracy z PUP w Świdnicy podpisana została umowa AM.IRP.6046-60/2020  

na realizację w ramach robót publicznych dla 4 osób na okres 6 miesięcy. 

2) W ramach robót publicznych - umowa  AM.IRP.6046-29/2020 -  bezpośrednio po 

zakończeniu terminu 7 osób zostało od dnia 09.08.2020 r. zatrudnionych na czas określony  

na 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy do 08.09.2020 r. 

3) Przy współpracy z PUP w Świdnicy zostały podpisane umowy stażowe. 3 osoby otrzymały 

umowy o pracę zgodnie z umową stażową tj. zobowiązanie na 1 miesiąc po odbyciu stażu. 

4) Przyjęto podania osób ubiegających się o pracę w ramach robót publicznych – 1 

5) Na wniosek  Starostwa Powiatowego w Świdnicy dotyczącego rozkładu godzin pracy aptek 

na terenie miasta Świebodzice wydano 2 opinie. 

 

7. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego : 

w zakresie Gospodarki Nieruchomościami: 

 

1. Zbycie nieruchomości komunalnych: 

- sprzedaż 13 lokali mieszkalnych (bezprzetargowo najemcom), za cenę 223.394,50 zł, 

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (w przetargu), za cenę 86.362,00 zł     

(brutto), 

łącznie zbycie nieruchomości 309.756,50 zł, 

- zawarcie 8 umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni  

    16,3076 ha  

 

2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę i  

użyczenie nieruchomości komunalnych oraz inne: 

 Opracowano i opublikowano łącznie 18 zarządzeń: 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 588/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 18 

sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy,  

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Osiedle Sudeckie 2C  

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/08/588.pdf


 

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność 

Gminy Świebodzice 

  ZARZĄDZENIE Nr 592/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 25 

sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( w 

udziale) nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 482 przyległej do 

nieruchomości własnej osob fizycznych i Gminy Świebodzice, położonej  

w Świebodziach , przy ul. Bolesława Chrobrego 2 A-D, obręb Pełcznica 1 

  ZARZĄDZENIE Nr 593/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 25 

sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 28 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 598/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji garażowej w granicach 

działki nr 330/2 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2, stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 599/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 1w Świebodzicach wraz 

z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 601/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 9 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Zamkowej 11 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 604/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości 

 ZARZĄDZENIE NR 605/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 15 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 9 , położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 9 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 606/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 15 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 610/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 24 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4A 

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 611/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 24 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 8 , położonego w budynku przy ul. Bolesława Prusa 6 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 612/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 24 

września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 364/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice  

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/08/592.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/08/592.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/08/593.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/598.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/599.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/601.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/604.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/605.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/606.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/610.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/611.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/612.pdf


 

z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1m2 

powierzchni lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie Gminy 

Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 616/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 25 

września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 8A w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 621/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 2 

października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 14 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiące własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 622/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 2 

października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 8 położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 19 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiące własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 623/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 2 

października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego Nr 8 położonego w budynku przy ul. Zwycięstwa 20 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 625/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 

października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 

Świebodzice, na czas oznaczony do 3 lat 

 ZARZĄDZENIE NR 626/2020 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 

października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej na terenie miasta Świebodzice 

    

3. Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia i ogłoszenia 

o przetargach: 

Opracowano i podano do publicznej wiadomości wykazy dotyczące zbycia 17 nieruchomości 

komunalnych: 

Adres Nieruchomość Nr działki Obręb  

ul. Władysława Sikorskiego 6 lokal mieszkalny nr 6 434/1 Pełcznica 2  

ul. bp Ignacego Krasickiego 10 lokal mieszkalny nr 5A 22/3 Śródmieście 3  

ul. Kolejowa 10 lokal mieszkalny nr 8 194 Śródmieście 3  

ul. Jana Mikulicza 4 lokal mieszkalny nr 1 284/1 Pełcznica 2  

ul. Towarowa 12 lokal mieszkalny nr 8 48/9 Śródmieście 3  

ul. Wolności 12 lokal mieszkalny nr 12 311/22 Śródmieście 3  

ul. Stefana Żeromskiego 18 lokal mieszkalny nr L-1 397/10 Śródmieście 3  

ul. Zwycięstwa 22 lokal mieszkalny nr 2 216/1 Śródmieście 3  

ul. bp Ignacego Krasickiego 2 lokal mieszkalny nr 2 28 Śródmieście 3  

ul. Jeleniogórska 26 lokal mieszkalny nr 7 361/23 Pełcznica 1  

ul. Bolesława Chrobrego 2A-D grunt przyległy do nieruchomości 482 Pełcznica 1  

 niezabudowana 255/8 Ciernie 4  

 zabudowana 491/3 Śródmieście 3  

 niezabudowana 680/1 Śródmieście 3  

ul. Jana Mikulicza 16 lokal mieszkalny nr 2 277/1 Pełcznica 2  

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/616.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/616.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/616.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/616.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/616.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/09/616.pdf


 

ul. Wałbrzyska 9 lokal mieszkalny nr 1 527/23 Śródmieście 3  

ul. Osiedle Sudeckie 2C lokal mieszkalny nr 2 78 Śródmieście 3  

ul. Świdnicka 17  lokal mieszkalny nr 10 321/30 Śródmieście 3  

ul. Bolesława Chrobrego 2A-D lokal mieszkalny nr 15 412 Pełcznica 1  

ul. Ofiar Oświęcimskich zabudowana 330/2 Pełcznica 2  

    
 

 

Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych: 
 

Nieruchomość Obręb Nr działek 
Powierzchnia 

(w ha/ m2) 

Cena 

wywoławcza 

(w zł) 

Data przetargu 

gruntowa niezabudowana 

Śródmieście 3 

1119/10, 

1119/1, 

1119/24 

0,0100 
9.471,00 

z VAT 

15.10.2020 

godz. 10.00 

gruntowa niezabudowana 
1119/11, 

1119/2, 

1119/23 

0,0100 
9.471,00 

z VAT 

gruntowa niezabudowana 
1119/12, 

1119/3, 

1119/22 

0,0101 
9.594,00 

z VAT 

gruntowa niezabudowana 
1119/13, 

1119/4, 

1119/21 

0,0101 
9.594,00 

z VAT 

gruntowa niezabudowana 
1119/14, 

1119/5, 

1119/20 

0,0101 
9.594,00 

z VAT 

gruntowa niezabudowana 
1119/15, 

1119/6, 

1119/19 

0,0102 
9.717,00 

z VAT 

gruntowa niezabudowana 
1119/16, 

1119/7, 

1119/18 

0,0102 
9.717,00 

z VAT 

gruntowa niezabudowana Pełcznica 1 475/64 0,0510 
19.926,00  

z VAT  
22.10.2020 

godz. 10.00 

gruntowa niezabudowana Pełcznica 2 
524/1, 

895/15 
0,0546 15.600,00 

22.10.2020 

godz. 11.00 

lokal użytkowy  

ul. Młynarska 27/2 

+ udział we współwłasności 

nieruchomości przyległej 

(podwórko)  

Śródmieście 3 
333/5, 

333/13 

59,70 

+ udział 

1734/10000 

162.506,68 
29.10.2020 

godz. 9.00 

lokal mieszkalny 

ul. Łączna 25/5  
Pełcznica 1 384/3 22,00 37.700,00 

29.10.2020 

godz. 10.00 

lokal mieszkalny 

ul. Jeleniogórska 18/6 
Pełcznica 1 361/5 35,00 44.000,00 

 

 

29.10.2020 

godz. 11.00 

lokal mieszkalny 

ul. Wiejska 3/3 

+ udział we współwłasności 

nieruchomości przyległej 

(podwórko) 

Śródmieście 3 
475/9, 

475/1 

37,10  

+ udział 1/15 
65.000,00 

lokal mieszkalny 

ul. Mikołaja Kopernika 2/3 
Śródmieście 3 418/54 21,30 30.000,00 

gruntowa zabudowana Śródmieście 3 430/2 0,0726 831.600,00 
10.12.2020 

godz. 11.00 

 

 

 

 



 

4. Przetargi na sprzedaż nieruchomości: 

- odbyły się przetargi ustne ograniczone dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokali 

mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 3/3 i ul. Mikołaja Kopernika 2/3, do których nikt nie 

przystąpił, 

- przeprowadzono przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego przy ul. Ciernie 161B/3, w wyniku którego wyłoniono kandydata na 

nabywcę, za cenę 52.200,00 zł, 

- przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej o ogólnej powierzchni 0,1225 ha obręb Ciernie 5, w wyniku którego 

wyłoniono kandydata na nabywcę, za cenę 86.362,00 zł (brutto), 

- odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych obręb Ciernie 5, do których nikt nie przystąpił 
 

 

5. Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości: 
- nadano numery porządkowe dla 15 nieruchomości budynkowych (15 zaświadczeń), 

 - sprostowano numerację nieruchomości budynkowej (1 zaświadczenie). 
 

 

6. Podziały nieruchomości: 

- wszczęto 12 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających 

podziały nieruchomości (dot. 12 działek gruntu). Wydano 12 decyzji w tym przedmiocie.  

 

7. Opłata adiacencka: 

 - zakończono postępowanie w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej -1 decyzja    

       administracyjna 

 

8. Odszkodowania za działki przeznaczone na poszerzenie dróg: 

- zakończono postępowanie dotyczące przejęcia działek przeznaczonych na poszerzenie 

dróg i wypłaty odszkodowania z tego tytułu (2 działki gruntu) 

- wszczęto postępowanie w sprawie przejęcia i wypłaty odszkodowania za działki 

przeznaczone na poszerzenie dróg (2 działki gruntu) 

 

9. Zlecenia na wycenę nieruchomości: 

- zlecono sporządzenie wyceny dla nieruchomości komunalnych: 

  a) 14 lokali mieszkalnych (sprzedaż bezprzetargowa) 

  b) 6 nieruchomości gruntowych (sprzedaż w przetargu) 

 

w zakresie Ochrony Środowiska: 

 postępowania w sprawie wycinki drzew - 7 

 postępowania w sprawie wycinki drzew do Starostwa Powiatowego - 2 

 postępowanie w sprawie decyzji środowiskowych – 2 

 przygotowanie dyspozycji na przyjęcie psów i kotów do schroniska – 2 

 przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 7 skie-

rowań 

 przeprowadzenie kontroli wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania 

czystości 

 przeprowadzenie kontroli wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania 

zieleni 

 postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowa-

nia lub magazynowania 



 

 przygotowanie zlecenia na wycinkę 3 szt. drzew rosnących na skarpie przy ul. Plac Dwor-

cowy na terenie Gminy Świebodzice 

 przygotowanie danych do opracowywanego „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Świebodzice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” 

 rozliczenie umowy na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Świebodzice” 

 przygotowanie zlecenia na zakup karmy dla kotów wolno żyjących 

 wydawanie karmy karmicielom kotów wolno żyjących 

 przygotowanie danych do planowanego budżetu Gminy Świebodzice na rok 2021 

 współudział w przygotowaniu akcji pn. „Sprzątnijmy Świebodzice” 

 przygotowanie i zawarcie umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania – 6  

 przeprowadzenie wizji lokalnych w związku ze zmianą sposobu ogrzewania – 19  

 zlecenie wypłat dotacji na zmianę sposobu ogrzewania – 19. 

 

w zakresie Zagospodarowania Przestrzennego: 

1. Bieżące sprawy: 

 wydawanie wypisów i wyrysów/informacji z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

m. Świebodzice – 21, 

 zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/studium, zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 25, 

 opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości – 9 

 
 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / decyzje o warunkach zabudowy / 

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

1) Kontynuacja prac przy sporządzaniu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego część obszaru pomiędzy ul. Klonową, a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 

w Świebodzicach. 

2) Kontynuacja prac przy sporządzaniu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w 

Świebodzicach. 

3) Kontynuacja prac przy sporządzaniu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 w 

Świebodzicach. 

4) Kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach. 

5) Kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach. 

6) Rozpoczęcie procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: 

„Budowa  hali  magazynowej  z częścią socjalno-biurową oraz towarzysząca infrastrukturą 

(dz. nr 676/27, 676/10, 676/15, 676/25, 676/26) w Świebodzicach”. 
 

3. Inne: 

- kontynuacja postępowania dot. naliczenia wysokości opłaty planistycznej (Pełcznica 1) 

- kontynuacja 3 postępowań dot. naliczenia wysokości opłaty planistycznej (Pełcznica 1) 

 

                                     

8. Gospodarka Mieszkaniowa 
 

1) wpłynęło 16 wniosków na najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy, 

2) zawarto 9 umów na najem lokalu gminnego, 



 

3) sporządzono 18 aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych, 

4) przyjęto 26 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, 

5) wydano 26 decyzji przyznających dodatek energetyczny, 

6) wpłynęło 26 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

7) wydano 35 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, 

8) udostępniono dane osobowe dla 3 wniosków z PCPR w sprawie otrzymywania dodatków 

mieszkaniowych i energetycznych, 

9) zrealizowano 10 wniosków na najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu 

Gminy, 

10) przyjęto 1 wyrok sądowy orzekający o eksmisji, 

11) na posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Świebodzicach przeprowa-

dzono wizję w 8 lokalach, w celu oceny warunków mieszkaniowych. Zaopiniowano 20 

wniosków osób, ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy. Komi-

sje odbyły się w dniach: 31 sierpnia 2020 r. oraz 29 września 2020 r. 

   

9. Promocja i Komunikacja Społeczna. 

 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna ze spotkania z dwukrotnym mistrzem świata  

   w rajdach motocyklowych Jackiem Czachorem oraz kierowcami rajdowi Pawłem i Arturem       

   Stasiaczkiem - 16.08.2020r. 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna ze spotkania z Andrzejem Dobkiewiczem  

    i Sobiesławem Nowotnym - 20.08.2020r. 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna z koncertu Ślad 21.08.2020 r. 

-   Organizacja Food Truck Vibes - 22-23.08.2020r. 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna ze spotkania z Lingwistyczną Szkołą Wyższą -     

28.08.2020r. 
- Oprawa fotograficzna, promocyjna z wydarzenia Zielony Ład dla Dolnego Śląska - 

29.08.2020r. 
-   Współorganizacja uroczystości Dożynkowej, oprawa promocyjna, fotograficzna -      

       30.08.2020r. 
-   Oprawa fotograficzna, promocyjna z rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół –  

       01.09.2020r. 

-   Uczestnictwo w spotkaniu ds. zarządzania kryzysowego, oprawa fotograficzna - 02.09.2020r. 

-   Przygotowanie komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl - 78 sztuk 

-   Dostosowanie portalu miejskiego, treści, zdjęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

-   Przygotowanie materiałów do biuletynu pn. Życie Świebodzic 

-   Organizacja spotkań z organizatorami akcji charytatywnej Świebodzice Miastem Serc     

      (24.09.2020r.) Victoria Świebodzice (01.10.2020r.), KS Rekin (8.10.2020r.),  

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna test Coopera - 12.09.2020r. 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna -  MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej - 12.09.2020r. 

-   Organizacja Pikniku Lotniczego - 12-13.09.2020 r. 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna z wydarzenia Otylia Swim Tour, 15-lecie KS Rekin -  

      13.09.2020r. 

-   Organizacja akcji pn. Posprzątajmy Świebodzice - 19.09.2020r. 

-   Pomoc w akcji charytatywnej Świebodzice Miastem Serc - 19.09.2020r. 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna  z wydarzenia pn. Memoriał im. Edmunda Walczaka  

      25,27.09.2020r. 
- Oprawa fotograficzna, promocyjna z Krajowych Mistrzostw International Dance Organization  

      17 i 19 września 
-  Organizacja wyborów delegatów organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności  

     Pożytku Publicznego - 17.09.2020r. 

-  Organizacja mobilnej akcji poboru krwi - 17.09.2020r. 



 

-   Oprawa promocyjna, fotograficzna przekazania szabli zabytkowej do Izby Regionalnej w  

       Żarowie - 17.09.2020r. 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna imprezy sportowej Volley Park - 20.09.2020r. 

-   Organizacja konkursu plastycznego z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego       

       Transportu 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna ze spotkania autorskiego z Agnieszką Dobkiewicz pn.   

       Mała Norymbergia - 25.09.2020r. 

-   Organizacja wyborów do prezydium Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego -   

       29.09.2020r. 
-   Oprawa promocyjna, fotograficzna - Dzień Seniora - 02.10.2020r. 

-   Przygotowanie mapy atrakcji turystycznych 

-   Obsługa konkursu Najładniejsze Okno, Balkon, Posesja, Firma (sierpień-wrzesień,  

       2 objazdy miasta) 

-   Spotkanie z OSiR Świebodzice Spółka z o.o., Miejskim Domem Kultury, Biblioteką Miejską     

     wydziałem Edukacji, ustalenia na temat bieżących wydarzeń, imprez miejskich 01.10.2020r. 

-   Oprawa fotograficzna, promocyjna wydarzenia kulturalnego pn. Muzyka, Kobiety, Koronki   

       02.10.2020r. 
-   Rozwieszanie plakatów promujących wydarzenia miejskie, imprezy 

-   Obsługa profilu facebook miasto Świebodzice 

-   Współpraca z mediami 

 

10. Inwestycje i Remonty. Inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej 

1. Bieżące sprawy : 

 

 interwencje w sprawie oświetlenia – 13, 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

w gminnych działkach – 17 , 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji zjazdu, uzgodnienie projektu zjazdu – 1, 

 wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych – 1, 

 interpelacje radnych – 10, 

 interwencje mieszkańców, zarządców – 22, 

 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 6 , 

 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 7, 

 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, osobami              

       prawnymi – 21. 

 

2. Inwestycje, remonty 

 

Dokumentacje Projektowe 

 

zakończono realizację zadań: 

1) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa małej ob-

wodnicy w rejonie osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”. 

2) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozwój funkcji 

zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów 

zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – Obiekt nr 1 – kontynuacja”. 

 

kontynuacja realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

zadaniu: „Budowa oświetlenia – ul. Droga Węglowa w Świebodzicach”. Podpisano aneks ter-

minowy do umowy w związku z brakiem uzgodnień z  Wodami Polskimi. 



 

 

kontynuacja prac nad zadaniem pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 

„Podłączenie kanalizacji deszczowej w ul. Strefowej do rowu ul. Lotniczej w Świebodzicach”. 

 

 

Inwestycje 

 

zakończono realizację zadań:  

1) „Remont dachu i malowanie Auli, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Świdnickiej budynek            

      A dz. nr 319 obręb 0003 Śródmieście 3”. 

2) „Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach”. 

3) „Budowę oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach” - etap II .  

4) Renowację i montaż zegara na skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej i ul. Mickiewicza.   

 

rozpoczęto realizację zadań: 

1) „Remont nawierzchni chodnika na ul. Wolności w Świebodzicach od skrzyżowania  

z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Strzegomską, strona prawa”. Prace prowadzi firma 

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane ”STA-DAR” Dariusz Stańczyk z siedzibą  

w Świebodzicach przy ul. Metalowców 2.  

  Koszt wykonania robót wynosi  695 981,00 zł brutto. 

2) „Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz  

 z otoczeniem z podziałem na zadania: 

     -budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 3, roboty prowadzi  

TOMY-BUD Tomasz Gajewski, ul. Świdnicka 9/6, 58-160 Świebodzice. Koszt wykonania 

zadania 310 000,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.11.2020 r. 

3) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice-Rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Świebodzicach”, roboty prowadzi TOMY-BUD 

Tomasz Gajewski, ul. Świdnicka 9/6, 58-160 Świebodzice. Koszt wykonania zadania  

119 000,00 zł brutto. Zamawiający planował przeznaczyć 135  566,81 zł brutto. Termin 

realizacji  

do 15.11.2020 r. 

  4)  „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z likwidacją osadnika ścieków w rejonie budynków 

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,3a,3b w Świebodzicach”, roboty prowadzi TOMY-

BUD Tomasz Gajewski, ul. Świdnicka 9/6, 58-160 Świebodzice. Koszt wykonania zadania 

79 995,00zł brutto. Zamawiający planował przeznaczyć 80 000,00 zł brutto.   Termin realizacji 

do 15.11.2020 r. 

5) „Remont kładki dla pieszych łączącej ul. Łączna z ul. Piaskową”, roboty prowadzi Zakład   

Stolarski Szewczyk  z Podgórzyna . Koszt wykonania zadania 68 800,00 zł brutto. Termin 

realizacji do 15.11.2020 r. 

 

Kontynuacja realizacji zadań: 

1) „Budowa sieci oświetlenia drogowego  przy ul. Królowej Elżbiety”. Wykonawca firma 

      ESB-Elktro S. Bachórz. Termin realizacji do 15.11.2020 r.  

2) „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie  

i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – Obiekt nr 7–    

kontynuacja” wykonawca konsorcjum firm STA-DAR D. Stańczyk i „Ogrody” Szmidla. 

Termin realizacji do 30.04.2021 r.  

3) „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych” w podziale na zadania: 



 

-przejście na ul. Jeleniogórskiej 38, Ciernie 30, Łącznej 46, Sikorskiego 37, Sikorskiego 8, 

Świdnicka 32, Aleje Lipowe 1.  

4) „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie  

i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – Obiekt nr 11– 

kontynuacja”. Wykonawca konsorcjum firm STA-DAR D. Stańczyk i „Ogrody” Szmidla. 

Termin realizacji do 30.04.2021 r.  

5) „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice  poprzez tworzenie  

i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – Obiekt nr 8– 

kontynuacja” (Park Sportowy ul. Dąbrówki), do przetargu stanął jeden wykonawca  

w konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “STAŃCZYK” Sp. J. i „Ogrody” Grzegorz 

Szmidla. Termin realizacji zadania 30.04.2021 r. 

 

3. Procedury dot. zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp oraz Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

1) Wyłoniono wykonawcę dla zadania : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

na terenie Gminy Świebodzice – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Długiej  

w Świebodzicach ETAP II- część I. Zadanie obejmuje swoim zakresem działki nr 158,174/4 

obręb Pełcznica 2, przy ul. Długiej w Świebodzicach, odcinek od studni SKD do Skd1, 

Skd5,Skd6, wraz z montażem wpustów oznaczonych WP1,2,3,5,4,6. 

    Wykonawcą będzie firma TOMY-BUD Tomasz Gajewski, ul. Świdnicka 9/6, 58-160 

Świebodzice. Roboty zostaną wykonane za kwotę 139 000,00 zł brutto. 

2) Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dla zadania pn. „Budowa  oświetlenia wraz  

z wymianą nawierzchni na boisku sportowym Osiedle Piastowskie”- wymiana nawierzchni.  

3) Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dla zadania  pn.: „Rozwój funkcji zdrowotnych  

i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni 

w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – Obiekt nr 1 – kontynuacja”. 

 

11. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

  
W okresie od 15.08.2020 r. do 09.10.2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w 

Świebodzicach przeprowadzili 299 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta 

Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważonych podczas przeprowadzanych 

patroli. W szczególności dotyczyły one: 

 
1. awarii urządzeń komunalnych – 7 int. 

2. leżącej osoby będącej pod wpływem alkoholu – 12 int. 

3. nieobyczajnego wybryku – 3 int. 

4. nieuprzątniętych terenów – 2 int. 

5. znęcania się nad zwierzętami – 2 int. 

6. powiadomienia rodziny o zgonie – 1 int. 

7. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów – 149 int. 

8. zaśmiecenia miejsca publicznego – 24 int. 

9. nieoprzątniętego chodnika – 8 int. 

10. rannych zwierząt – 3 int. 

11. odnalezionego mienia – 3 int. 

12. utrudniania tamowania ruchu – 1 int. 

13. bezpańskich psów – 1 int. 

14. zakłócania spokoju i porządku – 9 int. 

15. zwierząt – 14 int. 



 

16. spożywania alkoholu w miejscu publicznym – 2 int. 

17. osób bezdomnych – 2 int. 

18. zanieczyszczonej jezdni – 3 int. 

19. spalania odpadów – 10 int. 

20. zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego – 1 int. 

21. małoletnich na drodze publicznej - 2 int. 

22. pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych – 1 int. 

23. zatrzymania osób poszukiwanych – 1 int. 

24. wraku pojazdu – 4 int. 

25. zajęcia pasa ruchu drogowego bez zezwolenia – 1 int. 

26. pożaru budynku – 1 int. 

27. kradzieży – 2 int. 

28. pogryzienia przez psa – 1 int. 

29. zabezpieczenia miejsca kolizji drogowej – 2 int. 

30. nie realizowanie obowiązku zasłania ust i nosa – 5 int. 

31. zanieczyszczonej rzeki – 1 int. 

32. nietrzeźwych rodziców opiekujących się dziećmi – 1 int. 

33. handel poza targowiskiem miejskim – 1 int. 

34. awantury domowej – 5 int. 

35. kierujący bez uprawnień – 1 int. 

36. inne – 13 int. 

 

 W wyniku przeprowadzonych interwencji nałożono 49 mandatów  karnych na kwotę 

5100 zł  oraz udzielono 59 pouczeń w związku z popełnionymi wykroczeniami. 

 

Mandaty karne 

 

     1. art. 77 kw. 2 mandaty karne na kwotę 250 zł 

     2. art. 92 kw. 24 mandaty karne na kwotę 2400 zł 

     3. art. 94 kw. 1 mandat karny na kwotę 300 zł 

     4. art. 96 kw. 1 mandat karny na kwotę 100 zł 

     5.art.  97 kw. 8 mandatów karnych na kwotę 900 zł 

     6. art. 140 kw. 4 mandaty karne na kwotę 350 zł 

     7.art.  144 kw. 6 mandatów karnych na kwotę 300 zł. 

     8. art. 145 kw. 2 mandaty karne na kwotę 400 zł. 

     9. art. 191 ustawy o odpadach 1 mandat karny na kwotę 100 zł 

 

Pouczenia 

 

1. art. 54 kodeksu wykroczeń – 1 pouczenie 

2. art. 92 kodeksu wykroczeń - 31 pouczeń 

3. art. 97 kodeksu wykroczeń – 24 pouczenia 

4. art. 144 kodeksu wykroczeń – 3 pouczenia 

 

 

      W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach 48 razy 

konwojowali środki pieniężne na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach i Miejskiego 

Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach. 

      Udzielono: 11 asyst pracownikom Urzędu Miejskiego, 2 asysty pracownikom Miejskiego 

Zarządu Nieruchomości, 4 asysty pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 asysty 

funkcjonariuszom Policji.  Przeprowadzono również 5 ustaleń dla Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach oraz 1 ustalenia dla Straży Miejskiej ze Szczawna Zdroju. 



 

 

 

 Zabezpieczano następujące imprezy/wydarzenia: 

 

1. zlot Food Truck, 

2. imprezę dla dzieci w Parku Miejskim, 

3. piknik lotniczy, 

4. procesja fatimską 

5. akcję sprzątania świata, 

6. sesję Rady Miejskiej, 
 

 

12. Rozwój, Strategia i Zamówienia Publiczne 

1) Przygotowanie dokumentacji do naboru wniosków, promocja oraz prowadzenie punktu 

kontaktowego dla mieszkańców Świebodzic w ramach projektu partnerskiego „Wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 

gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

2) Przygotowanie i złożenie za pomocą platformy Sl2014 kolejnego wniosku o płatność  

w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice 

poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" 

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

3) Przygotowanie dokumentacji poszkoleniowej w ramach realizacji projektu „E-aktywni 

mieszkańcy Gminy Świebodzice” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. 

4) Bieżąca praca nad przeprowadzeniem w gminie Budżetu Obywatelskiego (powołanie 

Zespołów w ramach Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie głosowania, kampania 

informacyjna, pomoc przy oceanie formalnej i merytorycznej projektów, które otrzymały 

największą ilość głosów). 

5) Bieżąca praca w ramach projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich 

maluchów!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

6) Złożenie wniosku o uzyskanie grantu dla zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciw 

COVID-19 w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Świebodzice” w ramach programu 

„Wzmocnij Swoje Otoczenie. 

7) W dniu 09.09.2020 r. została podpisana umowa, na realizację zadania pn. „Remont 

nawierzchni chodnika na ul. Wolności w Świebodzicach od skrzyżowania z ul. Spokojną  

do skrzyżowania z ul. Strzegomską, strona prawa”. Postępowanie zostało zakończone 

zamieszczeniem ogłoszenia      o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

oraz sporządzeniem protokołu. 

8) W dniu 23.09.2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Remont wraz                     

z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem                   

z podziałem na zadania: budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 3, budowa 

odwodnienia terenu kanalizacji deszczowej”. Postępowanie zostało zakończone 

zamieszczeniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

oraz sporządzeniem protokołu. 



 

9) W dniu 11.09.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku 

sportowym – Osiedle Piastowskie, Świebodzice”. Procedura jest kontynuowana. 

10) W dniu 08.10.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców. – Obiekt nr 1 – kontynuacja. Procedura jest kontynuowana. 

11) Bieżąca pomoc wydziałom w przygotowaniach postępowań do 30 tyś. euro. 

 

 

13. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta 

 

1) W okresie od 15 sierpnia 2020 r. do 9 października 2020 r. Burmistrz Miasta uczestniczył 

w następujących spotkaniach: 

 

28.08.2020 r.: 

- Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

- Podpisanie porozumienia pomiędzy gminą a Wyższą Szkołą Lingwistyczną w      

  Warszawie (powstanie filii wyższej uczelni w Świebodzicach). 

       29.08.2020 r. – Udział w dożynkach Świebodzice – Ciernie 

       01.09.2020 r. – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

02.09.2020 r. – Spotkanie zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w mieście       

                         (wypracowanie skutecznych form reagowania podczas nieprzewidzianych  

                          zjawisk pogodowych)  

12.09.2020 r.:  

   - Sportowa sobota - wręczenie nagród w wyścigu kolarskim – Liga MTB XC           

      Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

   - 15-lecie Klubu Sportowego „REKIN” 

13.09.2020 r. – Warsztaty pływackie Otylia Swim Tour 

12-13.09.2020 r. – Piknik Lotniczy 

17.09.2020 r.: 

  - Złożenie kwiatów – Światowy Dzień Sybiraków, 

  - Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization, 

  - Spotkanie z burmistrzem Żarowa, przekazanie szabli pruskiej do Regionalnej Izby w     

    Żarowie 

18.09.2020 r. – Podziękowanie dla organizatorów Pikniku Lotniczego 

19.09.2020 r.: 

  - Akcja „Posprzątajmy Świebodzice”, 

  - Akcja charytatywna „Świebodzice miastem serc” 

23.09.2020 r. – Spotkanie z Dyrekcją Szpitala EMC 

24.09.2020 r.: 

  - Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarki Krajowej i Krajowego  Zarządu  

    Nieruchomości z Warszawy w sprawie budownictwa mieszkaniowego 

  - Spotkanie z organizatorami i uczestnikami akcji charytatywnej „Świebodzice miastem   

    serc” – podsumowanie akcji oraz wręczenie dyplomów 

25.09.2020 r. – Spotkanie w MDK z Agnieszką Dobkiewicz – autorką książki „Mała  



 

                          Norymberga” traktującej o procesach byłych katów w Gross-Rosen. 

       25.09.2020 r.: 

  - Udział Burmistrza i Zastępcy Burmistrza w uroczystości zawieszenia wiechy na   

     budowie „Biznes Inkubatora Przedsiębiorczości” przy ul. Strefowej 

  - Otwarcie Memoriału im. Edmunda Walczaka na hali OSiR 

28.09.2020 r. – Podpisanie wspólnej „Deklaracji Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego”   

                         o planie dekarbonizacji do 2030 r. – Stara Kopalnia  

29.09.2020 r. – Rada Nadzorcza OSiR 

30.09.2020 r. – Rada Nadzorcza ZWiK 

01.10.2020 r.  – Spotkanie z organizatorami Memoriału im. Edmunda Walczaka – z Panią   

                          Prezes „Victorii” Agatą Kalafut i Zbigniewem Jasińskim oraz wręczenie      

                          nagród  

02-04.10.2020 r. – Wyjazd do Jüterbog i uczestnictwo w Jubileuszu 30-lecia Partnerstwa   

                               Miast Waldbröl - Jüterbog i Zjednoczenia Niemiec 

       08.10.2020 r. – Spotkanie z trenerem i założycielem Klubu „REKIN” i wręczenie na Jego      

                          ręce dyplomów oraz upominków z podziękowaniami za wkład pracy na  

                          rzecz młodzieży z Klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Burmistrz Miasta 
 

                     /-/ Paweł Ozga 
Opracowanie: 

Wydziały UM 

Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu z sesji z dnia  ………………………r. 

Sporządziła: Agata Zimnicka 


