
 

                  Świebodzice, dnia 19 listopada 2020 r. 

OA.0007.34.2020AZ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Miasta 

 za okres od 10 października 2020 r. do 18 listopada 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 10.10.2020 r. do 18.11.2020 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   

   1533 spraw.  

− W ramach przyjęć wtorkowych – przyjęcia bezpośrednie Burmistrza Miasta zostały     

    zawieszone z uwagi na epidemię COVID – 19.  

 

1) Wydano 21 zarządzeń Burmistrza Miasta, które dotyczyły między innymi: 

− sprzedaży lokali mieszkalnych, 

− zmian w budżecie Gminy, 

− przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe i wysokie wyniki w nauce, 

− wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności, 

− powołania Komisji Przetargowej, 

− przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice, 

− przeprowadzenia Konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z     

    Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku    

    publicznego na rok 2021. 

− przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów uchwały  

    budżetowej na 2021 i uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

    Gminy Świebodzice na lata 2021 – 2026.  

 

2. Edukacja i Sprawy Społeczne 

 

1. Przedłożono do Wydziału Finansowo-Budżetowego projekty budżetów placówek    

      oświatowych na rok 2021. 

2. Naliczono i przekazano do Wydziału Finansowo-Budżetowego dotację dla placówek  

      niepublicznych za miesiąc październik oraz naliczono wysokość środków finansowych 

      dla placówek publicznych na  listopad 2020 r. 

3. Przekazano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wykaz środków Funduszu Pracy  

      pozostających w dyspozycji gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia    

      młodocianych  pracowników, a także zbiorcze sprawozdanie statystyczne (System   

      Informacji Oświatowej) dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli z terenu Gminy. 

4. Rozpatrzono wnioski i wydano decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów  

      kształcenia młodocianych pracowników. 

5. Złożono do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wniosek w sprawie przekazania środków    

      Funduszu Pracy na konto gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom   

      kosztów kształcenia młodocianych  pracowników. 

6. Przedłożono Radzie Miejskiej informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny  

      2019/2020. 



 

7. Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań „Strategii rozwoju oświaty w Gminie  

      Świebodzice za rok 2019/2020”. 

8. Rozpatrzono wnioski i przyznano stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia      

      sportowe za rok szkolny 2019/2020. Łącznie uhonorowanych zostało 61 uczniów. 

9. Trwa sprawdzanie form realizacji obowiązku szkolnego i nauki uczniów zamieszkałych   

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

10. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone zostały nagrody dla dyrektorów szkół  

      i przedszkoli oraz nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

      Łącznie nagrodzonych zostało 25 osób. 

11. Placówki oświatowe przedłożyły wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego  

      dla nauczycieli na rok 2021. 

12. Nauczyciele złożyli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej. 

13. Zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna”.  

      Uczniowie otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 3939,99 zł. 

14. Złożono wnioski w ramach programu „Aktywna tablica”. Pozytywną opinie otrzymała  

      Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna. 

15. Zespół Szkół otrzymał zwiększona subwencję oświatową ogólną 0,4% z tytułu  

      dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. 

16. W związku ze złożoną aktualizacją wniosków na zakup podręczników, materiałów  

      edukacyjnych i ćwiczeniowych szkoły podstawowe otrzymały dodatkowe środki      

      finansowe. 

 

3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja. 

 

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

    za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt. 

2) Decyzje podatkowe: w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, 

    wysokości nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – 1 szt. 

3) Tytułu wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami                

komunalnymi – 4 szt. 

4) Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 

22 szt. 

5) Upomnienia dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym – 

403 szt. 

6)Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– 74 szt. 

7) Wnioski o egzekucję z nieruchomości – 1 szt. 

8) Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 34 szt. 

9) Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 4 szt. 

10) Kontrola obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

   – 1 szt. 

11) Wezwania do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podatnicy, 

którzy nie złożyli deklaracji – 2 szt.  

12) Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 44 szt. 

13) Zgłoszenia dotyczące nowych i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - 109 szt. 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego 

 

1) Zarejestrowano: 

aktów urodzeń: - 2 (transkrypcja aktu zagranicznego) 

aktów małżeństw: - 9 (w tym: 4 śluby cywilne, 1 ślub konkordatowy, 4 transkrypcje aktów 

zagranicznych) 



 

aktów zgonów: - 48 (w tym: 1 transkrypcja aktu zagranicznego) 

2) Wydano zaświadczenia: 

- o stanie cywilnym - 4 

- o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa: 

    do ślubów konkordatowych – 0 

    do ślubów za granicą RP - 1 

 

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

ślubne) - 8 

4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 1 

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

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

stanu cywilnego- 15 

7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego - 53 

8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 289 

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

strów Państwowych tzw. SRP - 358 aktów 

10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) - 460 

11) Usuwanie niezgodności w bazie PESEL - 63 

12) Liczba rozwodów - 8 

13) Liczba separacji - 0 

 

5.Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności 

1.  Dowody osobiste: 
 

1) wydano 114 dowodów osobistych, w tym: 

   114 poprzez osobiste stawiennictwo 

2)  przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 78 kopert z kodem PUK, 

3) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji i wprowadzono do systemu „ŹRÓDŁO” 85 

dowodów osobistych; 

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

danych, zmiany wizerunku twarzy i z powodu innych przyczyn 89 dowodów osobistych, 

5) przyjęto 17 zawiadomień o utracie dowodu osobistego, 

6) rozpatrzono 87 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym: 

− 78 poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

− 9 poprzez platformę e-PUAP, 

− 2 osoby zrezygnowały ze złożenia wniosku w formie elektronicznej 

7)    zrealizowano 185 zleceń (usuwanie niezgodności w danych osobowych, unieważnianie  

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

 z innych gmin); 

8)   rozpatrzono 3 wnioski o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 2 odpowiedzi, 1 

wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia braków. 
 

2.  Ruch ludności: 
 

• zameldowano na terenie miasta 67 osób, w tym : 

− 51 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

− 16 osób poprzez platformę e-PUAP, 

• zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 11 osób, w tym: 

− - 10 osób poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

− - 1 osoba poprzez platformę ePUAP, 



 

• wymeldowano z terenu  miasta 51 osób,  w tym: 

−  46 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

−  5 osób  poprzez platformę e-PUAP, 

• prowadzono 20  postępowań  o wymeldowanie, przygotowano 5 decyzji 

administracyjnych, 

• zameldowano 7 cudzoziemców, w tym: 6 z Ukrainy, 1 z Rosji, 

• rozpatrzono 22 wnioski o udostępnienie danych osobowych - udzielono 23 odpowiedzi 

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

• wydano 46 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, 

• zrealizowano 59 zleceń z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności  

w danych adresowych), 

• nadano numer PESEL dla 4 osób, 

• dokonano sprawdzenia 250 adresów z terenu miasta Świebodzie pod kątem ilości 

zameldowanych osób na wniosek jednej z jednostek organizacyjnych urzędu. 

 

3.  Sprawy wyborcze i referenda: 
 

− prowadzenie i obsługa rejestru wyborców (na bieżąco), 

 

4. Sprawy obronne: 

          klasyfikacja wojskowa 

 

a) sporządzono i przesłano do Starostwo Powiatowego w Świdnicy informację  

o propozycji składu osobowego do prowadzenia ewidencji osób zgłaszających do 

kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, 

- liczba mężczyzn rocznika podstawowego podlegających kwalifikacji wojsk – 90 osób, 

- liczba mężczyzn roczników starszych – 23 osoby, 

       

      b)   sporządzono i przesłano do WKU w Kłodzku zestawienie osób, które nie stawiły się do           

            kwalifikacji wojskowej, a do końca 2020 r. ukończą 24 lata (rocznik 1996) – 3 osoby. 
 

 

 

6. Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia 

1) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG: 

• wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 10 

• wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych - 24 

• wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 9 

• wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 3 

• wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 8 

 

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 

- Wznowienie wykonywania transportu drogowego - 1 

 

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

18.11.2020 r.): 



 

 

DETAL - 43 punkty 

GASTRONOMIA - 17 punktów 

 

Liczba wydanych zezwoleń (od 10.10.2020r. do 18.11.2020r.): 

 

                       Detal                             Gastronomia 

                        A   0                                   A     0 

                        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 

 

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

dzień 12.11.2020r.): 

 

1. Przy współpracy z PUP w Świdnicy trwa umowa od 15.09.2020r. do 14.03.2021r w ramach 

robót publicznych- umowa  AM.IRP.6046-60/2020 - 4 osoby na okres 6 miesięcy, 

bezpośrednio po zakończeniu terminu 4 osoby zostaną zatrudnione na czas określony 1 

miesiąc w ramach zobowiązania do umowy. 

2. Przyjęto podania osób ubiegających się o pracę w ramach robót publicznych – 2 

3. W ramach robót publicznych i staży udzielono pracownikom urlopu wypoczynkowego – 0 

dni,  zwolnienia chorobowego – 0. 

4. Na wniosek  Starostwa Powiatowego w Świdnicy dotyczącego rozkładu godzin pracy aptek 

na terenie miasta Świebodzice wydano 1 opinię. 

 

7. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego : 

w zakresie Gospodarki Nieruchomościami: 

1. Zbycie, oddanie w dzierżawę i użyczenie nieruchomości komunalnych:  

- sprzedaż lokali mieszkalnych (bezprzetargowo najemcom), za cenę 111.315 zł, 

- sprzedaż lokalu mieszkalnego (w przetargu), za cenę 52.200 zł, 

- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (w przetargu), za cenę 89.158 zł  

  (brutto),  

  łącznie zbycie nieruchomości 252.673 zł (brutto), 

- zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 5,0270 ha, 

- zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0001 ha  

 



 

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

i  użyczenie nieruchomości komunalnych oraz inne: 

 Opracowano i opublikowano łącznie 10 zarządzeń: 

 

- ZARZĄDZENIE NR 630/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 12 października 

2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  

w granicach działki 397/96 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, na rzecz 

użytkownika wieczystego tej nieruchomości 

- ZARZĄDZENIE NR 636/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 października 

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

z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego  

nr 5 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 32 w Świebodzicach wraz z udziałem 

w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

- ZARZĄDZENIE NR 637/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 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. Świdnickiej 17 w Świebodzicach wraz z udziałem 

w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

- ZARZĄDZENIE NR 638/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 października 

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

z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego  

nr 4 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Świebodzicach wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

- ZARZĄDZENIE NR 639/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 października 

2020 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy 

Świebodzice 

- ZARZĄDZENIE NR 643/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 3 listopada 2020 

r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości 

- ZARZĄDZENIE NR 644/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 3 listopada 2020 

r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  

z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego  

nr 3 położonego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 4 w Świebodzicach wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

- ZARZĄDZENIE NR 646/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 3 listopada 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. Wolności 19 w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

- ZARZĄDZENIE NR 647/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 3 listopada 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. Władysława Sikorskiego 12-12A (klatka nr 12) 

 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność 

Gminy Świebodzice 

- ZARZĄDZENIE NR 648/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 3 listopada 2020 

r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji garażowej w granicach działki nr 641/20 

położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, stanowiącej własność Gminy 

Świebodzice 

 

    

3. Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę 

i użyczenie oraz ogłoszenia o przetargach: 

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/10/630.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/10/636.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/10/637.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/10/638.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/10/639.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/11/643.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/11/644.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/11/646.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/11/647.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/11/648.pdf


 

  Opracowano i podano do publicznej wiadomości wykazy dotyczące zbycia nieruchomości 

komunalnych: 
 

Adres Nieruchomość Nr działki Obręb  

 gruntowa cz.203/7 Pełcznica 2  

 gruntowa cz. 888/3, 307 Pełcznica 2  

 gruntowa cz. 381 Śródmieście 3  

ul. Zamkowa 11 lokal mieszkalny nr 2 261 Pełcznica 2  

ul. Wałbrzyska 32 lokal mieszkalny nr 5 505/38 Śródmieście 3  

ul. Strzegomska 28 lokal mieszkalny nr 1 39/1 Śródmieście 3  

 gruntowa 267/3 Ciernie 4  

 gruntowa 267/4 Ciernie 4  

 gruntowa 267/5 Ciernie 4  

 gruntowa 267/7 Ciernie 4  

 gruntowa 267/8 Ciernie 4  

    
 

 

Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych: 
 

Nieruchomość Obręb Nr działek 
Powierzchnia 

(w ha/ m2) 

Cena 

wywoławcza 

(w zł) 

Data przetargu 

gruntowa niezabudowana 
Ciernie 5 

691/2 

udział 691/5 

0,0850 

0,0517 

60.000,00 
z VAT 19.11.2020 

godz. 10.00 
gruntowa niezabudowana 

691/3 

udział 691/5 

0,0802 

0,0517 

56.500,00 
z VAT 

 

 

4. Przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych: 

- przeprowadzono przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0707 ha obręb Śródmieście 3, w wyniku których 

wyłoniono kandydatów na nabywcę, za cenę 67.858,00 zł (brutto), 

- przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej o ogólnej powierzchni 0,0510 ha obręb Pełcznica 1, w wyniku którego 

wyłoniono kandydata na nabywcę, za cenę 21.300,00 zł (brutto), 

- odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej obręb Pełcznica 2, do którego nikt nie przystąpił, 

- odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  

przy ul. Młynarskiej 27/2, do którego nikt nie przystąpił, 

- odbyły się przetargi ustne ograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Łącznej 

25/5 i ul. Wiejskiej 3/3, do których nikt nie przystąpił, 

- przeprowadzono przetargi ustne ograniczone na sprzedaż – lokalu mieszkalnego przy  

ul. Jeleniogórskiej 18/6, w wyniku którego wyłoniono kandydata na nabywcę, za cenę 

44.500,00 zł oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika 2/3, w wyniku którego 

wyłoniono kandydata na nabywcę, za cenę 32.000,00 zł 

 

5. Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości: 

 - nadano numery porządkowe dla 2 nieruchomości budynkowych (2 zaświadczenia), 
  

6. Podziały nieruchomości: 

- wszczęto 6 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających 

podziały nieruchomości (dot. 11 działek gruntu). Wydano 5 decyzji w tym przedmiocie, 

wezwano do uzupełnienia w sprawie dwóch wniosków.  

 



 

7. Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych: 

- zlecono sporządzenie wyceny dla nieruchomości komunalnych: 

   a) 5 lokali mieszkalnych (sprzedaż bezprzetargowa) 

   b) nieruchomości gruntowej (sprzedaż bezprzetargowa) 

   c) 2 nieruchomości zabudowanych (sprzedaż bezprzetargowa) 

 

w zakresie Ochrony Środowiska: 

− postępowania w sprawie wycinki drzew - 7 

− postępowania w sprawie wycinki drzew do Starostwa Powiatowego - 1 

− postępowanie w sprawie decyzji środowiskowych – 1 

− postępowanie w sprawie przycinki drzew – 3  

− przygotowanie dyspozycji na przyjęcie psów do schroniska – 1 

− przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 8 skie-

rowań 

− przeprowadzenie kontroli wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania 

czystości 

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

nia lub magazynowania 

− przygotowanie dokumentów do rozliczenie umowy na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwie-

nie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice” 

− przygotowanie zlecenia na zakup karmy dla kotów wolno żyjących 

− przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykona-

nie usługi związanej z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Świebodzice,  

− przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykona-

nie usługi związanej z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Świebo-

dzice,   

− przygotowanie umowy na zakup i nasadzenie 35 szt. drzew gatunku jarząb szwedzki wzdłuż 

ulicy Piasta, 

− przeprowadzenie procedury i przygotowanie umowy dla zadania pn: „Utrzymanie rzeki 

Pełcznica na terenie Gminy Świebodzice”, 

− przeprowadzenie kontroli w związku ze zmianą sposobu ogrzewania – 9, 

− zlecenie wypłat dotacji na zmianę sposobu ogrzewania – 9, 

− sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

− sporządzenie rocznego sprawozdania dotyczącego utrzymania czystości i porządku w gmi-

nie i kosztów systemu gospodarki odpadami, 

- przygotowanie materiałów do sporządzenia Analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi za rok 2019, 

- przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, 

- przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 

- przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi związanej z utrzymaniem czystości i porządku – ulic, chodników, 

placów i terenów zieleni miejskiej. 

 

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 – 4, 

− zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/studium, zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 12, 

− opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości – 3 

 

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

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

) Kontynuacja prac przy sporządzaniu  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu obejmującego część obszaru pomiędzy ul. Klonową, a ul. Dębową, 

obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach. 

) Kontynuacja prac przy sporządzaniu  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb 

Pełcznica 2 w Świebodzicach. 

) Kontynuacja prac przy sporządzaniu  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb 

Pełcznica 1 w Świebodzicach. 

) Kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3  

w Świebodzicach. 

) Kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania 

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

) Kontynuacja prac dotyczących 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) 

- zakończono 3 postępowania dot. naliczenia wysokości opłaty planistycznej (Pełcznica 1) 

 

                                     

8. Gospodarka Mieszkaniowa 
 

1) Wpłynęło 18 wniosków na najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy, 

2) Zawarto 11 umów na najem lokali gminnych,    

3) Sporządzono 12 aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych, 

4) Przyjęto 16 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, 

5) Wydano 14 decyzji przyznających dodatek energetyczny,  

6) Wpłynęło 17 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

7) Wydano 14 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,  

8) Udostępniono dane osobowe dla  4 wniosków z PCPR w sprawie otrzymywania dodatków 

mieszkaniowych i energetycznych, 

9) Zrealizowano 10 wniosków na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, 

10) Na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Świebodzicach dokonano 

rocznej weryfikacji, gdzie zaopiniowano 76 wniosków. Komisja odbyła się w dniu: 26 

października 2020r.   

   

9. Promocja i Komunikacja Społeczna. 

 

- Przygotowanie komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl (79 sztuk), 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna Dnia Edukacji Narodowej, 14.10.2020 r. 

- Oprawa fotograficzna i promocyjna spotkania z dr. Januszem Kujatem pn. Tajemnice Herbu  

http://www.swiebodzice.pl/


 

   Świebodzic,  

- Oprawa fotograficzna, promocyjna z jubileuszu 12. lecia Klubu Abstynenta Odnowa    

   20.10.2020 r. 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna z przekazania środków ochronnych przez Polskie Sieci  

  Elektroenergetyczne S.A.  20.10.2020 r. 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna z pasowania na ucznia w SP nr 1, 22.10.2020 r. 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna z uroczystości wręczenia odznaczeń dla Aleksandra  

   Jermakowa, Adama Pofelskiego oraz Jana Klepca, zasługi na rzecz seniorów 26.10.2020 r. 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna - 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

- Wizyta na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej  z okazji Dnia Wszystkich Świętych, złożenie  

   kwiatów i zniczy na grobach: Gustava Beckera, Jana Mikulicza Radeckiego, Rodziny    

   Kramst, dra Adolfa Waldmanna, u stóp  pomnika Jana Pawła II oraz na miejscu katastrofy  

   budowlanej przy ul. Krasickiego, 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna, 3 Jubileuszy (jubileusz pożycia małżeńskiego oraz 2  

   jubileusze 100-lecia dwóch mieszkanek), 

- Przygotowanie wykazu lokalnych restauracji i barów wraz z logotypami i banerem, „Miasto  

  Świebodzice Wspiera Lokalnych Restauratorów”, 

- Przygotowanie materiału promocyjnego na zegar zlokalizowany przy ul. Wałbrzyskiej, 

- Przeprowadzenie 3 wywiadów z: Agatą Koperską - pracownikiem Klubu Senior+,   

  Aleksandrem Jermakowem - Przewodniczącym Polskiego  Związku  Emerytów, Rencistów  

  i Inwalidów oraz z Martą Prucnal i Olgą Oskierko, 

- Przygotowanie projektu do konkursu „Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast”, 

- Oprawa fotograficzna, promocyjna  z wideokonferencji z placówkami oświatowymi   

   04.11.2020 r. 

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

- Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- Organizacja konkursu na przygotowanie E-kartki Bożonarodzeniowej, 

- Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z dostępności cyfrowej stron internetowych  

  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

- Współorganizacja wystawy pn. „Tak Powstała Niepodległa”, 

- Organizacja mobilnej akcji poboru krwi 18.11.2020 r. 

- Odnowienie liter na tablicy upamiętniającej wszystkie osoby walczące o Niepodległą Polskę        

  (Rynek), 

- Przygotowanie życzeń i banerów z okazji Dnia Białej Laski, 42. rocznicy wyboru Jana    

  Pawła II na Papieża, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Diabetyka, 11-Listopada, Dnia  

  Studenta, Dnia Tolerancji, Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Polskiego Czerwonego      

  Krzyża 

- 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 – 30, 

− wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

     w gminnych działkach – 8 , 

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

− wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych – 3, 

− interpelacje radnych – 6, 

− interwencje mieszkańców, zarządców – 7, 

− opiniowanie projektów organizacji ruchu – 5, 



 

− współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 14, 

− współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, osobami      

     prawnymi – 14. 

 

 

2. Dokumentacje Projektowe 

 

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”. 

 

3. Inwestycje 

 

zakończono realizację zadania: „Remont kładki dla pieszych łączącej ul. Łączna z ul. Pia-

skową”, roboty wykonał Zakład Stolarski Szewczyk  z Podgórzyna.  

 

zakończono  realizację zadania: „Budowa sieci oświetlenia drogowego  przy ul. Królowej 

Elżbiety ” wykonawca firma ESB-Elektro S. Bachórz.  

 

kontynuacja realizacji zadania: „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  695 981,00zł brutto. 

 

kontynuacja realizacji zadania: „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 zadnia brutto 

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

 

kontynuacja realizacji zadania: 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 zadnia brutto 119 000,00zł. Zamawiający planował przeznaczyć   

135  566,81 zł brutto.    

 

kontynuacja realizacji zadania: „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 zadnia brutto 79 995,00zł. Zamawiający planował 

przeznaczyć 80 000,00 zł brutto.    

 

kontynuacja  realizacji zadania: „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 30.04.2021r.  

 

kontynuacja  realizacji zadania: „ Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach 

publicznych” w podziale na zadania:-przejście na ul. Jeleniogórskiej 38, Ciernie 30, Łączniej 

46, Sikorskiego 37, Sikorskiego 8, Świdnicka 32, Aleje Lipowe 1.  

 

kontynuacja  realizacji zadania: „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 30.04.2021r.  

 

kontynuacja  realizacji  zadania: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

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

mieszkańców” – Obiekt nr 8– kontynuacja” wykonawca konsorcjum Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe “STAŃCZYK” Sp. J. i „Ogrody” Grzegorz Szmidla, termin realizacji zadania 

30.04.2021r. 

 

kontynuacja realizacji 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 

brutto 139 000,00zł. 

 

rozpoczęto realizację zadania: „Budowa  oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku 

sportowym Osiedle Piastowskie”- wymiana nawierzchni. Roboty prowadzi firma TORAKOL 

Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre, kwota za realizację zadania wynosi :397 425,30 

zł. 

 

rozpoczęto realizację zadania: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

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

mieszkańców” – Obiekt nr 1 – kontynuacja”. Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo 

Budowlane „STA-DAR” Dariusz Stańczyk ul. Metalowców 2, 58-160 Świebodzice, Partner 

Konsorcjum: „OGRODY” Grzegorz Szmidla ul. Świdnicka 54/1, 58-160 Świebodzice, kwota 

za realizację zadania 1 943 154,00zł. 

 

11. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

  
W okresie od 10.10.2020r do 18.11.2020r funkcjonariusze Straży Miejskiej  

w Świebodzicach przeprowadzili 178 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta 

Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważonych podczas przeprowadzanych 

patroli. W szczególności dotyczyły one: 

 
1. ustawionych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii –  

    59 int. 



 

2. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów – 49 int. 

3. zagrożenia dla życia i zdrowia – 5 int. 

4. wraków pojazdów – 8 int. 

5. zakłócania spokoju i porządku – 5 int. 

6. zanieczyszczonych terenów – 12 int. 

7. awarii urządzeń komunalnych – 4 int. 

8. niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 5   

   int. 

9. leżących osób w miejscu publicznym będących pod wpływem alkoholu – 3 int. 

10. spalania odpadów – 4 int. 

11. zanieczyszczonej jezdni – 4 int. 

12. znalezionego portfela wraz z zawartością – 2 int. 

13. potrąconych zwierząt przez kierujących pojazdami – 2 int. 

14.dzikich zwierząt na terenie miasta – 1 int. 

15. niszczenia mienia – 2 int. 

16. spożywania alkoholu w miejscu publicznym – 5 int. 

17. nielegalnej wycinki drzew – 1 int. 

18.bezpańskich zwierząt – 5 int. 

19. pasażerów komunikacji publicznej bez wykupionego biletu – 1 int. 

20. zgonu – 1int. 

 

 W wyniku przeprowadzonych interwencji nałożono 12 mandatów  karnych na kwotę 

1200 zł  oraz udzielono 48 pouczenia w związku z popełnionymi wykroczeniami. 

 

Mandaty karne 

 

1. Art. 77 kw - 2 mandaty karne na kwotę 200 zł 

2. Art. 92 kw - 5 mandatów karnych na kwotę 500 zł 

3. Art. 97 kw - 3 mandaty karne na kwotę 300 zł 

4. Art. 96 kw - 1 mandat karny na kwotę 100 zł 

 

Pouczenia 

 

1. Art. 54 kodeksu wykroczeń – 29 pouczeń 

2. Art. 77 kodeksu wykroczeń – 1 pouczenie 

3. Art. 92 kodeksu wykroczeń -  13 pouczeń 

4. Art. 97 kodeksu wykroczeń – 4 pouczenia 

5. Art. 191 ustawy o odpadach – 1 pouczenie 

 

 

W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach 31 razy 

konwojowali środki pieniężne na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świebodzicach, Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach. 

 

 

Udzielono: 4 asysty pracownikom Urzędu Miejskiego oraz 1 asystę  pracownikom MZN. 

 

 Przeprowadzono 8 kontroli miejsc zagrożonych popełnianiem wykroczeń oraz 

przestępstw.                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Zabezpieczano następujące imprezy/wydarzenia: 

 

1. Procesję Fatimską, 



 

2. Akcję „znicz”, 

3. protesty kobiet. 

 

W omawianym okresie odbyły się 2 wspólne służby z Policją. 

 

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. Bieżąca praca 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. 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. 

4. Przygotowanie i złożenie rozliczenia grantów przyznanych w ramach „Zdalna Szkoła” oraz 

„Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

5. Przygotowanie i złożenie oferty konkursowej w ramach modułu 1 b Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. 

6. W dniu 21.10.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice wraz z jednostkami 

organizacyjnymi na lata 2020-2022 z możliwością przedłużenia do 2024 r.”  

7. W dniu 22.10.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn. „Remont drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach wraz  

z remontem oświetlenia i doświetleniem przejść dla pieszych.”. Procedura jest 

kontynuowana. 

8. W dniu 28.10.2020 r. została podpisana umowa, na realizację zadania pn. „Budowa 

oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym – Osiedle Piastowskie, 

Świebodzice”. Postępowanie zostało zakończone zamieszczeniem ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz sporządzeniem protokołu. 

9. W dniu 12.11.2020 r. została podpisana umowa na zadanie pn.”Kompleksowe 

ubezpieczenie Gminy Świebodzice wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 

z możliwością przedłużenia do 2024 r.”. Postępowanie zostało zakończone zamieszczeniem 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

sporządzeniem protokołu. 

10. Bieżąca pomoc wydziałom w przygotowaniach postępowań do 30 tyś. euro. 

 

 

13. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta 

 

1) W okresie od 10 października 2020 r. do 18 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta 

uczestniczył w następujących spotkaniach: 

 



 

19.10.2020r. - Posiedzenie Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata  

                           2021-2027 – lista projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

24.10.2020r. - Otwarcie zawodów karate o Memoriał Jurka Wesołowskiego pod       

                           patronatem Burmistrza Miasta, 

27.10.2020r.  - Spotkanie z Ryszardem Kuną – synem 100 latki Józefy Kuny – wręczenie   

                          dyplomów od Prezydenta, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza   

                          Miasta oraz kosza upominkowego, 

30.10.2020r.  - Spotkanie z potencjalnym inwestorem w sprawie możliwości ulokowania   

                          w Świebodzicach inwestycji o wartości 400 mln euro, 

07.11.2020r.  -  50-lecie Złotych Godów Państwa Danieli i Zbigniewa Puszczewiczów, 

09.11.2020r.  -  Wizyta domowa u 100 latki Pani Janiny Murawskiej – wręczenie    

                          dyplomów od władz Państwa oraz życzeń wraz z koszem upominkowym   

                          od Burmistrza Miasta, 

11.11.2020r. -  złożenie okolicznościowej wiązanki i zapalenie zniczy przed Tablicą   

                         upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji Święta    

                         Niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Burmistrz Miasta 

 

                     /-/ Paweł Ozga 
Opracowanie: 

Wydziały UM 

Sprawozdanie stanowi załącznik 

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

Sporządziła: Agata Zimnicka 


