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                  Świebodzice, dnia 28 października 2021 r. 

BR.0007.45.2021AZ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Miasta 

 za okres od 21 września 2021 r. do 26 października 2021 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 21.09.2021 r. do 26.10.2021 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 

1487 spraw, 

 w ramach przyjęć wtorkowych Burmistrza Miasta przyjęto – 34 osoby, 

 potwierdzono 14 profili zaufanych. 

 

       Wydano 24 zarządzenia Burmistrza Miasta: 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r., 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 15A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Giny Świebodzice, 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r., 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 

 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn.: „remont drogi gminnej ulicy 

Aleje Lipowe w Świebodzicach wraz z remontem oświetlenia i doświetleniem przejść 

dla pieszych”, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 

położonego w budynku przy ul. Kolejowej 30 w Świebodzicach wraz z udzielam  

w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy  

ul. Szkolnej 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 20/10000 stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej  

w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 48 dla lokalu mieszkalnego mieszkalnego nr 6, 

który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego 

współwłasności gruntu w działce nr 641/1, obręb 0003 Śródmieście 3, 

 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/790/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice  

z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 
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pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego  

w budynku przy ul. Kolejowej 16 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla  

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy  

ul. Kolejowej 3-3A brama 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości  

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla  

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy  

ul. Świdnickiej 14 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla  

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy  

ul. Towarowej 11 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla  

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy  

ul. Towarowej 11 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie: wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na 

najem socjalny, 

 zmieniające Zarządzenie nr 1213/2014 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 13  

października 2014 r. w sprawie utworzenia listy budynków, w których lokale stanowiące 

mieszkaniowy zasób Gminy Świebodzice wyłączono ze sprzedaży, 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka  

Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, 

 w sprawie prowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy  

Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 

położonego w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4A w Świebodzicach wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 254/10000 stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej  

w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 2 dla lokalu niemieszkalnego, który zostanie  

wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności 

gruntu w działce nr 515/7, obręb 0003 Śródmieście 3, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla  

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy  

ul. Henryka Sienkiewicza 17 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice, 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r., 
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 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego,  

połączonego z treningiem Akcji Kurierskiej na temat: „Ochrona ludności  

w ramach prowadzonych działań obronnych – Gminne Ćwiczenie Obronne 2021”. 

 

2. Edukacja i Sprawy Społeczne 

 

1. Przedłożono do Wydziału Finansowo-Budżetowego projekty budżetów placówek  

oświatowych na rok 2022. 

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

pozostających w dyspozycji gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów  

kształcenia młodocianych  pracowników oraz sprawozdanie statystyczne  

(System Informacji Oświatowej) dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli z terenu 

Gminy. 

3. Zatwierdzono aneksy do projektów organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022. 

4. Placówki przedłożyły sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2020/2021. 

5. Rozpatrzono wnioski i wydano decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom  

kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

6. Złożono do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wnioski w sprawie przekazania  

środków Funduszu Pracy na konto gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie  

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych  pracowników. 

7. Przedłożono Wojewodzie Dolnośląskiemu zbiorcze sprawozdanie  z przeprowadzonych  

w Gminie Świebodzice działań w celu promocji szczepień ochronnych przeciwko  

COVID-19. 

8. W dniu 22 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 3.800,00 zł. 

9. Złożone zostały dla szkół podstawowych wnioski o udzielenie wsparcia finansowego  

w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

10. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 -”Wyprawka szkolna” gmina 

otrzymała środki finansowe w kwocie 8440 zł.  

11. Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Przedszkola nr 3 Niezapominajka o przyznanie 

dofinansowania w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 

lata 2021-2025” 

12. Dnia 14 października w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia  

Edukacji Narodowej, podczas którego wręczone zostały nagrody dla dyrektorów szkół  

i przedszkoli oraz nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno —wychowawcze. 

Łącznie nagrodzonych zostało 25 osób, w tym 8 dyrektorów. 

13. W miesiącu październiku w szkołach podstawowych odbyły się uroczystości pasowania 

pierwszoklasistów na uczniów szkoły. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 

władz miasta. 

14. Dnia 2 października uczniowie świebodzickich placówek oświatowych wzięli udział  

w akcji sadzenia drzewek w Dolinie Różaneczników w Książańskim Parku  

Krajobrazowym. 

15. Dnia 9 października po raz dwudziesty czwarty w Szkole Podstawowej Integracyjnej  

w Świebodzicach odbyło się uroczyste sadzenie żonkili, inaugurujące międzynarodową 

kampanię „Pola Nadziei”. W akcji sadzenia żonkili wziął udział Zastępca Burmistrza  

Miasta  Tobiasz Wysoczański. „ Pola Nadziei” to kampania, która ma na celu  

promowanie niesienia pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. 
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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.Tytuły wykonawcze  dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym  

i leśnym – 54 szt. 

3.Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 13 szt. 

4.Upomnienia dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym  

i leśnym – 281 szt.  

5.Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 2 szt.      

6.Wnioski o egzekucję z nieruchomości –  1 szt.  

7.Wnioski o wpis w księdze wieczystej – 6 szt.  

8.Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 31 szt. 

9.Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 28 szt.  

10. Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 2.500 szt. 

11. Zgłoszenia dotyczące nowych i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi –  2.668 szt. 

12. Wezwania odnośnie złożenia deklaracji  za odpady komunalne – 16 szt. 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego 

 

1) Zarejestrowano: 

aktów urodzeń: - 5 (4 transkrypcje aktu zagranicznego, 1 przysposobienie) 

aktów małżeństw: - 14 (w tym: 7 ślubów cywilnych, 3 śluby konkordatowe, 4 transkrypcje     

                                        aktu zagranicznego) 

aktów zgonów: - 40 

2) Wydano zaświadczenia: 

- o stanie cywilnym – 0, 

- o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa: 

    do ślubów konkordatowych – 1, 

    do ślubów za granicą RP – 0. 

 

3) Przyjęto oświadczenia o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego (zapewnienia  

    przedślubne) - 14, 

4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 5, 

5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 4, 

6) Dokonano czynności w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego - 17, 

7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego – 35, 

8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 171, 

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

     Rejestrów Państwowych tzw. SRP – 362 aktów, 

10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) – 427, 

11) Usuwanie niezgodności w bazie PESEL – 54, 

12) Liczba rozwodów – 6, 

13) Liczba separacji – 0. 

 

5. Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności 

1.  Dowody osobiste: 
 

1) wydano 175 dowodów osobistych, w tym: 
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   - 174 poprzez osobiste stawiennictwo, 

   - 1 dowód osobisty wydano poza siedzibą Urzędy w miejscu zamieszkania/leczenia  

          osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej, 

2)  przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 142 koperty z kodem PUK, 

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

185 dowodów osobistych, 

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

danych, zmiany wizerunku twarzy i z powodu innych przyczyn 157 dowodów osobistych, 

5) przyjęto 17 zawiadomień o utracie dowodu osobistego, 

6) rozpatrzono i przyjęto do realizacji 155 wnioski o wydanie dowodu osobistego w tym: 

- 153 poprzez osobiste stawiennictwo, 

- 2 wnioski przyjęto poza siedzibą Urzędu w miejscu zamieszkania/leczenia osoby   

        niepełnosprawnej lub przewlekle chorej, 

7)  zrealizowano 73 zlecenia (usuwanie niezgodności w danych osobowych, unieważnianie  

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

 z innych gmin), 

8)  Rozpatrzono 2 wnioski o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 2 odpowiedzi, 

9)  nadano numer PESEL dla 2 osób. 
 

2.  Ruch ludności: 
 

 zameldowano na terenie miasta 71 osób, w tym : 

 66 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 5 osób poprzez platformę e-PUAP, 

 zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 27 osób, 

 wymeldowano z terenu  miasta 39 osób w tym: 

 25 osób poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 14 osoby poprzez platformę e-PUAP, 

 prowadzono 17 postępowań  o wymeldowanie, przygotowano 4 decyzje 

administracyjne, 

 zameldowano 14 cudzoziemców, w tym: 

13 z Ukrainy i 1 z Islandii, 

 wydano 51 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, 

 zrealizowano 70 zlecenia z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności  

w danych adresowych), 

 nadano numer PESEL dla 8 osób, 

 rozpatrzono 26 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców oraz rejestru PESEL – udzielono 25 odpowiedzi pozytywne z 2 

rejestrów: z rejestru PESEL i Rejestru Mieszkańców, 2 wnioskodawców wezwano do 

uzupełnienia braków formalnych, 4 wnioskodawcom wydano postanowienia o 

odmowie udostępnienia danych z powodu przekroczenia limitu w postaci 300 danych 

jednostkowych rocznie. 

 

3.  Sprawy wyborcze i referenda: 
 

 prowadzenie i obsługa rejestru wyborców (na bieżąco), 

 

4. Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe 

 

 Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w dziedzinie obrony 

cywilnej w 2021 r. na obszarze województwa dolnośląskiego w dniu 21 października odbył się 

trening powszechnego ostrzegania o uderzeniach z powietrza, w którym uczestniczyły 
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wszystkie gminy i powiaty. Zgodnie ze scenariuszem podczas tego treningu nie był 

aktywowany podsystem akustycznego ostrzegania mieszkańców z wykorzystaniem syren 

alarmowych, a obieg informacji o zagrożeniu odbywał się za pomocą łączności radiowej (sieć 

łączności radiowej wojewody dolnośląskiego). 

 

 Zgodnie z kalendarzowym planem szkolenia obronnego województwa dolnośląskiego na 

rok 2021 w dniu 26 października odbyła się pierwsza część 2 dniowego Gminnego Ćwiczenia 

Obronnego 2021 w ramach Powiatowego Ćwiczenia Obronnego 2021. w pierwszym dniu 

odbył się trening Akcji Kurierskiej na terenie powiatu świdnickiego. W treningu uczestniczyły 

wszystkie gminy powiatu świdnickiego, Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Wojskowa 

Komenda Uzupełnień w Kłodzku. 

 

 Akcja Kurierska – jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej system 

doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych 

przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby 

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

 

 Celem akcji kurierskiej jest dostarczenie kart powołania bezpośrednio żołnierzom 

rezerwy zamieszkałym na terenie danego miasta. 

 

Kwalifikacja wojskowa: 

 

Trwa kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Świdnickiego. Dotychczas z gminy 

Świebodzice stawiło się 74 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 4 mężczyzn z roczników 

starszych. Wobec 5 osób, które nie stawiły się do kwalifikacji bez podania przyczyny na 

wniosek Powiatowej Komisji Lekarskiej sporządzono i skierowało do Komisariatu Policji w 

Świebodzicach postanowienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w postaci 

doprowadzenia ww. osób na Powiatową Komisję Lekarską. 

 

5. Gospodarka mieszkaniowa 

 

 Skierowania na lokale mieszkalne – 3, 

 Skierowania na lokale socjalne – 3, 

 Ilość wniosków – 13, 

 Komisje Mieszkaniowe – 1 – odbyła się 19 października 2021 i zaopiniowała 13 

wniosków, oraz przeprowadziła roczną weryfikację wniosków na najem lokali Komisja 

Mieszkaniowa zaopiniowała 66 wniosków. 

 

6. Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia 

 

1) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG: 

 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 5 

 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych - 19 

 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 13 

 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 5 

 wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 5 

 

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

taksówką : 

- liczba licencji ogółem – 30 (w tym nowo wydanych – 0, 

  likwidacja – 0 
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  zmiany danych w licencji – 0). 

- Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką – 0. 

- Wznowienie wykonywania transportu drogowego – 0. 

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

26.10.2021 r.): 

 

DETAL - 44 punktów 

GASTRONOMIA - 16 punktów 

 

Liczba wydanych zezwoleń (od 21.09.2021r. do 26.10.2021r.): 

 

                       Detal                             Gastronomia 

                        A   1                                   A    0 

                        B   1                                   B    0 

                        C   1                                   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 % alkoholu na 

terenie Świebodzic (typ ABC): 

DETAL - liczba 200 zezwoleń w tym: 

typ A – liczba 80 - wykorzystanych – 43 

typ B – liczba 60 – wykorzystanych - 40 

typ C – liczba 60 – wykorzystanych – 41 

 

GASTRONOMIA - liczba 80 zezwoleń w tym: 
typ A – liczba 40 - wykorzystanych – 16 

typ B – liczba 20 – wykorzystanych - 9 

typ C – liczba 20 – wykorzystanych - 6 

 

1) Wpłynął wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem  

sprzedaży – wydano decyzję typ ABC. Zarejestrowano i zapisano decyzję oraz wpłaty  

w systemie RADIX ALK za korzystanie z zezwoleń alkoholowych i wprowadzono  

informacje przedsiębiorstwa do systemu CEIDG o uzyskanych uprawnieniach. 

2) Zarejestrowano opłaty III raty do systemu RADIX ALK i odnotowano w teczkach  

przedsiębiorców kwoty oraz dowody wpłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych dla 

wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia w detalu i gastronomii – 164. 

3) Wpłynęły 3 oświadczenia o likwidacji punktu sprzedaży. Wydano decyzje wygaszenia typ 

A-3, B-3, C-3. Zarejestrowano i zapisano decyzję oraz wpłaty przypis odpis w systemie  

RADIX ALK za korzystanie z zezwoleń alkoholowych i wprowadzono informacje  

przedsiębiorstwa do systemu CEIDG o wygaszeniu uprawnień. 

 

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

dzień 26.10.2021r.): 

1. Przy współpracy z PUP w Świdnicy zostały zawarte umowy od 01.06.2021r. do  

    30.11.2021r. w ramach robót publicznych – umowa KK.IRP.6046-52/2021 – 5 osób na  

    okres 6 miesięcy, bezpośrednio po zakończeniu terminu 5 osób zostanie zatrudnione na  

    czas określony 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy. 

2. Przyjęto podania osób ubiegających się o pracę w ramach w ramach robót publicznych – 0,     

    ubiegających się o staż – 0. 

3. W ramach robót publicznych udzielono pracownikom urlopu wypoczynkowego – 1 dzień,    

    zwolnienia chorobowego – 0, zasiłek opiekuńczy – 0 dni, opiekę na dziecko – 0 dni. 
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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 nieruchomości komunalnych:  

- sprzedaż 13 lokali mieszkalnych (bezprzetargowo najemcom) za cenę 245.556,00 zł, 

- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (przetarg) za cenę 113.200,00 zł, 

  łącznie zbycie nieruchomości 358.756,00 zł 

 

2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia nieruchomości 

komunalnych oraz inne: 

 Opracowano i opublikowano łącznie 15 zarządzeń: 
 ZARZĄDZENIE NR 871/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 28 września 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 15A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego 

własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 874/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 6 października 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 

położonego w budynku przy ul. Kolejowej 30 w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 875/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 6 października 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Szkolnej 3  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 876/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 6 października 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 20/10000 stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzicach przy 

ul. Świdnickiej 48 dla lokalu mieszkalnego nr 6, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości 

wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 641/1, obręb 0003 

Śródmieście 3 

 ZARZĄDZENIE NR 877/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 7 października 

2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/790/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice  

z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy 

ul. Kolejowej 16 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego 

własność Gminy Świebodzice. 

 ZARZĄDZENIE NR 879/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 października 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Kolejowej 3-3A 

brama 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 880/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 października 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 14 

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 881/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 października 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Towarowej 11  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice 

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/09/871.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/874.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/875.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/876.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/877.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/879.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/880.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/881.pdf
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 ZARZĄDZENIE NR 882/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 października 

2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Towarowej 11  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 884/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 14 

października 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 1213/2014 Burmistrza Miasta Świebodzice  

z dnia 13 października 2014 r. w sprawie utworzenia listy budynków, w których lokale stanowiące 

mieszkaniowy zasób Gminy Świebodzice wyłączono ze sprzedaży 

 ZARZĄDZENIE NR 885/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 14 

października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świebodzice, na rzecz TAURON Dystrybucja 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków 

 ZARZĄDZENIE NR 887/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 15 

października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu 

mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4A w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 888/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 15 

października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 254/10000 stanowiącego 

własność Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej  

w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 2 dla lokalu niemieszkalnego, który zostanie 

wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu  

w działce nr 515/7, obręb 0003 Śródmieście 3 

 ZARZĄDZENIE NR 889/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 22 

października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa 

dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 17 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego 

własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 890/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 22 

października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy 

Świebodzice 

 

3) Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszenia  

    o przetargach: 

Opracowano i podano do publicznej wiadomości: 

- wykazy dotyczące zbycia nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym: 

Ulica Nieruchomość Nr działki Obręb 

Kazimierza Pułaskiego 31 lokal mieszkalny nr 1 692 Śródmieście 3 

Świdnicka 17 lokal mieszkalny nr 2 321/30 Śródmieście 3 

Aleje Lipowe 11 lokal mieszkalny nr 1 278/11 Śródmieście 3 

Świdnicka 48 części wspólne udział 20/10000 641/1 Śródmieście 3 

Jeleniogórska 22 lokal mieszkalny nr 7 361/17 Pełcznica 2 

Marsz. Józefa Piłsudskiego 5 lokal mieszkalny nr 3 497 Śródmieście 3 

Wałbrzyska 15 lokal mieszkalny nr 5 530/9 Śródmieście 3 

Juliusza Słowackiego 3 lokal mieszkalny nr 4 418/40 Śródmieście 3 

Bolesława Prusa 10 lokal mieszkalny nr 6 373/91 Śródmieście 3 

Świdnicka 2 części wspólne udział 254/10000 515/7 Śródmieście 3 

 

- ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych: 

Nieruchomość Obręb 
Nr 

działek 

Powierzchnia 

(w ha) 

Cena 

wywoławcza 

(w zł) 

Data prze-

targu 

lokal użytkowy nr L1 Strzegomska 36 606/2 54,50 87.000,00 05.11.2021 

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/882.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/884.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/885.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/887.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/888.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/889.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/10/890.pdf
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lokal użytkowy nr L1 Zwycięstwa 14 210 14,59 20.400,00 godz. 9.00 

lokal użytkowy nr L2 

+ udział we współwłasności 

nieruchomości przyległej 

(podwórko) 

Młynarska 27 
333/5, 

333/13 

59,70 

+ udział 

1734/10000 

113.000,00 

lokal mieszkalny nr 3 Rynek 3 384/1 77,29 177.000,00 
25.11.2021 

godz. 9.00 

gruntowe niezabudowane Pełcznica 2 
876/29, 

866/46 

0,0941 

0,0053 

203.196,00 

z VAT 

25.11.2021 

godz. 10.00 

 

4) Przetargi na zbycie (sprzedaż) nieruchomości komunalnych: 

- przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych     

   niezabudowanych, w wyniku których wyłoniono kandydatów na nabywcę, za cenę  

   25.234,00 zł 

 

5) Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych: 

- zlecono sporządzenie wycen dla 12 nieruchomości komunalnych 

 

6) Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości: 
- nadanie numeracji porządkowej nieruchomości – 2, 

- sprostowanie numeracji porządkowej dla nieruchomości -1, 

- kontynuowanie procedury nadania nazwy ulicy. 
 

7) Podziały nieruchomości: 

- wszczęto 2 sprawy związane z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających    

  podział nieruchomości. Wydano 2 decyzje w tym przedmiocie. 

 

8) Inne: 
- kontynuacja 4 procedur sprzedaży części nieruchomości wspólnych adaptowanych na cele 

mieszkalne, 

- wszczęcie 6 postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich dla działek 

zlokalizowanych w obrębie Pełcznica 1 

 

w zakresie Ochrony Środowiska: 

 postępowania w sprawie wycinki drzew – 10, 

 postępowania w sprawie przycinki drzew – 2,  

 przygotowanie wniosków na wycinkę drzew z terenów gminnych do Starostwa  

Powiatowego – 3,  

 przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 5, 

 przygotowanie dyspozycji na przyjęcie zwierząt do Schroniska – 7, 

 kontynuacja postępowania o usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego na ten cel, 

 przygotowanie zlecenia na wycinkę i przycinkę drzew z terenów gminnych, 

 podjęcie czynności wyjaśniających odnośnie właścicieli psów, które zostały odebrane ze 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

 wydawanie opiekunom społecznym karmy dla kotów wolno żyjących z terenu Gminy  

Świebodzice, 

 udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 2, 

 analiza złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań  

inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice 

– 11, 

 sporządzenie umów na ww. dotację – 8, 

 podpisanie ww. umów z dotowanymi – 8, 

 sporządzenie kart odbioru odpadów z terenu Gminy Świebodzice – 3, 
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 przygotowanie dokumentów do WFOŚiGW celem rozliczenia dotacji na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice, 

 przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Świebodzice, 

 przygotowanie Zarządzenia odnośnie Deratyzacji na terenie Gminy Świebodzice,  

 

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 – 16, 

 zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/studium, zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 17, 

 opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości – 4. 

 

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

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

 

1) Rozpoczęcie procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 260 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w Świebodzicach, ul. Strzegomska, dz. nr 82, obręb Ciernie 4, jedn. ew. 021902_1”. 

2) Rozpoczęcie procedury o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa 

Osiedla 71 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”. 
 

8. Promocja i Komunikacja Społeczna 

 

 Przygotowanie 68 komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl; 

 Obsługa portalu miejskiego www.swiebodzice.pl, mediów społecznościowych, innych 

kanałów informacyjnych; 

 Przygotowanie materiałów promocyjnych: plakatów,  banerów okazjonalnych; 

 Przygotowanie dyplomów, podziękowań okazjonalnych; 

 Przygotowanie mapy atrakcji turystycznych na dworcu PKP w Świebodzicach- promocja 

miasta; 

 Promocja akcji szczepień na terenie Gminy; 

 Promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; 

 Udział w spotkaniach roboczych z Przewodniczącą Świebodzickiej Rady Seniorów; 

 Udział i promocja - spotkanie  z Pawłem Fajdkiem – brązowym medalistą olimpijskim 

(21.09); 

 Organizacja i udział -  szkolenie dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania dotacji z 

budżetu Gminy Świebodzice i środków zewnętrznych (23.09); 

 Udział i promocja  - spotkanie w Dolnośląskim Klubu Harbińczyka pn. Polacy na Dalekim 

Wschodzie (24.09); 

 Pomoc w organizacji oraz udział i promocja w Gustavach – świebodzickim święcie 

zegarów (25.09); 

 Udział i promocja - akcja szczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19  (25.09); 

 Udział  i promocja -  II spotkanie informacyjno-edukacyjne dot. Programu Czyste 

Powietrze (30.09); 

 Udział i promocja - spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz (30.09); 

 Przygotowanie materiałów, wydanie oraz dystrybucja na terenie Miasta Świebodzice 

biuletynu samorządowego pn. Życie Świebodzic; 

http://www.swiebodzice.pl/
http://www.swiebodzice.pl/
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 Udział  i promocja - uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych - Bal 

Seniora (1.10); 

 Udział  i promocja - Jubileusz z okazji 25-lecia Partnerstwa Miast Świebodzice – Waldbröl 

(1-3.10); 

 Udział  i promocja  - otwarcie nowej Sali do ćwiczeń w siedzibie Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków (8.10); 

 Promocja prac remontowych prowadzonych na ul. Aleje Lipowe (12.10); 

 Udział  i promocja - uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 2 (14.10); 

 Udział i promocja - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10); 

 Złożenie kwiatów oraz znicza pod Pomnikiem Jana Pawła II z okazji 43 rocznicy wyboru 

Karola Wojtyły na papieża (16.10); 

 Przygotowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z 

Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, przeprowadzenie konsultacji w tym zakresie; 

 Udział i promocja -  kobiecy event pn. Pełną Piersią (16.10); 

 Udział  i promocja - podsumowanie akcji „Pomóż Mi” (20.10); 

 Udział i promocja  - 13 rocznica Klubu Abstynenta ODNOWA (20.10); 

 Udział i promocja - spotkanie autorskie  ze Stanisławem Dzierniejko (21.10); 

 Rozstrzygnięcie konkursu na najładniej ukwiecone okno, balkon, posesję, firmę (22.10); 

 Pomoc w organizacji oraz udział w V Senioraliach (23.10) 

 Udział i promocja -  obchody Dnia Białej Laski (26.10); 

 

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

1. Bieżące sprawy : 

 interwencje w sprawie oświetlenia – 11, 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

     w gminnych działkach – 7, 

 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 – 3, 

 interwencje mieszkańców, zarządców – 19, 

 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 3, 

 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 5, 

 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, osobami     

     prawnymi – 21. 

 

2. Dokumentacje Projektowe 

 

Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej: 

- Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla kanalizacji deszczowej w ulicy     

  Olszańskiej, 

- Wykonanie PFU dla zadania „Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim”.  

 

Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej: 

- Wykonanie PFU dla „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania     

   przejść dla pieszych”. 
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3. Inwestycje 

 

Kontynuacja prac budowlanych na zadaniu: 

„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników  

i jezdni w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach”  

– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Siennej. 

 Roboty budowlane prowadzi firma TOMY-BUD Tomasz Gajewski ze Świebodzic. 

 

Kontynuacja prac budowlanych na zadaniu: Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem 

na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej” - kanalizacja 

deszczowa w ul. Lotniczej. Roboty budowlane prowadzi firma TOMY-BUD Tomasz Gajewski 

ze Świebodzic. 

 

Kontynuacja prac budowlanych na zadaniu: „Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka 

Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+” w celu  utworzenie  

w 2021 r. czterdziestu ośmiu nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17      

w Świebodzicach. Roboty budowlane prowadzi Spółka SK Construction &Development  

z siedzibą w Wysokiej.  

 

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. 

 

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 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. 

 

Zakończono realizację zadania: „Remont ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach’ wykonawca 

konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjne i Handlowe 

„COM -D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor Partner Konsorcjum: 

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-560 

Jelenia Góra. 

 

4. Procedury 

Zakończono procedurę przetargową dla zadania pn.:  
„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych remontowych istniejącego lokalu usługowego wraz z jego wyposażeniem  

w celu „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + II w Świebodzicach”. 

Unieważniono procedurę przetargową dla zadania pn.: 
„Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz    

z otoczeniem”, z podziałem na zadania: 

- Wymiana wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej przed Budynkiem A, 

- Poszerzenie drogi przeciwpożarowej przy Budynku A. 

Trwa procedura przetargowa dla zadania pn.:   

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej” na działkach 

nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, 

Świebodzice.  
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10. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

  
 W okresie od 21.09.2021r do 26.10.2021r funkcjonariusze Straży Miejskiej  

w Świebodzicach przeprowadzili 148 interwencje zgłoszone przez mieszkańców miasta 

Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważone podczas przeprowadzanych patroli. 

W szczególności dotyczyły one: 

 
1. bezpańskich zwierząt – 7 int. 

2. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów – 71 int. 

3. szkód wyrządzonych przez wiatr – 14 int. 

4. zakłócanie spokoju i porządku – 7 int. 

5. zanieczyszczanych terenów – 15 int. 

6. zagrożenia dla życia i zdrowia – 2 int. 

7. osób w stanie upojenia alkoholowego – 6 int. 

8. odnalezionych dokumentów – 1 int. 

9. zaniedbanych zwierząt – 1 int. 

10. martwych zwierząt – 4 int. 

11. wraków pojazdów – 4 int. 

12. spożywania alkoholu w miejscu publicznym – 3 int. 

13. spalania odpadów – 3 int. 

14. awantury domowej (asysta policji) – 1 int. 

15. nietrzeźwej osoby opiekującej się dzieckiem – 1 int. 

16. inne – 8 int. 

 

 W wyniku przeprowadzonych interwencji  nałożono 13 mandatów  karnych na kwotę 

1900 zł  oraz udzielono 45 pouczeń w związku z popełnionymi wykroczeniami. 

 
 W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach 2 razy 

konwojowali środki pieniężne na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

 

 Udzielono 6 asyst pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 2 asysty 

pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, 1 asysty pracownikom 

Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz 1 asystę funkcjonariuszom Policji. 

 

Ponadto przeprowadzono 7 ustaleń na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

 

Zabezpieczono również: 

– procesję Fatimską, 

– Senioralia.                                                                                                                                                                                                                                 

 

11. Rozwój, Strategia i Zamówienia Publiczne 

 Bieżąca praca w ramach projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (wykonywanie kontroli na miejscach realizacji 

zdania, przyjmowanie wniosków o wypłatę grantu, weryfikacja wraz z sprawozdawczością 

wniosków o wypłatę grantu, przygotowywanie dokumentów dla Lidera projektu). 

 Bieżąca praca w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowanego w porozumieniu  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

(prowadzenie punktu informacyjnego, organizacja spotkania z mieszkańcami w dniu 

30.09.2021 r. oraz przygotowanie sprawozdania). 
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 Przygotowanie wniosku o płatność końcową w ramach projektu pn. „Nowe miejsca 

żłobkowe dla świebodzickich maluchów!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 

 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 w tym złożenie kolejnego wniosku o płatność. 

 Przygotowanie i złożenie za pomocą platformy SL2014 wniosku o płatność nr 2 – 

sprawozdawczego w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed 

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej  

w Świebodzicach” dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020. 

 Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 

grantowego Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

 W dniu 22.09.2021 r. dokonano wyboru oferty w postepowaniu pn. „Budowa i przebudowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni w rejonie ulicy 

Siennej w Świebodzicach” – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W dniu  

1.10.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą. Procedura udzielenia zamówienia 

została zakończona sporządzeniem stosownych dokumentów. Dokumentacja  

z postępowania została przekazana do UMWD. 

 Kontunuowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zadania „Utworzenie  

i wyposażenie Klubu Senior+ II w Świebodzicach”, w postępowaniu została wybrana oferta 

najkorzystniejsza. 

 W dniu 22.10.2021 r. zostało unieważnione postepowanie przetargowe na zadanie pn. 

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

z otoczeniem”. Procedura udzielenia zamówienia została zakończona sporządzeniem 

stosownych dokumentów. 

 Ogłoszenie w dniu 8.10.2021 r. postepowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa drogi 

gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej” na działkach nr 555/5; 

547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, 

Świebodzice." Procedura udzielenia zamówienia publicznego jest kontynuowana. 

 Pomoc wydziałom UM oraz jednostką organizacyjnym w zakresie udzielania zamówień. 

 

12. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta 

 

1) W okresie od 21 września 2021 r. do 26 października 2021 r. Burmistrz Miasta 

uczestniczył w następujących spotkaniach: 

 

21.09.2021r. - Spotkanie z Pawłem Fajdkiem – Mistrzem Olimpijskim w rzucie młotem, 

22.09.2021r. - Spotkanie ze Starostą Piotrem Fedorowiczem i przedstawicielem    

  Europejskiego Banku Inwestycyjnego Ochrony Środowiska oraz Fundacją    

  KEZO w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na przygotowanie  

  i realizację projektów termomodernizacyjnych (utworzenie KLASTRA     

  ŚWIDNICKA ENERGIA ODNAWIALNA), 

01-03.10.2021r. - Udział w obchodach 30 rocznicy Zjednoczenia Niemiec oraz 25-lecia    

  Partnerstwa Miast z miastem Partnerskim Waldbröl – wyjazd do Waldbröl, 

08.10.2021r. - Udział w otwarciu przez Związek Diabetyków salki rehabilitacyjnej  

  w Szkole Podstawowej nr 1,  

08.10.2021r. - Spotkanie z załogą ZWiK z okazji „Dnia Pracownika Wodociągów”, 
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12.10.2021r. 

 

12.10.2021r. 

 

13.10.2021r. 

 

 

14.10.2021r. 

14.10.2021r. 

19.10.2021r. 

20.10.2021r. 

20.10.2021r. 

23.10.2021r. 

23.10.2021r. 

 

26.10.2021r. 

 

       

 

 

 

 

- Spotkanie z firmą Nida, przedstawicielem „Invest-Park” dot. nabycia    

  nieruchomości w obrębie Pełcznicy, 

- Udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej    

  przez ZNP,     

- Warszawa - spotkanie plenerowe środowisk samorządowych, wystąpienie    

  przedstawicieli samorządów i przyjęcie apelu środowisk oraz przekazanie na   

  ręce Marszałka i V-ce Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Pasowanie na Ucznia klasy I – Szkoła Podstawowa nr 2, 

- Obchody Dnia Edukacji Narodowej w MDK,   

- Rada Nadzorcza ZWiK, 

- Rada Nadzorcza ZWiK, 

- Zakończenie akcji „Pomóż Mi” w MDK, wręczenie nagród uczestnikom, 

- 50-lecie pożycia małżeńskiego Danuty i Adama Bujak, 

- Udział w V Senioraliach zorganizowanych przez Związek Emerytów  

   i  Rencistów, 

- Spotkanie z członkami Związku Niewidomych z okazji „Dnia Białej Laski”. 

   

  

  

  

                   Burmistrz Miasta 
 

                     /-/ Paweł Ozga 

 

 
Opracowanie: 

Wydziały UM 

Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu z sesji z dnia  …….. 

Sporządziła: Agata Zimnicka 


