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                  Świebodzice, dnia 23 listopada 2021 r. 

BR.0007.46.2021AZ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Miasta 

 za okres od 27 października 2021 r. do 22 listopada 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 27.10.2021 r. do 22.11.2021 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 1064 spraw.  

 W ramach przyjęć wtorkowych Burmistrza Miasta przyjęto -  12 osób. 

 Potwierdzono 16 profili zaufanych.   

 

       Wydano 20 zarządzeń Burmistrza Miasta: 

 

 powołania Komisji Odbiorowej wykonania rekultywacji składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie, 

 rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia 

Narodowego Spisu Powszechnego 2021, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Szkolnej 21  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 powołania Komisji Przetargowych, 

 wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie użyteczna, 

 rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości, 

 rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości, 

 zmian budżetu gminy na 2021 r., 

 przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów 

uchwały budżetowej na 2022 r. i uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2022-2030, 

 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, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Władysława 

Sikorskiego 10 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku przy ul. Towarowa 13  
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w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 10, położonego w budynku przy ul. Polna 2  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Kolejowej 4  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Ciernie 14  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Bolesława Prusa 

22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego 

własność Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Juliusza 

Słowackiego 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 23A 

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

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

Sienkiewicza 24 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice. 

 

2. Edukacja i Sprawy Społeczne 

 

1) Przedłożono Radzie Miejskiej informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2020/2021. 

2) Złożono do Wydziału Finansowo-Budżetowego projekty budżetu placówek oświatowych na 

rok 2022. 

3) Ogłoszony został Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy pn. Najładniejsza Ozdoba 

Choinkowa. 

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

niepublicznych za miesiąc październik oraz środki finansowe dla placówek publicznych na  

listopad 2021 r. 

5) Zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna”. 

Uczniowie otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 7293,62 zł. 

6) Placówki oświatowe przedłożyły wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli na rok 2022. 

7) Złożone zostały na rok 2022 wnioski dla Szkoły podstawowej nr 1, nr 3, nr 4,  Szkoły 

Podstawowej Integracyjnej oraz Zespołu Szkół o przyznanie dofinansowania w ramach 

programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. 

8) Rozliczono środki finansowe przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego Gminie 

Świebodzice na podjęcie działań w zakresie promocji szczepień przeciw COVID-19 

9) Przygotowywane są paczki ze słodyczami dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich 
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dochodach, wytypowanych przez świebodzickie placówki oświatowe. Paczki zostaną 

wręczone dzieciom 6 grudnia podczas Zabawy Mikołajkowej, którą planuje się 

zorganizować w Szkole Podstawowej nr 1. 

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

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

 

3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja. 
 

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

wysokości nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości – 2 szt. 

2) Tytuły wykonawcze  dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym  

i leśnym – 29 szt. 

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

komunalnymi – 1 szt. 

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

i leśnym – 16 szt.  

5) Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 96 szt.      

6) Wnioski o egzekucję z nieruchomości –  3 szt.  

7) Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 7 szt. 

8) Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 10 szt.  

9) Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 2.152 szt. 

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

odpadami komunalnymi –  2.701 szt. 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego 

 

1) Zarejestrowano: 

aktów urodzeń: - 2 (2 transkrypcje aktu zagranicznego) 

aktów małżeństw: - 5 (w tym: 5 ślubów cywilnych)  

aktów zgonów: - 31 

2) Wydano zaświadczenia: 

- o stanie cywilnym – 2, 

- o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa: 

    do ślubów konkordatowych – 0, 

    do ślubów za granicą RP – 0. 

 

3) Przyjęto oświadczenia o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego (zapewnienia  

    przedślubne) - 4, 

4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 4, 

5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 0, 

6) Dokonano czynności w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego - 5, 

7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego – 20, 

8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 100, 

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

     Rejestrów Państwowych tzw. SRP – 270 aktów, 

10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) – 290, 

11) Usuwanie niezgodności w bazie PESEL – 39, 

12) Liczba rozwodów – 4, 

13) Liczba separacji – 1. 
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5. Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności 

1) Dowody osobiste: 
 

a) wydano 112 dowodów osobistych, w tym: 

- 112 poprzez osobiste stawiennictwo, 

b) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 69 kopert z kodem PUK, 

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

78 dowodów osobistych, 

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

danych, zmiany wizerunku twarzy i z powodu innych przyczyn 100 dowodów 

osobistych, 

e) przyjęto 19 zawiadomień o utracie dowodu osobistego, 

f) rozpatrzono i przyjęto do realizacji 92 wnioski o wydanie dowodu osobistego w tym: 

- 92 poprzez osobiste stawiennictwo, 

g) zrealizowano 83 zlecenia (usuwanie niezgodności w danych osobowych, 

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

przyjętych z innych gmin), 

h) Rozpatrzono 6 wniosków o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 5 odpowiedzi, 1 

wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia braków; 

i) nadano numer PESEL dla 2 osób. 
 

2)  Ruch ludności: 
 

1) zameldowano na terenie miasta 19 osób, w tym : 

 17 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 2 osoby poprzez platformę e-PUAP, 

 zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 21 osób, 

 wymeldowano z terenu  miasta 20 osób w tym: 

 19 osób poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 1 osobę poprzez platformę e-PUAP, 

 prowadzono 15 postępowań  o wymeldowanie, przygotowano 4 decyzje 

administracyjne, 

 zameldowano 15 cudzoziemców, w tym: 

12 z Ukrainy, 2 z Białorusi i 1 z Turcji, 

 wydano 34 zaświadczenia w sprawach meldunkowych, 

 zrealizowano 29 zleceń z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności  

w danych adresowych), 

 przyjęto 1 zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na stałe; 

 nadano numer PESEL dla 9 osób, 

 rozpatrzono 12 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców oraz rejestru PESEL – udzielono 12 odpowiedzi pozytywne z 2 

rejestrów: z rejestru PESEL i Rejestru Mieszkańców. 

 

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 18 listopada odbył się 
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trening powszechnego ostrzegania o uderzeniach z powietrza, w którym uczestniczyły 

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 27 października odbyła się druga część 2 dniowego Gminnego Ćwiczenia 

Obronnego 2021 w ramach Powiatowego Ćwiczenia Obronnego 2021. w drugim dniu odbyła 

się ćwiczebna ewakuacja z 13 jednostek organizacyjnych gminy Świebodzice (w tym Urzędu 

Miejskiego). W trakcie trwania ewakuacji uruchamiano akustyczny system powiadamiania  

o zagrożeniach (syrena alarmowa). Ponadto przećwiczono zajmowanie Zapasowego Miejsca 

Pracy przez Burmistrza Miasta w przypadku zniszczenia Stanowiska Kierowania  

w Dotychczasowym Miejscu Pracy Organu Gminy. W treningu uczestniczyły wszystkie gminy 

powiatu świdnickiego oraz  Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 

 

Kwalifikacja wojskowa: 

 

Dnia 27 października odbyła się kwalifikacja wojskowa kobiet. Z terenu gminy Świebodzice 

na Powiatową Komisję Lekarską w Świdnicy wezwano 1 kobietę. Osoba dopełniła 

obowiązku stawiennictwa przed komisją. 

 

5) Gospodarka mieszkaniowa 

 

1) Skierowania na lokale mieszkalne – 1 

2) Skierowania na lokale socjalne – 1 

3) Ilość wniosków – 7 

4) Komisje Mieszkaniowe – 1 – odbyła się 16 listopada 2021 r. i zaopiniowała 7 wniosków 

 

6) Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia 

 

a) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG: 

 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 4 

 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych - 18 

 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 6 

 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 4 

 wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 1 

 

b) Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką: 

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

  likwidacja – 0 

  zmiany danych w licencji – 1). 

- Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką – 1. 

- Wznowienie wykonywania transportu drogowego – 1. 

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

22.11.2021 r.): 

 

Detal - 44 punktów 

Gastronomia - 16 punktów 

 



6 

 

Liczba wydanych zezwoleń (od 27.10.2021r. do 22.11.2021r.): 

 

                       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.  

 

7) Zatrudnienie osób bezrobotnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (stan 

na dzień 22.11.2021r.): 

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 – 8 dni,    

    zwolnienia chorobowego – 5 dni, zasiłek opiekuńczy – 0 dni, opiekę na dziecko – 0 dni. 

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

    na terenie miasta Świebodzice wydano 0 opinii. 
 

6. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego: 

w zakresie Gospodarki Nieruchomościami: 

1) Zbycie nieruchomości komunalnych:  

-  sprzedaż lokalu mieszkalnego (bezprzetargowo najemcy) za cenę 19.905,00 zł, 

-  sprzedaż części nieruchomości wspólnych (bezprzetargowo) 780,00 zł, 

 - sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych (przetarg) za łączną kwotę       

        25.234,00 zł (brutto), 

   łącznie zbycie nieruchomości 45.919,00 zł (brutto) 

 

2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia nieruchomości 

komunalnych oraz inne: 

 Opracowano i opublikowano łącznie 14 zarządzeń: 



7 

 

 ZARZĄDZENIE NR 893/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

28 października 2021 r. w sprawie powołania KOMISJI ODBIOROWEJ wykonania 

rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym 

Jaworowie, 

 ZARZĄDZENIE NR 895/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

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

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego  

w budynku przy ul. Szkolnej 21 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 899/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

9 listopada 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości, 

 ZARZĄDZENIE NR 898/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

5 listopada 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości, 

 ZARZĄDZENIE NR 912/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 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 24 w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 911/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego  

w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 23A w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 910/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego  

w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 3 w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 909/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego  

w budynku przy ul. Bolesława Prusa 22 w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 908/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego  

w budynku przy ul. Ciernie 14 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 907/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego  

w budynku przy ul. Kolejowej 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 906/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 10, położonego  

w budynku przy ul. Polna 2 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 905/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 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. Towarowa 13 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 904/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego  

w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 10 w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 903/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

17 listopada 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 

 

3) Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia: 

 Opracowano i podano do publicznej wiadomości: 

   - wykazy dotyczące zbycia nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym  

  i przetargowym: 

Ulica Nieruchomość Nr działki Obręb 

Młynarska 3 lokal mieszkalny nr 1 350/39 Śródmieście 3 

Henryka Sienkiewicza 15A lokal mieszkalny nr 2 418/56 Śródmieście 3 

Towarowa 11 lokal mieszkalny nr 1 48/10 Śródmieście 3 

Towarowa 11 lokal mieszkalny nr 6 48/10 Śródmieście 3 

Henryka Sienkiewicza 35 
udział 5460/10000  

w nieruchomości przyległej  
410/27 Śródmieście 3 

Świdnicka 14 lokal mieszkalny nr2 519 Śródmieście 3 

Wałbrzyska 16 lokal mieszkalny nr 2 501/6 Śródmieście 3 

Kolejowa 30 lokal mieszkalny nr 2 174 Śródmieście 3 

Mikołaja Kopernika 4A lokal mieszkalny nr 2 418/62 Śródmieście 3 

Ciernie 168 lokal mieszkalny nr 1 600/1 Ciernie 4 

 

4) Przetargi na zbycie (sprzedaż) nieruchomości komunalnych: 

 - odbyły się 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali użytkowych, do których nikt    

       nie przystąpił. 

 

5) Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych: 

- zlecono sporządzenie wycen dla 13 nieruchomości komunalnych. 

 

6) Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości: 

- nadanie numeracji porządkowej nieruchomości – 2, 

- kontynuowanie procedury nadania nazwy ulicy, rozpoczęcie nowej procedury nadania    

   nazwy ulicy, 

- rozpoczęcie nowej procedury nadania nazwy ulicy. 

 

7) Podziały nieruchomości: 

     - wszczęto 21 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej   

    podział nieruchomości.  
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8) Inne: 

     - kontynuacja 4 procedur sprzedaży części nieruchomości wspólnych adaptowanych na cele    

       mieszkalne, 

     -kontynuacja 6 postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich dla działek    

    zlokalizowanych w obrębie Pełcznica 1. 

 

w zakresie Ochrony Środowiska: 

 postępowania w sprawie wycinki drzew – 11, 

 postępowania w sprawie przycinki drzew – 2,  

 przygotowanie wniosków na wycinkę drzew z terenów gminnych do Starostwa 

Powiatowego – 2,  

 przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 1, 

 przygotowanie dyspozycji na przyjęcie zwierząt do Schroniska – 4, 

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

 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 - 1, 

 analiza złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań  

inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice 

– 4, 

 sporządzenie umów na ww. dotację – 2, 

 podpisanie ww. umów z dotowanymi – 2, 

 odebranie wykonanych zmian ogrzewania w ramach ww. dotacji - 11, 

 sporządzenie kart odbioru odpadów z terenu Gminy Świebodzice – 2, 

 przygotowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świebodzice do Klastra Świdnicka 

Energia Odnawialna oraz przystąpienia do prac nad Strategią jego rozwoju na lata  

2022-2030, 

 zebranie ofert i przygotowanie umowy na dokonanie nasadzeń drzew 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 – 5, 

 zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium, 

zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 6, 

 opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości – 2. 

 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / decyzje o warunkach zabudowy 

/ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

a) Kontynuowanie 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”. 

b) Kontynuowanie procedury o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa 

Osiedla 71 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”. 

 

7) Promocja i Komunikacja Społeczna 

 

 Przygotowanie 52 komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl; 

http://www.swiebodzice.pl/
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 Obsługa portalu miejskiego www.swiebodzice.pl, mediów społecznościowych, innych 

kanałów informacyjnych; 

 Przygotowanie materiałów promocyjnych: plakatów, banerów okazjonalnych; 

 Przygotowanie dyplomów, podziękowań okazjonalnych; 

 Udział w uruchomieniu ogrodów deszczowych w Parku Sportowym, promocja wydarzenia 

- 27 listopada; 

 Organizacja konferencji prasowej w sprawie stawek za odpady i komunikacji miejskiej  

 - 28 października; 

 Udział w uroczystości i promocja  pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 3   

- 29 października; 

 Współorganizacja konsultacji dla mieszkańców miasta z zakresu wsparcia z Funduszy 

Europejskich - 29 października; 

 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci zasłużonych osób dla Świebodzic, 

groby historyczne: Gustav Becker, Jan Mikulicz-Radecki, dr Adolf Waldmann, ród 

Kramstów, a także honorowy obywatel Świebodzic Jan Paweł II,   uczczenie ofiar  katastrofy 

budowlanej na ulicy Krasickiego - 29 października, 

 Udział i promocja wydarzenia: rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Barwy Jesieni” 

- 29 października, 

 Ogłoszenie konkursu plastycznego na E- Kartkę Bożonarodzeniową; 

 Udział w spotkaniu z Karoliną Kaczmarek, promocja spotkania (utalentowana zawodniczka 

Fighter Kaczmarek Grodowski” - 3 listopada; 

 Współorganizacja akcji rozdawania bylin mieszkańcom miasta - 4 listopada; 

 Miasto Świebodzice uzyskało tytuł Laureata oraz Złote Godło QI 2021 w kategorii QI 

Services za Usługi i inicjatywy Gminy pod hasłem „Zaangażowane Świebodzice”; 

 Wręczenie nagród laureatom konkursu pt. „Barwy Jesieni”, udział w spotkaniu i jego 

promocja - 9 listopada; 

 Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, opiniowanie Rocznego 

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi (wydanie opinii pozytywnej)  

 - 9 listopada, 

 Udział w uroczystościach patriotycznych z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

- promocja wydarzenia; 

 Udział w spotkaniu i jego promocja - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, 22 lata działalności 

Koła oraz 40-lecia  Stowarzyszenia Diabetyków - 12 listopada; 

 Wizyta Michała Draba i Martiny Neli Nemcowej - mistrzostwo w tańcu towarzyskim, 

organizacja spotkania - 15 listopada; 

 Organizacja akcji poboru krwi - 16 listopada; 

 Organizacja konferencji prasowej pn. „Stop Hejt” - 18 listopada; 

 Wręczenie nagród w konkursie pn. Najładniejsze Okno, Balkon, Posesja, Firma -  

18 listopada, organizacja uroczystości; 

 Organizacja spotkania w sprawie „Drzwi Otwartych dla Seniora”, działanie podjęte 

wspólnie  ze Świebodzicką Radą Seniorów, przewodniczącą Antoniną Nowacką -  

18 listopada; 

 Udział w akcji sadzenia drzewek, promocja wydarzenia, 18-19 listopada; 

 Udział i promocja Dnia Pracownika Socjalnego - 19 listopada; 

 Udział i promocja wydarzenia wystawa pn. „Różności” Róży Stolarczyk - 19 listopada; 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 

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

1) Bieżące sprawy : 

 interwencje w sprawie oświetlenia – 16, 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

http://www.swiebodzice.pl/
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     w gminnych działkach – 6, 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji zjazdu, uzgodnienie projektu zjazdu – 2, 

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

 interpelacje radnych – 5, 

 interwencje mieszkańców, zarządców – 4, 

 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 4, 

 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 4, 

 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, osobami     

     prawnymi – 6. 

 

2) Dokumentacje Projektowe 

 

Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej: 

- Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla kanalizacji deszczowej w ulicy     

  Olszańskiej, 

 

3) Inwestycje 

 

Rozpoczęcie prac budowlanych na zadaniu: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+II  

w Świebodzicach”  w lokalu na parterze budynku przy ulicy WSK 1 w Świebodzicach. Roboty 

budowlane prowadzi Spółka SK Construction &Development z siedzibą w Wysokiej.  

 

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. 
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4) Procedury 

Wznowiono 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. 

Zakończono procedurę przetargową 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.  

Rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw w Parku 

Miejskim” –zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.  

 

9) Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

  
 W okresie od 27.10.2021r do 22.11.2021r funkcjonariusze Straży Miejskiej  

w Świebodzicach przeprowadzili 104 interwencje zgłoszone przez mieszkańców miasta 

Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważone podczas przeprowadzanych patroli. 

W szczególności dotyczyły one: 

 
1. Naruszenia przepisów ruchu drogowego –  38 int. 

2. martwych zwierząt – 1 int. 

3. leżącej osoby będącej pod wpływem alkoholu – 5 int. 

4. spalania odpadów – 5 int. 

5. zabezpieczenia miejsca pożaru – 1 int. 

6. rannych zwierząt – 2 int. 

7. miejsc niebezpiecznych dla życia lub zdrowia – 3 int. 

8. wypuszczania psów bez opieki – 5 int. 

9. spożywania alkoholu w miejscu publicznym – 4 int. 

10. bezpańskich zwierząt – 6 int. 

11. awarii wodociągowej – 1 int. 

12. zaśmiecania - 9 int. 

13. zanieczyszczonej jezdni – 2 int. 

14. wyłudzenia pieniędzy – 1 int. 

15. rozbiórka pojazdu poza stacja demontażu pojazdów – 2 int. 

16. zakłócenia spokoju i porządku – 3 int. 

17. pojazdu pochodzącego z kradzieży – 1 int. 

18. zagrożenia życia i zdrowia – 1 int. 

19. włamania – 2 int. 

20. kolizji drogowej – 1 int. 

21. zaginięcia osoby – 1 int 

22. inne - 10 int. 

 

 W wyniku przeprowadzonych interwencji  nałożono 11 mandatów  karnych oraz 

udzielono 15 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 2 asysty pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach  oraz 1 

asystę pracownikowi Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

 

Odbyła się również 1 służba z Policją podczas której przeprowadzono 6 int. 
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Zabezpieczono również: 

-   Akcja Znicz w dniach 29.10.2021 r. do 01.11.2021 r. 

-   Protest Kobiet 

-   Kondukt żałobny                                                                                                                                                                                                                                     

 

10. Rozwój, Strategia i Zamówienia Publiczne 

1) 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). 

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

         z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu       

         (prowadzenie punktu informacyjnego). 

3) 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, przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawcy zadań  

     w ramach promocji projektu. 

4) Przygotowanie i przesłanie do DUW rozliczenia zadania pn. „Remont drogi gminnej ulicy 

Aleje Lipowe w Świebodzicach wraz z remontem oświetlenia i doświetleniem przejść dla 

pieszych zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz 

Dróg Samorządowych. 

5) Przygotowanie dokumentów do kontroli - obiekt nr 8 Park Sportowy realizowanego  

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. 

6) W dniu 29.10.2021 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Utworzenie  

i wyposażenie Klubu Senior+ II w Świebodzicach”. Procedura udzielenia zamówienia 

została zakończona sporządzeniem stosownych dokumentów. 

7) W dniu 18.11.2021 r. została zawarta umowa na realizację 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." Procedura udzielenia zamówienia została zakończona sporządzeniem 

stosownych dokumentów. 

8) W dniu 18.11.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania  

pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych” - Wolności 23, Świdnicka 50.  Procedura jest kontynuowana. 

9) Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postepowania przetargowego „Udzielenie 

Gminie Świebodzice w 2021 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Procedura jest kontynuowana. 

10) Wydział Rozwoju Strategii i Zamówień Publicznych w związku ubieganiem się  

o dofinansowanie z programu „Zielony transport publiczny” wystąpił do sześciu głównych 

dostarczycieli autobusów elektrycznych o przedstawienie oferty handlowej : Mercedesa, 

Solarisa , Mana ,Volvo , ARPeV, spółki MMi , skutkiem czego było przedstawienie ofert 

handlowych przez firmę ARPeV , MMi i Mercedesa oraz spotkania z przedstawicielem 

Mercedesa Panem Piotrem Krawcem Dyrektorem Regionu Południe w dniu 29.10.2021, 

spotkanie w dniu 03.11.2021 z przedstawicielem firmy ARPeV Panem Marcinem 

Zawadzkim Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży na Polskę Zachodnią oraz spotkanie  

w dniu 17.11.2021 z przedstawicielem spółki MMi Panem Filipem Kotasem – Regionalnym 
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Managerem Sprzedaży. Spotkania odbyły się w spółce ZGK. Ponadto wystąpiono do trzech 

producentów stacji ładowania i ładowarek elektrycznych firmy Medcom , Elektrometal S.A 

, Ekoenergetyka o przedstawienie oferty handlowej. 

11) Pomoc wydziałom UM oraz jednostką organizacyjnym w zakresie udzielania zamówień 

m.in. w przygotowaniu i publikacji na platformie zakupowej. 

12) Archiwizacja postepowań przetargowych. 

 

11. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta 

 

1) W okresie od 27 października 2021 r. do 22 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta 

uczestniczył w następujących spotkaniach: 

 

28.10.2021r. - Konferencja prasowa w sprawie stawek za odpady i komunikacji miejskiej, 

29.10 2021r. - Pasowanie na ucznia I klasy w Szkole Podstawowej Nr 1, 

03.11.2021r. - Spotkanie z Karoliną Kaczmarek zawodniczką Sportu Walki „FIGHTER    

  KACZMAREK – GRODOWSKI”, 

04.11.2021r. - Otwarcie wystawy „Świebodzice 1951 – 2021 Siedem Dekad Flatelistyki    

  Młodzieży”,  

09.11.2021r. - Spotkanie z Prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz   

  Prezesem OSIR-u w sprawie Mistrzostw Polski Sędziów w Piłce Siatkowej, 

09.11.2021r. 

 

10.11.2021r. 

 

 

11.11.2021r. 

12.11.2021r. 

 

15.11.2021r. 

 

16.11.2021r. 

 

18.11.2021r. 

18.11.2021r. 

19.11.2021r. 

19.11.2021r. 

- Udział w Posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

  (współpraca z organizacjami pozarządowymi),    

- Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych w sprawie rozdysponowania  

  gruntów Krajowego Ośrodka Wspomagania Rolnictwa na Terenie Gminy  

  Świebodzice, 

- Uroczystości patriotyczne z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- Spotkanie w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków z okazji „Światowego    

  Dnia chorych na cukrzycę” Oraz 40 – Lecia Stowarzyszenia, 

- Spotkanie z mistrzami tańca towarzyskiego Michałem Drabem i Martiną   

  Nelą Nemcową, 

- Spotkanie z Komendantem Policji Oraz Komendantem Straży Miejskiej  

  w sprawie Parku Sportowego na Osiedlu Piastowskim, 

- Wręczenie nagród w konkursie pn. „Najładniejsze Okno, Balkon i Posesję”, 

- Rada Nadzorcza ZWiK, 

- Sadzenie drzewek – udział w akcji „Seniorzy Pokoleniom”, 

- Udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Lityńskiemu  

  oraz spotkanie w MDK poświęcone prezentacji filmu, promocji książki i  

  wspomnieniom o wybitnym człowieku. 

  

  

  

                   Burmistrz Miasta 
 

                     /-/ Paweł Ozga 

 
Opracowanie: 

Wydziały UM 
Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu z sesji z dnia  …….. 

Sporządziła: Agata Zimnicka 


