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                  Świebodzice, dnia 14 grudnia 2021 r. 

BR.0007.47.2021AZ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Miasta 

 za okres od 23 listopada 2021 r. do 13 grudnia 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 23.11.2021 r. do 13.12.2021 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 

833 sprawy.  

 W ramach przyjęć wtorkowych Burmistrza Miasta przyjęto -  6 osób. 

 Potwierdzono 9 profili zaufanych.   

 

       Wydano 16 zarządzeń Burmistrza Miasta: 

 powołania Komisji Przetargowej, 

 powołania Komisji Przetargowej, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy 

lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy 

lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy 

lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku przy ul. Rynek 27  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 zmian budżetu gminy na 2021 r., 

 powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Rozwój funkcji zdrowotnych  

i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni 

w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - Obiekt nr 8 – kontynuacja, 

 sprzedaży udziału w wysokości 5460/10000 stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej  

w Świebodzicach, przy ul. Henryka Sienkiewicza 35 oraz ustanowienia dla niego 

współwłasności gruntu w działce nr 410/27 o pow. 0,0008 ha, obręb Śródmieście 3, 
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 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy 

lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 16  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy 

lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 12  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice, 

 przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego 

najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Wolności 39  

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. Wałbrzyskiej 27  

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. Wiejskiej 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 1, położonego w budynku przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 29 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 powołania Komisji Przetargowej. 

2. Edukacja i Sprawy Społeczne 

 

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

niepublicznych za miesiąc listopad oraz środki finansowe dla placówek publicznych na 

grudzień 2021 r. 

2) Rozpatrzono wnioski i wydano decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników. 

3) 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. 

4) W dniu 8 grudnia 2021 r.  odbyło się posiedzenie Komisji ds. opiniowania wniosków  

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski  

i przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 3538 zł. 

5) Przygotowano paczki ze słodyczami dla 97 dzieci pochodzących z rodzin o niskich 

dochodach wytypowanych przez świebodzickie placówki oświatowe. Paczki zostały 

przekazane do szkół i przedszkoli w dniu 3 i 6 grudnia br.  

6) Ogłoszono i rozstrzygnięto postepowanie o udzielenie zamówienia  publicznego dot. zakupu 

fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu 

wyrównywania różnic między regionami III. 

 

3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja. 
 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt. 

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

i leśnym – 38 szt. 
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3) Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 17 szt. 

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

i leśnym – 380 szt.  

5) Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 56 szt.      

6) Zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie wykroczenia skarbowego – 

3 szt. 
7) Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 40 szt. 

8) Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 13 szt.  

9) Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 57 szt. 

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

odpadami komunalnymi –  112 szt. 

11) Kontrola obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 

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

podatnicy, którzy nie złożyli deklaracji – 8 szt. 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego 

 

1) Zarejestrowano: 

aktów urodzeń: - 3 (w tym: 1 urodzenie w domu, 2 transkrypcje aktu zagranicznego) 

aktów małżeństw: - 6 (w tym: 4 śluby cywilne, 2 transkrypcje aktu zagranicznego)  

aktów zgonów: - 33 (w tym: 1 transkrypcja aktu zagranicznego) 

2) Wydano zaświadczenia: 

- o stanie cywilnym – 0, 

- 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) - 2, 

4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 3, 

5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 2, 

6) Dokonano czynności w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego - 8, 

7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego – 14, 

8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 132, 

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

     Rejestrów Państwowych tzw. SRP – 194 aktów, 

10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) – 249, 

11) Usuwanie niezgodności w bazie PESEL – 35, 

12) Liczba rozwodów – 1, 

13) Liczba separacji – 0. 

 

5. Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności 

1) Dowody osobiste: 

 

a) wydano 67 dowodów osobistych poprzez osobiste stawiennictwo, 

b) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 77 kopert z kodem PUK, 

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

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

danych, zmiany wizerunku twarzy i z powodu innych przyczyn 64 dowodów 

osobistych, 

e) przyjęto 10 zawiadomień o utracie dowodu osobistego, 

f) rozpatrzono i przyjęto do realizacji 87 wnioski o wydanie dowodu osobistego w tym: 

- 84 poprzez osobiste stawiennictwo, 

- 3 poprzez platformę e-PUAP (dla dzieci), 

g) zrealizowano 74 zlecenia (usuwanie niezgodności w danych osobowych, 

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

przyjętych z innych gmin), 

h) Rozpatrzono 3 wnioski o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 3 odpowiedzi,  

i) nadano numer PESEL dla 1 osoby. 
 

2)  Ruch ludności: 
 

1) zameldowano na terenie miasta 37 osób, w tym : 

 34 osoby  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 3 osoby poprzez platformę e-PUAP, 

 zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 28 osób, w tym: 

 26 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 2 osoby poprzez platformę e-PUAP, 

 wymeldowano z terenu  miasta 20 osób w tym: 

 18 osób poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 2 osoby poprzez platformę e-PUAP, 

 prowadzono 16 postępowań  o wymeldowanie, przygotowano 1 decyzję 

administracyjną, 

 zameldowano 19 cudzoziemców, w tym: 

15 z Ukrainy, 2 z Białorusi, 1 z Mołdawii i 1 z Rosji, 

 wydano 23 zaświadczenia w sprawach meldunkowych, 

 zrealizowano 31 zleceń z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności  

w danych adresowych), 

 nadano numer PESEL dla 12 osób, 

 rozpatrzono 13 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców oraz rejestru PESEL – udzielono 16 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 

 

 Sporządzono i przesłano Staroście Powiatowemu w Świdnicy „Sprawozdanie z realizacji 

zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta 

Świebodzice za 2021 rok”. 

 

 W dniach od 6 do 9 grudnia br. na terenie województwa dolnośląskiego odbył się trening 

zgrywający Systemu ostrzegania i alarmowania województwa dolnośląskiego pk. „Grudzień 

2021” na temat „Funkcjonowanie wojewódzkiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania  

w sytuacjach wystąpienia zagrożeń”. Głównymi celami szkoleniowymi treningu było 

„doskonalenie kadry kierowniczej administracji publicznej w rozwiązywaniu problemów 

wynikających z realizowanych zadań w ramach ostrzegania i alarmowania; doskonalenie 
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przepływu informacji pomiędzy jednostkami administracji samorządowej, powiatowej, 

rządowej a służbami; sprawdzenie funkcjonowania podsystemu łączności radiowej w relacjach 

Gminy – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

 

5) Gospodarka mieszkaniowa 

 

1) Skierowania na lokale mieszkalne – 1 

2) Skierowania na lokale socjalne – 0 

3) Ilość wniosków – 9 

4) Komisje Mieszkaniowe – 0  

 

6) Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia 

 

a) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG: 

 

 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 6 

 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych - 9 

 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 5 

 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 1 

 wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 6 

 

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 – 0). 

- zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką – 0. 

- wznowienie wykonywania transportu drogowego – 0. 

 

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

13.12.2021 r.): 

 

 Detal - 43 punktów 

 Gastronomia - 16 punktów 

 

Liczba wydanych zezwoleń (od 23.11.2021r. do 13.12.2021r.): 

 

                       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 % alkoholu na 

terenie Świebodzic (typ ABC): 

DETAL - liczba 200 zezwoleń w tym: 

 typ A – liczba 80 - wykorzystanych – 42  

 typ B – liczba 60 – wykorzystanych - 40 

 typ C – liczba 60 – wykorzystanych – 41 
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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. Wniosek przekierowano na komisję MKRPA celem otrzymania postanowień. 

2) Wpłynęło oświadczenie o likwidacji punktu sprzedaży na sprzedaż napojów alkoholowych 

poza miejscem sprzedaży. Wydano decyzje, zarejestrowano w systemie RADIX ALK  

i w CEIDG o wygaszeniu uprawnień. 

 

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

na dzień 13.12.2021r.): 

 

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 – 4,     

    ubiegających się o staż – 0. 

3) W ramach robót publicznych udzielono pracownikom urlopu wypoczynkowego – 15 dni,    

    zwolnienia chorobowego – 6 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 12.180,89 zł, 

- sprzedaż części nieruchomości wspólnych (bezprzetargowo) 2.400,00 zł, 

  łącznie zbycie nieruchomości 14.580,89 zł (brutto) 

 

2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia nieruchomości 

komunalnych oraz inne: 

 Opracowano i opublikowano łącznie 11 zarządzeń: 

 ZARZĄDZENIE NR 915/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku 

przy ul. Aleje Lipowe 1 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 916/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 14 położonego  

w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 917/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem 

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/11/915.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/11/916.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/11/917.pdf
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pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 10 położonego  

w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 918/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

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

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego  

w budynku przy ul. Rynek 27 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 921/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

2 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 5460/10000 stanowiącego 

własność Gminy Świebodzice we współwłasności nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Świebodzicach, przy ul. Henryka Sienkiewicza 35 oraz ustanowienia dla 

niego współwłasności gruntu w działce nr 410/27 o pow. 0,0008 ha, obręb Śródmieście 

3, 

 ZARZĄDZENIE NR 922/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

9 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa 

dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy  

ul. Świdnickiej 16 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 923/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

9 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa 

dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy  

ul. Kolejowej 12 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 924/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

9 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego  

w budynku przy ul. Wolności 39 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 925/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

9 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego  

w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 27 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 926/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

2 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego  

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

wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 ZARZĄDZENIE NR 927/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

9 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego  

w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 29 w Świebodzicach wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. 

 

3) Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia: 

 Opracowano i podano do publicznej wiadomości: 

- wykazy dotyczące zbycia nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym: 

Ulica Nieruchomość Nr działki Obręb 

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/11/918.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/12/921.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/12/922.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/12/923.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/12/924.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/12/925.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/12/926.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/12/927.pdf
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Jeleniogórska 22 lokal mieszkalny nr 7 
361/17, 

361/18 
Pełcznica 1 

Plac Jana Pawła II 5 lokal mieszkalny nr 2 397/30 Śródmieście 3 

 

 

4) Przetargi na zbycie (sprzedaż) nieruchomości komunalnych: 

- odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz przetarg ustny    

  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, do których nikt  

  nie przystąpił 

 

5) Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych: 

- zlecono sporządzenie wycen dla 20 nieruchomości komunalnych 

 

6) Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości: 

- nadanie numeracji porządkowej nieruchomości – 6 

 

7) Podziały nieruchomości: 

- wszczęto 5 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej 

podział nieruchomości  

 

8) Inne: 

     - kontynuacja 2 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 – 13, 

 postępowania w sprawie przycinki drzew – 6,  

 przygotowanie wniosków na wycinkę drzew z terenów gminnych do Starostwa  

Powiatowego – 2,  

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

 przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich – 8, 

 przygotowanie dyspozycji na przyjęcie zwierząt do Schroniska – 5, 

 podjęcie czynności wyjaśniających odnośnie właścicieli psów, które zostały odebrane ze 

schroniska dla bezdomnych zwierząt – 2, 

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

 udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 1, 

 sporządzenie aneksów umów o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań  

inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice 

– 7, 

 rozliczenie wykonanych zmian ogrzewania w ramach ww. dotacji - 20, 

 sporządzenie kart odbioru odpadów z terenu Gminy Świebodzice – 1, 

 przygotowanie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami  

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 

 przygotowanie zlecenia na zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu Gminy  

Świebodzice,   

 przygotowanie zlecenia na wycinkę i przycinkę drzew z terenów gminnych, 
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 rozpoczęcie procedur zbierania ofert na opracowanie programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi na rok 2022.  

 

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 – 2, 

 zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium, 

zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 10, 

 opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości – 1. 

 

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 30 komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl; 

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

kanałów informacyjnych; 

 Przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty) i banerów okazjonalnych; 

 Przygotowanie dyplomów, podziękowań okazjonalnych; 

 Przygotowanie do uroczystego Dnia Wolontariusza, działania podjęte wspólnie z Gminną 

Radą Działalności Pożytku Publicznego (przeniesiony ze względu na obostrzenia); 

 Przeprowadzenie konkursu na Najładniejszą E-kartkę Bożonarodzeniową; 

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

podjęte wspólnie ze Świebodzicką Radą Seniorów, przewodniczącą Antoniną Nowacką   

(1 grudnia); 

 Pomoc w organizacji, promocja i udział w Mikołajkach Miejskich (6 grudnia); 

 Udział w odbiorze technicznym Parku Sportowego (8  grudnia); 

 Promocja i udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz akcjach mikołajkowych 

organizowanych w placówkach oświatowych (Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki); 

 Przygotowanie raportu dot. dostępności strony internetowej swiebodzice.pl; 

 Przygotowanie i wystrój świąteczny Ratusza Miejskiego oraz przygotowanie foto ramki 

świątecznej dla mieszkańców; 

 Przygotowanie kalendarzy na rok 2022; 

 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 

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

1) Bieżące sprawy: 
 

 interwencje w sprawie oświetlenia – 4, 

http://www.swiebodzice.pl/
http://www.swiebodzice.pl/
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 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

     w gminnych działkach – 3, 

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

 wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych, 

 interpelacje radnych – 2, 

 interwencje mieszkańców, zarządców – 1, 

 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 2, 

 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 8, 

 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, osobami     

     prawnymi – 19. 

 

2) Dokumentacje Projektowe 

 

Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej: 

-Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla kanalizacji deszczowej w ulicy 

Olszańskiej, 

 

3) Inwestycje 

 

Kontynuacja 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.  

 

Zakończenie  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 

 

Trwa procedura przetargowa 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. 

Oferty złożyło trzech wykonawców. 

 

Trwa procedura przetargową dla zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw w Parku 

Miejskim” –zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.  

 

9. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

  
 W okresie od 23.11.2021r do 13.12.2021r funkcjonariusze Straży Miejskiej  

w Świebodzicach przeprowadzili 111 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta 

Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważonych podczas przeprowadzanych 

patroli. W szczególności dotyczyły one: 
 
1. naruszenia przepisów ruchu drogowego – 28 int. 

2. zanieczyszczonej jezdni – 5 int. 

3. bezpańskich zwierząt – 4 int. 

4. rannych zwierząt – 3 int. 

5. spalania odpadów – 4 int. 

6. wraku pojazdu – 2 int. 

7. zaśmiecania miejsca publicznego – 2 int. 

8. zakłócenia spokoju i porządku – 3 int. 

9. bezdomnych – 3 int. 

10. zagrożenia życia i zdrowia – 3 int. 

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

12. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 13 int. 

13. nieprzestrzegania zakazów i nakazów w związku z ogłoszonym stanem                      

      epidemii – 38 int.   

 

 W wyniku przeprowadzonych interwencji  nałożono 7 mandatów  karnych na kwotę  

620 zł  oraz udzielono 14 pouczeń w związku z popełnionymi wykroczeniami. 

 
 W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach 3 razy 

konwojowali środki pieniężne na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

 

 Udzielono 3 asysty pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 5 asyst 

pracownikom Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 
 

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 wniosków o wypłatę 

grantu, przygotowywanie dokumentów dla Lidera projektu). 
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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 (przygotowanie aktualizacji harmonogramu płatność, przesłanie do kontroli 

aneksu do umowy na obiekt nr 8) 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. 

4) Bieżąca praca w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed 

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej 

w Świebodzicach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

5) Przygotowanie i złożenie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku na środki 

finansowe z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Funduszu 

Solidarnościowego Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej 

wyposażenie. 

6) 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.  Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 6.12.2021 r. 

Procedura w toku. 

7) W dniu 29.11.2021 r. ogłoszono postepowanie przetargowe na zadanie „Udzielenie Gminie 

Świebodzice w 2021 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Procedura jest kontynuowana. 

8) W dniu 26.11.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania 

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

wraz z otoczeniem”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.12.2021 r. Procedura jest w toku. 

9) W dniu 01.12.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania 

pn. „Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach”. Otwarcie ofert 

planowane jest w dniu 16.12.2021 r. Procedura w toku. 

10) W dniu 13.12.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe  na realizację zadania 

pn. „Przygotowanie i wydawanie gorących dwudaniowych obiadów dla klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świebodzicach na terenie miasta Świebodzice w lokali 

udostępnionym przez Gminę Świebodzice”. Procedura w toku. 

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

o dofinansowanie z programu „Zielony transport publiczny” ściśle współpracował z firmą 

opracowującą wniosek Progress Consulting sp. z o.o. w zakresie przygotowania odpowiedzi 

na pytania merytoryczne i finansowe, studium wykonalności oraz innej niezbędnej 

dokumentacji do złożenia wniosku 

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

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

13) Archiwizacja postepowań przetargowych. 

11. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta 

1) W okresie od 23 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta uczestniczył 

w następujących spotkaniach: 

29.11.2021r. - Udział w uroczystym otwarciu Żłobka gminnego w Pszennie – na 

zaproszenie Pani Wójt Teresy Mazurek,, 

01.12.2021r. - Rada nadzorcza w ZGK, 
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02.12.2021r. - Spotkanie z Prezesami Ogródków Działkowych w sprawie segregacji 

i wywozu odpadów z ogródków działkowych, 

02.12.2021r. - Spotkanie z wykonawcą żłobka na Osiedlu Piastowskim, 

06.12.2021r. 

07.12.2021r. 

08.12.2021r. 

09.12.2021r. 

- Mikołajkowe odwiedziny w placówkach oświatowych, 

- Mikołajki Klubu „Rekin”, 

- Oficjalny odbiór Parku Sportowego na Osiedlu Piastowskim,  
- Spotkanie z Prezesem „Metal-Plast” Panem Grzegorzem Jasińskim 

w sprawie nowych inwestycji firmy. 

Burmistrz Miasta 

/-/ Paweł Ozga 

Opracowanie: 
Wydziały UM 

Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu z sesji z dnia  …….. 
Sporządziła: Agata Zimnicka 


