
 

 

 

 

 

                  Świebodzice, dnia 01 lutego 2021 r. 

BR.0007.37.2021AZ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Miasta 

 za okres od 19 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 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 19.01.2021 r. do 29.01.2021 r. przebiegała następująco. 

 

1. Sprawy Organizacyjne i Ogólne 

Do załatwienia i rozpatrzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego wpłynęło 713 

spraw od osób fizycznych, przedsiębiorstw, zakładów, organizacji i stowarzyszeń w formie 

pisemnej. 

 

1) Wydano 14 zarządzeń Burmistrza Miasta, które dotyczyły między innymi: 

 sprzedaży lokali mieszkalnych, 

 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2021/2022, 

 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2021, 

 powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego 2021, 

 wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii. 

 

2. Edukacja i Sprawy Społeczne 

 

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

niepublicznych za miesiąc styczeń oraz naliczono wysokość środków finansowych dla 

placówek publicznych na miesiąc luty 2021 r. 

2. Sporządzono informacje (PIT 11) o wysokości wypłaconego uczniom w roku 2020 

stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Informacje  

o wypłaconym stypendium przekazano formą elektroniczną do Urzędu Skarbowego  

w Świdnicy. 

3. Złożone zostały przez kluby sportowe i osoby fizyczne wnioski w sprawie przyznania 

stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe  

w roku 2020. 

4. Dokonano rozliczenia finansowego dotacji otrzymanej z budżetu państwa pn. ”Maluch 

+” edycja 2020. 

5. Rozliczone zostały średnie wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020 i przedłożone 

Radzie Miejskiej, Związkom Zawodowym, Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

w Wałbrzychu oraz Placówkom Oświatowym. 



 

6. Zgłoszono do udziału w projekcie „UMIEM PŁYWAĆ” dwie placówki: Szkołę 

Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawowa nr 3. 

 

3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja. 
 

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

komunalnymi – 5 szt., 

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

i leśnym – 137 szt., 

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

i leśnym – 2 szt., 

4) Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 47 szt., 

5) Wnioski o wpis w księdze wieczystej – 3 szt., 

6) Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 11 szt., 

7) Wezwania odnośnie złożenia deklaracji za odpady komunalne – 546 szt., 

8) Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 11 szt., 

9) Zgłoszenia dotyczące nowych i korekt deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - 83 szt. 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego 

 

1) Zarejestrowano: 

aktów urodzeń: - 0 

aktów małżeństw: - 2 

aktów zgonów: - 14  

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 przed      

     ślubne)  - 4, 

4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 1, 

5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 1, 

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

    stanu cywilnego- 5, 

7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego – 5, 

8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 53, 

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

     Rejestrów Państwowych tzw. SRP - 86 akty, 

10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) – 158, 

11) Usuwanie niezgodności w bazie PESEL – 17, 

12) Liczba rozwodów – 2, 

13) Liczba separacji – 0. 

 

 

5. Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności 

 



 

1.  Dowody osobiste: 
 

1) wydano 44 dowodów osobistych, w tym: 

   44 poprzez osobiste stawiennictwo, 

2)  przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 44 koperty z kodem PUK, 

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

48 dowodów osobistych, 

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

danych, zmiany wizerunku twarzy i z powodu innych przyczyn 39 dowodów osobistych, 

5) przyjęto 6 zawiadomień o utracie dowodu osobistego, 

6) przyjęto 1 zawiadomienie o uszkodzeniu dowodu osobistego, 

7) rozpatrzono 39 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym: 

 33 poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 6 poprzez platformę e-PUAP, 

 2 wnioski o wydanie dowodu osobistego pozostawiono bez rozpoznania z powodu     

nieuzupełnienia braków. 

8)    zrealizowano 47 zleceń (usuwanie niezgodności w danych osobowych, unieważnianie  

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

 z innych gmin), 
 

2.  Ruch ludności: 
 

 zameldowano na terenie miasta 16 osób, w tym : 

 15 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 1 osób poprzez platformę e-PUAP, 

 zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 8 osób, w tym: 

 wymeldowano z terenu  miasta 12 osób, w tym: 

 prowadzono 10 postępowań  o wymeldowanie, przygotowano 3 decyzje 

administracyjne, 

 zameldowano 4 cudzoziemców z Ukrainy,  

 wydano 29 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, 

 zrealizowano 21 zleceń z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności  

w danych adresowych), 

 nadano numer PESEL dla 1 osoby, 

 dokonano sprawdzenia n375 adresów z gminy Świebodzice pod kątem ilości 

zameldowanych osób na wniosek jednej z jednostek organizacyjnych urzędu. 

 

3.  Sprawy wyborcze i referenda: 
 

 prowadzenie i obsługa rejestru wyborców (na bieżąco), 

 

4. Sprawy obronne: 

 

Kwalifikacja wojskowa: 

1) Sporządzono i przesłano do WKU w Kłodzku: 

- rejestr mężczyzn rocznik 2002 objętych rejestracją: 89 osób, 

- rejestr kobiet rocznik 2002 objętych rejestracją: 73 osoby. 

       

 2) Przekazano do DUW we Wrocławiu informację dot. liczby kobiet i mężczyzn (urodzonych 

w 2002 r.) objętych rejestracją na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

 

 

 



 

Pozostałe sprawy obronne: 

 

Trwa 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych na 

pojazd samochodowy na rzecz obronności kraju (wnioskodawca Komendant WKU). 

 

Sporządzono „Ankietę Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych w roku 2020” za gminę Świebodzice i przesłano do Starostwa Powiatowego  

w Świdnicy do służbowego wykorzystania. 

 

6. Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia 

 

1) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG: 

 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 1 

 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych - 11 

 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 2 

 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 0 

 wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 2 

 

2) 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. 

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

29.01.2021 r.): 

 

DETAL - 45 punkty 

GASTRONOMIA - 17 punktów 

 

Liczba wydanych zezwoleń (od 19.01.2021r. do 29.01.2021r.): 

 

                       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 – 44 

typ B – liczba 60 – wykorzystanych - 40 

typ C – liczba 60 – wykorzystanych - 42 

 

GASTRONOMIA - liczba 80 zezwoleń w tym: 

typ A – liczba 40 - wykorzystanych – 17 

typ B – liczba 20 – wykorzystanych - 9 

typ C – liczba 20 – wykorzystanych - 6 

 



 

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

sprzedaży typ ABC – skierowano na MKRPA,  

2) Przyjęto i zarejestrowano w systemie RADIX ALK 13 oświadczeń o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych za rok 2020 i wprowadzono 30 wyliczeń rat do zapłacenia w 2021 

roku, 

3) Zarejestrowano 158 wpłat w systemie RADIX ALK za korzystanie z zezwoleń  

alkoholowych. 

 

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

dzień 29.01.2021r.): 

 

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

    w ramach robót publicznych- umowa  AM.IRP.6046-60/2020 - 4 osoby na okres  

    6 miesięcy, bezpośrednio po zakończeniu terminu 4 osoby zostaną zatrudnione na czas      

    określony 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy. 

2. Przyjęto podania osób ubiegających się o pracę w ramach robót publicznych – 3. 

3. W ramach robót publicznych udzielono pracownikom urlopu wypoczynkowego – 0 dni,     

    zwolnienia chorobowego – 0, zasiłek opiekuńczy – 0 dni, opieka na dziecko – 0 dni. 

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

    na terenie miasta Świebodzice wydano 0 opinii. 
 

7. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego : 

1. Zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnych:  
- sprzedaż lokali mieszkalnych (bezprzetargowo najemcom), za cenę 38.985,00 zł 

 

2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia nieruchomości 

komunalnych: 

 Opracowano i opublikowano łącznie 8 zarządzeń: 

 ZARZĄDZENIE NR 689/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

21 stycznia 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej w granicach działki  

o numerze geodezyjnym 555/4 położonej w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach 

stanowiącej własność Gminy Świebodzice na nieruchomość gruntową w udziale 1/3  

w granicach działki numer 531/2 położoną w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach oraz 

nieruchomość gruntową w udziale 1/20 w granicach działki numer 109/17 położoną  

w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach, będące własnością ATRIUM PARK KTC 

DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  

z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 2, 58-160 Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 691/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 10  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność 

Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 692/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Siennej 3 w Świebodzicach wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 693/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/689.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/691.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/692.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/693.pdf


 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Towarowej 11 w Świebodzicach wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 694/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Plac Jana Pawła II 5 w Świebodzicach 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 695/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu 

mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 4 w Świebodzicach wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 698/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji garażowej w granicach działki 

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

Świebodzice 

 ZARZĄDZENIE NR 699/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia  

27 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Świebodzice, 

położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1, w granicach działek 

gruntu nr 286/14,285/2i 52/2. 

 

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

oraz ogłoszenia o przetargach: 

Opracowano i podano do publicznej wiadomości: 

- wykazy dotyczące zbycia nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym  

    i przetargowym: 

Adres Nieruchomość Nr działki Obręb  

Ofiar Oświęcimskich zabudowana 330/2 Pełcznica 2  

Ofiar Oświęcimskich 4 lokal mieszkalny nr 3 331/5 Pełcznica 2  

Świdnicka 9 lokal mieszkalny nr 9 314/1 Śródmieście 3  

Strzegomska 28 lokal mieszkalny nr 2 39/1 Śródmieście 3  

Zamkowa 8 lokal mieszkalny nr 9 255/25 Pełcznica 2  

Stefana Żeromskiego 4-4A (brama nr 4) lokal mieszkalny nr 4 397/16 Śródmieście 3  

    
 

Nazwa nieruchomości  Nr działki 
Powierzchnia 

(w ha) 
Obręb 

 

gruntowa niezabudowana 286/14 0,5332 Pełcznica 1  

gruntowa niezabudowana 285/2 0,3029 Pełcznica 1  

gruntowa niezabudowana 52/2 0,5262 Pełcznica 1  

 

 

 

 

- ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych: 

Nieruchomość Obręb Nr działek 
Powierzchnia 

(w ha/ m2) 

Cena 

wywoławcza 

(w zł) 

Data przetargu 

lokal mieszkalny 

ul. Jeleniogórska 26/7 
Pełcznica 1 361/23 39,48 75.4000,00 

25.02.2021 

godz. 9.00 

https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/694.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/694.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/698.pdf
https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2021/01/699.pdf


 

lokal mieszkalny 

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

25.02.2021 

godz. 10.00 

lokal mieszkalny 

ul. Wiejska 3/3 

+ udział we współwłasności 

nieruchomości przyległej 

(podwórko) 

Śródmieście 3 
475/1,  

475/9  

37,10  

+ udział 1/15 
65.000,00 

25.02.2021 

godz. 11.00 
lokal użytkowy  

ul. Młynarska 27/2 

+ udział we współwłasności 

nieruchomości przyległej 

(podwórko)  

Śródmieście 3 
333/5, 

333/13 

59,70 

+ udział 

1734/10000 

145.000,00 

 

4. Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych: 

- zlecono sporządzenie wycen dla nieruchomości komunalnych: 

   a) 6 lokali mieszkalnych (sprzedaż bezprzetargowa) 

 

5. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości budynkowych: 

- kontynuacja postępowań dot. zmiany nieprawidłowych wysokości udziałów  

  w nieruchomościach budynkowych, na zgodne ze stanem faktycznym 

 

6. Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości: 

- nadano numer porządkowy dla 4 nieruchomości budynkowej (4 zaświadczenia),  

 

7. Podziały nieruchomości: 

- wszczęto 2 sprawy związane z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających 

podziały nieruchomości (dot. 2 działek gruntu). Wydano 2 decyzje w tym przedmiocie. 

 

8.  Inne:  

 postępowanie w celu finalizacji porozumienia w sprawie zamiany nieruchomości - działki 

nr 555/4, Pełcznica 1 w Świebodzicach stanowiącej własność Gminy Świebodzice na 

nieruchomość w udziale 1/3 działka nr 531/2 oraz nieruchomość w udziale 1/20 w działce 

numer 109/17 w obrębie Pełcznica 1, będące własnością ATRIUM PARK KTC 

DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,   

 wszczęcie procedury sprzedaży adaptowanych części nieruchomości wspólnej  na cele 

mieszkalne – 1 oraz kontynuacja rozpoczęty procedur sprzedaży – 2  

 

w zakresie Ochrony Środowiska: 

 postępowania w sprawie wycinki drzew - 6 

 postępowanie w sprawie decyzji środowiskowych – 1 

 przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 2 

 dyspozycje przyjęcia psa do Schroniska – 1 

 weryfikacja ilości i umiejscowienia pomników przyrody na terenie Gminy Świebodzice, 

 przygotowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności na terenie Gminy Świebodzice, 

 wystawienie trzech kart odbioru odpadów, 

 sporządzenie zarządzenia w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy  

ul. Strzegomskiej 30. 

 

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 – 4, 

 opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości – 2 

 

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

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

 kontynuacja prac przy sporządzaniu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

w Świebodzicach. 

 kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

 kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

 

8. Gospodarka Mieszkaniowa 

 

1) wpłynęło 8 wniosków na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy,  

2) sporządzono 4 aneksy do umów najmu lokali mieszkalnych, 

3) przyjęto 6 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, 

4) wydano 6 decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego,  

5) wpłynęło 8 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

6) wydano 8 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,  

7) zrealizowano 5 wniosków na najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy, 

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

    mieszkaniowych i energetycznych, 

9) na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Świebodzicach w dniu 19 stycznia     

    2021r. zaopiniowano 6 wniosków osób, ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego     

    zasobu Gminy.  

   

9. Promocja i Komunikacja Społeczna. 

 

- Przygotowanie komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl (14  sztuk) wraz z jego    

  obsługą, 

- Oprawa fotograficzna i promocyjna: spotkanie  z Beta Security System (przekazanie urządzeń     

  do dezynfekcji i pomiaru temperatury), przekazanie tabletów dla placówek oświatowych,    

  spotkanie w sprawie inwestycji - ul. Aleje Lipowe, 

- Obsługa procedury konkursowej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, 

- Przygotowania do  Eco Walentynek, 

- Przygotowanie, dostarczenie gadżetów oraz udział w WOŚP, 

- Przygotowanie dyplomów dla MKS Victoria Świebodzice za zwycięstwo w Plebiscycie    

  Gazety Wrocławskiej, 

- Przygotowanie graficzne banerów: szczepienia COVID-19, Narodowy Spis Powszechny 2021, 

- Przygotowanie materiałów do Gazety Świebodzic, 

- Przygotowania do spotkań z dr. Edwardem Szwarcbachem (uhonorowanie za zasługi na rzecz      

  mieszkańców, Zuzanną Krzan (laureatką Ogólnopolskiego konkursu plastycznego), 

- Obsługa profilu facebook Miasto Świebodzice, 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

- Współpraca z mediami. 

 

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



 

1. Bieżące sprawy : 

 interwencje w sprawie oświetlenia – 8, 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

     w gminnych działkach – 6, 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji zjazdu, uzgodnienie projektu zjazdu – 0, 

 wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych – 0, 

 interpelacje radnych –2, 

 interwencje mieszkańców, zarządców – 2, 

 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 0, 

 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 0, 

 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, osobami        

     prawnymi 6 

 

2. Dokumentacje Projektowe 

 

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

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

 

3. Inwestycje 

 

kontynuacja realizacji zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Świebodzice-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Świebodzicach, 

roboty prowadzi TOMY-BUD Tomasz Gajewski, ul. Świdnicka 9/6, 58-160 Świebodzice. 

Koszt wykonania zadnia brutto 119 000,00zł. Zamawiający planował przeznaczyć 135  566,81 

zł brutto.    

 

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

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

mieszkańców” – Obiekt nr 7– kontynuacja” wykonawca konsorcjum firm STA-DAR  

D. Stańczyk i „Ogrody” Szmidla. Termin realizacji do 30.04.2021r.  

 

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

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

mieszkańców” – Obiekt nr 11– kontynuacja” wykonawca konsorcjum firm STA-DAR  

D. Stańczyk i „Ogrody” Szmidla. Termin realizacji do 30.04.2021r.  

 

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

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

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

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

30.04.2021r. 

 

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

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

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

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



 

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

za realizację zadania 1 943 154,00zł. 

 

11. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

  
 W okresie od 19.01.2020r do 29.01.2021r funkcjonariusze Straży Miejskiej  

w Świebodzicach przeprowadzili 50 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta 

Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważonych podczas przeprowadzanych 

patroli. W szczególności dotyczyły one: 

 
1. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów – 32 int. 

2. bezpańskich zwierząt – 2 int. 

3. spalania odpadów – 3 int. 

4. zakłócania spokoju i porządku – 2 int. 

5. zanieczyszczonego terenu – 6 int. 

6. wypuszczanie psów bez opieki – 2 int. 

7. pożaru – 1 int. 

8. bezdomnych – 1 int. 

9. inne – 1 int. 

 

 W wyniku przeprowadzonych interwencji nałożono 2 mandaty  karnych na kwotę 200 zł  

oraz udzielono 14 pouczeń w związku z popełnionymi wykroczeniami. 

 

1. 97 kw - 2 mandaty karne na kwotę 200 zł 

 

Pouczenia  

 

1. 92 kodeksu wykroczeń - 13 pouczeń 

2. 116 kodeksu wykroczeń – 1 pouczenie 

 

W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach 30 razy 

konwojowali środki pieniężne na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,  Miejskiego 

Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach. 

 

 Udzielono: 4 asyst pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

 

 W omawianym okresie w ramach obowiązujących obostrzeń związanych z epidemia 

SARS – CoV – 2 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach na bieżąco kontrolują 

środki komunikacji publicznej w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa przez pasażerów. 
 

12. Rozwój, Strategia i Zamówienia Publiczne 

1. Ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach projektu partnerskiego 

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 

terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

2. Bieżąca praca w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych  

w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy 

jakości życia mieszkańców" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 



 

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

maluchów!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

4. Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zabezpieczenie 

obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej w Świebodzicach” wybranego do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

5. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia klasycznego owartości równej lub 

przekraczającej progi unijne w trybie z wolnej ręki na realizację zadania pn. „Utrzymanie 

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego w 2021 r. na 

terenie gminy Świebodzice”.  

6. Przygotowanie dokumentów i wyjaśnień do kontroli przeprowadzanej przez Izbę 

Administracji Skarbowej we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług 

publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie 

Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”, dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

 

13. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta 

 

1) W okresie od 19 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta uczestniczył  

w następujących spotkaniach: 

 

 

20.01.2021r - Udział w Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej, 

21.01.2021r. - Spotkanie z ZWiK Świebodzice oraz Miejskim Zarządem     

  Nieruchomości w sprawie uregulowania spraw związanych  

  z pobieraniem opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, 

25.01.2021r. - Wręczenie urządzeń do dezynfekcji oraz tabletów dla szkół  

   i przedszkoli, 

28.01.2021r. - Rada Nadzorcza w ZWiK, 

28.01.2021r. - Spotkanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w sprawie wysypiska     

  śmieci w Starym Jaworowie, 

29.01.2021r. - Spotkanie z ZGK w sprawie wykonywania usług w zakresie utrzymania      

  zieleni na terenie miasta. 

  

  

  

  

                   Burmistrz Miasta 
 

                     /-/ Paweł Ozga 

 

 
Opracowanie: 

Wydziały UM 

Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu z sesji z dnia  …….. 

Sporządziła: Agata Zimnicka 


