Świebodzice, dnia 21 września 2021 r.
BR.0007.44.2021AZ

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 17 sierpnia 2021 r. do 20 września 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 17.08.2021 r. do 20.09.2021 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
1217 spraw,
 w ramach przyjęć wtorkowych Burmistrza Miasta przyjęto – 29 osób,
 potwierdzono 50 profili zaufanych.
Wydano 26 zarządzeń Burmistrza Miasta, które dotyczyły:
 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach
ul. Kasztanowa 1,
 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.,
 w sprawie przyznania jednorazowego stypendium za wysokie wyniki w nauce,
 w sprawie przyznania jednorazowego stypendium za osiągnięcia sportowe,
 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2021 r.,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 474/10000 stanowiącego własność
Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
w Świebodzicach przy ul. Ciernie 168 dla lokalu mieszkalnego nr 6B, który zostanie
wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności
gruntu w działce nr 600/1, obręb 0004 Ciernie 4,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 466/10000 stanowiącego własność
Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
w Świebodzicach przy ul. Ciernie 168 dla lokalu mieszkalnego nr 6A, który zostanie
wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności
gruntu w działce nr 600/1, obręb 0004 Ciernie 4,
 zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Kazimierza
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Pułaskiego 31 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 16
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku przy
ul. Kolejowa 7B w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy
ul. Rynek 9 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świebodzicach wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy
ul. Kolejowej 3-3A klatka A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy
ul. Wałbrzyskiej 25 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
realizującej zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Świebodzice,
w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce gruntu
nr 431/44 o pow. 0,0279 ha, obręb Śródmieście 3, położonej przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 4A w Świebodzicach,
w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 153/10000 stanowiącego własność Gminy
Świebodzice we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej
w Świebodzicach, przy ul. Plac Jana Pawła II 5 dla lokalu mieszkalnego Nr 6, który
zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego
współwłasności gruntu w działce nr 397/30 o pow. 0,0114 ha, obręb Śródmieście 3,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy
ul. Jeleniogórskiej 22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Juliusza
Słowackiego 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy
ul. Młynarskiej 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy
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ul. Wałbrzyska 15 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Marii
Skłodowskiej 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
2. Edukacja i Sprawy Społeczne
1. Dnia 23 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyły się egzaminy dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Komisja przeprowadziła 2 postępowania egzaminacyjne. Do egzaminu przystąpił jeden
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Świebodzicach oraz jeden nauczyciel wychowania przedszkolnego
z Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach.
2. Placówki oświatowe przygotowały aneksy do projektów organizacyjnych na rok
szkolny 2021/2022.
3. Podjęto działania do zorganizowania dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek
oświatowych.
4. Dnia 25 sierpnia odbyło się spotkanie zastępcy Burmistrza Miasta z dyrektorami
placówek oświatowych dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2021/2022.
5. Przekazano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wykaz środków Funduszu Pracy
pozostających w dyspozycji gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
6. Dnia 1 września odbyły się uroczystości szkolne związane z inauguracją Nowego Roku
Szkolnego 2021/2022.
7. Dnia 3 września w sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia
pamiątkowych dyplomów 62 uczniom za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe w roku szkolny 2020/2021.
8. Zorganizowano dwie akcje szczepień. Pierwsza odbyła się w dniu 28.08.2021 r. podczas
Pikniku Lotniczego na Gminnym Lądowisku. Wśród wszystkich zaszczepionych osób
w plenerowym punkcie szczepień rozlosowano atrakcyjne nagrody, min. vouchery na
kręgielnię, basen, przelot szybowcem, loty widowiskowe samolotem oraz do restauracji
i innych punktów gastronomicznych. Realizatorem szczepień była Gmina Świebodzice
oraz Pogotowie Ratunkowe z Wrocławia. Drugą akcję plenerowych szczepień
przeprowadzono w dniu 5 .09.2021 r. przy Parafii św. Mikołaja w Świebodzicach
podczas Festynu Parafialnego. Realizatorem akcji była Gmina Świebodzice oraz
SP ZOZ MOZ w Świebodzicach. Szczepieniom towarzyszyła min. loteria fantowa.
9. Złożono wniosek i otrzymano środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu
i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć z języka mniejszości
narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”
10. Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty dotyczący Rządowego programu pomocy
uczniom w 2021 -”Wyprawka szkolna”.
11. Przygotowano dokumentację do udziału placówek oświatowych w programie
„Aktywna Tablica 2021 '' w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024.
12. Złożono wniosek w ramach programu wieloletniego -”Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2021-2025 '' na zakup nowości wydawniczych.
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3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja.
1. Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym
i leśnym – 55 szt.
2. Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 15 szt.
3. Upomnienia dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
i leśnym – 25 szt.
4. Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 92 szt.
5. Wnioski o egzekucję z nieruchomości – 2 szt.
6. Wnioski o zajęcie wierzytelności – 1 szt.
7. Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 7 szt.
8. Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 33 szt.
9. Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 1.847 szt.
10. Zgłoszenia dotyczące nowych i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 3.300 szt.
11. Decyzje określające wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt.
12. Postanowienia w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 2 szt.
13. Wezwania odnośnie złożenia deklaracji za odpady komunalne – 3 szt.
14. Kontrola obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
podatnicy, którzy nie złożyli deklaracji - 3 szt.
4. Urząd Stanu Cywilnego
1) Zarejestrowano:
aktów urodzeń: - 4 (transkrypcje aktu zagranicznego)
aktów małżeństw: - 17 (w tym: 11 ślubów cywilnych, 2 śluby konkordatowe, 4 transkrypcje
aktu zagranicznego)
aktów zgonów: - 29 (w tym: 2 transkrypcje aktu zagranicznego)
2) Wydano zaświadczenia:
- o stanie cywilnym – 2,
- o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa:
do ślubów konkordatowych – 1,
do ślubów za granicą RP – 0.
3) Przyjęto oświadczenia o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego (zapewnienia
przedślubne) - 5,
4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 0,
5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 5,
6) Dokonano czynności w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego - 17,
7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego – 19,
8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 168,
9) Migracja (przeniesienie) aktów stanu cywilnego z dotychczasowej bazy do Systemu
Rejestrów Państwowych tzw. SRP – 319 aktów,
10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) – 356,
11) Usuwanie niezgodności w bazie PESEL – 71,
12) Liczba rozwodów – 2,
13) Liczba separacji – 0.
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5. Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności
1. Dowody osobiste:
1) wydano 195 dowodów osobistych, w tym:
195 poprzez osobiste stawiennictwo,
2) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 132 koperty z kodem PUK,
3) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji i wprowadzono do systemu „ŹRÓDŁO”
171 dowodów osobistych,
4) unieważniono w wyniku: upływu terminu ważności, zniszczenia lub utraty, zmiany
danych, zmiany wizerunku twarzy i z powodu innych przyczyn 158 dowodów osobistych,
5) przyjęto 27 zawiadomień o utracie dowodu osobistego,
6) rozpatrzono i przyjęto do realizacji 172 wnioski o wydanie dowodu osobistego
7) zrealizowano 91 zleceń (usuwanie niezgodności w danych osobowych, unieważnianie
z powodu zgonu oraz zmiany danych - wysłanych do innych gmin oraz przyjętych
z innych gmin),
8) Rozpatrzono 2 wnioski o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz
dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 2 odpowiedzi,
9) nadano numer PESEL dla 4 osób.
2. Ruch ludności:











zameldowano na terenie miasta 50 osób, w tym :
 43 osoby poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy,
 7 osób poprzez platformę e-PUAP,
zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 44 osoby w tym:
 43 osoby poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy,
 1 osoba poprzez platformę e-PUAP,
wymeldowano z terenu miasta 37 osób w tym:
 35 osób poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy,
 2 osoby poprzez platformę e-PUAP,
prowadzono 20 postępowań o wymeldowanie, przygotowano 4 decyzje
administracyjne,
zameldowano 27 cudzoziemców, w tym:
26 z Ukrainy i 1 z Bangladeszu,
wydano 40 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
zrealizowano 56 zlecenia z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności
w danych adresowych),
nadano numer PESEL dla 19 osób,
rozpatrzono 33 wnioski o udostępnienie danych osobowych – udzielono 33
odpowiedzi pozytywne z 2 rejestrów: z rejestru PESEL i Rejestru Mieszkańców, 2
wnioskodawców wezwano do uzupełnienia braków,
zweryfikowano dla Głównego Urzędu Statystycznego 1860 adresów na podstawie
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 sierpnia 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).
Kwalifikacja wojskowa:
Sporządzono i wysłano 113 wezwań do kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn z rocznika
podstawowego oraz mężczyzn z roczników starszych. Przyjęto 13 oświadczeń od krewnych
osób zamieszkujących za granicą, które nie mają możliwości stawienia się do tegorocznej
kwalifikacji.
5. Gospodarka mieszkaniowa





skierowania na lokale mieszkalne – 2,
skierowania na lokale socjalne – 5,
ilość wniosków – 10,
Komisje Mieszkaniowe – 1 – odbyła się 7 września 2021 r. i zaopiniowała 27
wniosków.

6. Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia
1) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG:
 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 7
 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych - 12
 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 4
 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 7
 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 – 1.
3) Liczba punktów (lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (stan na
20.09.2021 r.):
DETAL - 45 punktów
GASTRONOMIA - 17 punktów
Liczba wydanych zezwoleń (od 17.08.2021r. do 20.09.2021r.):
Detal
A 0
B 0
C 0

Gastronomia
A 4
B 0
C 0
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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 - 41
typ C – liczba 60 – wykorzystanych - 42

GASTRONOMIA - liczba 80 zezwoleń w tym:
typ A – liczba 40 - wykorzystanych – 17
typ B – liczba 20 – wykorzystanych - 10
typ C – liczba 20 – wykorzystanych - 7
1) Wpłynął wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem
sprzedaży typ ABC - skierowano na MKRPA i po uzyskaniu pozytywnych opinii wydamy
decyzję.
2) Zarejestrowano opłaty i przedsiębiorców do systemu RADIX ALK dla wydanych zezwoleń
jednorazowych podczas imprez Spotkania integracyjnego – 1, Pikniku Lotniczego – 1,
Spotkania integracyjnego – 3.
3) Wpłynęły oświadczenia o likwidacji punktu sprzedaży. Wydano decyzje wygaszenia typ
ABC.
Zarejestrowano i zapisano decyzję oraz wpłaty przypis odpis w systemie RADIX ALK za
korzystanie z zezwoleń alkoholowych i wprowadzono informacje przedsiębiorstwa do
systemu CEIDG o wygaszeniu uprawnień.
4) Wyliczono opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych dla wszystkich
przedsiębiorców posiadających zezwolenia w detalu i gastronomii.
Zatrudnienie osób bezrobotnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (stan na
dzień 20.09.2021r.):
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.
Przyjęto w ramach robót publicznych kolejną osobę za pracownika zwolnionego zgodnie
z art. 631 § 1 Kp – wygaszenie w związki ze zgonem pracownika.
2. Przy współpracy z PUP w Świdnicy po trwających umowach stażowych od 08.03.2021 r.
do 07.09.2021 r. w ramach aktywizacji bezpośrednio po zakończeniu 2 osoby zostały
zatrudnione na umowę o pracę na czas określony 1 miesiąc w ramach zobowiązania do
umowy.
3. Przyjęto podania osób ubiegających się o pracę w ramach w ramach robót publicznych – 1,
ubiegających się o staż – 0.
4. W ramach robót publicznych udzielono pracownikom urlopu wypoczynkowego – 1 dni,
zwolnienia chorobowego – 3, zasiłek opiekuńczy – 0 dni, opiekę na dziecko – 0 dni;
Stażyści – udzielono urlop wypoczynkowy - 15 dni.
5. 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:
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w zakresie Gospodarki Nieruchomościami:
1) Zbycie nieruchomości komunalnych:
- sprzedaż 7 lokali mieszkalnych (bezprzetargowo najemcom) za cenę 125.775,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego (przetarg) za cenę 66.700,00 zł,
łącznie zbycie nieruchomości 192.475,00 zł
2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia nieruchomości
komunalnych:
Opracowano i opublikowano łącznie 17 zarządzeń:
 ZARZĄDZENIE NR 843/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 18 sierpnia



















2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce gruntu
nr 431/44 o pow. 0,0279 ha, obręb Śródmieście 3, położonej przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 4A w Świebodzicach
ZARZĄDZENIE NR 846/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 25
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 847/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Kolejowej 3-3A
klatka A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność
Gminy Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 848/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 5 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 849/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Rynek 9
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 850/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku przy ul. Kolejowa 7B
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 851/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 16
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 852/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 31
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 853/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 855/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 24 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 466/10000 stanowiącego własność Gminy
Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzicach przy
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ul. Ciernie 168 dla lokalu mieszkalnego nr 6A, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości
wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 600/1, obręb 0004
Ciernie 4
ZARZĄDZENIE NR 856/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 24 sierpnia
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 474/10000 stanowiącego własność Gminy
Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzicach przy
ul. Ciernie 168 dla lokalu mieszkalnego nr 6B, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości
wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 600/1, obręb 0004
Ciernie 4
ZARZĄDZENIE NR 863/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 9 września
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Marii
Skłodowskiej 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 864/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 9 września
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Wałbrzyska 15
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 865/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 9 września
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 3
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 866/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 9 września
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Juliusza
Słowackiego 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 867/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 9 września
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej
22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice
ZARZĄDZENIE NR 868/2021 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 9 września
2021 r. w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 153/10000 stanowiącego własność Gminy
Świebodzice we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy
ul. Plac Jana Pawła II 5 dla lokalu mieszkalnego Nr 6 , który zostanie wyodrębniony
w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr
397/30 o pow. 0,0114 ha, obręb Śródmieście 3

3) Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszenia
o przetargach:
Opracowano i podano do publicznej wiadomości:
- wykazy dotyczące zbycia nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym
i przetargowym:
Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Wałbrzyska nr 40
Strzegomska nr 37A
Młynarska nr 7
Graniczna nr 22
Aleje Lipowe 11
Browarowa 1
Młynarska 13

lokal mieszkalny nr 5
lokal mieszkalny nr 7
lokal mieszkalny nr 5
lokal mieszkalny nr 4
lokal mieszkalny 1
lokal mieszkalny 6
lokal mieszkalny 2

749/4
5/3
350/35
635
278/11
539
346/3

Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Ciernie 4
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
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Sienna 1
Młynarska 7
Ciernie 168
Ciernie 168
Kolejowa 21
Środkowa 2
Graniczna nr 22
Henryka Sienkiewicza 35
Rynek nr 9
Kolejowa 3-3A (klatka 3A)
Plac Jana Pawła II 5
Kolejowa 7B
Wałbrzyska 25
Marii Skłodowskiej-Curie 4
-

lokal mieszkalny nr 3
lokal mieszkalny nr 5
części wspólne udział 466/10000
części wspólne udział 474/10000
lokal mieszkalny nr 9
lokal inny niż mieszkalny nr 7
lokal mieszkalny
lokal mieszkalny
lokal mieszkalny 4
lokal mieszkalny 3
części wspólne nieruchomości
lokal mieszkalny
lokal mieszkalny 5
lokal mieszkalny nr 7
gruntowa niezabudowana

626/1
350/35
600/1
600/1
224/13
608/1
635
410/27, 357
418/48
329
397/30
307/2
730/16
557/1
267/1

Ciernie 4
Śródmieście 3
Ciernie 4
Ciernie 4
Śródmieście 3
Ciernie 4
Ciernie 4
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Ciernie 4

- ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych:
Nieruchomość

Obręb

Nr
działek

Powierzchnia
(w ha)

gruntowa niezabudowana

Śródmieście 3

483/42

0,0038

gruntowa niezabudowana

Śródmieście 3

483/43

0,0038

gruntowa niezabudowana

Śródmieście 3

483/44

0,0045

gruntowa niezabudowana

Śródmieście 3

483/45

0,0047

gruntowa niezabudowana

Śródmieście 3

483/46

0,0043

Cena
wywoławcza
(w zł)
4 428,00
z VAT
4 428,00
z VAT
5 289,00
z VAT
5 535,00
z VAT
5 043,00
z VAT

Data przetargu

14.10.2021
godz. 10.00

4) Przetargi na zbycie (sprzedaż) nieruchomości komunalnych:
- odbyły się 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali użytkowych, do których nikt
nie przystąpił,
- przeprowadzono 3 przetargi ustne ograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych, w wyniku
których wyłoniono kandydatów na nabywcę, za cenę 179.900,00 zł,
- odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, do którego nikt nie
przystąpił.
5) Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych:
- zlecono sporządzenie wycen dla 15 nieruchomości komunalnych
6) Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości:
- nadanie numeracji porządkowej nieruchomości – 3,
- sprostowanie numeracji porządkowej dla nieruchomości -1,
- kontynuowanie procedury nadania nazwy ulicy.
7) Podziały nieruchomości:
- wszczęto 4 sprawy związane z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających
podział nieruchomości. Wydano 4 decyzje w tym przedmiocie.
8) Inne:
- kontynuacja 3 procedur sprzedaży części nieruchomości wspólnych adaptowanych na cele
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mieszkalne,
- wszczęcie 2 procedur sprzedaży części nieruchomości wspólnych adaptowanych na cele
mieszkalne,
- wszczęcie 6 postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich dla działek
zlokalizowanych w obrębie Pełcznica 1.
w zakresie Ochrony Środowiska:
 postępowania w sprawie wycinki drzew – 4,
 postępowania w sprawie przycinki drzew – 1,
 przygotowanie wniosków na wycinkę drzew z terenów gminnych do Starostwa
Powiatowego – 6,
 przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 4,
 przygotowanie dyspozycji na przyjęcie zwierząt do Schroniska – 5,
 kontynuacja postępowania o usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego na ten cel,
 przygotowanie zlecenia na wycinkę i przycinkę drzew z terenów gminnych,
 podjęcie czynności wyjaśniających odnośnie właścicieli psów, które zostały odebrane ze
schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 przygotowanie zlecenia na zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu Gminy Świebodzice,
 udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 2,
 przygotowanie uchwały w sprawie "uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby
ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody rosnących na terenie Gminy
Świebodzice”,
 analiza złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice
– 10,
 sporządzenie umów na ww. dotację – 10,
 podpisanie ww. umów z dotowanymi – 10,
 sporządzenie kart odbioru odpadów z terenu Gminy Świebodzice – 2.
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 – 11,
 zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium,
zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 15,
 opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości – 2.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / decyzje o warunkach zabudowy /
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1) Kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1
w Świebodzicach;
2) Kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach;
3) Kontynuacja prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach.
8. Promocja i Komunikacja Społeczna
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- Przygotowanie 78 komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl,
- Obsługa portalu miejskiego www.swiebodzice.pl,
- Obsługa profilu Miasto Świebodzice - Facebook, Instagram,
- Współpraca z mediami,
- Przygotowanie banerów na portal miejski i profil na facebooku: Dzień Strażnika Miejskiego,
Dzień Sybiraka, Święto Lotnictwa Polskiego, Rozpoczęcie Roku Szkolnego,
- Promocja Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- Promocja Akcji #szczepimysie,
- Zgłoszenie do plebiscytu „Gwiazdy Biznesu”,
- Udział w spotkaniu z Maciejem Więckiem oraz Tomaszem Megesem, podziękowania za
bezinteresowną pomoc na rzecz chorego chłopca, promocja wydarzenia - 23 sierpnia,
- Udział w spotkaniu z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relax - podziękowania
za współpracę, promocja wydarzenia - 23 sierpnia,
- Udział w spotkaniu ze sportowcami ze Stowarzyszenia Due Soccer - podziękowanie za
współpracę z Miastem Świebodzice, promocja wydarzenia - 24 sierpnia,
- Współorganizacja Pikniku Lotniczego, organizacja stoiska promującego miasto, rozdawanie
map promujących - 28-29 sierpnia,
- Udział w podsumowaniu akcji letniej zajęć Jogi w Parku Miejskim, podziękowanie za
organizację bezpłatnych zajęć dla mieszkańców, promocja wydarzenia - 25 sierpnia,
- Wizyta w Ratuszu przedstawiciela miasta Marina Gorka - Białoruś, przekazanie listu oraz
materiałów dla władz miasta partnerskiego, promocja spotkania - 24 i 27 sierpnia,
- Udział w podsumowaniu cyklu zajęć z kursu samoobrony pn. „Dama Broni Się Sama”,
promocja wydarzenia - 26 sierpnia,
- Udział w spotkaniu z ustępującą Dyrektor SP nr 4 Dorotą Uzar - podziękowania za pracę
i zaangażowanie na rzecz szkoły, promocja spotkania - 31 sierpnia,
- Promocja akcji „Pula Trip” - spotkanie z uczestnikami akcji, wyjazd do Chorwacji na
skuterach, pomoc choremu dziecku, promocja wydarzenia - 31 sierpnia,
- Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w placówkach oświatowych,
promocja wydarzenia - 1 września,
- Udział w spotkaniu ze stypendystami, wręczenie dyplomów, promocja wydarzenia - 3
września
- Udział w spektaklu pn. „Boży Lew”, promocja wydarzenia - 3 września,
- Udział w 100.leciu Białej Laski, święcie osób niewidomych, przekazanie życzeń, promocja
wydarzenia - 4 września,
- Udział w Festiwalu Kolorów, promocja wydarzenia - 5 września,
- Udział w Pikniku Parafialnym, Parafia pw. św. Mikołaja, promocja wydarzenia - 5 września,
- Finał Mistrzostw Tenisa Stołowego Seniorów, promocja wydarzenia - 10 września,
- Koordynacja akcji społecznej pn. Posprzątajmy Świebodzice, udział w akcji, promocja
wydarzenia - 11 września,
- Udział w akcji „Świebodzice Miastem Serc ”- promocja wydarzenia - 11 września,
- Udział w Przeglądzie Talentów Seniorów - II edycja, promocja wydarzenia - 11 września,
- Organizacja akcji poboru krwi - 14 września,
- Organizacja piątego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 14
września,
- Objazd miasta, wizytacja, w ramach konkursu Najładniejsze Okno, Balkon, Posesja, Firma,
- 17 września,
- Przygotowania do szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu przygotowania
wniosków (ustalenie terminu, ustalenia ze szkoleniowcem), termin szkolenia - 23 września,
- Udział w Dożynkach, promocja wydarzenia - 18 września,
- Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej, Memoriał Edmunda Walczaka, promocja
wydarzenia - 18 września,
- Promocja wydarzenia pn. Gustawy, promocja banknotu O EURO, termin wydarzenia - 25
września, przygotowanie plakatu i zaproszeń,
12

- Przygotowania do wizyty w mieście partnerskim Waldbröl, 1-3 października,
- Przygotowanie materiałów planistycznych na 2022 rok,
- Współorganizacja konkursu fotograficznego #igerswalbrzych_swiebodzice, promocja miasta
poprzez wykonanie zdjęć ze Świebodzic, ekspozycja zdjęć na ściankach wystawienniczych
przy Ratuszu,
- Przebudowa modułów na portalu miejskim www.swiebodzice.pl.
9. Inwestycje i Remonty. Inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej
1. Bieżące sprawy :
 interwencje w sprawie oświetlenia – 13,
 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej
w gminnych działkach – 7,
 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji zjazdu, uzgodnienie projektu zjazdu – 3,
 wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych – 0,
 interpelacje radnych –4,
 interwencje mieszkańców, zarządców – 13,
 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 2,
 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 2,
 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, osobami
prawnymi - 13
2. Dokumentacje Projektowe
Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej:
- Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla kanalizacji deszczowej w ulicy
Olszańskiej,
Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej:
- „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.
- Budowa Lotniska Sportowo - Dyspozycyjnego w Świebodzicach. Przyłącze
elektroenergetyczne - dokumentacja projektowa.
3. Inwestycje
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
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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.
Kontynuacja realizacji zadania: „Remont ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach’ wykonawca
konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjne i Handlowe
„COM -D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor Partner Konsorcjum: Jeleniogórskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra.
4. Procedury
Rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania pn.: Wykonanie w systemie zaprojektuj
i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontowych istniejącego lokalu
usługowego wraz z jego wyposażeniem w celu „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + II
w Świebodzicach”.
Rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania pn.:
„Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz
z otoczeniem”, z podziałem na zadania:
- Wymiana wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej przed Budynkiem A,
- Poszerzenie drogi przeciwpożarowej przy Budynku A.
Trwa procedura przetargowa dla zadania pn.:
„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników
i jezdni w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach” – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
10. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo
W okresie od 17.08.2021r do 20.09.2021r funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Świebodzicach przeprowadzili 153 interwencje zgłoszone przez mieszkańców miasta
Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważone podczas przeprowadzanych patroli.
W szczególności dotyczyły one:
1. Zagrożenia dla życia i zdrowia - 3 int.
2. Nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów – 72 int.
3. Niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów – 10 int.
4. Nieuprzątniętego chodnika – 2 int.
5. Bezpańskich zwierząt – 5 int.
6. Rannych zwierząt – 5 int.
7. Zaśmiecanie miejsca publicznego – 11 int.
8. Nielegalnej wycinki drzew – 1 int.
9. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 3 int.
10. Bezdomnych – 4 int.
11. Zakłócanie spokoju i porządku – 12 int.
12. Awarii urządzeń komunalnych – 2 int.
13. Spalania odpadów – 3 int.
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14. Leżącej osoby będącej pod wpływem alkoholu – 4 int.
15. Wraków pojazdów – 4 int.
16. Kradzieży – 1 int.
17. Nieprawidłowego oznakowania drogowego – 1 int.
18. Zanieczyszczonej jezdni – 1 int.
19. Kolizji drogowej – 1 int.
20. Inne – 8 int.
W wyniku przeprowadzonych interwencji nałożono 16 mandatów karnych na kwotę
1610 zł oraz udzielono 48 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 5 asyst pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 3 asysty
pracownikom Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Przeprowadzono również 13 kontroli
w obrębie szkół podstawowych w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.
Zabezpieczono również:
- Piknik lotniczy,
- wystawę psów rasowych,
- procesję fatimską
- festyn w Parku Miejskim,
- Imprezę przy ul. Rekreacyjnej.
11. Rozwój, Strategia i Zamówienia Publiczne










Bieżąca praca w ramach projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (wykonywanie kontroli na miejscach realizacji
zdania, przyjmowanie wniosków o wypłatę grantu, weryfikacja wraz z sprawozdawczością
wniosków o wypłatę grantu, przygotowywanie dokumentów dla Lidera projektu).
Bieżąca praca w ramach Programu „Czyste powietrze” realizowanego w porozumieniu
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(przygotowanie broszur informacyjnych do wydruku, opracowanie plakatów
informacyjnych oraz ich kolportaż po mieście, przygotowanie komunikatu na stronę
internetową, przygotowanie prezentacji na spotkanie informacyjne z mieszkańcami, które
ma się odbyć 30.09.2021 r.).
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.
Złożenie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 wniosków o dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczących budowy Małej Obwodnicy
oraz przebudowy ul. Droga Węglowa.
Bieżąca praca w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych
w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy
jakości życia mieszkańców” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w tym złożenie kolejnego wniosku o płatność.
Przygotowanie i złożenie za pomocą platformy SL2014 wniosku o płatność nr 2 –
sprawozdawczego w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed
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niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej
w Świebodzicach” dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020.
Ogłoszenie postępowania przetargowego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni w rejonie ulicy Siennej
w Świebodzicach” – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, realizowanego w ramach
osi priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania nr 4.5 "Bezpieczeństwo"
Poddziałania 4.5.1 "Bezpieczeństwo-horyzont" RPO WD 2014-2020. Procedura jest
kontynuowana.
Prace związane z przygotowaniem się do ogłoszenia postepowania pn. „Remont wraz
z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem”.
Procedura jest kontynuowana.
Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postepowania pn. „Utworzenie
i wyposażenie Klubu Senior+ II w Świebodzicach” dofinansowanego w ramach programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub
wyposażenie ośrodka ‘Senior+”. Procedura jest kontynuowana.
Pomoc jednostkom Urzędu Miejskiego w stosowaniu regulaminów zamówień.

12. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta
1) W okresie od 17 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. Burmistrz Miasta uczestniczył
w następujących spotkaniach:
16.08.2021r. - Udział w spotkaniu poświęconym akcji „Czyste Powietrze” w Głuszycy –
Sudeckie Forum Inwestorów,
21.08.2021r. - Jubileusz Małżeństwa Państwa Lenc,
23.08.2021r. - Udział w spotkaniu z Maciejem Więckiem i Tomaszem Megesem –
podziękowania za bezinteresowną pomoc na rzecz chorego chłopca,
23.08.2021r. - Udział w spotkaniu z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relax –
podziękowania za współpracę,
24.08.2021r. - Udział w spotkaniu ze sportowcami ze Stowarzyszenia Due Soccer –
podziękowanie za współpracę z Miastem Świebodzice,
24.08.2021r. - Wizyta w Ratuszu przedstawiciela miasta Marina Gorka – Białoruś,
przekazanie listu oraz materiałów dla władz miasta partnerskiego,
28-29.08.2021r. - Piknik Lotniczy połączony z akcją charytatywną dla Adrianka,
30.08.2021r. - Spotkanie Burmistrza Miasta z zarządem Victorii Świebodzice – Panią Agatą
Kalafut,
31.08.2021r. - Udział w spotkaniu z ustępującą Dyrektor SP nr 4 Panią Dorotą Uzar –
podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły,
01.09.2021r. - Udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 1,
01.09.2021r. - Wywiad w Radiu Sudety,
05.09.2021r. - Udział w Pikniku Parafialnym – Parafia pw. Św. Mikołaja,
10.09.2021r. - Finał Mistrzów Tenisa Stołowego w klubie Senior na Osiedlu Sudeckim –
wręczenie nagród i złożenie gratulacji osobom wyróżnionym,
11.09.2021r. - Udział w połączonych akcjach społecznych: „Posprzątajmy Świebodzice” ,
„Świebodzice Miastem Serc” oraz „Dzień Sportu”,
11.09.2021r. - Udział w Przeglądzie Talentów Seniorów – II edycja,
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13.09.2021r. - Wręczenie dyplomów pracownikom Straży Miejskiej w Świebodzicach
z okazji Dnia Straży Miejskiej,
15.09.2021r. - Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ZWiK,
16-17.09.2021r. - Udział w Forum Miasteczek Polskich – dwudniowe spotkanie
samorządowców,
18.09.2021r. - Uczestnictwo w Finale Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej
w Szczawnie Zdroju, wręczanie pucharów uczestnikom wraz z Burmistrzem
Szczawna Zdrój Panem Markiem Fedoruk,
18.09.2021r. - Udział w Dożynkach Gminnych,
19.09.2021r. - Przekazanie pucharu Burmistrza dla najlepszej drużyny w Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Ręcznej Memoriał Edmunda Walczaka.

Burmistrz Miasta
/-/ Paweł Ozga
Opracowanie:
Wydziały UM
Sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu z sesji z dnia ……..
Sporządziła: Agata Zimnicka

17

