Świebodzice, dnia 22.04.2022 r.
BR.0007.50.2022AZ

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 17 lutego 2022 r. do 21 kwietnia 2022 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 17.02.2022 r. do 21.04.2022 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 2837
spraw.
 W ramach przyjęć wtorkowych Burmistrza Miasta przyjęto 29 osób.
 Potwierdzono 84 profili zaufanych.
Wydano 50 zarządzeń Burmistrza Miasta, które dotyczyły:
 zmian budżetu gminy na 2022 r.,
 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe
(4 zarządzenia)
 w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1
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. Świdnickiej 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 9, położonego w budynku przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 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. Stefana Żeromskiego 4-4A brama 4 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. Mikołaja Kopernika 21 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/874/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 30
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność
Gminy Świebodzice,
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 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022; 2) „Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2022,
 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji
pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Programów Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej: 1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022; 2) „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022,
 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie ustalenia wniosków oraz zasad dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świebodzice,
 w sprawie powołania Zespołu ds. głosowania i ustalania wyników wyboru zadań do
Budżetu Obywatelskiego 2022 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy
Świebodzice, określania organizacji i jej pracy oraz miejsca, terminu i zasad
głosowania,
 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. głosowania i ustalenia
wyników wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022 w ramach realizacji
Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, określania organizacji i jej pracy oraz
miejsca, terminu i zasad głosowania,
 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.:„ 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,
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż 130 000,00 zł netto w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
 w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Świebodzice,
 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy
Świebodzice,
 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ 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,
 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.,
 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2021 rok,
 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022; 2) „Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2022,
 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny projektów zgłoszonych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Świebodzice,
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 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku przy
ul. Kolejowej 16 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Polnej
4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy
ul. Szkolnej 23 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. Adama
Mickiewicza 6 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie powołania Komisji do likwidacji kart do głosowania w Budżecie
Obywatelskim Gminy Świebodzice 2022,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy
ul. Zamkowej 30 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. Zamkowej 30 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia
09 maja 2019 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. Młynarskiej 20
w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku
oraz na współwłasność działkę, na której on jest usytuowany,
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 229/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 691/2 wraz z udziałem
w wysokości 1/3 udziału w działce 691/5 oraz nieruchomości niezabudowanej
w granicach działki nr 691/3 wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce 691/5
położonych w Świebodzicach, obręb Ciernie 5, stanowiących własność Gminy
Świebodzice,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3
położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 20 w Świebodzicach wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
niezabudowanych w granicach działek nr 691/2 wraz z udziałem w wysokości 1/3
w działce nr 691/9, nr 691/3 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 oraz
nr 691/7 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9, położonych
w Świebodzicach, obręb Ciernie 5, stanowiących własność Gminy Świebodzice,
 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 4 marca 2022 roku na
realizację zadań publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki
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Społecznej: 1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022; 2) „Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2022,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w Świebodzicach, obręb 0002 Pełcznica 2, w granicach
działki nr 203/8, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Łącznej 5
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 2 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 20
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 2 położonego w budynku przy ul. Wolności 35
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. Mikołaja Kopernika 2 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. Juliusza Słowackiego 5A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
niezabudowanych w granicach działek nr 531/4 oraz nr 533/3 wraz z udziałem
w wysokości 1/20 w działce nr 109/17 oraz udziałem w wysokości 1/3 w działce
nr 531/2, położonych w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, stanowiących własność
Gminy Świebodzice.

2. Edukacja i Sprawy Społeczne
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Rozliczono budżet za rok 2021. Opisowe sprawozdanie z wykonania przez placówki
oświatowe planu rzeczowo-finansowego przedłożono do Wydziału FinansowoBudżetowego.
Przedłożono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu roczną informację
o zrealizowanych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za rok 2021 na terenie Gminy
Świebodzice.
Dyrektorzy świebodzickich szkół i przedszkoli przedłożyli sprawozdania ze sposobu
wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok
2021.
Podpisano umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków
Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
Z okazji Świat Wielkanocnych przygotowano słodkie niespodzianki dla wszystkich dzieci
z publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz żłobków.
Ogłoszone zostały konkursy na dyrektorów dwóch świebodzickich placówek
oświatowych: Szkoły Podstawowej Integracyjnej oraz Przedszkola nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi.
Zwiększony został budżet planu dotacji dla Gminy na rok 2022 na realizację zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji.
Rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną”. Łącznie nagrodzonych
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i wyróżnionych zostało 18 prac wykonanych przez dzieci z placówek przedszkolnych oraz
uczniów szkół podstawowych. Dla zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe
i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 13 kwietnia
2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach.
9) Rozpatrzone zostały wnioski w sprawie przyznania stypendiów i nagród sportowcom za
osiągnięte w 2021 roku wyniki sportowe w dziedzinie piłki ręcznej, siatkowej, pływania,
sportów walki, kulturystyki, kolarstwa, tańca sportowego, triathlonu, łucznictwa. Łącznie
nagrodzonych zostało 57 sportowców oraz jeden trener. Uroczystość wręczenia
stypendiów i nagród odbyła się 17 marca 2022 r. w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach.
10) Dnia 9 marca odbyło się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania wniosków
o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski
i przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 1.500,00 zł.
11) Sporządzone zostało zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów wniosków oraz zasad
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
12) Gmina Świebodzice przystąpiła do projektu „Umiem pływać”. Podpisane zostało
porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
13) Dnia 26 lutego za pomocą środków teleinformatycznych odbyło się posiedzenie Rady
Społecznej SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach. Tematem spotkania było
przyjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Dyrektorowi SP ZOZ MOZ
w Świebodzicach opinii w sprawie planu finansowego na rok 2022.
14) Zakończyła się rekrutacja dzieci do żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja.
1) Decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt.
2) Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 21 szt.
3) Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym
i leśnym – 6 szt.
4) Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 118 szt.
5) Upomnienia dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
– 103 szt.
6) Wnioski o egzekucję z nieruchomości – 3 szt.
7) Wnioski o wpis w księdze wieczystej – 15 szt.
8) Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 4 szt.
9) Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 40 szt.
10) Wezwania odnośnie złożenia deklaracji za odpady komunalne – 15 szt.
11) Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 37 szt.
12) Kontrola obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 113 szt.
13) Zgłoszenia dotyczące nowych i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 210 szt.
4. Urząd Stanu Cywilnego
1) Zarejestrowano:
aktów urodzeń: - 17 (w tym: 2 przysposobienia, 15 transkrypcji aktów zagranicznych),
aktów małżeństw – 10 (w tym: 8 ślubów cywilnych, 1 ślub konkordatowy, 1 transkrypcja
aktu zagranicznego),
aktów zgonów: - 64 (w tym: 4 transkrypcje aktów zagranicznych, pozostałe tryb zwykły).
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2) Wydano zaświadczenia:
o stanie cywilnym – 3,
o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa:
do ślubów konkordatowych – 7,
do ślubów za granicą RP – 2.
3) Przyjęto oświadczenia o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego (zapewnienia
przedślubne) –12.
4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 4.
5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 4.
6) Dokonano czynności w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego – 31.
7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego – 47.
8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 267.
9) Migracja (przeniesienie) aktów stanu cywilnego z dotychczasowej bazy do Systemu
Rejestrów Państwowych tzw. SRP – 541 aktów.
10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) – 721.
11) Liczna rozwodów – 4.
12) Liczba separacji – 1.
5. Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności
1) Dowody osobiste:
a) wydano 366 dowodów osobistych,
b) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 346 kopert z kodem PUK,
c) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 408 dowodów osobistych oraz dokonano
zmiany och statusu w systemie „ŹRÓDŁO”,
d) unieważniono 318 dowodów osobistych z powodu następujących przyczyn: upływu
terminu ważności, zniszczenia lub utraty, zmiany danych, zmiany wizerunku twarzy
oraz innych powodów,
e) przyjęto 57 zawiadomień o utracie dowodu osobistego,
f) przyjęto i rozpatrzono do realizacji 460 wniosków o wydanie dowodu osobistego
w trybie osobistego stawiennictwa wnioskodawcy,
g) przyjęto i rozpatrzono 67 wniosków o wydanie dowodu osobistego otrzymanych
poprzez e-PUAP (wnioski dla dzieci),
h) zrealizowano 301 zleceń (usuwanie niezgodności w danych osobowych, unieważnianie
z powodu zgonu oraz zmiany danych - wysłanych do innych gmin oraz przyjętych
z innych gmin),
i) nadano 5 numerów PESEL w związku z przyjęciem wniosku o wydanie dowodu
osobistego dla obywatela RP urodzonego poza granicami RP,
j) rozpatrzono 3 wnioski o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz
dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 3 odpowiedzi,
k) nadano 788 numerów PESEL o statusie „UKR” dla uchodźców z Ukrainy, którzy
znaleźli się na terytorium RP po 24 lutego w wyniku działań wojennych na Ukrainie,
l) utworzono 327 Profili Zaufanych dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się na
terytorium RP po 24 lutego w wyniku działań wojennych na Ukrainie.
2) Ewidencja ludności:
a) zameldowano na terenie miasta 93 osób, w tym:
 85 osób poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy,
 8 osoby poprzez platformę e-PUAP,
b) zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 69 osób. W tym:
 68 poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy,
 1 osoba poprzez platformę e-PUAP,
c) wymeldowano z terenu miasta 52 osoby, w tym:
 47 osób poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy,
 5 osób poprzez platformę e-PUAP,
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d) prowadzono 13 postępowań
o wymeldowanie, przygotowano 4 decyzje
administracyjnych,
e) zameldowano 46 cudzoziemców, w tym: 40 z Ukrainy, 4 z Białorusi, 1 z Niemiec, 1
z Gruzji,
f) wydano 68 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
g) zrealizowano 78 zleceń z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności
w danych adresowych),
h) nadano numer PESEL 42 osobom, w tym:
 15 cudzoziemcom na podstawie odrębnych przepisów,
 27 cudzoziemcom przy zameldowaniu,
i) rozpatrzono 61 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru
mieszkańców oraz rejestru PESEL – udzielono 75 odpowiedzi 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
Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych na
pojazdy samochodowe na rzecz obronności kraju (wnioskodawca Komendant WKU),
wydano 20 decyzji administracyjnych.
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w dziedzinie obrony
cywilnej w 2022 r. na obszarze województwa dolnośląskiego w dniach: 17 lutego 2022 r.,
17 marca 2022 r. oraz 21 kwietnia 2022 r. odbyły się treningi powszechnego ostrzegania
o uderzeniach z powietrza, w którym uczestniczyły wszystkie gminy i powiaty. Zgodnie
ze scenariuszem podczas treningów 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).
5) Gospodarka mieszkaniowa:
a) sporządzono 6 skierowań na lokale mieszkalne,
b) sporządzono 4 skierowania na lokale socjalne,
c) przyjęto 22 wnioski o najem lokali,
d) odbyły się 2 Komisje Mieszkaniowe,
e) Przyjęto i rozpatrzono 46 wniosków o świadczenie pieniężne na zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.
6) Sprawy Działalności Gospodarczej i Zatrudnienia
a) Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG:
 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy – 24,
 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych – 57,
 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – 9,
 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej – 4,
 wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 16.
b) Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką:
 liczba licencji ogółem – 29, w tym: 1 likwidacja, 1 wznowienie wykonywania
transportu drogowego taksówką,
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c) Liczba punktów (lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (stan na
21.04.2022 r.):
 Detal - 42 punkty,
 Gastronomia - 16 punktów.
Liczba wydanych zezwoleń (od 17.02.2022 r. do 21.04.2022 r.):
Detal
A 3
B 3
C 3

Gastronomia
A 1
B 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 – 41,
 typ B – liczba 60 - wykorzystanych – 41,
 typ C – liczba 60 - wykorzystanych – 41.
GASTRONOMIA - liczba 80 zezwoleń w tym:
 typ A – liczba 40 - wykorzystanych – 16,
 typ B – liczba 20 - wykorzystanych – 9,
 typ C – liczba 20 - wykorzystanych – 6.
d) Wpłynęły 4 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza
miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. Przekazano do zaopiniowania do MPRPA.
7) Zatrudnienie osób bezrobotnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (stan
na dzień 21.04.2022 r.):
a) przy współpracy z PUP w Świdnicy trwa umowa:
 od 07.02.2022 r. do 06.08.2022 r. w ramach robót publicznych – umowa AM.IRP.604610/2022 – 2 osoby na okres 6 miesięcy, bezpośrednio po zakończeniu terminu 2 osoby
zostaną zatrudnione na czas określony 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy.
 Od 01.04.2022 r. do 30.09.2022 r. w ramach robót publicznych – umowa AM.IRP.604632/2022 - 4 osoby na okres 6 miesięcy, bezpośrednio po zakończeniu terminu 4 osoby
zostaną zatrudnione na czas określony 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy,
b) przyjęto 3 podania osób ubiegających się o pracę w ramach w ramach robót publicznych.
6. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania
Przestrzennego:
w zakresie Gospodarki Nieruchomościami:
1) Zbycie nieruchomości komunalnych:
 sprzedaż lokali mieszkalnych (bezprzetargowo najemcom) za cenę 568 885,00 zł,
 sprzedaż lokalu użytkowego (przetarg) za cenę 18 000,00 zł
łącznie zbycie nieruchomości 586 885,00 zł (brutto).
2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia nieruchomości
komunalnych oraz inne:
Opracowano i opublikowano łącznie 28 zarządzeń:
 ZARZĄDZENIE NR 982/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 28 lutego
2022r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1
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w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 983/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 28 lutego
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 9
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 984/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 28 lutego
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 9, położonego w budynku przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 6 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 985/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 28 lutego
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Stefana
Żeromskiego 4-4A brama 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 986/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 28 lutego
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Mikołaja
Kopernika 21 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 987/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 3 marca
2022r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/874/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu
mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 30 w Świebodzicach wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 990/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 marca
2022r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 992/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 15 marca
2022r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 993/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 15 marca
2022r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 999/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 24 marca
2022r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1000/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 25 marca
2022r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1006/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 31 marca
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Kolejowej 16
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1007/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 31 marca
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Polnej 4
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1009/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 6 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Szkolnej 23
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1010/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 6 kwietnia
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2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Adama
Mickiewicza 6 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1012/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 7 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Zamkowej 30
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1013/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 7 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Zamkowej 30
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1014/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 kwietnia
2022r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia
09 maja 2019 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. Młynarskiej 20 w Świebodzicach i na współwłasność udziału
w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę, na której on jest
usytuowany,
ZARZĄDZENIE NR 1015/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 kwietnia
2022r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 229/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
niezabudowanej w granicach działki nr 691/2 wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału
w działce 691/5 oraz nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 691/3 wraz z
udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce 691/5 położonych w Świebodzicach, obręb Ciernie
5, stanowiących własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1016/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3
położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 20 w Świebodzicach wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1017/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 8 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
niezabudowanych w granicach działek nr 691/2 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce
nr 691/9, nr 691/3 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 oraz nr 691/7 wraz
z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9, położonych w Świebodzicach, obręb Ciernie 5,
stanowiących własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1019/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 19 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w Świebodzicach, obręb 0002 Pełcznica 2, w granicach działki
nr 203/8, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1020/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 19 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Łącznej 5 w Świebodzicach
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1021/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 19 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 20 w Świebodzicach
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1022/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 19 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego
najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Wolności 35
w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy
Świebodzice,
ZARZĄDZENIE NR 1023/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 19 kwietnia
2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla
aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mikołaja
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Kopernika 2 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego
własność Gminy Świebodzice,
 ZARZĄDZENIE NR 1024/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia
19 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa
dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Juliusza
Słowackiego 5A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego
własność Gminy Świebodzice,
 ZARZĄDZENIE NR 1025/2022 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia
19 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
niezabudowanych w granicach działek nr 531/4 oraz nr 533/3 wraz z udziałem w wysokości
1/20 w działce nr 109/17 oraz udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 531/2, położonych
w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, stanowiących własność Gminy Świebodzice.

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

Nr działki

Obręb

Wolności 39

l. mieszkalny nr 6

201

Śródmieście 3

Bolesława Prusa 22

l. mieszkalny nr 22

345/21

Śródmieście 3

Henryka Sienkiewicza 17

l. mieszkalny nr 3

419

Śródmieście 3

Wałbrzyska 5A

l. mieszkalny nr 6

527/17

Śródmieście 3

Spokojna 1 C

l. mieszkalny nr 3

69/31

Śródmieście 3

Stawowa 5

l. mieszkalny nr 3

206

Śródmieście 3

Stawowa 5

l. mieszkalny nr 4

206

Śródmieście 3

Stefana Żeromskiego 7-9

l. mieszkalny nr 1

373/53

Śródmieście 3

Jeleniogórska 28

l. mieszkalny nr 1

524

Pełcznica 2

Stefana Żeromskiego 23

l. mieszkalny nr 3

373/29

Śródmieście 3

Zamkowa 8

l. mieszkalny nr 1

255/25

Pełcznica 2

Aleje Lipowe 3

l. mieszkalny nr 1

280/21

Śródmieście 3

Świdnicka 16

l. mieszkalny nr 5

520

Śródmieście 3

Szkolna 3

l. mieszkalny nr 4

342/7

Śródmieście 3

Zamkowa 8

l. mieszkalny 1

255/25

Pełcznica 2

Jeleniogórska 28

l. mieszkalny 6

524

Pełcznica 1

Wałbrzyska 12

l. mieszkalny 1

431/22

Śródmieście 3

Młynarska 1

l. mieszkalny 2

350/18

Śródmieście 3

Aleje Lipowe 1

l. mieszkalny 3

281

Śródmieście 3

Kolejowa 16

l. mieszkalny 7

191

Śródmieście 3

Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

l. mieszkalny 9

431/22

Śródmieście 3

Ulica

11

Świdnicka 9

l. mieszkalny 1

Śródmieście 3

314/1

- wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:
Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość gruntowa

668/2

Ciernie 5

- wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej:
Nr KW nieruchomości
SW1S/00028659/2
SW1S/00027985/9
SW1S/00019677/8
SW1S/00019678/5
SW1S/00030139/8
SW1S/00032760/4
SW1S/00015983/8
SW1S/00019676/1
SW1S/00080634/3
SW1S/00015985/2

Powierzchnia
(w ha)

Nr działek
165/1,166/1,
155/1,
156,159/1,170,167/2,167/1
163/1,164/1,
160/1,157/1,179/5,
175,
173,
171,172,
165/3,165/2,
174

Obręb

0001
Pełcznica 1

33,5455

- ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych:
Nieruchomość

Nr działki

Powierzchnia
(ha)

Cena
wywoławcza
(w zł)

niezabudowana

207/4

0,0180

3 800,00

niezabudowana

267/1

0,0528

46 740,00

Data przetargu
14.04.2022
godz. 10.00
14.04.2022
godz. 11.00

4) Przetargi na zbycie (sprzedaż) nieruchomości komunalnych:
 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, do którego nikt nie przystąpił,
 odbyły się 2 przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oraz lokalu mieszkalnego, do których nikt nie przystąpił.
5) Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych:
 zlecono sporządzenie wycen dla 27 nieruchomości komunalnych.
6) Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości:
 nadanie numeracji porządkowej nieruchomości – 17,
 sprostowano numeracje dla 2 nieruchomości,
 kontynuacja sprawy nadania nazwy ulicy – przygotowano uchwałę – 1.
7) Podziały nieruchomości:
 wszczęto 5 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających
podział nieruchomości.
8) Inne:
 kontynuacja procedury sprzedaży części nieruchomości wspólnych adaptowanej na cele
mieszkalne,
 kontynuacja 3 postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich dla działek
zlokalizowanych w obrębie Pełcznica 1.
w zakresie Ochrony Środowiska:
 postępowania w sprawie wycinki drzew – 14,
 postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2,
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postepowanie o przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew – 6,
przygotowanie wniosków na wycinkę drzew z terenów gminnych do Starostwa
Powiatowego – 9,
przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 7,
przygotowanie skierowań za zabieg sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich
– 5,
kontynuacja postępowania o usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego na ten
cel - 3,
udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 2,
podjęcie działań zmierzających do ustalenia właściciela psa – 3,
przygotowanie dyspozycji przyjęcia psów do schroniska – 5,
przygotowanie sprawozdania do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice za rok 2021,
przygotowanie Zarządzenia Burmistrza Miasta na sprzedaż drewna pochodzącego
z wyciętego lasu,
przygotowanie danych do opracowania Studium Techniczno-EkonomicznoŚrodowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Programem FunkcjonalnoUżytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa
/ rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła)
/ węzeł Staryleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków,
przeprowadzenie kontroli wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie
utrzymania zieleni gminnej,
przeprowadzenie kontroli wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie
utrzymania cmentarzy,
przygotowanie kart odbioru odpadów – 4,
przygotowanie zestawienia dla ZGK Świebodzice na wycinkę drzew z terenów
gminnych na podstawie uzyskanych decyzji ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
wydawanie karmy dla opiekunów kotów wolno żyjących,
przygotowanie sprawozdania do GUS w zakresie Statystyka gminy: gospodarka
mieszkaniowa i komunalna za rok 2021,
wprowadzono 805 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków,
złożono sprawozdanie Burmistrza Miasta w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi za rok 2021 w systemie BDO,
zlecono wykonanie Analizy Stanu Systemu Gospodarki Odpadami za rok 2021.

w zakresie Zagospodarowania Przestrzennego:
1) Bieżące sprawy:
a) wydawanie wypisów i wyrysów/informacji z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.
Świebodzice – 17,
b) zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium, zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 20,
c) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości – 10.
2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / decyzje o warunkach zabudowy
/ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa
zakładu produkcji betonu w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57”,
b) Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa domu
jednorodzinnego w Świebodzicach na działce nr 639/2, obr. Pełcznica 2”,
c) Procedura o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa Osiedla 71
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”,
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d) Procedura o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa Osiedla 36
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”,
e) Procedura o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa dwóch
budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świebodzicach na działkach nr 292/5,
296/3 oraz 475/60 wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”,
f) Procedura o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu”.
7. Promocja i Komunikacja Społeczna
 Obsługa portalu miejskiego www.swiebodzice.pl, mediów społecznościowych, innych
kanałów informacyjnych;
 Przygotowanie materiałów promocyjnych: plakatów, banerów okazjonalnych;
 Przygotowanie dyplomów, podziękowań okazjonalnych;
 Przygotowanie 110 komunikatów na portal miejski www.swiebodzice.pl
 Udział w otwarciu pokoju wyciszeń, promocja wydarzenia, SP nr 4 (18 lutego),
 Udział w uruchomieniu radiowęzła w SP nr 4 promocja wydarzenia, (18 lutego),
 Promocja budżetu obywatelskiego, (przygotowanie banera i plakatów),
 Udział w teście elektrycznej śmieciarki, promocja testu 24 lutego,
 Udział w spotkaniu dotyczącym przebiegu trasy S 5 (promocja spotkania),
 Rozpowszechnianie informacji na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy - przygotowanie
baneru na stronę, wywieszenie flagi Ukrainy,
 Udział w spotkaniach sztabu zarządzania kryzysowego ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy
(28 lutego, 3 marca, 7 marca, 8 marca, 10 marca, 14 marca, 16 marca, 23 marca,
11 kwietnia),
 Przygotowanie wiosennego wydania Biuletynu Samorządowego pn. Życie Świebodzic,
przygotowanie tekstów, grafik, korekta biuletynu,
 Udział w spotkaniu z Mateuszem Mykytyszynem Prezesem Fundacji Księżnej Daisy von
Pless (promocja wydarzenia) - 25 lutego,
 Udział w Walentynkowym Turnieju Młodziczek - 27 lutego (promocja wydarzenia)
 Promocja remontu nawierzchni placu przy SP nr 3,
 Promocja informacji dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy przez miasto partnerskie
Waldbröl (14 marca),
 Udział w Międzynarodowych Tragach Turystyki we Wrocławiu (6 marca), promocja
Gminy Świebodzice,
 Udział w Dniu Kobiet u Diabetyków i w Klubie Senior+ (promocja wydarzenia) - 8 marca,
 Udział w posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 8 marca,
 Udział w konkursie recytatorskim Pegazik w SP nr 4 - 9 marca (promocja wydarzenia),
 Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą kartkę wielkanocną,
 Udział w otwarciu kolejnych sal w Zespole Szkół w Świebodzicach (10 marca),
 Udział w wizycie w SP Integracyjnej - uruchomienie miejsc noclegowych dla uchodźców,
promocja pomocy, (11 marca),
 Przygotowanie uchwały dotyczącej zerwania umowy partnerskiej z miastem Marina
Gorka,
 Przygotowanie umów dla NGO,
 Udział w kreatywnych warsztatach z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w SP
nr 2 (promocja warsztatów),
 Udział w otwarciu nowej sali rewalidacyjnej w SP nr 2, promocja wydarzenia,
(16 marca),
 Podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi (15-17 marca),
 Udział w spotkaniu integracyjno – informacyjnym dla obywateli Ukrainy
w Świebodzicach (promocja wydarzenia, 17 marca),
 Udział w gali stypendialnej (promocja wydarzenia, 17 marca),
 Przygotowanie i prowadzenie Uroczystej Gali dla Przedsiębiorców (18 marca),
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 Udział w spotkaniu dla opiekunów wolno żyjących kotów (promocja wydarzenia,
24 marca),
 Udział w odbiorze odnowionych sal w Szkole Podstawowej nr 1 (promocja placówki,
23 marca),
 Wizyta w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach (promocja prac wielkanocnych
wykonanych przez uczniów, 24 marca),
 Udział w koncercie Zespołu Amicis w Miejskiej Bibliotece Publicznej (promocja
wydarzenia, 27 marca),
 Udział w spotkaniu z przedstawicielami studia ABM (promocja castingu, 30 marca),
 Udział w odbiorze prac w Żłobku nr 2 (dokumentacja wydarzenia, 30 marca);
 Udział w odbiorze nowego budynku Spółdzielni Mieszkaniowej (promocja wydarzenia,
31 marca),
 Udział w spotkaniu z wydawca książki przygodowej o Świebodzicach (promocja
wydarzenia, 31 marca),
 Upamiętnienie 17 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II (2 kwietnia);
 Udział w Mistrzostwach Polski MuayThai IFMA 2022 (promocja wydarzenia,
3 kwietnia),
 Udział w akcji poboru krwi (promocja wydarzenia, 5 kwietnia),
 Upamiętnienie ofiar katastrofy budowlanej w Świebodzicach (8 kwietnia),
 Udział w dwóch jubileuszach Złotych Godów (przygotowanie dokumentacji
pamiątkowej, 9 kwietnia, 19 kwietnia),
 Udział w II Happeningu Międzypokoleniowym (promocja wydarzenia, 7 kwietnia),
 Udział w XII Mistrzostwach Pływackich w Sprincie o Puchar Kibica (promocja
wydarzenia, 9 kwietnia),
 Udział w spotkaniach wielkanocnych: Polskie Stowarzyszenia Diabetyków
(12 kwietnia), Klub Senior + (12 kwietnia), PZERiI (14 kwietnia), Spotkanie
z Mieszkańcami (14 kwietnia), Środowiskowy Dom Samopomocy (14 kwietnia),
 Spotkanie z laureatami konkursu Stop Hejt (12 kwietnia),
 Wizyta wielkanocna w przedszkolach (13 kwietnia),
 Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą e-kartkę i ozdobę Wielkanocną i wręczenie
nagród zwycięzcom (promocja wydarzenia, 13 kwietnia),
 Udział w spotkaniu dotyczącym przebiegu S5 (promocja spotkania, 20 kwietnia),
 Udział w recitalu Adama Chlebowskiego (promocja wydarzenia, 21 kwietnia),
 Organizacja i promocja nadchodzących wydarzeń (Zlot Motocykli-30 kwietnia, Dzień
Flagi-2 maja),
 Przygotowanie materiałów do świątecznego wydania biuletynu samorządowego Życie
Świebodzic, przygotowanie tekstów, korekta,
 Bieżące zarządzanie składanymi ofertami w trybie 19 A (sprawdzanie poprawności,
publikowanie).
8. Inwestycje i Remonty. Inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej
1) Bieżące sprawy:
 interwencje w sprawie oświetlenia – 22,
 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej
w gminnych działkach – 12,
 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji zjazdu, uzgodnienie projektu zjazdu –
3,
 wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych –
3,
 interpelacje radnych – 11,
 interwencje mieszkańców, zarządców – 16,
 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 6,
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 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 13,
 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi,

osobami prawnymi – 19.
2) Inwestycje
Kontynuacja prac budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw
w Parku Miejskim” –zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca
LOGOS Joanna Smolaga ul. Rumiana 2, 02-956 Warszawa.
Kontynuacja prac budowlanych przy realizacji 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.
Wykonawca VOLT Janusz Wróbel ul. Ciernie 174 Świebodzice.
Kontynuacja prac budowlanych przy realizacji
zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych” - Wolności 23, Świdnicka 50.
Wykonawca P.W. STAŃCZYK S.J. ul. Jeleniogórska 52 Świebodzice.
Kontynuacja prac budowlanych przy realizacji zadania pn.: „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 przy realizacji zadania: ”Budowa drogi wraz
z infrastrukturą tworzącą ulicę klasy dojazdowej”. Wykonawca P.W. STAŃCZYK S.J.
ul. Jeleniogórska 52, Świebodzice.
Zakończenie prac budowlanych przy realizacji zadania pn.:
„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników
i jezdni w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach” zrealizowana została tylko
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Siennej bez przebudowy chodników
i jezdni.
Roboty budowlane prowadziła firma TOMY-BUD Tomasz Gajewski ze Świebodzic.
Zakończenie prac budowlanych przy realizacji zadania: „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 prowadziła Spółka SK Construction
&Development z siedzibą w Wysokiej.
Rozpoczęcie procedur przetargowych przy realizacji zadania: „Budowa małej obwodnicy
Osiedla Piastowskiego ”.
Rozpoczęcie procedur przetargowych przy realizacji zadania: „Zabezpieczenie obszarów
miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji
deszczowej (ul. Długa, Lotnicza, Strefowa, Sienna, Olszańska)-ul. Olszańska”.

9. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo
W okresie od 17.02.2022r. do 21.04.2022r. funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Świebodzicach przeprowadzili 299 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta
Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważonych podczas przeprowadzanych
patroli. W szczególności dotyczyły one:
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1. Nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów – 160 int.
2. Martwych zwierząt – 9 int.
3. Zanieczyszczonych terenów – 5 int.
4. Awarii urządzeń komunalnych – 10 int.
5. Bezpańskich zwierząt – 10 int.
6. Bezdomnych – 5 int.
7. Zakłócania spokoju i porządku – 10 int.
8. Zaśmiecania miejsca publicznego – 24 int.
9. Spalania odpadów – 14 int.
10. Tablic rejestracyjnych pochodzących z kradzieży – 1 int.
11. Zanieczyszczonej jezdni – 5 int.
12. Spożywania alkoholu w miejscu publicznym – 2 int.
13. Zaginięcia mężczyzny – 1 int.
14. Zabezpieczenia miejsca zgonu – 1 int.
15. Wraku pojazdu – 3 int.
16. Leżącej osoby będącej w stanie upojenia alkoholowego – 6 int.
17. Wypuszczania psów bez opieki – 13 int.
18. Kierującego pojazdem nie posiadającego uprawnień – 1 int.
19. Brak zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego – 1 int.
20. Zaniedbanych zwierząt – 3 int.
21. Pożaru – 2 int.
22. Nie zakrywania wbrew obowiązkowi ust i nosa – 2 int.
23. Zabezpieczenia miejsca kolizji drogowej – 1 int.
24. Żebractwa – 1 int.
25. Zniszczenia mienia – 1 int.
26. Inne – 8 int.
W wyniku przeprowadzonych interwencji nałożono 60 mandatów karnych na kwotę 6170 zł
oraz udzielono 81 pouczeń w związku z popełnionymi wykroczeniami.
Udzielono 19 asyst pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 3 asysty
pracownikom Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 3 asysty pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Wykonano również 19 konwojów do banku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy wykonano:
1. 8 transportów żywności.
2. 99 kontroli miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców.
Zabezpieczono:
1. Sesję Rady Miejskiej.
2. Drogę Krzyżową ulicami miasta.
10. Rozwój, Strategia i Zamówienia Publiczne
1) Bieżąca praca tj. przeprowadzanie kontroli u mieszkańców, przyjmowanie i weryfikacja
wniosków o wypłatę grantów, przygotowywanie umów o grant z mieszkańcami w ramach
realizacji 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.
2) Praca nad przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 2022 r.
(przygotowywanie informacji na stronę internetową, przygotowanie i wydruk kart do
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głosowana, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania, powołanie
Zespołu ds. oceny projektów).
3) Przygotowanie i złożenie kolejnego wniosku o płatność 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.
4) Bieżąca praca w ramach realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych
i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielni
w celu poprawy jakości życia mieszkańców tj. przygotowanie wniosku o zmiany
w projekcie, aktualizacja harmonogramu płatności, przygotowanie i złożenie wniosku
o płatność.
5) Prowadzenie punktu informacyjnego i udzielanie mieszkańcom informacji o możliwości
skorzystania z programu, w ramach Programu „Czyste powietrze” realizowanego
w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
6) Organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste
powietrze” Spotkanie było prowadzone przez pracownika Urzędu Miejskiego oraz
Doradcę Energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Na spotkaniu przedstawiono mieszkańcom ofertę, która skierowana jest dla
właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz dla
budynków mieszkalnych wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.
7) Negocjacje wniosku nr 2279/2021/D o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zielony
transport publiczny" złożonego przez Gminę Świebodzice w naborze konkursowym
w programie priorytetowym „Zielony transport publiczny” W wyniku oceny formalnej
wniosek nr 2279/2021/D o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zielony transport
publiczny" został oceniony pozytywnie i znalazł się na 63 pozycji listy rankingowej
przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach zatwierdzonej przez
Zarząd NFOŚiGW dnia 07.03.2022 r.
8) Złożenie wniosku do PEFRON o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Przebudowa
wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem
punktu obsługi klienta"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
9) Złożenie wniosku w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu - Budowa łącznika do małej
obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.
10) Złożenie wniosku w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu - Przebudowa dróg
ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna. Przebudowa ul. Siennej, ul. Droga
Węglowa, ul. Kasztanowej, ul. Kopernika
11) Złożenie wniosku w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu – „Przebudowa niecek basenu
otwartego przy ulicy Rekreacyjnej w Świebodzicach wraz budową nowej infrastruktury
technicznej”
12) Złożenie wniosku w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu – „Montaż OZE przy
jednostkach i obiektach użyteczności publicznej w gminie Świebodzice.”
13) Złożenie wniosku w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu – „Przebudowa i remont
nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach”
14) Złożenie fiszki projektowej w ramach projektu partnerskiego „Zamiast węgla wozimy
turystów” – nowy produkt turystyczny dla zrównoważonego rozwoju subregionu
wałbrzyskiego
15) Złożenie fiszki projektowej w ramach projektu partnerskiego „Inteligentna
i zrównoważona mobilność lokalna gmin w powiecie świdnickim" - inwestycje
w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego
transportu i jego infrastruktury
16) Przygotowanie i zamieszczenia na platformie Baza Konkurencyjności zaproszenia do
składania ofert na wyłonienie wykonawcy „Diagnozy cyberbezpieczeństwa” w ramach
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projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
17) Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice
wraz z budową stacji ładowania”
18) Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn. „Wsparcie rozwoju
cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”
19) Opracowanie Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 oraz bieżąca jego
aktualizacja.
11. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta
1) W dniach 07, 08, 10, 14, 15, 16, 23 marca 2022 r. i 14 kwietnia 2022 r. spotkanie Sztabu
Kryzysowego i zespołu do spraw uchodźców, spotkanie poświęcone podziałowi
obowiązków oraz zadań dla poszczególnych kierowników i jednostek, sprawom
zakwaterowań uchodźców, nadania numerów PESEL itd.
2) W okresie od 17 lutego 2022 r. do 21 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta uczestniczył
w następujących spotkaniach:
22.02.2022r.
22.02.2022r.
24.02.2022r.
02.03.2022r.

08.03.2022r.
10.03.2022r.
11.03.2022r.
16.03.2022r.
16.03.2022r.
15-17.03.2022r.
17.03.2022r.
18.03.2022r.
18.03.2022r.
25-26.03.2022r.
28.03.2022r.
30.03.2022r.
30.03.2022r.

- Spotkanie z dyrektorem firmy „Metal-Plast” w sprawie rozbudowy zakładu,
- Spotkanie z Radą Seniorów,
- II Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej „Victorii”
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym prezydentów, burmistrzów i wójtów
poświęcone omówieniu planów działania „KLASTRA”, energia odnawialna
na 2022 r. oraz wideokonferencja Wojewody Dolnośląskiego z samorządem
dot. pomocy Ukrainie,
- Udział w spotkaniu z Okazji Dnia Kobiet w Klubie Senior + oraz
Stowarzyszeniu Diabetyków; przekazanie życzeń i kwiatów,
- Otwarcie Sali zajęć w Zespole Szkół Zawodowych,
- Wideokonferencja Wojewody z samorządami dot. pomocy Ukrainie,
- Spotkanie z mieszkańcami Wilczej Góry dot. rozwiązania problemu zakazu
wjazdu pojazdów ciężkich i ograniczenia prędkości,
- Spotkanie z dyrekcją firmy „DOMATOR” – właścicielami budynku przy
ul. Wałbrzyskiej – dawny „Meratech”
- Podpisywanie 50 umów o dotację z organizacjami pozarządowymi
- Udział w uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów uzdolnionej
młodzieży przyznanych przez Burmistrza Miasta Świebodzice,
- Wideokonferencja Wojewody z samorządami dot. pomocy Ukrainie,
- Udział w uroczystym spotkaniu w Sali „Metalowiec” z lokalnymi
przedsiębiorcami, wręczenie podziękowań i upominków,
- Udział w finale Turnieju II Ligi Siatkówki Mężczyzn,
- Wideokonferencja w sprawie budowy nowych linii kolejowych szybkiego
ruchu – Centralny port Komunikacyjny,
- Otwarcie i oddanie do użytku nowo dobudowanych pomieszczeń
żłobkowych przy Żłobku Miejskim nr 2 na Osiedlu Piastowskim,
- Udział w walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Rodzinnych Ogródkach
Działkowych „LILIA”,
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31.03.2022r.
01.04.2022r.
04.04.2022r.
08.04.2022r.
09.04.2022r.
09.04.2022r.
12.04.2022r.
13.04.2022r.
14.04.2022r.
14.04.2022r.
19.04.2022r.
24.04.2022r.
24.04.2022r.

- Spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej podczas którego dokonano odbioru
nowo wybudowanego budynku przy ul. Kazimierza Odnowiciela,
- Udział w walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Rodzinnych Ogródkach
Działkowych „STOKROTKA”,
- Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy nowych linii
kolejowych szybkiego ruchu – Centralny port komunikacyjny – II tura,
- Spotkanie z przedstawicielami firmy „DOMATOR” w sprawie propozycji
utworzenia mieszkań dla uchodźców,
- Jubileusz 50-lecia pożycia Małżeńskiego Państwa Elżbiety i Jana
Pietkiewiczów
- Otwarcie zawodów pływackich w Wodnym Centrum Rekreacji o puchar
kibica,
- Śniadanie Wielkanocne w Polskim Związku Emerytów i Rencistów,
- Rozdanie nagród w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną,
- Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Świebodzic zorganizowane przez
OPS w MDK,
- Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Haliny i Jana Wojaczek,
- Udział w Festynie Komendanta Policji Powiatowej w Świdnicy pn. „Wstąp
do Policji” oraz „Policja Dzieciom”,
- Wręczenie pucharów i nagród podczas zawodów wędkarskich
zorganizowanych na terenie obiektu „Warszawianka”.

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