
1 

 

 

 

                  Świebodzice, dnia 22.09.2022 r. 

BR.0007.54.2022AZ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Miasta 

 za okres od 22 lipca 2022 r. do 19 września 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 22.07.2022 r. do 19.09.2022 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 2177 

pism. 

 W ramach przyjęć wtorkowych Burmistrza Miasta przyjęto 28 osób. 

 Potwierdzono 33 profile zaufane. 

 

  Wydano 45 zarządzeń Burmistrza Miasta, które dotyczyły: 

 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowych, stanowiących własność Gminy Świebodzice na czas oznaczony do 3 lat, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (6 zarządzeń), 

 w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce, 

 w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe, 

 w sprawie likwidacji drogi położonej w granicach działki nr 316/4, obręb Pełcznica 2  

w Świebodzicach, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. (5 zarządzeń), 

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej  

w granicach działki nr 316/4 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, obręb 

Pełcznica 2 w Świebodzicach, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/638/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 

16 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu 

mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 22  

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność 

Gminy Świebodzice, 

 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości (2 zarządzenia), 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Wolności 

15 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Siennej 3 

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 
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 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy Aleje Lipowe 

9 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Ofiar 

Oświęcimskich 56 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przetargu na sprzedaż drewna, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

niezabudowanych w granicach działek: - nr 530/2 wraz z udziałem w wysokości 1/3  

w działce nr 530/1, - nr 530/3 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, -  

nr 530/4 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, - nr 530/7 wraz z udziałem 

w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/8 wraz z udziałem w wysokości 1/14  

w działce nr 530/6, - nr 530/9 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, -  

nr 530/10 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/11 wraz  

z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/12 wraz z udziałem w wysokości 

1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/13 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

- nr 530/14 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/17 wraz  

z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, - nr 530/18 

wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, -  

nr 530/19 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, 

- nr 530/20 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 

530/16, - nr 530/21 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6  

w działce 530/16,- nr 530/22 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 

1/6 w działce 530/16, położonych w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, stanowiących 

własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy  

ul. Zwycięstwa 22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy  

ul. Wałbrzyskiej 10 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 zmieniające Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego  

2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie 

wieczyste, w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej 

działania, 

 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 

2022 r., 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku przy ul. Leśnej 4 

w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność 

Gminy Świebodzice, 

 uchylające częściowo zarządzenie NR 0050/1127/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., 

 w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: zakup taboru zeroemisyjnego 

na potrzeby gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania, 

 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości, 

 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 897/2008 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia  

12 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Świebodzice 

nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 814/3, położonej  

w obrębie Śródmieście 3 przy ul. Wiejskiej od Skarbu Państwa w drodze darowizny, 
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 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/1115/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice  

z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa 

pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego  

w budynku przy ul. Siennej 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 9, położonego w budynku przy ul. Biskupa 

Ignacego Krasickiego 26 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, 

 w sprawie przekazania środka trwałego powstałego w związku z realizacją zadania  

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

wraz z otoczeniem”, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 94/10000 stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej  

w Świebodzicach przy ul. Środkowej 2, dla lokalu mieszkalnego nr 3, który zostanie 

wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności 

gruntu w działce nr 608/1, obręb 0004 Ciernie 4, 

 w sprawie wyłączenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 27/10000 stanowiącego własność Gminy 

Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej  

w Świebodzicach przy ul. Środkowej 2, dla lokalu niemieszkalnego nr 7, który zostanie 

wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności 

gruntu w działce nr 608/1, obręb 0004 Ciernie 4, 

 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/750/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice  

z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Świebodzice udziału  

w wysokości 10/25 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 471/32, położonej  

w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, 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 prawa pierwszeństwa nabycia dla 

aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 10, położonego w budynku przy ul. Ofiar 

Oświęcimskich 29 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice, 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu innego niż mieszkalny 

nr 4 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 24 w Świebodzicach wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice. 

 

2. Edukacja i Sprawy Społeczne 
 

1) Rozliczono budżet za pierwsze półrocze 2022 r. i sporządzono sprawozdanie                                   

z wykonania przez placówki oświatowe planu rzeczowo-finansowego. 

2) Rozpatrzono wnioski i przyznano stypendia 73 uzdolnionym uczniom pobierającym naukę 

na terenie Gminy Świebodzice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 

2021/2022. Uroczysta gala wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się w Miejskim 

Domu Kultury w Świebodzicach w dniu 6 września 2022 r. 

3) Rozpatrzono wniosek i wydano decyzję w sprawie dofinansowania pracodawcy kosztów 

kształcenia młodocianego pracownika. 

4) Złożono do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wniosek w sprawie przekazania środków 

Funduszu Pracy na konto gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcy 

kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

5) Nauczyciele złożyli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej. 
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6) Dnia 26 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyły się egzaminy dla nauczycieli kontraktowych 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  Komisje przeprowadziły 

sześć postępowań egzaminacyjnych.    

Ponadto w  trakcie wakacji dwóch nauczycieli ze świebodzickich placówek oświatowych 

uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, a sześciu na stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

7) Dnia 1 września odbyły się uroczystości szkolne związane z inauguracją roku szkolnego 

2022/2023. 

8) Na wniosek Burmistrza Miasta w dniu 2 września odbyło się spotkanie z dyrektorami 

placówek oświatowych dotyczące organizacji roku szkolnego 2022/2023. 

9) Podjęto działania do zorganizowania dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych. 

10) Dyrektorzy placówek oświatowych złożyli aneksy do projektów organizacyjnych na rok 

szkolny 2022/2023.  

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

niepublicznych za miesiąc sierpień oraz naliczono wysokość środków finansowych dla 

placówek publicznych na wrzesień 2022 r. 

12) Sporządzone zostały projekty uchwał: 

 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Świebodzice, 

 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice, 

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich oraz 

maksymalnej opłaty za wyżywienie, 

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy. 

13) Zaktualizowano wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół  

 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół  

 podstawowych.  

14) Przekazano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dane  dot. rządowego programu  

 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników,   

 materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - wyprawka szkolna 2022. 

15) Podpisane zostało porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu w ramach  projektu 

„Umiem pływać w 2022 r. 
 

3. Sprawy Finansowe – Egzekucja i Windykacja 
 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 szt. 

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

komunalnymi – 2 szt. 

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

i leśnym – 85 szt. 

4) Upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 213 szt. 

5) Upomnienia dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym 

– 65 szt.  

6) Wnioski o egzekucję z nieruchomości – 7 szt. 

7) Zapytania do Urzędu Skarbowego w sprawie stanu egzekucji – 10 szt. 

8) Korespondencja z Urzędem Skarbowym, dotycząca zaległości podatkowych – 13 szt.  
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9) Wezwania odnośnie złożenia deklaracji za odpady komunalne – 12 szt. 

10) Zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za GOK – 30 szt. 

11) Kontrola obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  

 34 szt. 
12) Zgłoszenia dotyczące nowych i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 201 szt. 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego 

1) Zarejestrowano: 

aktów urodzeń: - 18 (w tym 17 transkrypcji aktów zagranicznych i 1 odtworzenie aktu     

                                    zagranicznego), 

aktów małżeństw – 32 (w tym: 24 śluby cywilne, 3 śluby konkordatowe, 5 transkrypcji     

                                      aktu zagranicznego), 

aktów zgonów: - 67 (w tym: 1 transkrypcja aktu zagranicznego). 

2) Wydano zaświadczenia: 

    - o stanie cywilnym – 4, 

      - o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa: 

    do ślubów konkordatowych – 5, 

    do ślubów za granicą RP – 2. 

3) Przyjęto oświadczenia o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego (zapewnienia  

    przedślubne) – 8. 

4) Przyjęto oświadczenia o uznaniu dzieci pozamałżeńskich – 6. 

5) Wydano decyzje administracyjne w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 3.  

6) Dokonano czynności w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego – 39. 

7) Statystyka innych wzmianek dołączanych do aktów stanu cywilnego – 41. 

8) Statystyka przypisków zamieszczanych przy akcie – 340. 

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

 Rejestrów Państwowych tzw. SRP – 419 aktów. 

10) Wydano odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgony) – 720. 

11) Liczba rozwodów – 6. 

 

5. Sprawy Obywatelskie i Ochrony Ludności 

1) Dowody osobiste: 

a) wydano 391 dowodów osobistych, 

b) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 318 kopert z kodem PUK, 

c) przyjęto z Powiatowej Komendy Policji 381 dowodów osobistych oraz dokonano 

zmiany och statusu w systemie „ŹRÓDŁO”, 

d) unieważniono 242 dowody osobiste z powodu następujących przyczyn: upływu terminu 

ważności, zniszczenia lub utraty, zmiany danych, zmiany wizerunku twarzy oraz innych 

powodów, 

e) przyjęto 52 zawiadomienia o utracie dowodu osobistego, 

f) przyjęto i rozpatrzono do realizacji 337 wniosków o wydanie dowodu osobistego,  

g) zrealizowano 256 zleceń (usuwanie niezgodności w danych osobowych, unieważnianie  

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

z innych gmin), 

h) nadano 9 numerów PESEL w związku z przyjęciem wniosku o wydanie dowodu 

osobistego dla obywatela RP urodzonego poza granicami RP, 

i) rozpatrzono 1 wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodem osobistym – udzielono 1 odpowiedź, 

j) nadano 33 numery PESEL o statusie „UKR” dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli 

się na terytorium RP po 24 lutego w wyniku działań wojennych na Ukrainie, 

k) utworzono 15 Profili Zaufanych dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się na 

terytorium RP po 24 lutego w wyniku działań wojennych na Ukrainie, 
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l) Przyjęto 2 zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych. 
 

2)  Ewidencja ludności: 

a) zameldowano na terenie miasta 120 osób, w tym: 

 109 osób  poprzez osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, 

 11 osób poprzez platformę e-PUAP, 

b) zameldowano na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) 64 osoby, 

c) wymeldowano z terenu miasta 38 osób, 

d) prowadzono 6 postępowań  o wymeldowanie, przygotowano 3 decyzje administracyjne, 

e) zameldowano 40 cudzoziemców, w tym: 27 z Ukrainy, 2 z Białorusi, 5 z Mołdawii,  

2 z Gruzji, 1 z Austrii, 1 z Niemiec, 1 z Wielkiej Brytanii i 1 z Tunezji, 

f) wydano 77 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, 

g) zrealizowano 90 zleceń z urzędu i przyjętych z innych gmin (usuwanie niezgodności  

w danych adresowych), 

h) nadano numer PESEL 24 osobom, w tym: 

 3 cudzoziemcom na podstawie odrębnych przepisów, 

 19 cudzoziemcom przy zameldowaniu, 

 2 dzieciom urodzonym poza granicami kraju, posiadającym polskie obywatelstwo – 

przy zameldowaniu, 

i) rozpatrzono 65 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców oraz rejestru PESEL – udzielono 71 odpowiedzi z 2 rejestrów: z rejestru 

PESEL i Rejestru Mieszkańców, wydano 1 postanowienie o odmowie udostępnienia 

danych z rejestru PESEL, 

j) przyjęto 7 zgłoszenia wyjazdu na stałe poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 

3 do Wielkiej Brytanii, 3 do Austrii i 1 do Szwecji, 

k) przyjęto 1 zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy poza granice RP do Szwecji, 

l) potwierdzono zameldowania dla 20 osób ubiegających się o świadczenie socjalne  

z OPS. 

 

3)  Sprawy wyborcze i referenda: 

 prowadzenie i obsługa rejestru wyborców (na bieżąco). 

 

4) Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe 

 

Treningi i ćwiczenia: 

  Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w dziedzinie obrony 

cywilnej w 2022 r. na obszarze województwa dolnośląskiego w dniach: 18 sierpnia 2022 

r., oraz 15 września 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). 

  W dniu 15 września br. jednocześnie w trakcie trwania treningu powszechnego ostrzegania  

odbył się trening Stałego Dyżuru. Trening polegał na przekazywaniu kodowanych 

sygnałów pomiędzy jednostkami realizującymi zadania obronne (inspekcje, służby, straże, 

jednostki administracji rządowej, powiatowej, samorządowej, określone zakłady pracy, 

jednostki służby zdrowia). 

  W dniu 1 sierpnia odbył się trening Systemu Wczesnego Ostrzegania z fizycznym użyciem 

syreny alarmowej zarządzony na obszarze całego województwa dolnośląskiego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego (Zarządzenie Nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 

2022 r.). Trening miał na celu sprawdzenie stanu technicznego syren oraz jednocześnie 

upamiętnienie 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
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5) Gospodarka mieszkaniowa: 

a) sporządzono 5 skierowań na lokale mieszkalne, 

b) sporządzono 3 skierowania na lokale socjalne, 

c) przyjęto 14 wniosków o najem lokali, 

d) odbyło się 1 zebranie Komisji mieszkaniowej, 

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 – 10, 

 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych – 23, 

 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – 16, 

 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej – 8, 

 wnioski o wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG – 14. 

 

b) Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką: 

  liczba licencji ogółem – 25, w tym: likwidacja – 2, zawiadomienie o zawieszeniu  

wykonywania transportu drogowego taksówką – 1.  

 

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

   19.09.2022 r.): 

 Detal - 43 punkty, 

 Gastronomia - 20 punktów. 

 

Liczba wydanych zezwoleń (od 22.07.2022 r. do 19.09.2022 r.): 

 

                       Detal                             Gastronomia 

                        A   0                                   A    2 

                        B   0                                   B    1 

                        C   0                                   C    2 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz 

piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % alkoholu na 

terenie Świebodzic (typ ABC): 

DETAL - liczba 200 zezwoleń w tym: 

 typ A – liczba 80 - wykorzystanych – 42, 

 typ B – liczba 60 - wykorzystanych – 42, 

 typ C – liczba 60 - wykorzystanych – 42. 

GASTRONOMIA - liczba 80 zezwoleń w tym: 

 typ A – liczba 40 - wykorzystanych – 20, 

 typ B – liczba 20 - wykorzystanych – 10, 

 typ C – liczba 20 - wykorzystanych – 9. 

 

Wpłynęły 2 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem 

sprzedaży i w miejscu sprzedaży. Przekazano do zaopiniowania do MKRPA. 

Wydano decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych  poza miejscem sprzedaży – typ A - 2, 

typ B - 2, typ C– 2, w miejscu sprzedaży – typ A - 2, typ B – 1, typ C - 1. Naliczono opłaty  

i zarejestrowano w systemie Radix Alk i do CEIGD uprawnienia. 
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Wpłynęło 7 wniosków o wydanie zezwoleń jednorazowych. Wydano decyzji: typ A – 6, typ C 

– 1. Naliczono opłaty i zarejestrowano w systemie Radix Alk. 

 

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

na dzień 19.09.2022 r.): 

a) Przy współpracy z PUP w Świdnicy trwa umowa: 

 od 07.02.2022 r. do 06.08.2022 r. bezpośrednio po zakończeniu terminu 2 osoby zostały 

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.6046-

32/2022 - 4 osoby na okres 6 miesięcy, bezpośrednio po zakończeniu terminu 4 osoby 

zostaną zatrudnione na czas określony 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy, 

 od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r. w ramach robót publicznych – umowa AM.IRP.6046-

39/2022 – 1 osoba na okres 6 miesięcy, bezpośrednio po zakończeniu terminu 1 osoba 

zostanie zatrudniona na czas określony na 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy, 

 od 18.07.2022 r. do 17.01.2023 r. w ramach robót publicznych – umowa AM.IRP.6046-

52/2022 – 1 osoba na okres 6 miesięcy, bezpośrednio po zakończeniu terminu 1 osoba 

zostanie zatrudniona na czas określony na 1 miesiąc w ramach zobowiązania do umowy. 

b) W ramach robót publicznych udzielono pracownikom urlopu wypoczynkowego – 80 dni. 
 

 

6. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego 

w zakresie Gospodarki Nieruchomościami: 
 

1) Zbycie nieruchomości komunalnych:  

 sprzedaż 17 lokali mieszkalnych (bezprzetargowo najemcom) za cenę 258 694,85 zł, 

 oddano w użytkowanie wieczyste jedną nieruchomość za jednorazową opłatę 1 137,75 zł 

(opłata roczna 45,51 zł). 
 

2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie zbycia nieruchomości 

komunalnych oraz inne: 

   Opracowano i opublikowano łącznie 27 zarządzeń. 

 

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 –  

     18 szt.: 

Ulica Nieruchomość Nr działki Obręb 

Strzelecka zabudowana 

491/34, 

491/35, 

491/37, 

491/38, 1121/1 

Śródmieście 3 

Ciernie 157 l. mieszkalny nr 2 537/4 Ciernie 4 

Władysława Sikorskiego 8 l. mieszkalny nr 14 433/1 Pełcznica 2 

Piaskowa 11a l. mieszkalny nr 2 2/34 Śródmieście 3 

Kolejowa 1 l. mieszkalny nr 10 321/32 Śródmieście 3 

Wiejska 28 l. mieszkalny nr 6 436 Śródmieście 3 

Osiedle WSK 3F l. mieszkalny nr 17 70 Śródmieście 3 

Osiedle WSK 3F l. mieszkalny nr 5 70 Śródmieście 3 

Wolności 41 l. mieszkalny nr 2 202 Śródmieście 3 

Aleje Lipowe 1 l. mieszkalny nr 16 281 Śródmieście 3 

Wolności 15 l. mieszkalny nr 1 295/11 Śródmieście 3 

Wałbrzyska 10 l. mieszkalny nr 5 431/50 Śródmieście 3 

Aleje Lipowe 9 l. mieszkalny nr 4 278/2 Śródmieście 3 
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Wałbrzyska 5 l. mieszkalny nr 5 527/4 Śródmieście 3 

Henryka Sienkiewicza 22 l. mieszkalny nr 4 350/16 Śródmieście 3 

Szkolna 23 l. mieszkalny nr 1 340/14 Śródmieście 3 

Środkowa 2 
części wspólne udział 

94/10000 
608/1 Ciernie 4 

Środkowa 2 
części wspólne udział 

27/10000 
608/1 Ciernie 4 

 

 wykazy dotyczące zbycia nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym – 21 szt.: 

Ulica Nieruchomość Nr działki Obręb 

Osiedle WSK 2 l. mieszkalny nr 6 217 Pełcznica 2 

Strzegomska 36 lokal użytkowy nr L1 606/2 Ciernie 4 

Młynarska 27 
lokal użytkowy nr L2 + 

udział 1734/10000 

333/5 

333/13 
Śródmieście 3 

 

Nazwa nieruchomości Nr działki 
Powierzchnia 

(w ha) 
Obręb 

gruntowa niezabudowana 203/8 0,5408 Pełcznica 2 

gruntowa niezabudowana 
530/2,  

udział 1/3 w 530/1 

0,0987 

0,0998 
Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 
530/3,  

udział 1/3 w 530/1 

0,1045 

0,0998 
Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/4,  

udział 1/3 w 530/1 

0,1033 

0,0998 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/7,  

udział 1/14 w 530/6 

0,1026 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/8,  

udział 1/14 w 530/6 

0,0935 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/9,  

udział 1/14 w 530/6 

0,0944 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/10,  

udział 1/14 w 530/6 

0,0944 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/11,  

udział 1/14 w 530/6 

0,0941 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/12,  

udział 1/14 w 530/6 

0,0938 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/13,  

udział 1/14 w 530/6 

0,0950 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/14,  

udział 1/14 w 530/6 

0,1031 

0,2203 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/17,  

udział 1/14 w 530/6,  

udział 1/6 w 530/16 

0,1022 

0,2203 

0,1450 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/18,  

udział 1/14 w 530/6,  

udział 1/6 w 530/166 

0,1049 

0,2203 

0,1450 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/19,  

udział 1/14 w 530/6,  

udział 1/6 w 530/16 

0,1039 

0,2203 

0,1450 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/20,  

udział 1/14 w 530/6,  

udział 1/6 w 530/16 

0,1016 

0,2203 

0,1450 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/21,  

udział 1/14 w 530/6,  

udział 1/6 w 530/161 

0,1016 

0,2203 

0,1450 

Pełcznica 1 

gruntowa niezabudowana 530/22,  

udział 1/14 w 530/6,  

udział 1/6 w 530/16 

0,0909 

0,2203 

0,1450 

Pełcznica 1 
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 wykazy dotyczące oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych w trybie 

bezprzetargowym – 11 szt.: 

Nr księgi wieczystej Nr działki Obręb  
Powierzchnia 

(w ha) 
SW1S/00019830/9 675 0003 Śródmieście 3 0,0968 

SW1S/00019709/2 cz.67 0003 Śródmieście 3 0,2400 

SW1S/00019729/8 

SW1S/00019841/9 

57 

58, 52/4, 59 

0002 Pełcznica 2 
1,0680 

SW1S/00019841/9 cz.203/7 0002 Pełcznica 2 0,0220 

SW1S/00019831/6 cz.698/6 0003 Śródmieście 3 0,8500 

SW1S/00019834/7 cz.758/1 0003 Śródmieście 3 0,1128 

SW1S/00019844/0 144 0005 Ciernie 5 1,0287 

SW1S/00019841/9 134 0002 Pełcznica 2 0,5645 

SW1S/00019844/0 511 0005 Ciernie 5 0,4617 

SW1S/00019843/3 cz.564 0004 Ciernie 4 0,1200 

SW1S/00019674/7 cz.401 0003 Śródmieście 3 0,0084 

 

 ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych: 

Nieruchomość Ulica/Obręb Nr działek Powierzchnia 
Cena 

wywoławcza 

(w zł) 

Data 

przetargu 
 

niezabudowana Ciernie 5  
691/2 

udział 1/3 w 691/9 

0,0850 

0,0465 
115 005,00 

 

08.09.2022 

godz. 10:00 

 

niezabudowana Ciernie 5  
691/3 

udział 1/3 w 691/9 

0,0802 

0,0465 
108 486,00 

 

niezabudowana Ciernie 5  
691/7 

udział 1/3 w 691/9 

0,0801 

0,0465 
108 363,00 

 

lokal mieszkalny 

nr 3 

ul. Młynarska 

20 
16/3 21,85 m2 42 700,00 

08.09.2022 

godz. 9:00 

 

lokal mieszkalny 

nr 2 

ul. Mikołaja 

Kopernika 4A 
418/62 77,44 m2 162 600,00 

 

lokal mieszkalny 

nr 3 
ul. Rynek 3 384/1 77,29 m2 211 000,00 

 

niezabudowana Pełcznica 1 

531/4,  

533/3, 

udział 1/3 w 531/2, 

udział 1/20 w 109/17  

0,1639 

0,0115 

0,0262 

0,0773 

237 267,00 

22.09.2022 

godz. 10:00 

 

niezabudowana Ciernie 4 267/1  0,0528 39 500,00  
22.09.2022 

godz. 11:00 

 

niezabudowana Pełcznica 2 
876/29, 

866/46 

0,0941 

0,0053 
163 000,00 

29.09.2022 

godz. 10:00 

 

 

4)  Przetargi na zbycie (sprzedaż) nieruchomości komunalnych: 

 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, do którego nikt nie przystąpił, 

 odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych, do którego nikt 

nie przystąpił. 

 

5) Zlecenia na wycenę nieruchomości komunalnych: 

 zlecono sporządzenie wycen dla 20 nieruchomości komunalnych. 

 

6) Nazewnictwo placów, ulic i numeracja porządkowa nieruchomości: 

 nadanie numeracji porządkowej nieruchomości – 10; wydano jedno zaświadczenie  

w sprawie istniejącej numeracji porządkowej. 

 

7) Podziały nieruchomości: 

 wszczęto 10 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających 

podział nieruchomości. 
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8) Inne: 

 kontynuacja 4 postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich. 

 

w zakresie Ochrony Środowiska: 

 postępowania w sprawie wycinki drzew – 17, 

 postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2,    

 postepowanie o przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew – 6 

 przygotowanie wniosków na wycinkę drzew z terenów gminnych do Starostwa 

Powiatowego – 1, 

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

posiadających właścicieli  – 13, 

 przygotowanie kart odbioru odpadów – 4,  

 podjęcie działań zmierzających do ustalenia właściciela psa – 1,  

 przygotowanie dyspozycji przyjęcia psów do schroniska – 10, 

 przygotowanie Zarządzenia Burmistrza Miasta na sprzedaż drewna pochodzącego  

z wyciętego lasu stanowiącego własność Gminy Świebodzice,  

 przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wyciętego lasu 

stanowiącego własność Gminy Świebodzice,  

 wprowadzono 516 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków, 

 przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody znajdujących się Parku 

Miejskim, 

 przygotowanie informacji o możliwości wyłączenie się z systemu odbierania odpadów 

komunalnych zorganizowanego przez Gminę Świebodzice właściciel nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy.  

 
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 – 10, 

 zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/studium, zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania – 20, 

 opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości – 6. 
 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / decyzje o warunkach zabudowy 

/ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

 procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem oraz garażu dla samochodów  

o ładowności powyżej 3,5 t z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce nr 639/2, 

obr. Pełcznica 2”, 

 procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy 0,2 MW oraz 

kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 120 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną na powierzchni zabudowy do 0,99 ha na części 

działki nr ewid. 576 w obrębie Ciernie, gm. Świebodzice”, 

 procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy 0,2 MW oraz 

kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 120 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną na powierzchni zabudowy do 0,65 ha na działce nr 

ewid. 577 w obrębie Ciernie, gm. Świebodzice”, 

 procedura sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach, 
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 procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w sąsiedztwie ul. Świdnickiej w Świebodzicach, 

 procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w sąsiedztwie ul. Wałbrzyskiej i otoczeniu Pałacu Seidlów w Świebodzicach. 

 

7. Promocja i Komunikacja Społeczna 

 przygotowanie  na portal miejski 87 komunikatów www.swiebodzice.pl, 

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

kanałów informacyjnych, 

 przygotowanie banerów okazjonalnych i plakatów promujących wydarzenia miejskie, 

 wydanie wakacyjnego numeru bezpłatnego biuletynu samorządowego Życie 

Świebodzic, 

 udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Zespół Świebodziczanie, 

promocja imprezy  - 22 lipca, 

 udział w podsumowaniu I turnusu półkolonii organizowanej przez OSiR Świebodzice 

Spółka z o.o., promocja wydarzenia, 25 lipca, 

 udział w koncercie Operetki w Rynku, promocja wydarzenia - 4 sierpnia, 

 współorganizacja X Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych, 6 sierpnia, 

 udział w Zawodach gry w tenisa stołowego organizowanego przez Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, promocja wydarzenia, 8 sierpnia, 

 promocja akcji „Dentobus:, Przedszkole nr 2, 11 sierpnia, 

 udział i promocja  - Spacer Historyczny zorganizowany przez Panią Różę Stolarczyk, 

13 sierpnia, 

 udział w Jubileuszu 66. rocznicy ślubu Państwa Kościelniak, promocja wydarzenia, 

13 sierpnia, 

 udział w  akcji Świebodzice Miastem Serc dla Antosia, akcja charytatywna, promocja 

wydarzenia, 13 sierpnia, 

 udział w podsumowaniu II turnusu pólkolonii organizowanej przez OSiR Świebodzice 

Spółka zo.o., promocja wydarzenia, 17 sierpnia, 

 udział w Jubileuszu 50-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych ROD Relaks, 

promocja wydarzenia, 27 sierpnia, 

 udział w II Świebodzickim Pikniku Kolarskim, promocja wydarzenia, 28 sierpnia, 

 udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej 

Integracyjnej, promocja wydarzenia, 1 września. 

 udział w Turnieju Bowlingu organizowanego przez Klub Senior +, promocja 

wydarzenia, 1 września, 

 udział w Pikniku Międzypokoleniowym, pn. Przekonaj się, że nie tylko nad 

Cierniami, cuda dzieją się także pod nogami” promocja wydarzenia, 2 września, 

 współorganizacja Pikniku Lotniczego - 10 edycja, 3-4 września, 

 udział w Narodowym Czytaniu, promocja wydarzenia, 3 września, 

 udział w odbiorze elektrycznej zamiatarki, promocja odbioru, 5 września, 

 udział w podpisaniu umowy na kanalizację deszczową ul. Olszańskiej, promocja 

wydarzenia, 5 września, 

 udział w Gali stypendystów, promocja wydarzenia, 6 września, 

 udział w   odprawie skuterowej ekipy, akcji charytatywnej dla Antosia Sobeckiego, 

promocja wydarzenia, 7 września, 

 udział w podpisaniu umowy na budowę Małej Obwodnicy, promocja wydarzenia,  

7 września, 

 ogłoszenie konkursu fotograficznego pn. „Detal w Małej architekturze”, 

 udział w Mistrzostwach Seniorów w Rzutkach, promocja wydarzenia, 10 września, 

 udział w Mszy Św. Dziękczynnej za plony, promocja wydarzenia, 10 września, 

 udział i koordynacja posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  

13 września, 

http://www.swiebodzice.pl/
http://www.swiebodzice.pl/
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 kompleksowa Organizacja Dni Świebodzic, 17-18 września, 

 przygotowania do akcji ekologicznej PosprzatajMy Świebodzice, 

 organizacja w Rynku ustawienia food trucka, sierpień, 

 udział w Letnim Festynie u Mikołaja - festyn parafialny, promocja wydarzenia,  

11 września, 

 udział w Świebodzickim Biegu na I milę, 11 września, 

 współpraca z NGO. 

 

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

1) Bieżące sprawy: 

 interwencje w sprawie oświetlenia – 7, 

 wydawanie decyzji i opinii w sprawach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej  

w gminnych działkach – 11, 

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

– 1, 

 wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych – 

4, 

 interpelacje radnych – 2, 

 interwencje mieszkańców, zarządców – 12, 

 opiniowanie projektów organizacji ruchu – 8, 

 współpraca/korespondencja z innymi organami administracji samorządowej – 5, 

 współpraca/korespondencja z jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, 

osobami prawnymi – 21. 

 

 

2) Inwestycje 

 

Rozpoczęcie prac przy realizacji zadania: „Budowa małej obwodnicy Osiedla 

Piastowskiego”. Dnia 7.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawca firmą „Kobylarnia” S.A.  

z siedzibą w Kobylarni przy ulicy Zakole 1.  Dnia 9.09.2022 r.  wykonawcy został 

przekazany plac budowy.  Dnia 12.09.2022 r. podpisana została umowa z firmą nadzorującą 

inwestycje  Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” z siedzibą  

w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Całkowita wartość umowy z wykonawcą brutto 

10.957.124,04 zł, termin zakończenia prac 31.08.2024 r.  

 

Rozpoczęcie prac przy realizacji zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 

Olszańskiej” w ramach projektu „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej (ul. Długa, Lotnicza, 

Strefowa, Sienna, Olszańska)”.  Jest to ostatni odcinek sieci kanalizacji deszczowej złożonej 

z kanalizacji w ulicach Przemysłowej, Strefowej i Lotniczej i przejścia pod droga 

wojewódzką ulicą Strzegomską. Zakończenie kanalizacji stanowić będzie wylot do rzeki 

Pełcznicy. Dnia 5.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą AD-BUD Pawłowski 

Adrian z siedzibą w Dziećmiorowicach przy ulicy Sienkiewicza 12. Wybrany został 

Inspektor nadzoru, którym został Pan Andrzej Tobiasz prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą Usługi Techniczne Nadzór Inwestorski i Projektowanie  mgr inż. Andrzej Tobiasz 

w Świdnicy przy ulicy Słowackiego 1 m 2. Całkowita wartość umowy z wykonawcą brutto 

3.976.782.27 zł, termin zakończenia prac 24 tygodnie od podpisania umowy.   

 

3) Procedury przetargowe 

 

Zakończenie procedur przetargowych przy realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach-budowa komunikacji i infrastruktury dla 

planowanej budowy zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Dąbrówki  
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w Świebodzicach, ulica Fieldofra i Andersa-nawierzchnia  wykonawcą została wybrana 

firma Produkcyjno-Usługowo Handlowa Volt Janusz Wróbel, z siedzibą w Świebodzicach 

przy ulicy Ciernie 174.  

 

Zakończenie procedur przetargowych przy realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach-budowa komunikacji i infrastruktury dla 

planowanej budowy zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Dąbrówki  

w Świebodzicach, ulica Fieldorfa i Andersa-nawierzchnia, wykonawcą została wybrana 

firma Produkcyjno-Usługowo Handlowa Volt Janusz Wróbel, z siedzibą w Świebodzicach 

przy ulicy Ciernie 174. Podpisanie umowy jeszcze nie nastąpiło.  

 

Rozpoczęcie  procedur przetargowych przy realizacji zadania: „Budowa ulicy Bocznej  

w Świebodzicach”-II etap. Termin składania ofert mija 30.09.2022 r.   

 

4) Inne 

 

Przygotowanie realizacji zadania : przebudowa chodnika i wyznaczenie miejsc 

postojowych przy ulicy Spokojnej na Osiedlu Sudeckim.  Zlecono dokumentację projektową 

została złożona w Starostwie Powiatowym. Wykonawcą zadania będzie Spółka ZGK 

Świebodzice Sp. z o.o. 

 

Rozpoczęcie realizacji zadania : Utwardzenie nawierzchni ażurowymi płytami 

betonowymi na podwórkach przy ulicy Zamkowej. Wykonawcą zadania będzie Spółka ZGK 

Świebodzice Sp. z o.o. 

 

Trwa  procedura o zamówienie publiczne: wyłonienia wykonawcy zadania modernizacji 

technologii uzdatniania wody w WCR Świebodzice. Termin składania ofert mija  

23.09.2022 r.   

 

 

9. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

  
 W okresie od 22.07.2021r do 19.09.2022r funkcjonariusze Straży Miejskiej  

w Świebodzicach przeprowadzili 250 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta 

Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, bądź zauważonych podczas przeprowadzanych 

patroli. W szczególności dotyczyły one: 

 

1. Utrudnień w ruchu drogowym – 27 int. 

2. Nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów – 88 int. 

3. Spożywania alkoholu w miejscu publicznym – 7 int. 

4. Zaśmiecania miejsca publicznego – 17 int. 

5. Niewłaściwa opieka nad dzieckiem – 1 int. 

6. Odnalezionych dokumentów – 1 int. 

7. Zakłócenie spokoju i porządku – 16 int. 

8. Bezpańskich zwierząt – 11 int. 

9. Niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt -   

     16 int. 

10. Leżącej osoby będącej pod wpływem alkoholu – 11 int. 

11. Rannych zwierząt – 4 int. 

12. Zanieczyszczonej jezdni – 5 int. 

13. Zniszczenia mienia – 2 int. 

14. Bezdomnych – 1 int. 

15. Spalania odpadów – 1 int. 

16. Martwych zwierząt – 3 int. 

17. Palącego się zboża i ścierniska – 1 int. 
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18. Awarii urządzeń komunalnych – 12 int. 

19. Wraku pojazdu – 8 int. 

20. Niszczenia zieleni – 5 int. 

21. Naruszenia przepisów porządkowych – 11 int.  

  

 W wyniku przeprowadzonych interwencji  nałożono 47 mandatów karnych na kwotę  

5400 zł oraz udzielono 61 pouczeń w związku z popełnionymi wykroczeniami. 

 

 W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach 25 razy 

konwojowali środki pieniężne na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

 

 Udzielono 4 asyst pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 3 asyst 

pracownikom Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 1 asystę pracownikom ZGK oraz 1 asystę 

pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 Kontrolowany jest teren zbiornika wodnego „Warszawianka” oraz ruch drogowy  

w okolicach szkół podstawowych. 

 

W omawianym okresie zabezpieczono: 

Piknik w Parku Miejskim, 

Piknik Lotniczy, 

Procesje Fatimskie, 

Mecz piłki nożnej, 

Zlot Pojazdów Zabytkowych, 

Dni Świebodzic. 

                                                                                                                            
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 oraz 

sprawozdań dla Lidera 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) Przygotowanie i złożenie rozliczenia zadań pn. „przebudowa przejścia dla pieszych  

ul. Wolności, Świebodzice” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Świdnicka 50, 

Świebodzice” w ramach Rządowego Funduszu Dróg.  

3) Prowadzenie punktu informacyjnego, udzielanie mieszkańcom informacji o możliwości 

skorzystania z programu, pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, w ramach 

Programu „Czyste powietrze” realizowanego w ramach porozumienia z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

4) Przygotowanie i złożenie do DUW harmonogramu finansowego wniosku w ramach 

projektu pn. „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie osiedla 

Piastowskiego w Świebodzicach" 

5) Podpisanie umowy darowizny z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.  

w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch zielonych wiat 

przystankowych w Świebodzicach. Miejsce realizacji projektu przystanki przy ulicy 

Piłsudskiego (koło Śnieżki) i Osiedla Piastowskiego III – ul. 3 Maja. 

6) Złożenie projektów partnerskich w ramach propozycji projektów do Strategii ZIT AW 

2021-2027.  

7) Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa 

komunikacji i infrastruktury dla planowanej budowy zespołu 20 domków jednorodzinnych 

w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa” i wybór 

najkorzystniejszej oferty. 
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8) Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn.– wybór wykonawcy 

i podpisanie umowy „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej (ul. Długa, Lotnicza, 

Strefowa, Sienna, Olszańska) – Olszańska” – podpisanie umowy, cena ofertowa:  

3 976 782,27 zł brutto. 

9) Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn.– wybór wykonawcy 

i podpisanie umowy „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz 

z budową stacji ładowania” – podpisanie umów: 

Część II - Zadanie 1  

Zakup samochodu elektrycznego w ramach doposażenia i odnowienia taboru w Urzędzie 

Miejskim w Świebodzicach - Cena ofertowa: 299 505,00 zł brutto  

Część II - Zadanie 2 

Zakup samochodu zeroemisyjnego w ramach doposażenia i odnowienia taboru Straży 

Miejskiej w Świebodzicach - Cena ofertowa: 449 537,94 zł brutto 

Część I - Zadanie 3 - Zakup samochodu śmieciarki o napędzie elektrycznym -   

Cena ofertowa: 2 125 440,00 zł brutto 

Cześć I - Zadanie 4 - Zakup pojazdu elektrycznego z funkcją zamiatania   

(zamiatarka elektryczna) - Cena ofertowa: 712 170,00 zł brutto 

10) Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa ulicy 

Bocznej w Świebodzicach – etap II”. 

11) Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji 

zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie 

terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” dofinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

12) Przygotowanie materiałów promocyjnych i złożenie harmonogramu płatności wraz  

z wnioskiem o zaliczkę w ramach projektu pn. „Edukacja warta zachodu w Szkole 

Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach” dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

13) Przygotowanie dokumentów dla kontroli w zakresie rzeczowo-finansowej w ramach 

realizacji 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. 

 

 

11. Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta 

 

 

1) W okresie od 22 lipca 2022 r. do 19 września 2022 r. Burmistrz Miasta uczestniczył  

w następujących spotkaniach: 

  

  

24.07.2022r. -  Otwarcie Pikniku Rodzinnego w Parku Miejskim organizowanego przez  

   Polski Związek Emerytów i Rencistów, 

27.07.2022r. -  Udział w Akademii z okazji 103 Rocznicy Powstania Policji Państwowej  

   w Świdnicy,  

28.07.2022r. - Spotkanie z Prezesem Szpitala „Mikulicz” ws. likwidacji oddziału  

   chirurgicznego i powiększeniu oddziału geriatrycznego, 
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02.08.2022r. 

       

       

      06.08.2022r. 

       

      08.08.2022r. 

       

      10.08.2022r. 

       

      12.08.2022r. 

       

      13.08.2022r. 

 

      13.08.2022r. 

 

      

      24.08.2022r. 

      26.08.2022r. 

       

       

      27.08.2022r. 

      

       

      28.08.2022r. 

 

      01.09.2022r. 

       

 

      01.09.2022r. 

       

      03.09.2022r. 

      05.09.2022r. 

      06.09.2022r. 

       

 

      07.09.2022r. 

      07.09.2022r. 

 

      10.09.2022r. 

      11.09.2022r. 

 

      11.09.2022r. 

 13-14.09.2022r. 

 

      15.09.2022r. 

 17-18.09.2022r. 

   

 

-  Spotkanie z Dyrektorem firmy Schneider ws. uhonorowania tablicą  

   pamiątkową jednego z pierwszych dyrektorów firmy, zasłużonego  

   racjonalizatora i wykładowcy Stanisława Tynowskiego,   

-  Udział w Rajdzie Samochodów Zabytkowych, przejazd przez  

   Świebodzice, 

-  Wręczenie nagród zwycięzcom ”Mistrzostw Seniorów gry w Tenisa  

   Stołowego” organizowanych przez PZERiJ, 

-  Spotkanie z firmą „ALBA” odbierającą odpady komunalne z terenów  

   niezamieszkałych, 

-  Spotkanie z Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zainstalowania  

   ekranów na Osiedlu Sudeckim, 

-  Jubileusz 66 lat pożycia małżeńskiego Państwa Leokadii i Jana  

   Kościelniak, 

-  Udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez OPS pod hasłem  

   „Świebodzice miastem serc”, podczas którego odbyła się zbiórka  

   charytatywna dla chorego Antosia,  

-  Udział w Radzie Nadzorczej ZWiK, 

-  Udział w konferencji w Starej Kopalni nt.: „Biogazownia – perspektywy  

   w czasie kryzysu energetycznego” organizowanej przez Urząd Miejski  

   w Wałbrzychu, 

-  Udział w obchodach 50-lecia Ogrodów Działkowych „Relax”, podczas  

   których m.in. Wojciech Murdzek wręczał medale zasłużonym  

   działkowiczom, 

-  Udział w II Świebodzickim Pikniku Kolarskim pod hasłem „Rowerowe  

   Świebodzice”, 

-  Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Integracyjnej  

   w Cierniach, przywitanie nowego dyrektora szkoły Pana Łukasza  

   Kucembę, 

-  Udział w Turnieju Bowlingu organizowanego przez Klub Senior + o tytuł  

   „Mistrza Bowlingu” , 

-  Reprezentacja władz miejskich na X Pikniku Lotniczym, 

-  Udział w podpisaniu umowy na kanalizację deszczową na ul. Olszańskiej, 

-  Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych, sportowych oraz  

   artystycznych uzdolnionym uczniom uczęszczających do szkół na terenie  

   Gminy Świebodzice, 

-  Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych „Małej Obwodnicy”, 

-  Spotkanie konsultacyjne ws. przebiegu linii kolei dużych prędkości CPK  

   na odcinku Żarów-Wałbrzych-Szczawienko, 

-  Udział w Mszy Św. Dziękczynnej za plony, promocja wydarzenia, 

-  Udział w Świebodzickim Biegu na I milę i rozdanie nagród oraz słodkości   

   zawodnikom,   

-  Udział w Letnim Festynie u Mikołaja – festyn parafialny, 

-  Udział w 2-dniowej konferencji-szkoleniu w Oławie „Klastra Świdnickiej  

   Energii Odnawialnej”, 

-  Udział w Walnym Zgromadzeniu ZGK, 

-  Udział w obchodach Dni Świebodzic, 
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      20.09.2022r. 

      

      20.09.2022r. 

       

       

       

 

       

                                             

-  „Dzień Przedszkolaka” – wręczanie słodkości świebodzickim  

   przedszkolakom, 

-  Udział w happeningu rowerowym przed Ratuszem w ramach  

   Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

  

  

 

                   Burmistrz Miasta 
 

                     /-/ Paweł Ozga 

 
Opracowanie: 

Wydziały UM 

Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu z sesji z dnia  …….. 

Sporządziła: Agata Zimnicka 


