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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAt.ALNOSCI PREZYDENTA MIASTA SWIE;TOCHt.OWICE 

W okresie od dnia 8 lipca 2010 r. do dnia 12 sierpnia 2010 r. 

W przedmiotowym okresie dzialajClc osobiscie lub poprzez Drugiego Zast~pc~ Prezydenta Miasta oraz 

upowaznionych pracownikow Urz~du : 

1. WystClpilam z inicjatywCl podj~cia przez Rad~ MiejskCl uchwal w sprawach: 

a) 	 udzielenia dotacji dla osob fizycznych ze srodkow budzetu miasta, pochodzClcych z wplywow 

z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska (uchwala zostala podj~ta na sesji Rady Miejskiej 

w dniu 14.07.2010 r.), 

b) 	 przyj~cia do realizacj i projektu Zespolu Szk61 Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej 

w Swi~tochlowicach , wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego i budzetu 

paristwa w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki (uchwala zostala podj~ta na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 14.07.2010 r.), 

c) 	 przyj~cia statutu Miejskiego ZarzCldu Budynkow Mieszkalnych w Swi~tochlowicach , 

d) 	 zaopiniowania projektu uchwaly Rady Powiatu Pszczyriskiego dotyczClcej przeksztalcenia 

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, 

e) 	 wyrazenia zgody na zawieranie porozumieri mi~dzy Miastem Swi~tochlowice a innymi 

gminami i powiatami, kt6rych uczniowie szk61 prowadzonych przez te jednostki uczestniczCl 

w zaj~ciach mi~dzyszkolnego punktu katechetycznego Kosciola Wolnych Chrzescijan 

Spolecznosci Chrzescijan w Swi~tochlowicach. dotYCZClcych zasad prowadzenia 

mi~dzyszkolnego punktu katechetycznego oraz pokrycia koszt6w zatrudnienia nauczyciela 

religii tego wyznania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swi~tochlowicach , 

f) 	 okreslenia tygodniowego obowiClzkowego wymiaru godzin zaj~c nauczycieli szk61 nie 

wymienionych wart 42 us!. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli szk61 zaocznych, 

nauczycieli realizujClcych w ramach stosunku pracy obowiClzki okreslone dla stanowisk 

o roznym tygodniowym obowiClzkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczeg61nych zaj~c w ksztalceniu zaocznym, zasad rozliczania tygodniowego 

obowiClzkowego wymiaru godzin zaj~c nauczycieli, dla ktorych ustalony plan zaj~c jest r6zny 

w poszczeg61nych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obnizek, 

o kt6rych mowa wart. 42 ust. 6 oraz art. 42a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, 



g) 	wskazania przez Rad~ Miejskq trzech przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji powofanych 

w celu oceny zasadnosci wniosk6w 0 udzielenie stypendi6w uczniom i studentom Miasta 

Swi~tochfowice i wskazania przewodniczqcego tych komisji, 

h) 	udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakfadowi Opieki Zdrowotnej pn. "Zesprn Opieki 

Zdrowotnej w Swi~toch.owicach" dotacji budzetowej na zakup aparatury i sprz~tu 

medycznego, 

i) 	 zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 10 listopada 2006 r. dotyczqcego powierzenia przez 

Wojewod~ Slqskiego Gminie Swi~tochfowice prowadzenia niekt6rych zadafl z zakresu 

sprawowanej ochrony zabytk6w, 

j) 	 wyrazenia pozytywnej opinii dotyczqcej wniosku Powiatowego Urz~du Pracy 

w Swi~tochfowicach na dofinansowanie i wydatkowanie srodk6w z Funduszu Pracy, 

przeznaczonych na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). 

2. Podj~fam zarzqdzenia w sprawach: 

a) 	dokonania podziafu rezerw, 

b) 	zmian budzetu miasta na 2010 rok, 

c) 	 zmian zarzqdzenia nr 71110 Prezydenta Miasta Swi~tochfowice z dnia 16.02.2010 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego -

Urzqd Miejski w Swi~tochfowicach na rok 2010, 

d) 	zmian zarzqdzenia nr 71/10 Prezydenta Miasta Swi~tochfowice z dnia 16.02.2010 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd Miejski 

w Swi~toch.owicach na rok 2010 oraz zmiany zarzqdzenia nr 73/10 Prezydenta Miasta 

Swi~toch.owice z dnia 16.02.2010 r. w sprawie przekazania podlegfym jednostkom informacji 

o ostatecznych kwotach dochod6w i wydatk6w tych jednostek na rok 2010, 

e) 	powierzenia w zarzqd administracj~ zabudowanej nieruchomosci pofozonej 

w Swi~tochfowicach przy ul. Findera 10 na rzecz Miejskiego zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych 

w Swi~tochfowicach 

f) 	 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy cz~sci lokali, kt6re przeznacza si~ na wynajem 

jako lokale socjalne, 

g) 	ogfoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalnego nr 5, 

znajdujqcego si~ w segmencie nr 83 budynku nr 81-83 przy ul. G6rniczej w Swi~toch.owicach, 
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h) pierwszych przetarg6w ustnych nieograniczonych na sprzedaz niezabudowanych 

nieruchomosci potozonych w SWiE(!tochtowicach: 

- przy ul. lagiewnickiej 15-15a 

- przy ul. Koscielnej 

przy ul. Moniuszki 

i) 	 zmiany zarzqdzenia Nr 361/10 Prezydenta Miasta SWiE(!tochtowice z dnia 28.06.2010 r. 

w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz niezabudowanej 

nieruchomosci, polozonej w SWiE(!tochlowicach przy ul. Zelaznej 

j) ogtoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz niezabudowanej 

nieruchomosci potozonej w SWiE(!tochtowicach przy ul. Komandra i ul. Bukowej 1, 

k) ogtoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz dzialki gruntowej 

p%zonej w SWiE(!tochlowicach przy ul. Chrobrego 

I) powolania zespotu do rozpatrywania wniosk6w 0 najem 10kali mieszkalnych w budynku przy 

ul. Chorzowskiej nr 86 w SWiE(!tochlowicach 

m) ogtoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierzawE(! gruntu stanowiqcego 

wtasnosc Miasta SWiE(!tochtowice 

n) 	zmiany zarzqdzenia Prezydenta Miasta SWiE(!tochtowice Nr 80/2008 z dnia 13.03.2008 r. 

w sprawie czynsz6w za dzierzawE(! grunt6w, stanowiqcych wtasnosc Miasta SWiE(!tochtowice 

i Skarbu Panstwa 

0) powolania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajqcych siE(! 0 awans na stopien 

nauczyciela mianowanego, 

p) powierzenia pe/nienia obowiqzk6w dyrektora SWiE(!tochlowickiego Centrum Edukacji 

w SWiE(!tochlowicach Pani Aleksandrze Baran, 

q) przeprowadzenia konkursu ofert na swiadczenie uslug opiekuriczych, w tym specjalistycznych 

uslug opiekunczych, dla klient6w Osrodka Pomocy Spolecznej, 

r) ustalenia tresci Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego UrzE(!du Pracy w Swi~tochlowicach 

s) zmian Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzE(!dnicze 
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t) 	 powofania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia wst~pnej i merytorycznej selekcji 

kandydat6w oraz wyfonienia kandydata spefniajqcego w najwyzszym stopniu wymagania 

okreslone w ogfoszeniu 0 naborze na stanowisko urz~dnicze radcy prawnego, 

u) 	zmiany zarzqdzenia Nr 273/10 Prezydenta Miasta Swi~tochfowice z dnia 12.0S.2010 r. 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miejskiego w Swi~tochfowicach, 

v) 	 podziafu zadan pomi~dzy Prezydentem Miasta Swi~tochfowice, jego Zast~pcami, 

Sekretarzem Miasta oraz Skarbnikiem Miasta w zakresie sprawowania nadzoru nad 

dziafalnosciq kom6rek organizacyjnych Urz~du Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta 

w) okreslenia prawnych form dziafania Prezydenta Miasta przy wykonywaniu zadan publicznych 

oraz ustalenia procedur post~powania w tym zakresie, wraz z jego zmianq, 

x) 	 upowainienia pracownik6w Urz~du Miejskiego w Swi~tochfowicach do sk~adania oswiadczer'i 

woli w imieniu Miasta Swi~tochfowice, 

y) 	 trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zafatwiania skarg i wniosk6w ludnosci, 

z) 	 utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 

aa) powo~ania Pefnomocnika Prezydenta Miasta Swi~tochfowice do spraw Ochrony Informacji 

Niejawnych 

bb) wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej 

cc)wyznaczenia Administratora Systemu i Sieci Teleinformatycznych w Pionie Ochrony Informacji 

Niejawnych 

dd) przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury materiaf6w w magazynie Urz~du 

Miejskiego wg stanu na dzien 31 sierpnia 2010 r. i powofania Komisji inwentaryzacyjnej, 

eel zmiany Zarzqdzenia nr 231/10 Prezydenta Miasta Swi~tochfowice z dnia 29.04.2010 r. 

w sprawie powofania Komisji do odbioru przedmiotu um6w Nr AD/342/S/02/2010 i Nr 

AD/342/6/02/2010, zawartych w dniu 26.02.2010 r. w Swi~tochfowicach, 

ff) 	 nieodpfatnego przekazania Osrodkowi Pomocy Spofecznej w Swi~tochfowicach sprz~tu 

wyszczeg61nionego w zafqczniku Nr 1 do zarzqdzenia, zakupionego w ramach projektu pn.: 

"Internetowa Platform a Us~ug Publicznych e-Urzqd w Swi~tochfowicach", projektu 

wsp6Hinansowanego ze srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego WOjew6dztwa 

Slqskiego na lata 2007-2013, Priorytet "Spo~eczenstwo Informacyjne", Dziatanie 2.2 "Rozw6j 
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elektronicznych us~ug publicznych nr projektu _56", 

gg) zmiany Zarzqdzenia nr 342/10 z dnia 15.06.2010r. Prezydenta Miasta SwiE;!toch~owice 

w sprawie wykonania kontroli sposobu przeprowadzenia postE;!powania w trybie z wolnej rE;!ki 

na swiadczenie us~ug doradztwa prawnego i pomocy prawnej na rzecz Gminy SwiE;!toch~owice, 

zakonczonego podpisaniem umowy zlecenia nr 4MJAG/2007, zawartej w dniu 26.02.2007 r. 

z radcq prawnym dr Markiem Stanko oraz sposobu zawarcia innych um6w, dotyczqcych 

swiadczenia ustug doradztwa prawnego na rzecz Gminy SWiE;!tochtowice w latach 2007-2010 

hh) powotania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) 

przeznaczonej na makulaturE;! lub zniszczenie, dotyczqcej dokument6w Wydziatu 

Finansowego, Wydziatu Spraw Obywatelskich, Wydziatu Administracyjno-Gospodarczego 

3. 	 PrzyjE;!tam do wiadomosci informacjE;! Skarbnika Miasta na temat realizacji planu dochod6w 

budietu miasta na koniec lipca 2010 r. Wynika z niej m.in., it zmniejszone zostaty wptywy 

srodk6w finansowych z tyt. udzia~u w podatku dochodowym od os6b fizycznych (w wys. 

3.862.906 zt) oraz udziatu w podatku dochodowym od os6b prawnych (w wys. 1.649.265 zt). Ze 

wzglE;!du na niskie wykonanie dochod6w ze sprzedaty mienia, uzyskane wp~ywy srodk6w 

finansowych z tego tytutu wynoszq ok. 3.400.000 zt (wobec zaplanowanych 9.000.000 z~). 

Zapoznatam siE;! z informacjq Drugiego ZastE;!pcy Prezydenta Miasta - Andrzeja Porady, dotyczqCq 

realizacji planu dochod6w w zakresie sprzedaiy nieruchomosci gminnych oraz prognozowanych 

wptyw6w z tego tytutu w II-gim pOtroczu br. 

Zobowiqzatam Drugiego ZastE;!pcE;! Prezydenta Miasta Andrzeja PoradE;! do zintensyfikowania 

dziatan, zmierzajqcych do wykonania, zaplanowanych w budiecie Miasta, dochod6w ze 

sprzedaty mienia komunalnego. 

WstE;!pnie zapoznatam siE;! r6wniei, z przygotowanymi przez naczelnik6w wydziat6w UM, 

informacjami na temat motliwosci zrealizowania, przez poszczeg61nych dysponent6w srodk6w 

budtetowych, planu dochod6w budtetu miasta na 2010 r. oraz ich wnioskami, a takie wnioskami 

dyrektor6w miejskich jednostek organizacyjnych 0 zmiany planu wydatk6w. Po szczeg6towym 

om6wieniu powytszych spraw ze Skarbnikiem Miasta oraz wnioskujqcymi, przygotowany 

zostanie projekt stosownej zmiany uchwaty budtetowej. 

4. 	 WyrazHam zgodE;! na, wnioskowane przez Powiatowy Urzqd Pracy w SWiE;!tochtowicach, 

dofinansowanie z budtetu Miasta, kwotq 19.200 zt, koszt6w organizacji Centrum Aktywizacji 

Zawodowej, utworzonego z dniem 01.01.2010 r. w strukturze PUP. Catkowity koszt 

przedsiE;!wziE;!cia oszacowany zostat na kwotE;! 95.600 zt, z kt6rej 80 % tj. kwota 76.480 zt 
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pochodzic bf?dzie ze srodk6w Funduszu Pracy, bf?dqcego w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 

Spofecznej, zas 20 % tj. wnioskowana kwota 19.200 zf, stanowic bf?dzie wkfad wfasny powiatu. 

Pozyskane przez Powiatowy Urzqd Pracy srodki przeznaczone zostanq na wykonanie 

niezbf?dnych prac remontowych pomieszczen Centrum Aktywizacji Zawodowej, wyposazenie go 

w sprzf?t i urzqdzenia biurowe oraz promocjf? jego dziafalnosci. 

W powyzszej sprawie wystqpHam z inicjatywq uchwafodawczq, dot. wyraienia przez Radf? Miejskq 

pozytywnej opinii na temat przedmiotowego wniosku. 

5. 	 Przyjf?fam do wiadomosci "Sprawozdanie z dziatalnosci finansowej SP ZOZ SWif?tochtowice za 

I prnrocze 2010 roku", zapoznajqc sif? jednoczesnie, z przedstawionq przez dyrektora Zakfadu 

Opieki Zdrowotnej w SWif?tochtowicach oraz jego zastf?pcf? do spraw ekonomiczno-technicznych, 

informacjq na temat sytuacji finansowej jednostki oraz prowadzonych, w ramach realizacji 

programu restrukturyzacji, dziataniach zmierzajqcych do jej poprawy, polegajqcych m. in. na: 

- dqieniu do zrestrukturyzowania zobowiqzan kr6tkoterminowych na dtugoterminowe, 

- poszerzaniu oferty swiadczonych ustug medycznych i prowadzeniu negocjacji z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na ich zakontraktowanie, 

- pozyskiwaniu dodatkowych przychod6w ze swiadczenia odptatnych ustug medycznych, najmu 

pomieszczen, itp. 

6. 	 Zaakceptowatam sptatf? przez ZOZ SWif?tochtowice 30 % naleinosci gt6wnej z tytutu poiyczki 

Skarbu Panstwa, przyznanej w 2005 r. na restrukturyzacjf? finansowq ZOZ, tj. kwoty 

1.468.366,10 zt, co pozwoli na skierowanie przez ZOZ do Banku Gospodarstwa Krajowego, 

wniosku 0 umorzenie pozostatej cZf?sci w/wym. poiyczki, tj. kwoty 4.198.909,01 zt. 

7. Wyrazitam zgodf? na udzielenie Zespotowi Opieki Zdrowotnej w SWif?tochtowicach dotacji w wys. 

250.000 zt na zakup sprzf?tu medycznego, przekazujqc do Rady Miejskiej stosowny projekt 

uchwaty. 

8. 	 Przyjf?tam do wiadomosci informacjf? dyrektora Zespotu Opieki Zdrowotnej w SWif?tochtowicach 

o braku moiliwosci uregulowania przez ZOZ raty zalegtosci wobec Siemens Finanse Sp. z 0.0. 

z siedzibq w Warszawie w wys. 44.167,00 zt, kt6rej termin ptatnosci przypada na dzien 

31.07.2010 r. oraz wynikajqcej stqd koniecznosci zaptaty w/wym. raty z budzetu miasta w ramach 

umowy porf?czenia zawartej w dniu 10.11.2006 r. pomif?dzy w/wym. instytucjq finansowq a Miastem 

SWif?tochtowice. 

9. 	 Przyjf?tam do wiadomosci i przekazatam do realizacji Skarbnikowi Miasta wezwanie Nordea Bank 
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Polska SA do zaptaty przez Miasto, jako por~czyciela kredytu udzielonego przez w/wym. Bank 

Zespofowi Opieki Zdrowotnej w Swi~tochfowicach, kwoty 62.179,49 zf, stanowiqcej zalegtose 

z tytutu niesptaconej przez SP ZOZ kwoty kapitafu. 

10. Negatywnie rozpatrzytam wniosek 0 umorzenie kwoty 54.391,11 zt z tytufu niedoboru w kasach 

fiskalnych Gospodarstwa Pomocniczego Osrodka Sportu i Rekreacji "Skatka", powstafego 

w okresie od 1999 r. do 2000 r. 

11. Zapoznafam si~ z wnioskiem Miejskiego Przedsi~biorstwa Gospodarki Komunalnej 

w Swi~tochfowicach Sp. z 0.0. dot. cofni~cia przez Gmin~ Swi~tochtowice oswiadczenia woli, 

o rozwiqzaniu przez Gmin~ umowy dzieriawy z dnia 27.10.2009 r., dot. nieruchomosci gruntowej, 

potoionej w Swi~tochtowicach, stanowiqcej cz~se dziatki nr 92614. 

Przedmiotowy wniosek przekazafam Zespofowi Radc6w Prawnych, celem wydania opinii prawnej 

co do jego zasadnosci. 

Jednoczesnie zobowiqzafam Wydziaf Gospodarki Nieruchomosciami do przedtoienia wyjasnieri, 

czy przy zawieraniu z IVIPGK przedmiotowej umowy dzierzawy, uwzgl~dnione zostafy przepisy 

o pomocy publicznej, w mysl art. 10 ust. 5 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami. 

PostanowHam r6wniei wystqpic do Rady Nadzorczej MPGK z wnioskiem 0 zbadanie, zawartej 

przez Sp6tk~ umowy poddzieriawienia przedmiotowej nieruchomosci, pod kqtem trybu wytonienia 

poddzieriawcy oraz zabezpieczenia interes6w Sp6tki. 

12. 	 Om6witam kwesti~ zagospodarowania, pod boisko og6Inodost~pne, nieruchomosci potozonej 

w rejonie ul. Chorzowskiej, w sqsiedztwie zespotu szk6t Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej. 

Z uwagi na oferowanq przez wtasciciela gruntu - Archidiecezjfi1! Katowickq, cenfi1! nabycia 

nieruchomosci, odpowiadajqcq jego wartosci, okreslonej operatem szacunkowym tj. ok. 135 tys. 

zt, stwierdzHam, ii koszty przedsifi1!wzifi1!cia przekraczajq aktualne mozliwosci finansowe budietu 

Miasta. 

13. 	 Majqc na wzglfi1!dzie celowosc przeprowadzenia modernizacji sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. 

imieli, ul. Brzozowej oraz w rejonie ul. H. Sawickiej, skierowatam wniosek do Zarzqdu 

Samorzqdowego Chorzowsko-Swifi1!tochtowickiego Zwiqzku Wodociqg6w Kanalizacji 

o zapewnienie ujfi1!cia wspomnianych zadari w planie zadari remontowo-inwestycyjnych ChSPWIK 

Sp. z 0.0. na 2011 rok. Prace modernizacyjne potqczone zostatyby z remontem nawierzchni ulic, 

pod kt6rymi przebiega siee kanalizacyjna. 

14. 	 W zwiqzku z ofertq zagospodarowania, posadowionego na tzw. Mijance, urzqdzenia zegarowego, 

podjfi1!tam decyzjfi1! w sprawie ogtoszenia przetargu na jego dzieriawfi1!. 
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W warunkach przetargu uwzglE?dniona zostanie koniecznosc zapewnienia utrzymania funkcji 

urzqdzenia (czterostronny wyswietlacz czasu), wzbogaconej 0 wskaznik temperatury, 

pozostawiajqc przyszlemu dzierzawcy mozliwosc wykorzystania na cele reklamowe jego 

zewnE?trznej powierzchni. 

15. 	 Zapoznalam siE? ze skomplikowanq sytuacjq, zwiqzanq ze sprzedazq mieszkan w budynku przy 

ul. Chopina 39. W zwiqzku z toczqcymi siE? procesami sqdowymi przeciwko gminie z pozwu 

nlekt6rych mieszkancow oraz spodziewanymi kolejnymi pozwami, postanowHam czasowo 

wstrzymac procedurE? sprzedazy lokali mleszkalnych w w/wym. budynku. 

16. 	 Zapoznalam slE? z wnioskiem przedsiE?biorcy 0 zmianE? miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie przeznaczenia dziafki pofozonej przy ul. Hutniczej 10 pod funkcje 

uslugowe, zWiqzane z lokalizacjq hotelu, gastronomii, rozrywki ( typu krE?gielnla) oraz komunikacji 

jako funkcjl uzupelnlajqcej. 

Wniosek przekazalam komisjom Rady Miejskiej z prosbq 0 wyrazenie stanowiska w przedmiocie 

wnioskowanej zmiany planu. 

17. 	Zaakceptowalam propozycjE? zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 10 listopada 2006 r. 

w sprawie powierzenia przez WojewodE? Slqskiego Gminie SWiE?tochfowice prowadzenia 

niekt6rych zadan z zakresu sprawowanej ochrony zabytkow, kierujqc do Rady Miejskiej stosowny 

projekt uchwaly. 

Przedmiotowy aneks przewiduje przejE?cie kompetencji do uzgadniania decyzji 0 warunkach 

zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszar6w i obiektow ujE?tych 

w gminnej ewidencji zabytkow oraz pozwolen na budowE? i rozbi6rkE? obiekt6w budowlanych 

ujE?tych w tej ewidencji. 

18. 	 PrzyjE?lam do wiadomosci, przekazanq przez G6rnoslqski Zwiqzek Metropolitalny, "StrategiE? 

Rozwoju G6rnoslqsko-ZaglE?biowskiej Metropolii Silesia do 2015 r.". 

Dokument przekazany zostal Wydziafowi Architektury i Gospodarki Przestrzennej, celem 

uwzglE?dnienia jego zapis6w w pracach planistycznych oraz Wydziafowi Strategii i Rozwoju 

Miasta - celem upowszechnienia wsr6d mieszkanc6w miasta. 

19. 	 Zapoznafam siE? z tresciq wyroku Sqdu Apelacyjnego w Katowicach z dniu 2 lipca 2010 r., 

zapadtego na skutek apelacji Katowickiego Holdingu WE?glowego Spotki Akcyjnej, w sprawie 

z powodztwa Gminy przeciwko Katowickiemu Holdingowi WE?glowemu Spotce Akcyjnej 

w Katowicach, 0 naprawienie szkody, zwiqzanej z powstaniem przy ul. Krasickiego zapadliska 

w miejscu bytego szybu gorniczego kop. Matylda oraz 0 zaptatE? na rzecz Gminy wydatk6w, 
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poniesionych na zabezpieczenie w/wym. zapadliska. Na mocy powyiszego wyroku sprawa 

zostala przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sqd Okr€?gowy w Katowicach. 

20. 	W zwiqzku z przypadajqcym na dzien 15.10.br. terminem zakonczenia umowy, zawartej z firmq 

"ERA" sp. z 0.0. z siedzibq w Chorzowie, na ochron€? zapadliska przy ul. Krasickiego, uznalam za 

konieczne zabezpieczenie szybu przed dost€?pem os6b trzecich, zobowiqzujqc jednoczesnie 

Zast€?PC€? Prezydenta Miasta Andrzeja Porad€? do zlecenia opracowania stosownego projektu 

zabezpieczenia oraz do przekazania przedmiotowej nieruchomosci w zarzqd MZBM. 

21. 	 Zapoznalam si€? z, przygotowanq przez Wydzial Administracyjny, koncepcjq wykorzystania 

calosci budynku przy ul. Katowickiej 53 w SWi€?tochlowicach dla potrzeb Urz€?du Miejskiego. 

Uwzgl€?dniajqc potrzeby lokalowe Urz€?du, wynikajqce m.in. ze zwi€?kszajqcej si€? ilosci zadan 

realizowanych przez Gmin€?, za konieczne uznalam wdroienie stosownych dzialan prawnych, 

umozliwiajqcych przej€?cie obiektu oraz przeprowadzenie w nim niezb€?dnych prac adaptacyjnych. 

W zwiqzku z powyiszym zobowiqzalam : 

MZBM - do wypowiedzenia, na warunkach okreslonych umowq (z zachowaniem 

6- miesi€?cznego terminu wypowiedzenia), najmu pomieszczen zajmowanych w budynku 

przez Bank Zachodni WBK, 

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami - do przygotowania procedury przej€?cia 

nieruchomosci spod zarzqdu MZBM i przekazania jej Urz€?dowi Miejskiemu, 

Wydzial Inwestycji i Remont6w - do udzielenia, w uzgodnieniu z Wydzialem 

Administracyjnym, zam6wienia na wykonanie projektu adaptacji pomieszczen oraz do 

uwzgl€?dnienia srodk6w na realizacj€? przedsi€?wzi€?cia w propozycjach do projektu budietu 

miasta na 2011 rok. 

Przedmiotowa koncepcja, przekazana zostala do wiadomosci komisjom Rady Miejskiej. 

22. 	 Zapoznalam si€? z informacjq Naczelnika Wydzialu Edukacji, dotyczqCq przygotowania 

swi€?tochlowickich szk61 na przyj€?cie 6 latk6w w roku szkolnym 2010/2011. 

Przy udziale Naczelnika Wydzialu om6wiono r6wniez problem coraz wi€?kszych koszt6w 

generowanych przez koniecznosc zapewnienia indywidualnego ksztalcenia w formie tzw. 

dodatkowych godzin lekcyjnych dla dzieci z trudnosciami w nauce, kwalifikowanych do 
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odbywania nauki w tym trybie przez komisj~ dzialajqcq przy Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej, na wniosek rodzic6w potwierdzony opiniq lekarza. 

Wydzial Edukacji zobowiqzalam do wyjasnienia kwestii konsekwencji wstrzymania, bqdz 

ograniczenia finansowania wspomnianych, dodatkowych godzin lekcyjnych, a takze do 

opracowania projektu pisma adresowanego do Posl6w RP, zwracajqcego uwag~ na skal~ 

zjawiska, problem rosnqcych koszt6w, Jakie wynikajq z realizacji tego zadania, a takZe 

dyskusyjnych i nieadekwatnych do poniesionych naklad6w, efekt6w nauczania w tym trybie. 

23. 	 Zapoznalam si~ z zaleceniami, wynikajqcymi z kontroli przeprowadzonej w budynku, 

stanowiqcym siedzib~ Domu Zlotej Jesieni oraz Domu Dziennego Pobytu, przez Wydzial Polityki 

Spolecznej Urz~du Wojew6dzkiego, dotyczqcymi koniecznosci techniczno - funkcjonalnego 

wyodr~bnienia obu plac6wek, w szczeg61nosci stworzenia odr~bnych wejse do ich pomieszczen. 

Trese zalecen przekazalam Wydzialowi Inwestycji i Remont6w celem niezwlocznego 

zam6wienia projektu przebudowy obiektu 

W zwiqzku z zaleceniami pokontrolnymi dotyczqcymi wykonania w budynku nowej instalacji 

alarmowej p-poz., w ramach tegorocznego budzetu sfinansowane zostanie r6wniez wykonanie 

projektu technicznego ww, instalacji . 

Rzeczowa realizacji obu przedsi~wzi~e uwzgl~dniona zostanie w planie zadan na 2011 rok, 

24. 	 Zapoznalam si~ z tresciq protokol6w kontroli przeprowadzonych w Urz~dzie Miejskim przez: 

Regionalnq Izb~ Obrachunkowq w Katowicach (kontrola kompleksowa), 

Najwyzszq Izb~ Kontroli (kontrola gospodarowania lokalami, wydatk6w na promocj~ miasta 

oraz funkcjonowanie kontroli wewn~trznej i sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciq 

Miejskiego Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w latach 2008-2009). 

kontrol~ wewn~trznq Urz~du Miejskiego (kontrola trybu i sposobu zawarcia w latach 2007

2010 um6w na swiadczenie uslug doradztwa prawnego i pomocy prawnej na rzecz Gminy 

Swi~tochlowice) , 

Kserokopie protokol6w kontroli RIO oraz NIK przekazalam. za posrednictwem Przewodniczqcego 

Rady. do wiadomosci radnych Rady Miejskiej, 

25. 	Majqc na uwadze sytuacj~ mieszkaniowq gminy, negatywnie rozpatrzylam wniosek obywatela 

Kazachstanu 0 przyj~cie jego rodziny do Swi~tochlowic. 
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26. 	Przyj~am zaproszenie starosty Novego Jicina p. Ivana Tyle, skierowane do wtadz tut. samorzqdu, 

na tamtejsze 17 Oni Miasta, ktore odb~dq si~ w dniach 4 i 5 wrzesnia 2010 r. 

27. 	Zaakceptowatam, opracowany przez Wydziat Zdrowia, Kultury i Sportu, program wizyty 

w $wi~tochtowicach w dniu 8 wrzesnia 2010 r. delegacji miasta partnerskiego Novy Jicin. 

28. 	Zapoznatam si~ z informacjq dot. organlzacji przez wydawnictwo "Regiony", Stowarzyszenle 

Oziennikarzy RP oraz Zwiqzek ZC'.\gt~biowski, II edycji konkursu "Samorzqdowiec Roku 2010", 

przekazujqc jednoczesnie jej tresc do wiadomosci Przewodniczqcemu Rady Miejskiej. 

Zobowiqzatam Wydziat Zdrowia, Kultury i Sportu do rozpowszechnienia tresci informacji wsr6d 

mieszkancow miasta oraz organizacji i stowarzyszen dziatajqcych na terenie $wi~tochtowic. 

29. 	Zapoznatam si~ z przekazanq przez Biuro Posta do Parlamentu Europejskiego p. Marka 

Migalskiego, prosbq 0 skierowanie do Prezydenta Biatorusi apelu 0 zaprzestanie stosowania 

represji wobec Pani Teresy Sobol - dyrektora Oomu Polskiego w Iwencu. 

Przedmiotowe pismo wraz z apelem przekazatam do wiadomosci pracownikom Urz~du. 

30. 	 Postanowitam wystqpic do Przewodniczqcego Rady Miejskiej z propozycjq skierowania do Ligi 

Krajowej wniosku 0 przyznanie radnym: p. Gerdzie Krol oraz p. Henrykowi Kurkowi nagrody im. 

Grzegorza Palki, za wybitne zastugi dla rozwoju samorzqdnosci terytorialnej. 

Nagroda im. Grzegorza Palki jest przyznawana osobom, kt6re w swych dokonaniach przyczyniajq 

si~ do propagowania i ugruntowania idei samorzqdnosci w Polsce. Ustanowiona zostata w 1997 r., 

celem uhonorowania tragicznie zmartego Grzegorza Palki - pierwszego Prezydenta Miasta todzi 

w III Rzeczypospolitej, kt6ry poto:zyt wielkie zastugi w organizowaniu od podstaw wsp61noty 

samorzqdowej, byt tw6rcq oraz wieloletnim Prezesem Unii Metropolii Polskich. 

Ponadto informuj~, it: 

a) w dniu 17 sierpnia 2010 r. w Urz~dzie Marszalkowskim zlotony zostat wniosek 0 dofinansowanie 

realizacji projektu ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa $Iqskiego na lata 2007-2013 pt. "Remont 

i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej POlicji przy ul. Polaka 1, z przeznaczeniem 

na siedzibf1 Muzeum Miejskiego w SWif1tochlowicach". 

Rozstrzygni~cie konkursu planowane jest na marzec 2011 roku. Catkowity koszt realizacji 

przedsj~wzi~cia wynosi 9.539.947,95 zt, a wnioskowany poziom dofinansowania to 85% jego wartosci. 
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tj . kwota 8.108.955,75 zl. 

Opis przedmiotowego projektu stanowi zalqcznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

b) w zakresie zamowier'l publicznych 

W dniu 23 lipca 2010 r. nastqpilo przekazanie informacji 0 wyborze najkorzystniejszej oferty 

w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

"Termomodernizacja budynku Zespolu Szk61 Og6lnoksztalc"cych nr 1 przy ul. Licealnej 1 

w Swi~tochlowicach. 

W dniu 0508. 2010 r. pod pisano umow~ z wybranym wykonawcq. 

W dniu 26 lipca 2010 r. nastqpilo otwarcie ofert w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn . Dow6z dzieci niepelnosprawnych wraz 

z opiekCl do plac6wek o5wiatowych - z podzialem na trasy. Wplyn~ly 3 oferty. Post~powanie 

zakonczono w dniu 29 lipca wyborem najkorzystniejszej oferty. 

Trwajq prace Komisji w post~powaniu pn .: "Remont kapitalny budynku Szkoly Podstawowej 

nr 3 przy ul. Chopina 1 w Swi~tochlowicach". 

c) wykaz sprzedanych w okresie sprawozdawczym nieruchomosci gminnych stanowi zaiqcznik Nr 2 

do niniejszego sprawozdania. 

Swi~tochiowice , dnia 17.08.2010 r. 
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ZalClcznik Nr 1 
do sprawozdania z dzialalnosci Prezydenta Miasta Swi~tochlowice 

w okresie od dnia 8 lipca 2010 r. do dnia 12 sierpnia 2010 r. 

Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1 

z przeznaczeniem na siedzib~ Muzeum Miejskiego w Swi~tochtowicach 

Wniosek 0 dofinansowanie zostat ztozony w konkursie ogtoszonym przez Urzqd 

Marszatkowski w ramach Poddziatania 6.2.1. Rewitalizacja -"duze miasta" RPO WSL na lata 2007

2013. Rozstrzygni~cie konkursu planowane jest na marzec 2011 r. 

przedmiotem projektu jest adaptacja dawnego budynku Komendy Policji w Swi~tochtowicach 

przy ul. Polaka 1 na potrzeby Muzeum Miejskiego. Obiekt po realizacji projektu b~dzie petnit funkcje: 

gospodarczq, edukacyjnq, turystycznq, spotecznq i kulturalnq. 

Siedziba Muzeum Miejskiego w Swi~tochtowicach aktualnie znajduje si~ przy 

ul. Dworcowej 14. Budynek zostat wybudowany w 1874 r. Ze wzgl~du na zty stan techniczny 

w styczniu 2001 r. decyzjq Powiatowego Inspektora Budowlanego w Swi~tochtowicach cz~sc sal 

ekspozycyjnych wytqczono z uzytkowania ograniczajqc w ten spos6b dziatalnosc wystawienniczq 

Muzeum. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swi~tochtowicach decyzjq 0 numerze 

PINB/7352/188/2000 z dnia 19.02.2001 r. wydat nakaz doprowadzenia do odpowiedniego stanu 

technicznego i estetycznego budynku przy ul. Dworcowej 14. W styczniu 2006 r. dziatalnosc muzeum 

zostata jeszcze bardziej ograniczona na skutek zamkni~cia pozostatych sal, w tym sali koncertowej. 

Od tego czasu Muzeum moze realizowac dziatania wytqcznie w obiektach wynajmowanych, bqdz 

udost~pnianych nieodptatnie przez wsp6tpracujqce z nim plac6wki. Mozna wi~c przyjqC, ie aktualnie 

Muzeum Miejskie w Swi~tochtowicach nie dysponuje budynkiem, kt6ry moina uznac za jego siedzib~. 

Rewitalizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 jest dla Miasta nieoptacalna i bezzasadna pod 

wzgl~dem ekonomicznym. Ponadto celowym jest przeniesienie Muzeum Miejskiego do bardziej 

reprezentacyjnego i architektonicznie ciekawszego budynku. Taka lokalizacja powinna wptynqc na 

wzrost zainteresowania dziatalnosciq kulturalnq w Swi~tochtowicach. 

Projekt modernizacji budynku przy ul. Polaka 1 w Swi~tochtowicach jest wpisany 

do "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszar6w Miejskich Miasta Swi~tochtowice na lata 2007-2015". 

Projekt zaktada prace remontowo - budowlane zWiqzane z organizacjq Muzeum Miejskiego. 

Przewiduje si~ realizacJ~ projektu zgodnie z trybem "zaprojektuj i wybuduj", w tym: 

• 	 opracowanie dokumentacji projektowej. 

• 	 roboty wyburzeniowe i demontazowe na wszystkich kondygnacjach, 

• 	 roboty remontowe izolacji wodoochronnych fundament6w i scian fundamentowych, 

• 	 roboty remontowe wszystkich kondygnacji, 

• 	 roboty remontowe dachu, 

• 	 odtworzenie i wymurowanie komin6w ponad dachem, 

• 	 wyremontowanie balkonu w zakresie wymiany wylewek, wykonania izolacji, przemurowania 

balustrady balkonowej, 
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• 	 montaz stolarki okiennej, 

• 	 roboty remontowe klatki schodowej nr 1, 

• 	 demontaz drewnianych element6w klatki schodowej nr 2 i wykonanie nowej zelbetowej klatki 

schodowej, 

• 	 roboty remontowe elewacji ceglanej , 

• 	 renowacj~ elewacji, 

• 	 usuwanie farby z cegly klinkierowej , 

• 	 fugowanie scian, 

• 	 impregnacj~ piaskowca w warstwie cokolowej, 

• 	 przebudow~ i modernizacj~ w~zla cieplnego, 

• 	 montaz poszczeg61nych instalacji w zakresie rurarzu i pelnego opomiarowania , 

• 	 roboty wykonczeniowe na wszystkich kondygnacjach , 

• 	 modernizacj~ istniejCjcych przylCjczy do obiektu i sieci zewn~trzne, 

• 	 roboty drogowe, parkingi i chodniki w granicach dzialki schody zewn~trzne i pochylni~ dla 

niepelnosprawnych, 

• 	 zielen i inne obiekty zagospodarowania terenu -Iawki , lampy parkowe i placyk gospodarczy. 

Zaadaptowanie ww. obiektu do uzytecznosci 0 charakterze spoleczno - edukacyjno 

kulturalnym przyczyni si~ do eliminacji negatywnych zjawisk i konflikt6w spolecznych Budynek przy 

ul. Polaka od wielu lat jest przedmiotem plan6w w zakresie remontu i dostosowania do potrzeb 

muzeum . Projekt spelnial b~dzie nie tylko podstawowe cele muzeum - kulturalne i edukacyjne, ale 

r6wniez wychowawcze (spoleczne) . Planuje si~ prowadzenie na jego terenie dzialan mogCjcych 

znaczCjco wplynCjc na rozw6j dzieci i mlodziezy, w szczeg61nosci tej ze srodowisk zagrozonych 

wykluczeniem spolecznym. Zbiory zgromadzone przez Muzeum Miejskie w znacznym stopniu traktujCj 

o historii Swi~tochlowic oraz calego SICjska. Tematyka prowadzonej dzialalnosci jest wi~c atrakcyjna 

rowniez dla turyst6w odwiedzajCjcych wojew6dztwo. Ponadto na terenie Muzeum przewidziano 

funkcjonowanie cz~sci gastronomicznej co jest jednoznaczne z realizacjCj funkcji gospodarczej. 

Zrewitalizowany obiekt stanie si~ miejscem integracji mieszkanc6w, zdobywania wiedzy 

i zaspokoi mocno artykulowane przez lider6w lokalnych i radnych oczekiwania w zakresie dost~pu do 

infrastruktury kultury. 

Obiekt b~dzie w pelni dost~pny dla os6b niepelnosprawnych (obecna siedziba muzeum nie 

posiada takich udogodnien) , dzi~ki czemu przyczyni si~ do walki z wykluczaniem spolecznym 

w zakresie dost~pu do d6br kultury przez osoby niepelnosprawne. 

Muzeum Miejskiew Swi~tochlowicach b~dzie doskonalym miejscem do rodzinnego sp~dzania 

wolnego czasu . Oferta plac6wki zostanie w pelni dostosowana do oczekiwan i potrzeb mieszkanc6w w 

kazdym wieku . 

Zaklada si~ , ze z powstalej w ramach realizacji projektu infrastruktury w ciCjgu roku skorzysta 

co najmniej 3 500 os6b. Trwalosc projektu przez 5 lat od chwili rzeczowego i finansowego 

zakonczenia realizacji inwestycji zostanie zapewniona przez Muzeum Miejskie w Swi~tochlowicach. 

2 



ZalCjcznik Nr 2 
do sprawozdania z dzialalnosci Prezydenta Miasta Swi~tochlowice 

w okresie od dnia Blipca 2010 r. do dnia 12 sierpnia 2010 r. 

NR UMOWY 
ADRES NIERUCHOMOSCIL.P. I DATA FORMA SPRZEDAZY CENA NETTO 

Sprzedaz w drodze ul. Katowicka 42Rep. "A" 4.588,74 
6730/2010 bezprzetargowej 3964 0 pow. 14 m2 


13.07.2010 

1. 

3966 0 pow. 23 m2 

07.2010 r. Sprzedaz 5 lokali na2. 51328,65 
rzecz najemc6w 


Rep. "A" 
 Sprzedaz 1 lokalu ul. Hutnicza 7e/3 9189,00 
6628/2010 mieszkalnego na rzecz 

12.07.2010 


3. 
najemcy 


Rep. "A" 
 Sprzedaz 1 lokalu ul. 1-go Maja 19/6 7401,00 
6593/2010 mieszkalnego na rzecz 

12.07.2010 


4. 
najemcy 


Rep. "A" 
 Sprzedaz 1 lokalu ul. Imieli 8/19 8356,00 
6712/2010 mieszkalnego na rzecz 

13.07.2010 


5. 
najemcy 


Rep. "A" 
 Sprzedaz 4 lokali ul. Chopina 16-16a 20577,00 
6843/2010 mieszkalnych na rzecz 

02.08.2010 


6. 
najemc6w 

(ulga 95%) 


Rep. "A" 
 Sprzedaz 5 10kali ul. Morcinka 3 19743,00 
mieszkalnych na rzecz 


02.08.2010 

6832/20107. 

najemc6w 

(ulga 95%) 


Rep. "A" 
 12424,00ul. Chopina 29 Sprzedaz 2 lokali 
mieszkalnych na rzecz 


0208.2010 

6853/20108. 

najemc6w 
(ulga 95%) 

58435,96 Sprzedaz 7 lokali na07.2010 r.9. 
rzecz najemc6w 

192043,35RAZEM: 
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