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SPRAWOZDANIE
Z DZIALALNOSCI PREZYDENTA MIASTA SWn;TOCHLOWICE
w okresie od dnia 02 sierpnia 2012 r. do dnia 19 wrzesnia 2012 r.

W przedmiotowym okresie, dzialajqc osobiscie lub poprzez swojego Pierwszego i Drugiego
Zastypcy oraz innych upowaZnionych pracownik6w Urzydu:

1.

Wyst~pilem

a. zmIan

z

inicjatyw~ podj~cia

przez

Rad~ Miejsk~

uchwal w sprawach:

Uchwaly Nr XIVI169111 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia

21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta na 2012 r.,
b. zmiany Uchwaly Nr XIVI168111 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia
21

grudnia 2011

r.

w

sprawie

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Miasta

Swiytochlowice na lata 2012 - 2023 ,
c. udzielenia poryczenia pozyczki lub kredytu dlugoterminowego, planowanego do
zaciqgniycia przez Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swiytochlowicach Sp. z
d. przekazania

srodk6w

finansowych

na

Fundusz

Wsparcia

0.0.,

Policji

Komendy

Wojew6dzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy
Miejskiej Policji w Swiytochlowicach
(Przedmiotowe

uchwaly

zostaly

podjyte

przez

Rad y

Miejskq

na

sesJl

w dniu 08.08.2012 r.).
e. zmlan

Uchwaly Nr XIVI169111 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia

21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta na 2012 r.,
f.

zmiany Uchwaly Nr XIVI168111 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia
21

grudnia

2011

r.

w

sprawle

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Miasta

Swiytochlowice na lata 2012 - 2023,
g. udzielenia pozyczki dlugoterminowej, planowanej do ZaClqgmycla przez Zesp61
Opieki

Zdrowotnej

w

Swiytochlowicach

Sp.

z

0.0.

na

zadanie

pn.

"Termomodernizacja budyn.k6w ZOZ w Swiytochlowicach",
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h. udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich
zwi,!zanych z przeniesieniem zabytkowej walcarki z hali walcowni na teren
ekspozycji na nieruchomosci przy ul. Chorzowskiej 117 w Swiytochlowicach,
1.

zmiany Uchwaly Nr XVI/200112 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia 21 marca
2012 r. w sprawie szczeg6lnych warunk6w umarzania w calosci lub w cZysci, l,!cznie
z odsetkami, odraczania terminu platnosci, rozlozenia na raty lub odS1'!pienia
od ustalenia oplat za pobyt dziecka w pieczy zastypczej ,

J.

zmiany Uchwaly Nr XVIII/207112 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia
18 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia zadaiJ. z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz wysokosci srodk6w Pailstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych realizowanych przez miasto Swiytochlowice w roku 2012 ,

k. zmiany Uchwaly Nr VIII/I 05/1 I Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia
29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za pobyt dziecka w zlobku
i klubie dzieciycym utworzonych przez Gminy Swiytochlowice alba u dziennego
opiekuna, maksymalnej wysokosci oplaty za wyzywienie oraz okreslenia warunk6w
zwolnienia od ponoszenia oplat,

1. zmiany Uchwaly Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia
22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjycia "Regulaminu okreslaj,!cego wysokosc oraz
szczeg610we

warunki

przyznawania nauczycielom

dodatk6w: motywacyjnego,

funkcyjnego, za wyslugy lat i za warunki pracy, szczeg610wy spos6b obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraznych zastypstw a takze wysokosc
warunki wyplacenia niekt6rych innych skladnik6w wynagrodzenia w szkolach
plac6wkach oswiatowych, dla kt6rych organem prowadz1!cym jest Miasto
Swiytochlowice" z p6zniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Sl1!skiego z 2009 r. Nr 109
poz. 2388 i poz. 2389),

2.

Podj~lem zarz~dzenia

a.

w sprawach:

zmian zarz1!dzenia nr 1012012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 11 stycznia
2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla urzydu jednostki samorz'!du
terytorialnego - Urz1!d Miejski w Swiytochlowicach na rok 2012,

b.

zmian zarz,!dzenia nr 1112012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie przekazania podleglym jednostkom informacji 0 ostatecznych
kwotach dochod6w i wydatk6w tychjednostek na rok 2012,
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c.

dokonania podziaiu rezerw,

d.

zmian planu wydatk6w w budzecie miasta na 2012 rok,

e.

dokonania podziaiu rezerwy celowej,

f.

zmian planu dochod6w i wydatk6w w budzecie miasta na 2012 rok,

g.

przeprowadzenia weryfikacji kwot przychod6w ujytych w sprawozdaniu z wykonania
planu finansowego za rok 2011 i kontroli realizacji przychod6w i koszt6w w roku
2012 w Centrum Kultury Slqskiej w Swiytochiowicach,

h.

ogioszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaz lokalu uzytkowego
nr 2 znajdujqcego siy w budynku nr 68 przy ul. Lagiewnickiej w Swiytochiowicach,

I.

ogioszenia trzecich przetarg6w ustnych nieograniczonych na sprzedaz:
- lokalu mieszkalnego nr 2 znajdujqcego siy w segmencie nr 4b budynku
nr 4a-4b przy ui. Komandra w Swiytochlowicach wraz z oddaniem
w uzytkowanie wieczyste ulamkowej czysci gruntu,
lokalu mieszkalnego nr 2 znajdujqcego siy w segmencle nr 24 budynku
nr 24 - 26 przy ul. Nowej w Swiytochlowicach,
lokalu mieszkalnego nr 1 znajdujqcego siy w segmencle nr 26 budynku
nr 24 - 26 przy ui. Nowej w Swiytochiowicach,

J.

sprzedazy

w

trybie

bezprzetargowym

nieruchomosci

gruntowej

polozonej

nieruchomosci

gruntowej

polozonej

gruntowej

polozonej

w Swiytochlowicach przy ui. Golyszyc6w,
k. sprzedazy

w

trybie

bezprzetargowym

w Swiytochlowicach w rejonie ui. Chrobrego luI. Zelaznej,

1.

sprzedazy

w

trybie

bezprzetargowym

nieruchomosci

w Swiytochlowicach przy ui. Szpitalnej ,
m. sprzedazy lokali uzytkowych znajdujqcych siy w budynku przy ui. Sudeckiej 9,
n. sprzedazy lokalu uzytkowego znajdujqcego siy w budynku przy ui. Sudeckiej 9,
o. sprzedazy lokalu uzytkowego nr 249 znajdujqcego siy w kompleksie garazowym przy
ulicy Mickiewicza 30 w Swiytochlowicach,
p. sprzedazy w drodze rokowaii nieruchomosci lokalowej polozonej w Swiytochlowicach
przy ui. Zolnierskiej 11/2
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q.

zmlany Zarz~dzenia Nr 588/2011

Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia

19.10.2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek

czynszu

stanowi~cych

podstawy ustalenia stawki wyjsciowej do przetargu, z p6Zn. zm.,
r.

rozwi~zania

umowy

uzytkowania

wieczystego

gruntu

polozonego

w Swiytochlowicach przy ul. Sztygarskiej,
s.

sprzedazy na rzecz najemcow 18 lokali mieszkalnych,

t.

powolania Komisji

dokonuj~cej

wyboru kandydatow do uzyskania stypendium Miasta

Swiytochlowice,
u.

przyznania Stypendiow Miasta Swiytochlowice dla uczniow gimnazjow

szkol

ponadgimnazjalnych zamieszkalych na stale w Swiytochlowicach,
v.

zmiany zarz~dzenia nr 350/2012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 2 lipca
2012 r. w sprawie powolania zespolu do spraw przejycia zobowi¥an przeksztalconego
w spolky

kapitalow~

Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej pod

nazw~ Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swiytochlowicach,

w.

zmiany zarz~dzenia Nr 394/2012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 20 lipca
2012 roku w sprawie okreslenia

zobowi~zan

przejmowanych od przeksztalcanego

w sp6lky kapitalow~ - Zespolu Opieki Zdrowotnej w Swiytochlowicach,
x.

ogloszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji spolecznych w zakresie zmiany
Uchwaly Nr XVIl200112 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie: szczeg6lnych warunk6w umarzania w calosci lub czysci
z odsetkami, odraczania terminu platnosci, rozlozenia na raty lub

l~cznie

odst~pienia

od ustalenia oplat za pobyt dziecka w pieczy zastypczej,
y.

ogloszenia przeprowadzenia konsultacji z

Miejsk~

Rad~

Dzialalnosci POZytku

Publicznego w Swiytochlowicach w zakresie zmiany uchwaly Nr VIIII1 05111 Rady
Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokosci oplaty za pobyt dziecka w zlobku i klubie dzieciycym utworzonym przez
Gminy Swiytochlowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokosci oplaty
za wyzywienie oraz okreslenia warunkow zwolnienia od ponoszenia oplat,
z.

opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta,

aa.

przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzytu i srodk6w obrony
cywilnej

znajduj~cego

siy w magazynie Wydzialu

Zarz~dzania

Kryzysowego

i Ochrony Ludnosci,
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bb.

przeprowadzenia na terenie miasta Swiytochlowice obowi£!Zkowej akcji deratyzacji
(odszczurzania)

cc.

przeprowadzenia ponownego konkursu na wyb6r brokera ubezpieczeniowego oraz
powolania Komisji konkursowej,

dd.

zmlany

Regulaminu

W ynagradzania

Pracownik6w

Urzydu

Miejskiego

w Swiytochlowicach,
ee.

powolania miydzywydzialowego zespolu do tworzenia i funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Swiytochlowice,

Ponadto w przedmiotowym okresie:
3.

w zakresie architektury, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomosciami:
a.

wydano 26 decyzji administracyjnych dot. pozwolenia na budowy, pozwolenia na
rozbi6rky, odmowy wydania pozwolenia, ustalenia warunk6w zabudowy, ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprzeciwu wobec zgloszonych rob6t,

b.

przyjyto 15 zawiadomien

0

zamiarze przyst,!pienia do rob6t nie wymagaj,!cych

pozwolenia na budowy,
c.

wydano 4 postanowienia uzgadniaj,!ce podzial nieruchomosci,

d.

wydano

szereg

opmll

lokalizacyjnych,

wypis6w

wyrys6w

z

planu

zagospodarowania przestrzennego, zaswiadczen oraz pism informacyjnych,
e.

ogloszono zbycie w drodze przetargowej 2 nieruchomosci niezabudowanych oraz
2 lokali mieszkalnych,

f.

ogloszono zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc6w 10 lokali
mieszkalnych oraz 2 lokali uzytkowych (garaze),

g.

dokonano

sprzedaZy

w

drodze

bezprzetargowej

uzytkowania

wieczystego

nieruchomosci niezabudowanej,
h.

zawarto 11 um6w dzierzawy grunt6w z przeznaczemem pod ogr6dki, garaZe,
reklamy oraz na cele magazynowo - skladowe,

1.

dokonano

uzyczenia

3

nieruchomosci

zabudowanych:

nieruchomosci

przy

ul. Szkolnej 10 na rzecz Szkoly Podstawowej Nr 4, nieruchomosci przy ul. Szkolnej
12 na rzecz OSiR "Skalka" oraz nieruchomosci przy ul. Szpitalnej 2 na rzecz
Muzeum PowstaiJ. Sl,!skich,
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J.

wydano

pisma w SpraWle

przypommema,

aktualizacji

oplat rocznych, nadplaty z tytulu uzytkowania wieczystego, uzytkowania i trwalego

k.

przyjyto

stanow prawnych

10 wnioskow w sprawie
zabudowanych i niezabudowanych,

L

dokonano 3 prz:eK~;ztalice prawa uzytkowania

m. podjyto

0

wygasniyciu trwalego zarz<!du na nieruchomosci polozonej

uL Szkolnej 10, 12 na rzecz
n.

4.

w prawo wlasnosci,

wystawiono 56 faktur z

Podstawowej Nr 4,
czynszu dzierzawnego.

w zakresie geodezji i kartografii:
a.

4 postypowania dotycz<!ce podzia16w nieruchomosci,

b.

wydano 4

dotycz<!ce podzia16w nieruchomosci,

c.

nadano 1 mUller

d.

zorganizowano 3 posiedzenia Miejskiego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji

n{Tr7'~11

nieruchomosci,

uzgodniono i zaopiniowano na

Projektowej,

inwestorow

14 projektow dotycz<!cych usytuowania nowo projektowanych

e.

f.

256

przyjyto

45

na dokumenty z

geodezyjnego

prac

dla

przygotowano odpowiednie dokumenty niezbydne do

tych prac,

g.

wprowadzono 314 zmian w operacie ewidencji gruntow i budynkow,

h.

udzielono 42 pisemne odpowiedzi na

dotycz<!ce ewidencj i gruntow

i budynkow.

5.

w zakresie gospodarki miejskiej i ekologii:
a.

wyremontowano

powstailc6w sl<!skich z 1921 roku na cmentarzu

w Swiytochlowicach przy ul.
w
b.

Rada Ochrony Pamiyci Walk i

uczestniczono w przetargu dotycz<!cym
w ramach G6mosl<!skiego

. Inwestycjy ty
w Warszawie,
zakupu

elektrycznej

Metropolitalnego,
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c.

rozstrzygniyto przetarg na rewitalizacjy Planty Bytomskie wskutek czego podpisano
z wykonawc(} umowy na rozpoczycie rob6t w terenie,

d.

zamontowano domek dla wolno zyj(}cych kot6w przy ul. Mickiewicza oraz wyslano
zapytanie ofertowe na zakup i montaz czterech kolejnych dornk6w,

e.

wydano 18 decyzji dotycz(}cych m.in. zezwolen na usuwanie drzew i krzew6w,
zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, wprowadzenia gaz6w i pyl6w do
powietrza.

6.

w zakresie inwestycji i remontow:

a. przygotowano do zawarcia 11 um6w na:
- roboty remontowe zwi(}Zane z likwidacj(} zaciek6w w pomieszczeniach Wydzialu
Geodezji w budynku UM,
roboty dodatkowe do umowy dotycz(}cej wymlany wykladzin podlogowych,
wymiany skrzydel drzwi wejsciowych i malowanie pomieszczen w budynku
szkolnym przy ul. Szkolnej 17,
- studium wykonalnosci dla zadail inwestycyjnych,
- naprawy pokrycia dachu piank(} PUR budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy
ul. Zubrzyckiego oraz wykonanie pokrycia dachu piank<l PUR Zlobka przy
ul. Czajora,
- budowy skateparku na terenie OSiR "Skalka",
- montaZ urz<ldzen elektrycznych do gotowania wraz z robotami towarzysz(}cymi
w kuchni oraz naprawa sterowania wyzla cieplnego w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 11 przy ul. Hajduki 14,
- wymiany instalacji elektrycznej w budynku Urzydu Miejskiego (siedziba StraZY
Miejskiej),
- nadz6r inwestorski nad robotami elektrycznymi przy wymianie instalacji
elektrycznej w budynku Urzydu Miejskiego (siedziba Strazy Miejskiej),
- wykonanie koncepcji architektoniczno - blldowlanej oraz programu funkcjonalno
- lIzytkowego remontll i przeblldowy budynku kotlowni przy lIl. Szkolnej
na Zaklad Aktywizacji Zawodowej,
- wykonanie i montaZ koszy oslonowych dla lamp oswietleniowych w Sali
gimnastycznej ZSO nr 2 na lIl. Sudeckiej 5,
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- wykonanie

wykonawczego wentylaeji meehanicznej

budowlano

w Szkole Podstawowej Nr 1
b. sporzfldzono 2 wnioski 0

pozwolenia na budowy dla nastypujflcego
terenow

polozonych

w

L.U'-',"",""''''

rejonie

Zielonej

w Swiytoehlowicach 
z

"Budowa wjazdu

Trasy

wraz ze

skomunikowaniem terenow po poludniowej

w rejonie stawu

Mareina",
c. opraeowano i skierowano do

Marszalkowskiego Wojewodztwa Slflskiego

wniosek 0 dofinansowanie realizacji projektu ze srodkow Europejskiego
Rozwoju Regionalnego w ramaeh RPO WSL na lata 2007

13 priorytet: I.

i rozwoj technologiezny, il1l1owacje i przedsiybiorczosc Dzialanie 1.1. Wzmacnianie
1.1.1. Infrastruktura rozwoju

Atrakcyjnosci inwestycyjnej

dla projektu pn.: "Obsluga komunikaeyjna
w Swiytochlowicach, usytuowanych
LJI",'J .... u

polnocnej

przemyslowych
ul. Zielona w dzielnicy

I",

w Swiytoehlowicach -

d. opracowano i skierowano

Urzydu Marszalkowskiego Wojewodztwa

o dofinansowanie realizacji projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu

teehnologiezny,

RPO WSL na
.
ll1l10WaCJe

.

Atrakeyjnosei inwestycyjnej reglOnu
gospodarczego, dla
poludniowej

pn.:

przeslano

Miejskiego

w

Wzmacnianie

1.1.1. Infrastruktura

przebudowa dawnego budynku

przy ul.

Swiytochlowieach",

na siedziby Muzeum
w

ramaeh

priorytetu

VI.

Dzialanie 2. Rewitalizacja obszarow zdegradowanyeh

Poddzialanie 1. Rewitalizaeja
2

1.1.

Urzydu Marszalkowskiego Wojewodztwa Slflskiego

Zrownowazony rozwoj

f. opraeowano

Dzialanie

i rozwoj

komunikaeyjna terenow przemyslowych po

sprawozdanie z realizaeji projektu
Miejskiej

13 priorytet: I

stawu Mareina w Swiytochlowieaeh",

oJ"''-'lU,",

e. Sporzfldzono

2007

duze

o

WSLna

2007 - 201

warunkow

przylflezenia

do

Sleel

elektroenergetycznej,
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g. opracowano 1 wniosek

okreslenie warunk6w przylq.czenia do sieci wodociq.gowo 

0

kanalizacyjnej,
h. przeprowadzono 4 kontrole roczne stanu teclmicznej

sprawnosci element6w

budynk6w plac6wek oswiatowych,
I.

przeprowadzono 4 kontrole roczne stanu teclmicznej sprawnosci element6w plac6w
zabaw przy plac6wkach oswiatowych.

J. opracowano

wnioski

2

dotyczq.ce

przeprowadzenia

oceny

oddzialywania

na srodowisko planowanego przedsiywziycia dla nastypujq.cego zadania:
"Budowa

drogi

do

teren6w

polozonych

w

reJorue

ulicy

Zielonej

w Swiytochlowicach - Etap I",
"Budowa
ze

wjazdu

zjazdu

skomunikowaniem

z

teren6w

Drogowej
po

Trasy

Srednicowej

porudniow~

stronie

wraz
DTS

w rejonie stawu Marcina",
k. zawarto 1 umowy na czasowe uzyczenie terenu dla zadania pn.: "Przebudowa
elektroenergetycznej linii kablowej Nn w ciq.gu ulic: G6ry Hugona oraz Slq.skiej
w Swiytochlowicach" realizowanego przez Tauron Dystrybucja GZE S.A.

7.

w zakresie spraw organizacyjnych i kadr:
a. zorganizowano i zaprotokolowano 25 spotkafl mieszkanc6w z kierownictwem Urzydu
w ramach przyjmowania przez nich skarg i wniosk6w obywateli,
b. sporzq.dzono

projekty

dokument6w

oraz

zarejestrowano

24

pelnomocnictwa

i upowaZnienia Prezydenta Miasta,

8.

w zakresie drog i mostow:
a.

wydano 63 decyzje administracyjne dotyczq.ce zajycia pasa drogowego,

b.

wydano 104 zezwolenia na przejazd pojazd6w nienormatywnych,

c.

wydano 104 decyzje administracyjne w sprawie oplaty za przejazd pojazd6w
nienormatywnych,

d.

wydano dla Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad 14 postanowien
uzgadniajq.cych trasy przejazdu pojazd6w nienormatywnych,

e.

zawarto 3 umowy na roboty budowlane i projektowe.
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9.

w zakresie promocji miasta:

a.

rozpoczyto

realizacjy

projektu

pn.

"Swiytochlowice.

Blizej

niz

myslisz"

- Promocja teren6w inwestycyjnych miasta", dofinansowanego w ramach RPO WSL
na lata 2007 - 2013:
- prace nad folderem promocyjnym, spotem reklamowym,
- instalacja 10 tablic na terenach inwestycyjnych,
- przeprowadzenie wizyty studyjnej "study tour" wraz z

konferencj~

z udzialem

inwestor6w,
b.

zakOJ1czono prace

zwi~zane

z uruchomieniem uslugi "e - Urzydnik - Wirtualny

doradca" na stronie intemetowej www.swietochlowice.pl.
c.

koordynowanie prac

zwi~anych

z przygotowaniem wizyty mlSJl gospodarczej

z chinskiego miasta Ta'ian, kt6ra goscila w Swiytochlowicach,
d.

uczestnictwo pracownika Wydzialu w delegacji, kt6ra goscila w Tiszaujvaros
na zaproszenie tamtejszych wladz z okazji wygierskiego swiyta narodowego
"Dnia sw. Stefana",

e.

podjyto prace przygotowawcze

zwi~zane

z

wizyt~

Prezydenta Miasta w partnerskim

miescie Heiloo, kt6ra odbydzie siy w dniach od 27.09.2012 r. do 28.09.2012 r.
f.

wziyto udzial w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym poswiyconym dzialaniu
portalu dla potencjalnych inwestor6w www.invest-in-silesia.pl.

g.

wsp61pracowano z Biurem

G6mosl~skiego Zwi~zku

Metropolitalnego w zakresie

przygotowania misji gospodarczej pod kierunkiem Prezydenta Miasta, Pana Dawida
Kostempskiego, kt6ra bydzie goscila w Monachium w paidziemiku br.,

10. w zakresie funduszy europejskich:

a.

zlozono w Banku Ochrony Srodowiska uzupelnienia do wniosku
projektu

"Budowa

k~pieliska

miejskiego

na

terenie

0

dofinansowanie

OSiR

"Skalka"

w Swiytochlowicach w technologii naturalnego stawu k~pielowego",
b.

opracowano
1: Aktywni

1

zlozono aplikacjy do programu "Europa dla obywateli" Dzialanie
obywatele dla Europy Poddzialanie

1 Partnerstwo

miast na

dofinansowanie projektu "Igrzyska Mlodziezy Miast Partnerskich z okazji 700-lecia
Swiytochlowic" oraz akces do projektu "Innowacyjna i sprawna administracja
zr6dlem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy" realizowanego przez

Zwi~ek
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Powiat6w Polskich w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Poddzialanie
5.2.1 . Modemizacja zarzqdzania w administracji samorzqdowej.

11. w zakresie podatk6w, oplat lokalnych i egzekucji administracyjnej:
Wydzial Finansowy - Referat Podatk6w i Egzekucji Administracyjnej podejmowal
dzialania wylqcznie

charakterze biezqcym polegajqce na wydawaniu decyzji

0

administracyjnych, wystawianiu postanowien, wezwan oraz tytu16w wykonawczych.

12. w zakresie obslugi mieszkanc6w:
a.

wydano 29 decyzji w sprawie wymeldowania z urzydu lub na wniosek,

b.

dokonano 622 zameldowan i wymeldowan dot. pobytu stalego i czasowego,

c.

wydano 602 zaswiadczenia w zwiqzku z wykonaniem obowiqzku meldunkowego,

d.

zarejestrowano lqcznie 281 zdarzen prawnych, dotyczqcych urodzen, zgon6w,
malZenstw, rozwod6w, zmian imion i nazwisk,

e.

udzielono 305 pisemnych informacji osobowo-adresowych,

f.

wydano 485 zaswiadczen na zqdanie strony,

g.

przyjyto 663 wniosk6w

h.

wydano 609 dowod6w osobistych,

I.

uniewazruono 636 dowod6w osobistych,

J.

przyjyto 110 zgloszen

k.

udzielono 27 odpowiedzi na wnioski

0

0

wydanie dowod6w osobistych,

utracie dowodu osobistego,
0

udostypnienie danych z ewidencji wydanych

i uniewaZnionych dowod6w osobistych,

l.

wydano 24 decyzje dot. zezwolen na sprzedaz i podawanie napoj6w alkoholowych,

m. przetworzono w formie elektronicznej 211
Ewidencji i Informacji
n.

0

wniosk6w

0

wpis do Centralnej

Dzialalnosci Gospodarczej /CEIDG/,

zakonczono prace zwiqzane z wprowadzeniem do bazy danych PESEL wojskowych
dokument6w osobistych, wydanych w trakcie tegorocznej kwalifikacji wojskowej,

o.

wydano 213 praw jazdy oraz 2 miydzynarodowe prawajazdy ,

p.

wydano 23 decyzje

0

cofniyciu uprawnien do kierowania pojazdami oraz 20 decyzji

dot. zatrzymania uprawnien do kierowania pojazdami,
q.

wprowadzono 15 zakaz6w prowadzenia pojazd6w,
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r.

wydano 12 skierowail i zaswiadczen na egzamin sprawdzaj,!cy kwalifikacje,

s.

zwr6cono i przywr6cono 10 praw jazdy po zatrzymaniu,

t.

wydano 544 dowody rejestracyjne,

u.

wydano 530 pozwolen czasowych,

v.

wydano 40 kart pojazd6w,

w. dokonano 340 zmian danych zawartych w dowodach rejestracyjnych,
x.

wydano 62 decyzje

y.

przyjyto 225 zawiadomien

z.

wydano 23 karty parkingowe,

0

wyrejestrowaniu pojazdu,
0

zbyciu pojazd6w,

aa. wydano 2 licencje na krajowy transport drogowy,
bb. wydano 3 zaswiadczenia i 4 wypisy na przewozy na potrzeby wlasne

13. w zakresie nadzoru wlascicielskiego i zdrowia:
a.

przyst,!piono do programu edukacyjnego "Pozory myl,!, dow6d nie" w ramach,
kt6rego

Gmina

Swiytochlowice otrzymala plakaty,

ulotki,

broszury,

filmy

szkoleniowe. Przedmiotowe materialy edukacyjne przekazano do Wydzialu Edukacji
oraz

Wydzialu

Zarz'!dzania

Kryzysowego

Ochrony

Ludnosci,

celem

rozdysponowania do odpowiednich instytucji, m.in. szk61, Policji i Strai:y Miejskiej,
b.

prowadzony

jest

proces

negocjacji

regulowanie

zobowi,!zan

przejytych

od przeksztalconego w sp6lky kapitalow'! Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej pn. Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swiytochlowicach wobec
poszczeg6lnych wierzycieli,

14. w zakresie kultury, sportu i spraw spolecznych:
a.

wsp6lorganizacja imprezy pn. "Pozegnanie Lata",

b.

organizacja uroczystosci wryczenia nagr6d i wyr6znien sportowcom za osi,!gniycie
w 2011 r. wysokiego wyniku sportowego,

c.

podjycie dzialan zwi'!zanych z powolaniem Powiatowej Rady Zatrudnienia,

d.

Wszczycie dzialan zwi'!Zanych z kontrol,! sposobu wykorzystania przez kluby
sportowe dotacji na realizacjy w 2011 r. zadania wlasnego Gminy pn. "Tworzenie
warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu w Miescie Swiytochlowice",
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e.

koordynacja dzialan

sluzqcych przeciwdzialaniu

bezrobociu mlodziezy oraz

przygotowaniu jej do aktywnego poruszania siy po lokalnym rynku pracy na terenie
miasta Swiytochlowice w szczegolnosci obejmujqcych utworzenie Mlodziezowego
Centrum Kariery.

15. w zakresie zamowien publicznych:
a.

zarejestrowano 3 wnioski

wszczycie procedury w sprawie udzielenia zamowienia

0

publicznego,
b.

uniewazniono 1 postypowanie na realizacjy zamowienia publicznego pn.:
"Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekstjedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) nad
robotami

budowlanymi

i

rewitalizacyjnymi

dla

realizacji

zadania

pn.

"Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtomq degradacjq stawu Kalina oraz
rewitalizacja terenu przyleglego",
c. dokonano wyboru wykonawcy na realizacjy zamowienia publicznego pn.:
Budowa

skateparku

na

terenie

Osrodka

Sportu

i

Rekreacji

"Skalka"

ul. Bytomska 40 w Swiytochlowicach - I etap,
Rewitalizacja terenu parku "Planty Bytomskie" w Swiytochlowicach reJon
ul. Sikorskiego i ul. Harcerskiej,
Przewoz uczni6w niepelnosprawnych zamieszkalych w Swiytochlowicach wraz
z ich opiekq w czasie transportu do placowek oswiatowych polozonych poza
granicami miasta w roku szkolnym 2012/2013,
Wymiana

instalacji

elektrycznej

w

budynku

Urzydu

Miejskiego

przy

ul. Katowickiej 54a (siedziba StraZY Miejskiej) w Swiytochlowicach.

16. w zakresie edukacji:
a.

wydano 2 decyzje w sprawle dofinansowania kosztow ksztalcenia mlodocianych
pracownikow,

b. zawarto 1 umowy w sprawie dowozu dzieci niepelnosprawnych do szkol i placowek
oswiatowych przez przewoznika,
c. zawarto 4 umowy w sprawie dowozu dzieci niepelnosprawnych do szkol i placowek
oswiatowych przez rodzicow,
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d. dokonano

weryfikacji

2

zlozonych

wniosk6w

w

sprawle

dofinansowania

pracodawcom koszt6w ksztalcenia mlodocianych pracownik6w,
e.

wydano 202 zaswiadczenia 0 korzystaniu b').dz nie korzystaniu z pomocy materialnej
w postaci stypendium socjalnego przez uczni6w, zamieszkalych na terenie Gminy
Swiytochlowice w latach 2010 oraz 2011, celem ubiegania siy

0

swiadczenia

rodzinne,

f.

przyjyto 648 wniosk6w

0

przyzname stypendium szkolnego w roku szkolnym

2012/2013,

g. przeprowadzono akcjy informacyjn').
przez mieszkanc6w gminy

0

0

przedluzeniu terminu skladania wniosk6w

dofinansowanie zakupu podrycznik6w w szkolach

w ramach Rz').dowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna",
h. przygotowano dokumentacjy do przetargu na dowoz dzieci niepelnosprawnych wraz
z opiekunem do plac6wek oswiatowych w roku szkolnym 2012/2013,
1.

przygotowano wymiar uposaZenia od 01.09.2012 r. dla dyrektor6w szk61 i plac6wek
oswiatowych,

J.

w dniu 21.08.2012 r. wziyto udzial w posiedzeniu Komisji Edukacji, KuItury i Sportu
pn. "Przygotowanie do nowego roku szkolnego",

k. w dniu 27.08.2012 r. odbylo siy posiedzenie komisji stypendialnej dokonuj').cej
wyboru kandydat6w do uzyskania Stypendium Miasta Swiytochlowice dla uczni6w
gimnazj6w i szk61 ponadgimnazjalnych,

1.

w dniu 29.08.2012 r. firma Vulcan zaprezentowala "Analizy organizacji szk61
prowadzonych

przez

Miasto

Swiytochlowice

oraz

propozycje

standaryzacji

zatrudnienia" ,
m. w dniu 29.08.2012 r. odbyl siy konwent dyrektor6w swiytochlowickich plac6wek
oswiatowych,
n. w dniu 03.09.2012 r. wziyto udzial w spotkaniu organizacyjnym poswiyconym akcji
"Bezpieczna droga do szkoly".

17. w zakresie zarz:tdzania kryzysowego i ochrony ludnosci:
a. wykonano i przeslano do zaklad6w pracy posiadaj').cych na swym uposaZeniu
formacje obrony cywilnej pismo z wytycznymi do przeprowadzenia w swoich

14

magazynach przeglqdu sprzytu i srodk6w obrony cywilnej, w celu dokonania
przeklasyfikowania lub wybrakowania w/w sprzytu,
b. wydano decyzjy zezwalajqc'! na przeprowadzenie w dniu 15.09.2012 r. imprezy
pn. ,,52 Krajowa Wystawa Ps6w Rasowych" organizowanej przez Zwiqzek
Kynologiczny w Polsce, Oddzial w Chorzowie,
c. wydano decyzjy zezwalaj'!c'! na przeprowadzenie w dniu 22 wrzesnia 2012 r. imprezy
pn. "Pozegnanie Lata",
d. zgodnie z wytycznymi Wojewody Sl,!skiego - Szefa Obrony Cywilnej Wojew6dztwa
z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ewidencjonowania i organizacji formacji obrony
cywilnej na obszarze wojew6dztwa sl,!skiego sporz'!dzono i przeslano do Sl,!skiego
Urzydu Wojew6dzkiego w Katowicach arkusze obrazuj,!ce rodzaje i ilosc Formacji
Obrony Cywilnej w miescie Swiytochlowice,

18. w zakresie spraw gospodarczych i obslugi urz-rdu:
a. przyjyto 5 460 podaiJ. i wniosk6w,
b. wyslano:
- list6w zwyklych - 1 125 szt.,
- list6w priorytetowych - 124 szt.,
- list6w zagranicznych - 7 szt.,
- list6w poleconych i za dowodem doryczenia - 3 099 szt.,
- list6w wartosciowych - 7 szt.,

Sporzadzil:
Wydzial Organizacji i Kadr Urzydu Miejskiego, na podstawie danych byd,!cych w posiadaniu
Wydzialu oraz informacji przekazanych przez poszczeg6lne kom6rki organizacyjne Urzydu.

Sii-rtochlowice, 24.09.2012 r.
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