Informacja na temat działalności Prezydenta Miasta Katowice
w okresie luty - czerwiec 2015 roku
W poddanym analizie okresie Prezydent Miasta wykonywał uchwały Rady Miasta i wypełniał zobowiązania miasta
wynikające z przepisów prawa określone zadaniami: własnymi, zleconymi oraz zawartymi porozumieniami.
W wyniku prowadzonej w tym przedmiocie działalności podjęte zostały w szczególności:


Rozstrzygnięcia
Prezydenta;

osobiste Prezydenta lub wyznaczonego Wiceprezydenta działającego w zastępstwie

 Rozstrzygnięcia wydawane przez Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta w ramach spraw
powierzonych w zakresie sprawowanego nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu i jednostek
organizacyjnych miasta.
I. Rozstrzygnięcia podejmowane osobiście oraz w ramach pełnionego zastępstwa
W okresie od 1 lutego 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Prezydent lub wyznaczony na czas jego nieobecności
Wiceprezydent w ramach osobistych rozstrzygnięć wydał: 435 zarządzeń, przy czym:


239 zarządzeń



196 zarządzeń wewnętrznych.

Przedmiotem zarządzeń Prezydenta Miasta w analizowanym okresie były przede wszystkim sprawy dotyczące:


sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych oraz nieruchomości,



nabycia do zasobu miasta Katowice działek oraz nieruchomości,



zamiany nieruchomości,



sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych,



sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali niemieszkalnych, mieszkalnych i użytkowych,



wykonania prawa pierwokupu nieruchomości,



przejęcia pojazdów na własność miasta Katowice,



Promocji Młodych Twórców Kultury,



odwołania i powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach,



przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb,



wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”,



podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. poprzez
wniesienie wkładu niepieniężnego,



przyjęcia nowych stawek do porozumień – zawieranych pomiędzy Miastem Katowice a innymi powiatami udzielania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej,



podwyższenia kapitału zakładowego GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,



określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016,



powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach,
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przeprowadzenia akcji odszczurzania na terenie miasta Katowice w 2015 roku,



przeprowadzenia konsultacji społecznych dla aktualizacji dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Katowice
2020”,



powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o utworzenie klas sportowych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/2016,



zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Miasta Katowice na tzw. „zielone szkoły” w 2015 roku,



powołania obwodowych komisji wyborczych w Katowicach dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 roku,



określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola /oddziału rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok
szkolny 2015/2016,



powołania Komisji Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu w 2015 roku, określenia jej składu, trybu
i zasad działania,



przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda – Brynów część
zachodnia,



przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia,



wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w celu realizacji zadania pod nazwą „Organizacja uprawnia sportu” - II edycja w 2015r,



określenia stawki za terapię prowadzoną przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną na rzecz osób zamieszkałych poza
miastem Katowice,



zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Katowicach,



powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w formie powierzenia
realizacji zadania pn.”Zorganizowanie i prowadzenie wypożyczalni podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Katowicach, pochodzących z rodzin wielodzietnych i rodzin o niskich dochodach, dopuszczając
możliwość współpracy z bibliotekami szkolnymi,



powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2015 roku zadania prowadzenie domów pomocy
społecznej,



powołania Komitetu sterującego do spraw opracowania Polityki Edukacji w Mieście Katowice,



wyrażenia zgody na poniesienie wyższych wydatków z budżetu miasta Katowice.

Zarządzenia wewnętrzne Prezydenta Miasta Katowice (196 zarządzenia)
w celu zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu - dotyczyły głównie spraw:

podjęte

zostały

 powołania komisji:
a/
przetargowych:
-dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego,
-do przeprowadzenia pisemnych lub ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości gruntowych i zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
b/ ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Katowice,
 zmian w podziale dochodów i wydatków na 2015 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta Katowice,
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 zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice,
 zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia zakresu działania
poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice,
 powierzenia przetwarzania danych osobowych Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu
Nr 1 w Katowicach, który realizuje projekt pn.: „Aby start był łatwiejszy 2” w ramach Poddziałania 9.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 powołania Zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków członków Ochotniczej
Straży Pożarnej Szopienice,
 powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020,
 powołania Zespołu ds. obsługi systemu informatycznego, związanej z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015
roku,
 powołania Zespołu ds. obsługi obwodowych komisji wyborczych i wykonania czynności organizacyjno technicznych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku,
 powołania Zespołu Roboczego, który będzie odpowiedzialny za wypracowanie polityki miasta Katowice dot.
istniejącej infrastruktury związanej z kanalizacją deszczową oraz przygotowanie strategii dotyczącej
gospodarowania wodami opadowymi w mieście,
 podziału pomiędzy Prezydenta Miasta Katowice, Wiceprezydentów Miasta Katowice, Skarbnika Miasta
i Sekretarza Miasta kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta,
 powołania Komisji do spraw brakowania formularzy - druków ścisłego zarachowania, wykorzystywanych
do wydawania dowodów osobistych będących w dyspozycji Urzędu Miasta Katowice,
 ustalenia harmonogramów: inwentaryzacji ciągłej środków trwałych oraz pozostałych składników
majątkowych za 2015 rok w Urzędzie Miasta Katowice,
 aktualizacji Polityki Jakości dla Urzędu Miasta Katowice,
 przygotowania, przeprowadzenia
i
nadzorowanych
jednostek
pn. „Górny Śląsk-2015",

i udziału Urzędu
organizacyjnych
w

Miasta Katowice oraz podległych
obronnym
ćwiczeniu
wojewódzkim

 legitymacji służbowej dla pracowników Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice przeprowadzających
kontrole przedsiębiorców,
 udziału Urzędu Miasta Katowice w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego
pn. „KWARANTANNA 2015",
 zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Katowice,
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 zasad przydziału środków ochrony
dla pracowników Urzędu Miasta Katowice,

indywidualnej

oraz

odzieży

i

obuwia

roboczego

 powołania Zespołu ds. utrzymania i rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta
Katowice,
 uznania
poniesionych
nakładów
dla
wydatków
inwestycyjnych
związanych
z planowanym pozyskaniem od BUDUS S.A. gruntów przy ul. Barbary, za koszty inwestycji, które nie dały
efektu gospodarczego i ich wyksięgowania z ksiąg rachunkowych UM Katowice,
 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zapewnienia obsady
stanowisk bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych oraz prowadzenia zasad i standardów organizacji
pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców,
 utraty mocy zarządzenia wewnętrznego Nr 201/2008 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. przebudowy centrum Katowic,
 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Prezydenta Miasta Katowice w sprawie struktury zarządzania pracami
związanymi z obsługą katalogów usług na Platformie elektronicznych Usług Publicznych utworzonej w ramach
projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP,
 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
 ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w roku 2015
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w roku
2015
 zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Referatu pod nazwą Jednostka Realizująca Projekt (PIU)
w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
W wyżej wymienionym okresie wydanych zostało ok.600 upoważnień/pełnomocnictw:
 pracownikom Urzędu Miasta Katowice w celu prawidłowego i terminowego załatwiania spraw
w szczególności dotyczących:


prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji,



reprezentowania miasta przed sądami i organami administracji publicznej,



składania w imieniu miasta oświadczeń woli w sprawach majątkowych,



prowadzenia kontroli wykorzystania środków publicznych w związku z realizacją umów zawartych
z organizacjami pozarządowymi,



do czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015r. oraz przy ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 roku,



prowadzenia kontroli przedsiębiorcy, nałożonej przepisami o swobodzie działalności gospodarczej,

 kierownikom jednostek organizacyjnych lub innych podmiotów w zakresie spraw powierzonych w ramach
stosownych porozumień,
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 pracownikom
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych
do
prowadzenia
postępowań
administracyjnych i wydawania decyzji, wynikających m. in. z ustawy o pomocy społecznej, dodatkach
mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych itp.,
 członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia kontroli
przedsiębiorcy, nałożonych przepisami prawa.
Ponadto w analizowanym okresie, w ramach pozostałych rozstrzygnięć Prezydent rozpatrzył 185 spraw.
Zagadnienia w tej grupie obejmowały przede wszystkim tematykę związaną z:

 udostępnieniem nieruchomości,
 wyrażeniem zgody na zawarcie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
 określeniem zakresu i warunków zbycia nieruchomości gruntowych,
 z wykonaniem budżetu miasta Katowice,
 wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości,
 zadysponowaniem nieruchomościami,
 prawem pierwokupu nieruchomości,
 zadysponowaniem wolnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,
 zaopiniowaniem planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,
 pozyskaniem i zadysponowaniem nieruchomościami,


przejęciem
administrowania
obiektem
Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Katowicach,



sporządzaniem
świadectw
energetycznej dla budynków użyteczności publicznej oraz na potrzeby sprzedaży i najmu lokali,



wyrażeniem zgody na przedłużenie umów kończących
obowiązywanie w 2015 roku zawartych pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi
prowadzonymi przez miasto Katowice a podmiotami zewnętrznymi,





charakterystyki

pozyskaniem do zasobu Miasta Katowice prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości,
podjęciem decyzji o wyburzeniu budynków,
wyrażeniem zgody na przeprowadzenie inwestycji przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. na działkach będących własnością Miasta Katowice.

Jednocześnie w okresie od 1 lutego 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta w ramach inicjatywy
uchwałodawczej zaakceptował i wniósł do porządku obrad sesji Rady Miasta 140 projektów uchwał.
Szczegółowy wykaz wydanych w tym zakresie rozstrzygnięć, jak również tematykę wniesionych projektów uchwał
Rady zawierają Wykazy spraw rozpatrywanych przez Prezydenta, przekazywane sukcesywnie do Biura Rady Miasta.
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II. Rozstrzygnięcia wydawane przez Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta w ramach spraw
im powierzonych w zakresie sprawowanego nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu
i jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego do zadań Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika należy
w szczególności nadzór nad wykonywaniem zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na mocy innych ustaw,
a także podejmowanie rozstrzygnięć w ramach powierzonych spraw w zakresie sprawowanego nadzoru nad
komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta.
Ogół zagadnień rozpatrywanych w tym przedmiocie dotyczył w głównej mierze kwestii związanych
z funkcjonowaniem nadzorowanych przez Wiceprezydentów, Skarbnika lub Sekretarza komórek organizacyjnych
urzędu i dotyczył ich merytorycznej działalności. Przedmiotem rozpatrzenia tej grupy spraw była problematyka m.in.:

 wskazania przez miasto Katowice przyszłych najemców lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

 regulacji stanu prawnego garaży oraz lokali użytkowych,
 przygotowanych informacji na posiedzenia komisji Rady Miasta,
 oddania w użyczenie lokali użytkowych,
 zgody na zawarcie lub przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego, mieszkalnego, użytkowego,
 ogłoszenia przetargu ustnego na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych,
 ogłoszenia przetargu ustnego na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych,
 postępowań w sprawie wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych, biurowo
– usługowych, sieci infrastruktury technicznej oraz nadbudowy i rozbudowy,

 wydawania opinii do uwłaszczenia przez Wojewodę Śląskiego,
 zaopiniowania dodatku do Planu Ruchu Kopalń,
 podejmowania decyzji dotyczących realizacji zadania publicznego,
 prawa pierwokupu nieruchomości,
 rozpatrzenia wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W poddanym analizie okresie ogółem w tym zakresie wydanych zostało 164 rozstrzygnięć.
Pozostałe działania Prezydenta zawierają informacje międzysesyjne przedstawiane przez Prezydenta podczas sesji
Rady Miasta.
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