Informacja nt. działalności Prezydenta Miasta Katowice
w okresie od września 2014 roku do stycznia 2015 roku

W poddanym analizie okresie Prezydent Miasta wykonywał uchwały Rady Miasta i zadania
miasta określone przepisami prawa w zakresie zadań: własnych, zleconych oraz realizowanych
na mocy porozumień.
W wyniku prowadzonej w powyższym zakresie działalności podjęte zostały w szczególności:
Ι.

Rozstrzygnięcia podejmowane osobiście przez Prezydenta
wiceprezydenta działającego w zastępstwie Prezydenta;

lub

wyznaczonego

ΙΙ. Rozstrzygnięcia wydawane przez Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
w ramach spraw im powierzonych w zakresie sprawowanego nadzoru nad działalnością
komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych.

I. Rozstrzygnięcia podejmowane osobiście oraz w ramach pełnionego zastępstwa

W okresie od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Prezydent lub wyznaczony na czas jego
nieobecności Wiceprezydent w ramach osobistych rozstrzygnięć wydał: 394 zarządzeń, przy
czym:
−

222 zarządzeń

−

172 zarządzeń wewnętrznych.

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

określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice,

−

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w
roku szkolnym 2014/2015 w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka
szkolna",

−

przyznania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu
Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” w roku szkolnym
2014/2015r.,

−

zasad i trybu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego,

−

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

−

określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Katowice,

−

powołania i nawiązania stosunku pracy z Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice oraz
Wiceprezydentami Miasta Katowice,

−

nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Katowice,
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−

sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych,

−

nabycia do zasobu miasta Katowice działek oraz nieruchomości,

−

zamiany nieruchomości,

−

sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych,

−

zmiany okresu obowiązywania umów użytkowania zawartych pomiędzy miastem Katowice
a instytucjami kultury,

−

desygnowania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku
w Katowicach,

−

zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta
zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,

−

utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Katowice,

−

powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−

powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do I edycji otwartego konkursu ofert
w dziedzinie kultury w zakresie inicjatyw kulturalnych, edukacji kulturalnej, edukacji regionalnej,
promocji kulturalnej oraz lata w mieście, festynów środowiskowych na rok 2015,

−

powołania komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego,

−

podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo -Kanalizacyjnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialności poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

−

powołania komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody im. Józefa
Kocurka w dziedzinie działalności społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody,

−

sprawdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta
Katowice, na lata 2014 – 2015 – korekta w zakresie roku 2015”,

−

sprawdzenia „Taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dla
miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.”,

−

przyjęcia „Planu zimowego utrzymania dróg na sezon 2014/2015” i powołania „Zespołu
koordynującego działania w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Katowice”,

−

powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach,

−

przejęcia pojazdów na własność miasta Katowice,

−

trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na postawie art. 130a ustawy Prawo
o uchu drogowym,

−

określenia wzorów: wniosku o uzyskanie 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, formularza wniosku o wydanie/przedłużenie lub wydanie duplikatu kart/-y,
porozumienia, naklejki wynikających z programu „Nas Troje i więcej” oraz procedury uzyskania
dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

−

wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca
społecznie użyteczna,

−

wyrażenia zgody na poniesienie wyższych wydatków z budżetu miasta Katowice.

Publicznego
Katowice
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Zarządzenia wewnętrzne Prezydenta Miasta podjęte zostały w celu zapewnienia sprawnej
organizacji i funkcjonowania Urzędu – dotyczyły głównie spraw:
− 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 2014 rok dla poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,

−

powołania Zespołu Roboczego do spraw przygotowania
w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020,

−

i

realizacji

projektów

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,

−

wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej i przeprowadzania egzaminu
kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Katowice,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia
harmonogramów: inwentaryzacji ciągłej środków trwałych oraz pozostałych składników
majątkowych za 2014 rok w Urzędzie Miasta Katowice,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie powołania
członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach,

−

powołania komisji dokonującej oceny praktycznego znaczenia dokumentacji
niearchiwalnej z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa przechowywanej
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, której okres
przechowywania upłynął,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie
wprowadzenia Instrukcji udostępniania zapisu obrazu kamer Systemu Monitoringu
Wizyjnego oraz obrazu bieżącego w budynkach Urzędu Miasta Katowice,

−

zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta
Katowice,

−

zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników Urzędu Miasta Katowice,

−

utraty mocy obowiązującej zarządzenia zmieniającego w sprawie stosowania
w Urzędzie Miasta Katowice instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz
jednolitego rzeczowego wykazu akt,
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−

zmian zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 kwietnia
2013r. Nr 113/2013 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu
Miasta Katowice oraz Regulaminu prac komisji przetargowych Urzędu Miasta
Katowice,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia
2014r. Nr 135/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na podstawie art.4
pkt 8 ustawy Pzp,

−

struktury zarządzania pracami związanymi z obsługą katalogów usług na Platformie
Elektronicznych Usług Publicznych utworzonej w ramach projektu Systemu
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP,

−

wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Miasta
Katowice,

−

powołania Zespołu Roboczego, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie
i monitorowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice”, przyjętego
uchwałą Rady Miasta Katowice LVI/1319/14 z dnia 29.10.2014r.,

−

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 w Urzędzie Miasta Katowice Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 296/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
10 września 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001 w Urzędzie Miasta Katowice,

−

zmiany składu Zespołu Negocjacyjnego dla postępowania o zawarcie umowy koncesji
na „Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu
Międzynarodowym
Centrum
Kongresowym
oraz
Halą
Widowiskowo-Sportową
„Spodek" w Katowicach”,

−

ustalenia dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta planu wydatków w
budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 141/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
25 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego realizującego projekt
„System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" w ramach Priorytetu III
Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienione zarządzeniem wewnętrznym
Nr 328/2013 z dnia 21 października 2013r.,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia
dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,

−

wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie składników majątkowych
powierzonych pracownikowi na wypadek kradzieży i innych zdarzeń losowych,
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−

wprowadzenia zmian w zarządzeniu wewnętrznym Nr 316/2012 Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 28 września 2012r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta Katowice
formacji obrony cywilnej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania miasta
Katowice (POADA),

−

zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu
niejawnych o klauzuli „poufne” w Urzędzie Miasta Katowice”,

−

powołania Zespołu Monitorującego ds. przygotowania projektów do dofinansowania
w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020,

−

podziału dochodów i wydatków na 2015 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta Katowice,

−

zmiany zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie powołania
w Urzędzie Miasta Katowice Koordynatora Projektu „System Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”,

−

przetwarzania

informacji

powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Katowice.

W okresie poddanym analizie wydanych zostało 698 upoważnień bądź pełnomocnictw:
1. nowo wybranym Wiceprezydentom w zakresie spraw im powierzonych,
2. 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,
• prowadzenia kontroli przedsiębiorcy, nałożonej przepisami o swobodzie działalności
gospodarczej,
3. kierownikom jednostek organizacyjnych lub innych podmiotów w zakresie spraw im
powierzonych w ramach stosownych porozumień,
4. pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych do prowadzenia postępowań
administracyjnych i wydawania decyzji, wynikających m.in. z ustawy o pomocy
społecznej, dodatkach mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych itp.,
5. członkom
Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
do
przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, nałożonych przepisami prawa,
6. strażnikom Straży Miejskiej do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska.
Ponadto w analizowanym okresie, w ramach pozostałych rozstrzygnięć Prezydent rozpatrzył
110 spraw. Zagadnienia w tej grupie obejmowały przede wszystkim tematykę związaną z:
−

określeniem sposobu regulacji na okoliczność zbywania lokali powstałych w drodze
przebudowy części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących na
prawie użytkowania wieczystego i zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,

−

sposobem ubezpieczenia miasta Katowice w latach 2015 – 2016,

−

udostępnieniem nieruchomości,

−

wyrażeniem zgody na zawarcie umów najmu,
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−

określeniem zakresu i warunków zbycia nieruchomości gruntowych,

−

informacjami z wykonania budżetu miasta Katowice,

−

wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości,

−
−

kontynuacją i rozbudową systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą
eksploatacji w wybranych obiektach będących własnością miasta Katowice,
prawem pierwokupu nieruchomości,

−

zadysponowaniem wolnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,

−

zadysponowaniem lokalami mieszkalnymi,

−

zaopiniowanie planów ruchu kopalń KHW S.A.,

−

pozyskaniem i zadysponowaniem nieruchomościami,

−

podziałem dotacji dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na kontynuację w 2015 roku umów wieloletnich zawartych na realizację
zadań z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
integracji i aktywizacji osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,

−

cofnięciem decyzji w sprawie przejęcia obiektów „Spodka” przez przyszłego Operatora
Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Hali Widowiskowo – Sportowej „Spodek”
oraz kontynuacji zarządzania obiektami „Spodka” od dnia 01 stycznia 2015r. przez MOSiR
w Katowicach,

Jednocześnie w okresie od września 2014 r. do stycznia 2015 r. Prezydent Miasta w ramach
inicjatywy uchwałodawczej zaakceptował i wniósł do porządku obrad sesji Rady Miasta 114
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.

II. Rozstrzygnięcia wydawane przez Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta i Skarbnika
Miasta w ramach spraw im powierzonych w zakresie sprawowanego nadzoru nad
działalnością komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego do zadań Wiceprezydentów, Sekretarza
i Skarbnika należy w szczególności nadzór nad wykonywaniem działań związanych z realizacją
zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na mocy innych ustaw przez podległe i komórki
i jednostki organizacyjne, a także podejmowanie rozstrzygnięć w ramach powierzonych spraw
w zakresie sprawowanego nadzoru nad podległymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi.
Ogół problemów rozpatrywanych w tym przedmiocie dotyczył w głównej mierze zagadnień
związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez Wiceprezydentów, Skarbnika lub
Sekretarza komórek organizacyjnych i dotyczył ich merytorycznej działalności. Przedmiotem
rozpatrzenia tej grupy spraw była problematyka m.in.:

− regulacji stanu prawnego garaży oraz lokali użytkowych,
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− przyjęcia informacji na posiedzenia komisji Rady Miasta,
− oddanie 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,
− wniosków w sprawie wydania decyzji ustalających warunki zabudowy,
− wydania opinii do uwłaszczenia przez Wojewodę Śląskiego,
− zaopiniowania dodatku do Planu Ruchu kopalń,
− podjęcia decyzji dotyczących realizacji zadania publicznego,
− prawo pierwokupu nieruchomości,
− ogłoszenia konkursu na najem wolnych lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę”,
− rozpatrzenia wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W poddanym analizie okresie ogółem w tym zakresie wydanych zostało 118 rozstrzygnięć.

Pozostałe działania Prezydenta zawierają informacje międzysesyjne przedstawiane przez
Prezydenta podczas sesji Rady Miasta.
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