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INFORMACJA
o działaniach Prezydenta Miasta
w okresie od 11 lipca do 28 sierpnia 2006 r.


Wysoka Rado!
W okresie sprawozdawczym podpisałem 104 „Zarządzenia Prezydenta Miasta”.
Dotyczą one następujących spraw:
Wykonania uchwał Rady Miasta w sprawie:
	zmian budżetu, w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu miasta Katowice na rok 2006 r.

udzielenia miastu Gdańsk pomocy finansowej celem dofinansowania likwidacji skutków pożaru kościoła Św. Katarzyny oraz działań związanych z jego odbudową;
udzielenia niektórym gminom pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy;
„Ramowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice na rok 2006”;

A ponadto zarządzeniami:
	ustaliłem harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice na rok 2006 r.;

zatwierdziłem sprawozdania finansowe:
	SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego w likwidacji za okres od 1 do 31 stycznia 2006 r.,

SP ZLA „Moja Przychodnia” za 2005 r.,
	ustaliłem zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych instytucji kultury miasta Katowice; 

powołałem komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
określiłem warunki upamiętnienia w formie rzeźbiarskiej wybitnych postaci kultury i sztuki – twórców związanych
z Katowicami i z regionem górnośląskim w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim w Katowicach;


W zakresie gospodarowania mieniem podjąłem następujące decyzje:
	wyraziłem zgodę na rozbiórkę budynku tymczasowego, usytuowanego na terenie Szpitala Miejskiego Murcki;

wyraziłem zgodę na przedłużenie terminów zabudowy nieruchomości położonej przy ul. Goetla; 
nie skorzystałem z prawa pierwokupu nieruchomości przy
ul. Tysiąclecia, ul. Bocheńskiego, ul. Zabrskiej – ul. Dąbrówki oraz ul. Chorzowskiej;
wyraziłem zgodę na nabycie do zasobu miasta Katowice:
	od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prawa własności nieruchomości położonej przy ul. W. Stwosza,
od osób fizycznych gruntu zajętego pod drogę publiczną
ul. Szramka,
	wyraziłem zgodę na sprzedaż:
	wolnych lokali użytkowych przy Pl. Grunwaldzkim 4 oraz przy ul. Dąbrowskiego 2 będących własnością miasta Katowice, usytuowanych w nieruchomości z udziałem miasta Katowice,
budynku położonego przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz ze sprzedażą prawa własności gruntu; 
nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 101 i umorzenie wierzytelności miasta z tytułu nieuregulowanego czynszu dzierżawnego,
nieruchomości przy ul. Działkowej 21/1, 
nieruchomości przy ul. Gliwickiej, ul. Heweliusza,
ul. Łopianowej, ul. Różanowicza, ul. Słonecznikowej,
ul. Koszykowej, ul. Smugowej, ul. Czeremchowej,
lokali w budynku przy ul. Kłodnickiej 7,
lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych przy ulicach: Stefana Żeromskiego, Panewnickiej, M. Curie-Skłodowskiej, Bolesława Chrobrego, Piastowskiej
i Francuskiej;
	wyraziłem zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości usytuowanej przy ul. Górniczego Stanu
2 -12; 
wyraziłem zgodę na przekazanie na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte; 
wyraziłem zgodę na oddanie na rzecz Stowarzyszenia Teatr Cogitatur lokalu użytkowego przy ul. Gliwickiej 9a; 
wyraziłem zgodę na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”
w Katowicach gruntu położonego przy ul. Łętowskiego wraz
z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku mieszkalnego nr 12 i 14 oraz części obiektu hydroforni; 
wyraziłem zgodę na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej przy
ul. Franciszkańskiej 2a;
wyraziłem zgodę na wynajęcie majątku trwałego SPZLA „Moja Przychodnia” Niepublicznemu ZOZ „EPIONE” S.C. pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Piotrowickiej 68;
wyraziłem zgodę na oddanie w umowę użyczenia na rzecz Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych – Stowarzyszenie Ogólnopolskie lokalu użytkowego przy Al. Korfantego 8;
wyraziłem zgodę na zawarcie umów najmu przez Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z firmą SPEED – (na prowadzenie bufetu szkolnego) oraz Zarządem Śląskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych; 
wyraziłem zgodę na wyłączenie z przetargu:
	garaży przy ul. Francuskiej 43 i ul. Ordona 10a,
lokali użytkowych przy ul. Powstańców Śląskich 6, ul. Nowy Świat 4,
i przyznanie ich na rzecz wnioskodawców;
	wyraziłem zgodę na dokonanie zmiany strony w umowie najmu lokalu użytkowego przy ul. Gliwickiej 223; 

wyraziłem zgodę na ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez KZGM; 
wskazałem kolejnego przyszłego najemcę lokalu
z mieszkaniowego zasobu KTBS Sp. z o.o. położonego przy
ul. Skowrońskiego 3/6;
zatwierdziłem uzupełniające listy osób oczekujących na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w 2006 r.;
wyraziłem zgodę na przyznanie lokalu zamiennego przy
ul. Zamenhofa 34/9 wnioskodawcy zamieszkującemu przy
ul. 9 Maja 2/4; 
wyraziłem zgodę na zawarcie z najemcą aneksu do umowy na lokal mieszkalny przy ul. Mariackiej 5/11w celu przyłączenia pomieszczeń przyległych; 
wyraziłem zgodę na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych przy ul. Świdnickiej 12/31, ul. Panewnickiej 329/20, ul. Wiosny Ludów 30a/23, ul. Marcina 3/6 na czas oznaczony 6 miesięcy, celem ich zamiany;
wyraziłem zgodę na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny przy ul. Karola 3/17;
pozytywnie zaopiniowałem wnioski:
	Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
o uwłaszczenie na gruncie Skarbu Państwa w rejonie
ul. Ułańskiej,
PKP S.A. o uwłaszczenie na gruncie Skarbu Państwa
w rejonie ul. Raciborskiej,
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
o uwłaszczenie na gruncie Skarbu Państwa w rejonie
ul. Milowickiej,
	wyraziłem zgodę na dokonanie korekty w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Dolina Trzech Stawów”;
zaakceptowałem wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na rok 2006 rozpoczęcia projektowania inwestycji związanej
z budową kanalizacji dla potrzeb Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Katowicach wzdłuż ul. Konduktorskiej; 
zaakceptowałem projekt ogłoszenia do publicznej wiadomości zamierzeń inwestycyjnych Miasta związanych z przebudową istniejącego kąpieliska „Bugla” przy ul. Żeliwnej 26d;
zaakceptowałem wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla:
	dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Załęska Hałda,
zespołu mieszkaniowego – etap I przy ul. Leopolda,
	zaakceptowałem przyznanie środków:
	na remont obiektu KS „Kolejarz 24”, przejętego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w wysokości zgłoszonych potrzeb oraz na bieżące utrzymanie,
na uruchomienie zmodernizowanego stadionu „Rapid”, będącego w zarządzie MOSiR-u;

Ponadto:
	zaakceptowałem informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice w I półroczu 2006 r.; 

zaakceptowałem zbiorcze sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2006 r.;
zaakceptowałem sprawozdanie z dokonanych umorzeń
i udzielonych ulg za okres od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r.;
wyraziłem zgodę na ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w celu realizacji zadania „Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej”;
wyraziłem zgodę na przystąpienie do ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”;


Podpisałem również zarządzenia wewnętrzne, m.in.:
	w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze:
	podinspektora w Referacie Inwentaryzacyjnym w Wydziale Księgowo-Rachunkowym,

inspektorów w Wydziałach: Informatyki, Gospodarki Komunalnej,
kierownika Referatu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjnym,
kierownika Referatu Księgowości i Sprawozdawczości oraz kierownika Referatu Inwentaryzacyjnego w Wydziale Księgowo-Rachunkowym,
	w sprawie powołania Zespołu realizującego projekt „Śląski klaster – inteligentny system zarządzania transportem publicznym”;
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Katowice; 
w sprawie zmian Instrukcji stosowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówienia; 
w sprawie zmiany podziału dochodów i wydatków na 2006 dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice;
zmieniające zarządzenie w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Katowice, za wyjątkiem pracowników powołanych, mianowanych oraz obsługi i stanowisk pomocniczych;
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, licytacyjnego na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych garaży będących własnością miasta Katowice, zarządzanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice; 
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu stanowisk związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych; 
w sprawie powołania:
	Zespołu ds. wykonania czynności techniczno-organizacyjnych, 
Zespołu ds. obsługi administracyjno-technicznej Miejskiej Komisji Wyborczej,
Zespołu ds. obsługi systemu informatycznego,  
związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta w roku 2006;
	zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej; 

w sprawie wprowadzenia:
	Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
Instrukcji Postępowania w Sytuacji Naruszenia Ochrony Danych Osobowych,
Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych,
	zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Katowice; 

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Katowice.

Ponadto przedłużyłem - od dnia 1 września 2006 r. do dnia
31 sierpnia 2011 r. - powierzenie pełnienia funkcji:
	dyrektorom Szkół  Podstawowych Nr 1, 22, 31, 36, 44, 59,

dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, 
dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2,
dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego, 
dyrektorom Miejskich Przedszkoli Nr 47, 91, 94, 
dyrektorowi Pałacu Młodzieży,
oraz dyrektorowi Gimnazjum Nr 19 na jeden rok szkolny, tj. od dnia 1 września 2006 do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Od dnia 1 września br. do dnia 31 sierpnia 2011 r. powierzyłem stanowisko dyrektora kandydatom wyłonionym w drodze konkursu:
	Pani Annie Wątroba w Gimnazjum Nr 9 oraz Pani Celinie Goik 
w Gimnazjum Nr 23,

Pani Ewie Chorąży  w III Liceum Ogólnokształcącym,
Pani Izabeli Suchanek w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 
Pani Annie Gawron w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Sylwestra Kaliskiego,
Panu Mirosławowi Kowalskiemu w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Adama Kocura, 
Pani Halinie Warcie w Zespole Szkół Handlowych im Bolesława Prusa,
Pani Halinie Kozaczkiewicz w Miejskim Przedszkolu Nr 22, Pani Małgorzacie Brzoska w Miejskim Przedszkolu Nr 32 oraz Pani Melanie Sobocie w Miejskim Przedszkolu Nr 57.

Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 32 oraz Miejskim Przedszkolu Nr 35, gdzie konkurs nie wyłonił kandydata, stanowisko dyrektora powierzyłem Panu Bogusławowi Kasperskiemu oraz Pani Annie Majnusz, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

Od dnia 1 września 2005 r. do dnia 28 lutego 2007 r. powierzyłem Pani Krystynie Sikorskiej pełnienie obowiązków dyrektora
w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, w trybie art. 36a ust. 4a ustawy o systemie oświaty, tj. do czasu powierzenia stanowiska kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. 

W wyniku otwartego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, od dnia 1 września 2006 r. powierzyłem stanowisko dyrektora:
	Pani Joannie Kowalskiej w Domu Dziecka „Stanica”,

Panu Piotrowi Jarockiemu w Domu Dziecka „Zakątek”. 


