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INFORMACJA
o działaniach Prezydenta Miasta
w okresie od 29 sierpnia do 21 września 2006 r.


Wysoka Rado!
W okresie sprawozdawczym podpisałem 21 „Zarządzeń Prezydenta Miasta”.
Dotyczą one następujących spraw:
Wykonania uchwał Rady Miasta w sprawie:
	zmian budżetu, w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Katowice na 2006 r.;

udzielenia niektórym gminom pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy; 


A ponadto zarządzeniami:
	wyraziłem zgodę na poniesienie wyższych wydatków z budżetu miasta Katowice w sierpniu 2006 r.;

ustaliłem harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice na wrzesień 2006 r.;
zatwierdziłem wysokość cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach;
powołałem Zespół Opiniujący złożone oferty w konkursie na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które ukończyły Klub Integracji Społecznej”;


W zakresie gospodarowania mieniem podjąłem następujące decyzje:
	skorzystałem z prawa pierwokupu nieruchomości przy
ul. Młyńskiej;

wyraziłem zgodę na pozyskanie do zasobu Miasta:
	gruntu położonego przy ul. Sołtysiej (od osób fizycznych),
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zajętego pod drogę publiczną ul. Wiertniczą (od Południowego Koncernu Energetycznego S.A.),
	odstąpiłem od sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 11; 
wyraziłem zgodę na zbycie:
	nieruchomości gruntowych przy ul. Kościuszki
i ul. Podleśnej,
nieruchomości przy ul. Dyrekcyjnej 4,
wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Mielęckiego 8/4,
	wyraziłem zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia” gruntu położonego przy
ul. Targowej 5a-11a, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku mieszkalnego; 
wyraziłem zgodę na oddanie w umowę użyczenia pomieszczenia w budynku przy pl. Wolności 12a na rzecz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód;
wyraziłem zgodę na wyłączenie z przetargu:
	wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 27/7
i przyznanie na rzecz wnioskodawcy,
wolnych garaży przy ul. Słonecznej 4 i przyznanie na rzecz ich najemców,
	wyraziłem zgodę na użyczenie na rzecz GDDKiA nieruchomości usytuowanej przy al. Górnośląskiej pod realizację rozbudowy węzła „Murckowska” w ciągu autostrady A-4;
wyraziłem zgodę na wynajęcie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” na działalność apteki „ALMA”;
wyraziłem zgodę na wynajęcie pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” na rzecz Fundacji im. Krystyny Rudkowskiej na okres 3 lat celem prowadzenia działalności edukacyjnej;
zaakceptowałem wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. o uwłaszczenie na gruncie Skarbu Państwa
w rejonie ulic Lompy, Wojewódzkiej, Podgórnej;
pozytywnie zaopiniowałem wnioski:
	Śląskiego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji o uwłaszczenie na gruncie Skarbu Państwa
w rejonie ul. Ułańskiej,
Śląskiego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych o uwłaszczenie na gruncie Skarbu Państwa w rejonie ul. Milowickiej,
PKP S.A. o uwłaszczenie na gruncie Skarbu Państwa
w rejonie ul. Huberta,
	wyraziłem zgodę na nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II samochodu pożarniczo-gaśniczego marki jelcz (numer rejestracyjny KAU 225U);
zaakceptowałem wprowadzenie do planu budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na 2007 r. wydatków na realizację zaproponowanych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Mikołowskiej; 

Ponadto: 
	poleciłem kontynuowanie prac związanych z przejściem miasta Katowice do finału konkursu „Światowe Nagrody Liderów 2006”
w kategorii transport, organizowanego przez Światowe Forum Liderów (Londyn, Anglia);



Podpisałem również zarządzenia wewnętrzne, m.in.:
	w sprawie zmiany podziału dochodów i wydatków na 2006 r. dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice;

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Młyńskiej 21-23 - Plac Szewczyka 7;
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice samodzielnego stanowiska  - Audytora Wewnętrznego;
w sprawie szkolenia wewnętrznego nowoprzyjętych pracowników Urzędu Miasta Katowice;
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Księgowo-Rachunkowego Urzędu Miasta Katowice;
w sprawie przyjęcia odszkodowania za skradzione mienie na dochody własne Urzędu Miasta Katowice;
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w listopadzie 2006 r. dla pracowników Urzędu Miasta Katowice;
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi administracyjno-technicznej Miejskiej Komisji Wyborczej związanej
z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta w roku 2006;
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania strategii rozwoju miasta Katowice;
w  sprawie powołania komisji ds. naboru:
	na stanowisko urzędnicze – radcy prawnego w wymiarze ½ etatu
w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Katowice;
	na pięć stanowisk urzędniczych - podinspektor/informatyk
w Referacie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,
	na stanowisko Kierownika Referatu ds. Realizacji Zadań Współfinansowanych ze Środków Zagranicznych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Katowice;
	w sprawie udziału Urzędu Miasta Katowice w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym w dniach 28-29 września 2006 r.,


Ponadto od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. powierzyłem Pani Marii Szwedzie - kandydatowi wyłonionemu
w drodze konkursu - stanowisko dyrektora w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej Katowicach przy
ul. Głowackiego 6.

