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INFORMACJA
o działaniach Prezydenta Miasta
w okresie od 22 września do 6 października 2006 r.


Wysoka Rado!
W okresie sprawozdawczym podpisałem 23 „Zarządzenia 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 oraz dodatkowej pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy; 
przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 58 oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 25
z Oddziałami Integracyjnymi; 


A ponadto zarządzeniami:
	wyraziłem zgodę na poniesienie wyższych wydatków z budżetu miasta Katowice we wrześniu br.;

ustaliłem harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice na październik br.; 
wyraziłem zgodę na zaciągnięcie na rok 2007 zobowiązania finansowego na kontynuację wypłaty stypendiów w ramach projektu „Europejskie stypendia dla uczniów i studentów”;
powołałem Komisję Stypendialną do rozpatrzenia wniosków
o przyznanie stypendiów socjalnych dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2006/2007 oraz dla uczniów
w roku szkolnym 2006/2007, w ramach działania 2.2 ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 
dokonałem rozstrzygnięcia trzeciego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w mieście Katowice na 2006 r.; 
dokonałem wyboru ofert złożonych w konkursie na wykonanie zadania „Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które ukończyły Klub Integracji Społecznej”; 

W zakresie gospodarowania mieniem podjąłem następujące decyzje:
	nie skorzystałem z prawa pierwokupu działki przy ul. Goetla; 

wyraziłem zgodę na przejęcie na rzecz Miasta nieruchomości położonych przy ul. Sądowej i ul. Wojewódzkiej, w zamian za zobowiązania Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie
z tytułu podatku od nieruchomości;
wyraziłem zgodę na nabycie do zasobu Miasta:
	od osób fizycznych gruntu zajętego pod drogę publiczną ul. Świderskiego oraz ul. Michałowskiego,
nieruchomości położonej przy ul. Granicznej, w związku
z realizacją inwestycji DTŚ,
od Śląskiej Fabryki Lamp Żarowych HELIOS w Katowicach prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zajętego pod drogę publiczną ul. Ligocką, 
	wyraziłem zgodę na przekazanie w drodze darowizny udziału
w nieruchomości położonej w rejonie ul. Mieszka I na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych; 
wyraziłem zgodę na zbycie:
	garażu przy ul. Żeliwnej z ułamkową częścią gruntu będącego przedmiotem użytkowania wieczystego,
garaży przy ul. Zielonogórskiej, ul. Iłłakowiczówny nr 21 – 23, 
wolnego lokalu mieszkalnego nr 19 w nieruchomości przy ul. Narcyzów 2,
nieruchomości przy ul. Warszawskiej 33 w drodze drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego; 
nieruchomości przy ul. Zgrzebnioka (dz. nr 75/5);
	wyraziłem zgodę na przydzielenie lokalu zamiennego
z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice pracownikowi cywilnemu Komendy Wojewódzkiej Policji, zam. w budynku przy ul. Gen. Jankego 274, stanowiącym własność Szkoły Policji
w Katowicach; 
wyraziłem zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 120/2 na czas oznaczony 12 miesięcy, celem jego zamiany; 
wskazałem przyszłych najemców lokali mieszkalnych
w inwestycji KTBS Sp. z o.o. osiedle „Bulwary Rawy” - III etap zadanie nr 1; 
zaakceptowałem propozycję wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części hal przemysłowych na cele produkcyjno-magazynowe zakładu Rieter Automotive Poland  Sp. z o.o. oraz decyzji o budowie magazynu chemikaliów przy ul. Owsianej 60a;
wyraziłem zgodę na wdrożenie systemu oszczędności energii
w Gimnazjum nr 3 i 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 7, Szkołach Podstawowych nr 27 i 51;
wyraziłem zgodę na sprzedaż na rzecz Vattenfall Distribution Poland GZE S.A. elementów sieci i przyłącza wykonanego
w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Katowice;


Ponadto:
	zaakceptowałem informację z wykonania budżetu Miasta za
8 miesięcy 2006 r.;

wyraziłem zgodę na zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe w 2006 r. dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”;


Podpisałem również zarządzenia wewnętrzne, m.in.:
	w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze:
	inspektora – specjalisty do spraw prawnych, podinspektora i inspektora – specjalisty ochrony środowiska, inspektora do spraw własnościowych, inspektora do spraw ekonomicznych oraz podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta,

młodszego referenta w Referacie Ewidencji Ludności Śródmieście – Załęże i Informacji Adresowej w Wydziale Spraw Obywatelskich, 
podinspektora w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym,
	w sprawie zmiany podziału dochodów i wydatków na 2006 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
w sprawie nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi i sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Katowice,
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi systemu informatycznego związanej z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta w roku 2006.

Ponadto informuję, iż z dniem 1 października br. nawiązano stosunek pracy z Panią Teresą Krakowską – na podstawie powołania – na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. L. Rydygiera
w Katowicach.

