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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI RADY MIASTA 
 
 

 
WYDZIAŁ/DANE 

WYDANE DECYZJE 
ADMINISTRACYJNE 

WYDANE 
ZEZWOLENIA 

WYDANE INNE 
ROZSTRZYGNIĘCIA 

UDZIELONE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE  

DO 130 000,00 ZŁOTYCH 

UDZIELONE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE POWYŻEJ  
130 000,00 ZŁOTYCH 

ILOŚĆ KWOTA ILOŚĆ KWOTA 

WYDZIAŁ GEODEZJI 
I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
15 5 - - - - - 

WYDZIAŁ INFORMATYKI - - - 2 2 706,00 - - 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA 89 55 4 - - - - 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 
MIEJSKIEJ 

156 - 25 2 9 111,20 - - 

WYDZIAŁ OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

45 - 53 - - - - 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY KADR 
I PŁAC 

- - - 8 2 442,01 - - 

WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT 
LOKALNYCH ORAZ EGZEKUCJI 

- - 22 - -   - - 

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI 

176 9 35 9 60 563,96 - - 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 

- - 3 - - - - 

WYDZIAŁ SPRAW 
OBYWATELSKICH 

1832 11 - - - - - 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ 

- - - 3 18 743,00   
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WYDZIAŁ/DANE 

ZŁOŻONE WNIOSKI (W TYM 
O DOFINANSOWANIE Z UE)  

ORAZ ANEKSY 
ZAWARTE UMOWY (POZA 

USTAWĄ PZP) ORAZ ANEKSY 

PODPISANE 
POROZUMIENIA  
ORAZ ANEKSY 

ZARZĄDZENIA 
PREZYDENTA 

PROJEKTY UCHWAŁ 
RADY MIASTA 

ILOŚĆ KWOTA 

KANCELARIA PREZYDENTA 
MIASTA 

- - - 6 5 - 

KANCELARIA RADY MIASTA - - 1 - - 3 

WYDZIAŁ BUDŻETU - - - - 14 20 

WYDZIAŁ GEODEZJI 
I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
- - 2 - 15 4 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 
MIEJSKIEJ 

- - - - 1 - 

WYDZIAŁ OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

- - - - - 3 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY KADR 
I PŁAC 

- - - - 7 - 

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI 

- - - 4 - - 

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH 

- - 2 - 9 1 

WYDZIAŁ EDUKACJI - - - - 3 - 
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WYDZIAŁ CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II spotkanie robocze Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice – 8 września 2021 r. 

Udział w uroczystym otwarciu Promenady – przedstawiciele:  Kancelarii Prezydenta Miasta, Mysłowickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej 
Rady Miasta Mysłowice. 

Nadzór i realizacja zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ne terenie 
miasta Mysłowice. 

Przygotowanie projektów porozumień z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Izbą Adwokacką w Katowicach. 

Spotkanie robocze Mysłowickiej Rady Seniorów 19 września 2021 r. 

VIII sesja Mysłowickiej Rady Seniorów - 20 września 2021 r. 

Udział przewodniczącego Mysłowickiej Rady Seniorów Andrzeja Makowskiego i wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta 
Mysłowice Adriana Głowacza w Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa – 21 września 2021 r. 

Obsługa mediów społecznościowych – profil „Mysłowice dla Biznesu”, „Mysłowicki Budżet Obywatelski”, „Młodzieżowa Rada Miasta 
Mysłowice”, „Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego – Mysłowice”. 

Posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego celem przygotowania IV Forum Mysłowickich Organizacji Pozarządowych– 
13.09.2021 r. 

Przygotowywanie rocznego Programu współpracy Samorządu Miasta Mysłowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022. 

Rozpatrywanie wpływających ofert realizacji zadań publicznych – tzw. „małe granty”. Rozliczanie organizacji pozarządowych 
z wykorzystania środków finansowych w ramach tzw. “Małych grantów”, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji. 

Obsługa Stowarzyszeń działających na terenie miasta Mysłowice. 

Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”. 

Realizacja projektu pn. „SAYouth project” - projekt partnerski miasta Mysłowice oraz Gminy Ale w Szwecji. 

Obsługa korespondencji i kontaktów z miastami partnerskimi, tłumaczenia. 

Udział w delegacji na spotkania okolicznościowe, planowanie spotkań zgodnie z kalendarzem Prezydenta Miasta, udział w spotkaniach. 

Sporządzanie pism okolicznościowych oraz urzędowych. 

Zawieranie zleceń, umów dot. bieżących działań. 

Obieg dokumentacji urzędowej. Rejestracja umów oraz aneksów do umów. Opisywanie i rejestr faktur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

Koordynacja zadań wynikających z funkcji reprezentacyjnych władz miasta – tj. zamawianie kwiatów. 

Aktualizacja kart usług na platformie SEKAP – 7 wniosków. 

Zrealizowano 35 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Obsługa Mysłowickiej Rady Biznesu. 

Obsługa bieżących spraw inwestorów i przedsiębiorców. 

Spotkanie Prezydium Mysłowickiej Rady Biznesu 01.09.2021 r. 

Spotkanie Prezydium Mysłowickiej Rady Biznesu oraz przedstawicieli jednostek miejskich ws. pomocy przedsiębiorcom zlokalizowanym przy 
ul. Bytomskiej 15.09.2021 r. 

Spotkanie Mysłowickiej Rady Biznesu 21.09.2021 r. 

I Spotkanie zespołu do spraw weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 08.09.2021 r. 

II Spotkanie zespołu do spraw weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 13.09.2021 r. 

Zakończenie trybu odwoławczego MBO oraz przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów przyjętych pod głosowanie 
i odrzuconych. 

Przygotowanie korespondencji, umów oraz innych dokumentów związanych z MBO. 

Zarządzenie nr 465/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 17 września 2021 r. ws. przeprowadzenia głosowania nad projektami 
zgłoszonymi w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

Zarządzenie nr 470/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 września 2021 r. ws. Zespołu ds. obsługi głosowania w ramach MBO na 2022 
r. 

Realizacja zadań publicznych w ramach  „Inicjatywy Lokalnej”. 

Zarządzenie nr 431/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. ws. zmiany zarządzenia 372/18 z dnia 4 września 2018 roku 
ws. wprowadzenia Regulaminu trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wprowadzenia wzoru wniosku i 
sprawozdania dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Zarządzenie nr 432/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. ws. Powołania zespołu ds. Inicjatywy Lokalnej. 

Kontakt z wnioskodawcami w celu uzupełnienia braków formalnych ws. Inicjatywy Lokalnej. 

 
KANCELARIA RADY MIASTA 

 
 
 

Realizacja zadań wynikających z harmonogramu posiedzeń Rady Miasta i jej organów. 

Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy. 

Prace związane ze zorganizowaniem zdalnych komisji stałych oraz sesji Rady Miasta. 

Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu miasta na rok 2022. 



 
KANCELARIA RADY MIASTA 

 

Serwis pogwarancyjny sprzętu i oprogramowania systemu w sali sesyjnej - umowa + przegląd techniczny. 

Prace organizacyjne, związane z konserwacją tabletów służbowych Radnych Rady Miasta. 

 

WYDZIAŁ BUDŻETU 

Działania pracowników Wydziału Budżetu skupiały się na realizacji zadań i obowiązków wynikających z zakresu działania komórki 
organizacyjnej (m. in. prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń finansowych, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej). 

Zostały przygotowane w ramach działania Wydziału i podpisane przez Prezydenta Miasta następujące zarządzenia w sprawie: 
 - zmian w planie budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok (3 zarządzenia), 
-  przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok dokonanych Uchwałami od Nr XLIV/619/21 do Nr 
XLIV/628/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 roku (10 zarządzeń), 
- przekazania informacji o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanych Uchwałą Nr XLIV/630/21 Rady 
Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 roku (1 zarządzenie). 

 
 
 

WYDZIAŁ EDUKACJI 
 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice 
w obszarze pomocy społecznej – prowadzenie zajęć w ramach „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz naboru członków do komisji 
konkursowej. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia Pani Karoliny Szymury - nauczyciela Przedszkola nr 13 im. Janusza Korczaka 
w Mysłowicach, jako osoby zastępującej dyrektora w czasie jego nieobecności. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta  w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Gumisiowym Przedszkolu w Mysłowicach, ul. PCK 113 a. 

 
 
 
 
 
 
 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
 
 
 
 
 
 

Na dzień 26 października 2021 r. ogłoszony został III przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej o pow. 0,5817 ha,  
położonej przy ulicy Karola Miarki w Mysłowicach, na cele zgodne z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunkowań zagospodarowania 
przestrzennego miasta, w tym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, za cenę wywoławczą 1.800.000,- zł. W dniu 16 listopada 2021 
r. zorganizowany zostanie IV przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej o pow. 0,1016 ha, położonej przy ulicy Fabrycznej 
w Mysłowicach, na cele zgodne z zapisem w planie miejscowym, pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami, magazynami i 
usługowymi, za cenę wywoławczą 162.800,- zł.    

I. Przeprowadzone zostały niżej wym. ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice: 
1) W dniu 24 sierpnia 2021 r. 
– II przetarg na nieruchomość o łącznej pow. 11469 m2, położoną w Mysłowicach – Laryszu u zbiegu ulic: Cichej i Wiejskiej, pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza wynosiła 2.240.000,-zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w 
wysokości 23 %. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu; 
–  IV przetarg na działkę o pow. 2583 m2, położoną w Mysłowicach - Krasowach przy ul. Orła Białego, pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Cena wywoławcza wynosiła 150.000,-zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT. Przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 
2) W dniu 14 września 2021 r. - V przetarg na działkę o pow. 1259 m2, położoną w Mysłowicach - Dziećkowicach przy ul. Skowronków, z 
przeznaczeniem na cele zgodne z planem miejscowym (MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako 



 
 
 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

funkcji uzupełniającej). Cena wywoławcza wynosiła 95.000,-zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu 
wyniosła 95.950,-zł. Do ceny osiągniętej w przetargu został jeszcze doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.   
 
II. Ogłoszone zostały niżej wym. ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice: 
1) Na dzień 12 października 2021 r. - I przetarg na działkę o pow. 597 m2, położoną w Mysłowicach w rejonie ul. Fryderyka Chopina, na cele 
zgodne z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (ozn. ZU - teren zieleni urządzonej. 
Dopuszczalne przeznaczenie na miejsca postojowe, plac zieleni osiedlowej z miejscami rekreacji, urządzenia sportowo – rekreacyjne, obiekty 
usługowe, cele publiczne, zbiorniki wodne, zadrzewienia. Możliwość zagospodarowania nin. gruntu np. na garaż lub budynek mieszkalny). 
Cena wywoławcza wynosi 300.000,-zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 
2) Na dzień 16 listopada 2021 r. - I przetarg na nieruchomość o łącznej o pow. 4272 m2, położoną w Mysłowicach w rejonie ulic: Wielkiej 
Skotnicy i Działkowej, na cele zgodne z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
(ozn.D.4.MW – tereny zabudowy wielorodzinnej. Dopuszczalna również zabudowa usługowo – handlowa, stanowiąca uzupełnienie 
wiodącej na tym terenie funkcji mieszkaniowej). Cena wywoławcza wynosi 2.220.000,-zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYDZIAŁ INFORMATYKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działania Wydziału Informatyki skupiały się na realizacji zadań i obowiązków wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej (m.in. 
zarządzanie i administracja siecią urzędu oraz wdrożonymi systemami informatycznymi, nadzór nad realizacją umów serwisowych 
i nadzorów autorskich, usuwanie skutków awarii sprzętu i oprogramowania, instalacja i wydawanie nowego sprzętu, utrzymywanie ciągłości 
działania projektu SEKAP, świadczenie pomocy dla pracowników w zakresie bieżących problemów informatycznych). 

Realizacja od strony technicznej pracy zdalnej dla pracowników Urzędu w wybranym zakresie (pandemia Koronawirusa). 

Udział w pracach związanych z realizacją projektu BUDOWA MYSŁOWICKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO 
NARZĘDZIA ZWIĘKSZENIA ZAKRESU I JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, dofinansowanego ze środków EFRR w 
ramach RPOWŚL na lata 2014 - 2020, II osi priorytetowej CYFROWE ŚLĄSKIE. 

Obsługa techniczna jednostek miejskich w zakresie zadania związanego z centralizacją podatku VAT, w tym niezbędne czynności 
konfiguracyjne w związku z uruchomieniem nowej jednostki „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Ewy w Mysłowicach”. 

Przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na Audyt serwera pocztowego (bezpłatny). 

Przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na usługę komunikacji z portalem Ministerstwa Finansów eTW 
API, stanowiącej rozszerzenie obsługi elektronicznych tytułów wykonawczych – 2 706,00 zł. 

Rozpoczęcie działań mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wsparcie techniczne dla systemu poczty i pracy grupowej 
Zimbra. 

Kontynuacja działań związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania – zestawy 
komputerowe, serwer, macierz dyskowa NAS, urządzenie do zabezpieczania sieci klasy UTM (do klastra HA), serwerowe systemy operacyjne 
i systemy bazodanowe wraz z niezbędnymi licencjami. 

Przeprowadzenie konserwacji urządzeń (tabletów), których użytkownikami są Radni Rady Miasta Mysłowice. 

Przygotowanie od strony technicznej wideokonferencji, szkoleń i spotkań odbywających się w trybie zdalnym w Urzędzie. 

Realizacja projektu Ergonomia+ dla zakwalifikowanych uczestników. 



 
 
 
 
 
 
 

WYDZIAŁ INFORMATYKI 

Kontynuacja działań związanych z udostępnieniem Systemu repozytorium dokumentów dla Rady Miasta Mysłowice, w szczególności: pomoc 
w nawiązywaniu bezpiecznego połączenia VPN z systemem za pośrednictwem przekazanych tabletów oraz komputerowego sprzętu 
prywatnego. 

Prowadzenie działań polegających na zakładaniu i obsłudze kont na platformie eUrząd, po weryfikacji przez wydziały merytoryczne. 

Kontynuacja działań mających na celu rozeznanie możliwości produkcyjnego uruchomienia Systemu Powiadamiania Klienta zgodnie 
z potrzebami Urzędu (współuczestnictwo od strony technicznej). 

Przygotowanie infrastruktury pod tzw. „Noc spisową” w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. 

Kontynuacja działań zmierzających do likwidacji nieużytkowanego sprzętu komputerowego (zużytego, zniszczonego, o zerowej wartości 
użytkowej, nie nadający się do wykorzystania, braku części oraz podzespołów zamiennych, braku możliwości lub wysokich kosztów naprawy, 
dalsze działania w tym zakresie byłoby niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione). 

Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu w zakresie realizacji projektu ministerialnego „pl.ID – ŹRÓDŁO” obejmującego 
następujące obszary: Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego – przydział i modyfikacja uprawnień, zgłaszanie 
błędów i usterek, realizacja czynności naprawczych. 

Realizacja spraw związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji: realizacja Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Mysłowice dotyczącego aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, w tym przygotowywanie 
się (wraz z Inspektorem Ochrony Danych) do aktualizacji dokumentacji. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyjęcie 264 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości. 

Sporządzenie 5 pism na podstawie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminie. 

Wysłanie wezwań dot. dzieci urodzonych – 1. 

Wysłanie zawiadomień o zmianie stawki z pouczeniem – 1. 

Sporządzenie 25 pism dot. indywidualnych numerów kont. 

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – przygotowanie prezentacji. 

Sporządzenie 67 pism  na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Wydanie 12 decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Wydanie 4 postanowień na postawie ustawy prawo o ochronie przyrody. 

Dokonanie 52 oględzin drzew w terenie w związku z zamiarem ich usunięcia lub przycięcia. 

Złożenie 8 wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w oparciu o ustawę o ochronę przyrody. 

Złożenie 2 wniosków do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. 

Wydanie 38 zaświadczeń na podstawie ustawy o lasach. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sporządzenie 20 opinii w zakresie zieleni. 

Sporządzenie 5 pism dotyczących pielęgnacji zieleni miejskiej gminnych drzew. 

Wydanie 1 decyzji zezwalającej na utrzymanie i hodowlę psów rasy chart na podstawie ustawy o łowiectwie. 

Wpisy do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom – 5. 

Wydanie 5 zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt. 

Wydanie 5 kart wędkarskich na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Wydanie 7 decyzji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Sporządzenie 5 pism dotyczących konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod inwestycję. 

Sporządzenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o dotację zwrotu części podatku akcyzowego. 

Sporządzenie 3 sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. 

Sporządzenie 3 pism na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  
w produkcji rolnej. 

Wydanie 17 decyzji  na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
w produkcji rolnej. 

Przygotowanie oświadczeń do przetargu na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. 

Aktualizacja zgłoszeń pól elektromagnetycznych – 2. 

Sporządzenie 106 umów na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. 

Zawarcie 100 umów na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. 

Sporządzenie 65 protokołów odbioru prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania. 

Przygotowanie 2 informacji dot. pozyskania dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania. 

Wprowadzane deklaracji do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Sporządzenie 1 protokołu odbioru prac związanych z usuwaniem azbestu. 

Przygotowanie 4 odpowiedzi na informację publiczną. 

Wydanie 1 decyzji na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska. 

Sporządzenie 1 pisma na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska. 

Dokonanie 3 kontroli na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska. 

Sporządzenie 4 pism na podstawie ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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Wydanie 1 decyzji na podstawie ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Dokonanie 1 oględzin na podstawie ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Wydanie 1 decyzji na podstawie ustawy o odpadach. 

Wydanie 1 postanowienia na podstawie ustawy o odpadach. 

Sporządzenie 13 pism na podstawie ustawy o odpadach. 

Dokonanie 8 oględzin na podstawie ustawy o odpadach. 

Wydanie 5 decyzji na podstawie ustawy prawo górnicze i geologiczne. 

Wydanie 5 postanowień na podstawie ustawy prawo górnicze i geologiczne. 

Dokonanie 1 oględzin na podstawie ustawy prawo górnicze i geologiczne. 

Sporządzenie 8 pism na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. 

Sporządzenie 10 informacji o środowisku. 

Sporządzenie 3 pism na podstawie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminie. 

Sporządzenie 3 pism na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

Sporządzenie 11 pism na podstawie ustawy Prawo Wodne. 

Postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy czyszczenia rowów na terenie Gminy Mysłowice -1 . 

Wydanie 2 dokumentów rejestracyjnego na podstawie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

Sporządzenie 1 pisma na podstawie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

Obsługa punktu "Czyste powietrze". 

Obsługa budżetu Wydziału. 

Obsługa fanpage "Zielone Mysłowice" oraz "Mysłowice walczą ze smogiem". 

Uczestnictwo w szkoleniach, webinariach i konferencjach. 

Obsługa telefoniczna, mailowa oraz bezpośrednia mieszkańców w sprawach będących w kompetencji Wydziału. 

WYDZIAŁ 
PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI 

INWESTYCJI 

Informacja z realizacji  umów: 
Umowy, które zostały zawarte w  okresie od  19.08.2021r. do 24.09.2021r.   
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- PI.272.1.21.1.2021 z dnia 19.08.2021 r. dla zadania „Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Wznowienie znaków granicznych oraz 
określenie granic nieruchomości przy ulicy Konopnickiej.” 
- PI.272.1.22.1.2021 z dnia 23.08.2021 r. dla zadania „Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie planu sytuacyjno wysokościowego 
ul. Jedności.” 
- PI.272.1.23.1.2021 z dnia 31.08.2021 r. dla zadania „Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice.” 
- PI.272.2.50.2021 z dnia 03.09.2021 r. dla zadania „Modernizacja oświetlenia Promenady w Mysłowicach – środki z rezerwy celowej na 
zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Stare Miasto.” 
- PI.272.2.53a.2021 z dnia 16.09.2021 r. dla zadania „Montaż dwóch luster drogowych na ul. Murckowskiej i Makuszyńskiego - środki z 
rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Ławki.” 
- PI.272.2.53b.2021 z dnia 16.09.2021 r. dla zadania „Montaż barier chodnikowych przy ul. 3 Maja 44 - środki z rezerwy celowej na zadania 
wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Wesoła.” 
- PI.272.2.53c.2021 z dnia 16.09.2021 r. dla zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż tzw”kocich oczek”- środki z rezerwy 
celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Krasowy.” 
- PI.272.2.53e.2021 z dnia 16.09.2021 r. dla zadania „Montaż progu zwalniającego liniowego na ul. Emilii Plater- środki z rezerwy celowej 
na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Kosztowy.” 
- PI.272.2.59.2021 z dnia 22.09.2021 r. dla zadania „ Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach - PT.” 

 Umowy w trakcie realizacji w  okresie od   19.08.2021r. do 24.09.2021r.   
 
- PI.272.3.1.2021 z dnia 04.01.2021 r. dla zadania „ Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego.” 
- PI.272.3.4.2021 z dnia 11.02.2021 r. dla zadania „ Ograniczenia niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku 
zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED-Etap I – roboty instalacyjne.” 
- PI.272.3.5.2021 z dnia 25.02.2021 r. dla zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy” 
- PI.272.3.6a.2021 z dnia 26.02.2021 r. dla zadania „Remonty bieżące dróg ( gmina + powiat)” 
- PI.272.3.6c.2021 z dnia 26.02.2021 r. dla zadania „Utwardzenie dróg frezem asfaltowym ( powiat + gmina)” 
- PI.272.3.6d.2021 z dnia 26.02.2021 r. dla zadania „Zimowe utrzymanie dróg ( powiat + gmina)” 
- PI.272.3.7.2021 z dnia 18.03.2021 r. dla zadania „Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego” 
- PI.272.3.11.2021 z dnia 20.05.2021 r. dla zadania „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, 
Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą.” 
- PI.272.3.12.2021 z dnia 02.08.2021 r. dla zadania „Przeglądy ustawowe dróg, ewidencja dróg na mapach zasadniczych, fotorejestracja i 
zakup oprogramowania do monitorowania pasa drogowego – Powiat i Gmina.” 
- PI.272.3.14.2021 z dnia 30.07.2021 r. dla zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Mysłowicach – PT + wykonawstwo.” 
- PI.272.3.15.2021 z dnia 29.07.2021 r. dla zadania „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic:Bytomska, 
Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą – Inżynier Kontraktu.” 
- PI.272.3.18.2021 z dnia 15.07.2021 r. dla zadania „Remonty bieżące dróg – Powiat i Gmina.” 
- PI.272.3.2ł.2020 z dnia 28.07.2020 r. dla zadania „MBO – Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej ( południowa strona 
od Świerczyny do Gwarków ) – Rada Dzielnicy Piasek – Zlecenie opracowania projektu” 
- PI.272.3.4a.2020 z dnia 14.07.2020 r. dla zadania „Budowa parkingu ‘Bike & Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako  dróg dojazdowych 
do planowanego parkingu w Mysłowicach.   CZEŚĆ II – Drogi” 
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- PI.272.3.4b.2020 z dnia 22.07.2020 r. dla zadania „Budowa parkingu ‘Bike & Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako  dróg dojazdowych 
do planowanego parkingu w Mysłowicach.   CZEŚĆ I – Przejście podziemne” 
- PI.272.3.16.2019 z dnia 02.12.2020 r. dla zadania " Przebudowa ul. Laryskiej - I etap - roboty budowlane.” 
 
- PI.272.2.4.2021 z dnia 06.05.2021 r. dla zadania „ Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada - PT .” 
- PI.272.2.8.2021 z dnia 24.03.2021 r. dla zadania „ MBO 2021 – Budowa strefy relaksu – Dzielnica Dziećkowice - PT” 
- PI.272.2.10.2021 z dnia 24.03.2021 r. dla zadania „ MBO 2021 – Park Morgi – ścieżka aktywności ruchowej – Dzielnica Morgi - PT” 
- PI.272.2.23.2021 z dnia 24.03.2021 r. dla zadania „ MBO- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dziećkowice – Rada Dzielnicy 
Dziećkowice PT” 
- PI.272.2.1.2021 z dnia 26.01.2021 r. dla zadania „ Oznakowanie pionowe dróg gminnych i dróg powiatowych” 
- PI.272.2.2a.2021 z dnia 04.01.2021 r. dla zadania „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – gmina i 
powiat” 
- PI.272.2.2b.2021 z dnia 04.01.2021 r. dla zadania „ Konserwacja sygnalizacji świetlnych” 
- PI.272.2.2c.2021 z dnia 04.01.2021 r. dla zadania „Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych” 
- PI.272.2.25.2021 z dnia 01.06.2021 r. dla zadania „ Oznakowanie poziome dróg gminnych i dróg powiatowych i dróg wewnętrznych.” 
- PI.272.2.30.2021 z dnia 28.06.2021 r. dla zadania „Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – Powiat, Gmina.” 
 
- PI.272.2.34.2021 z dnia 15.07.2021 r. dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej – droga wewnętrzna przy ulicy Gen. Ziętka – 
boczna – odwodnienie.” 
- PI.272.2.35.2021 z dnia 01.07.2021 r. dla zadania „Nadzory autorskie/ inwestycyjne do zadań realizowanych w mieście Mysłowice – Nadzór 
autorski ulica Laryska – I etap.” 
- PI.272.2.38.2021 z dnia 12.07.2021 r. dla zadania „Oznakowanie pionowe dróg – Powiat, Gmina.” 
- PI.272.2.39.2021 z dnia 02.07.2021 r. dla zadania „Wyburzenie obiektu muszli koncertowej w Parku Zamkowym w Mysłowicach.” 
- PI.272.2.41.2021 z dnia 02.08.2021 r. dla zadania „Przeglądy ustawowe obiektów mostowych – Powiat, Gmina.” 
- PI.272.2.43.2021 z dnia 26.07.2021 r. dla zadania „Nadzory autorskie/ inwestycyjne do zadań realizowanych w mieście Mysłowice – Nadzór 
autorski – Budowa parkingu „Bike & Ride wraz z budową dróg rowerowych.” 
- PI.272.2.44.2021 z dnia 23.07.2021 r. dla zadania „Budowa placu zabaw przy skateparku w dzielnicy Wesoła – Rada Dzielnicy Wesoła.” 

 
 
 
 

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH 

 
 
 
 

W ramach zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny rozpatrzono 47 wniosków o przyznanie karty, w tym 20 wniosków rodziców, 
którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 3 dzieci. Wydano 82 karty. 

Zarządzenie nr 468/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 259/19 Prezydenta Miasta 
Mysłowice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. 

Zarządzenie nr 457/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/11 Prezydenta Miasta 
Mysłowice z dnia 28 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Mysłowicach oraz Regulaminu działania Komisji. 

Zarządzenie nr 447/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacji 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mysłowice. 
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Zarządzenie nr 455/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Wyprzedź grypę" - profilaktyczny 
program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017-2021" 
w roku 2021. 

Zarządzenie nr 444/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 514/20 Prezydenta Miasta 
Mysłowice z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rodzicielstwa zastępczego w Mysłowicach. 

Zarządzenie nr 417/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2002 z dnia 12 sierpnia 
2002 r. z późn. zm. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Mysłowicach. 

Umowa dotacyjna z dnia 30 sierpnia 2021 r. dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach na zakup wentylacji i klimatyzacji do pomieszczeń 
sterylizatorni – Wydatek 158 592,33 zł. 

Umowa dotacyjna z dnia 30 sierpnia 2021 r. dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach na zakup schodołazu z krzesełkiem dla Działu 
Rehabilitacji – Wydatek 10 000, 00 zł. 

Zarządzenie Nr 449/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków 
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Mysłowice. 

Zarządzenie Nr 447/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacji 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mysłowice. 

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach. 

Zarządzenie Nr 416/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 sierpnia 2021r. W sprawie przeprowadzenie kontroli w Niepublicznym Żłobku 
„ Wspaniałe Chwile” w Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 42. 

ZESPÓŁ 
NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

10 września 2021 r.  - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Tramwaje Śląskie S.A., podczas którego podjęto uchwałę: w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie środka trwałego. 

16 września 2021 r.  - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji  sp. z o. o. w 
Mysłowicach, podczas którego podjęto  uchwały: 1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej działki 
w Mysłowicach, przy ul. Rzemieślniczej, 2) w sprawie określenia wymogów dla kandydatów na członka zarządu Spółki. 

 
 

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I 
REKREACJI 

Bieżąca współpraca z instytucjami kultury oraz MOSiR. 

Bieżące rozliczanie sprawozdań z dotacji udzielonych Klubom Sportowym na zadanie Organizacja uprawiania sportu w 2021 r. 

Sporządzanie pism urzędowych. 

Udział w spotkaniach, planowanie spotkań. 

Obsługa klubów sportowych działających na terenie miasta Mysłowice. 



 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 

 

Decyzja Nr 8/2021 z dnia 17.09.2021r. w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem,  
oszacowaniem i zbyciem pojazdu - kwota 25 996,35 zł. 

Decyzja Nr 11/2021 z dnia 21.09.2021r. w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, 
oszacowaniem i zbyciem pojazdu - kwota 13 190,19 zł. 

Decyzja Nr 9/2021 z dnia 17.09.2021r. w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 
z drogi, a następnie odstąpieniem od jej wykonania - kwota 240,- zł. 

Decyzja Nr 10/2021 z dnia 20.09.2021r.  w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia 
pojazdu z drogi, a następnie odstąpieniem od jej wykonania - kwota 240,- zł. 

Zarządzenie Nr 464/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 września 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
sprzedaży ruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice. 
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ZP.271.1.14.2021.LŁ „Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”. Nakłady 
finansowe – 758904,79 zł. 

ZP.271.1.15.2021.AO „Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu 
całodobowego z podziałem na dwie części.” - unieważnione. 

ZP.271.1.13.2021.LŁ „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Mysłowice.” Nakłady finansowe – 522 000,00 zł. 

ZP.271.1.16.2021.AO „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z podziałem na 10 części.” 
Nakłady finansowe – 47 507,26 zł. 
ZP.271.1.17.2021.LŁ - MBO 2021 - Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej – Dzielnica Mysłowice – Centrum - 
postępowanie w trakcie. 

ZP.271.1.18.2021.LŁ - MBO 2021 - Budowa Alei Parkowej Parku Bończyka – Dzielnica Bończyk – Tuwima – postępowanie w trakcie. 

ZP.271.1.19.2021.AO Remonty bieżące chodników (powiat, gmina) z podziałem na 12 części – postępowanie w trakcie. 

ZP.271.1.20.2021.AO „Remonty średnie dróg” - gmina Część 1 – Remont ul. Kazimierza Wielkiego Część 2 – Remont ul. Jedności – 
postępowanie w trakcie. 

ZP.271.1.21.2021.LŁ - „Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach.” - unieważnione. 

ZP.271.1.22.2021.AO „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 934 w Mysłowicach” – postępowanie w trakcie. 

ZP.271.1.23.2021.LŁ - CZĘŚĆ NR 1 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo. CZĘŚĆ 
NR 2 – Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo. CZĘŚĆ NR 3 – Termomodernizacja budynku 
Przedszkola nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo – postępowanie w trakcie. 

ZP.271.1.24.2021.AO - „Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Mysłowice”. Część nr 1 Ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności cywilnej zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Część nr 2 Ubezpieczenie komunikacyjne Część nr 3 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – postępowanie w trakcie. 



WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZP.271.1.25.2021.LŁ - „Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach.” - unieważnione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działania związane z kampanią „Zamelduj się w Mysłowicach” – promowanie w mediach społecznościowych, przygotowywanie paczek 
z gadżetami oraz monitorowanie przebiegu akcji. 

Wsparcie działań związanych z organizacją obchodów Jubileuszu 100-lecia Orkiestry Dętej KWK „Mysłowice-Wesoła” –  promocja w 
mediach. 

Zorganizowanie, koordynacja i prowadzenie działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – konkurs fotograficzny 
„Rowerem przez Mysłowice, konkurs na Mysłowickiego Krokomistrza, konkursy, zabawy, animacje, pogadanki z Policją i Strażą Miejską 
podczas finału akcji „Dnia bez samochodu”. 

Współorganizacja II Mysłowickiego Dogtrekkingu – przygotowanie do akcji, organizacja wydarzenie, promocja w mediach. 

Współorganizacja Wystawy Drobnego Inwentarza – promocja wydarzenia, wsparcie gadżetami miejskimi. 

Współorganizacja pikniku „Zakończenie lata – Motocykliści dla Pawła” – promocja w mediach. 

Współorganizacja otwarcie Promenady – koordynacja działań, promocja w mediach. 

Wsparcie działań Policji w akcji „Żyj i pozwól żyć innym – road safety days – działania ‘Edward’  - grafika. 

Współorganizacja uroczystości oznaczenia znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobu śp. plut. Tomasza Adama Janty – zaproszenia. 

Współorganizacja akcji „Zielonych Mysłowic” – „Dzieci segregują. A Ty?” - publikacja materiałów. 

Promocja Rządowego Programu Szczepień – Senior 60 + - grafika, billboardy, plakaty, promocja w Silesia24, kolportaż plakatów. 
Wsparcie działań związanych z organizacją”Nightskateing” –  promocja w mediach. 

Udział w delegacji na spotkania okolicznościowe, planowanie spotkań zgodnie z kalendarzem Prezydenta Miasta. 

Sporządzanie pism okolicznościowych oraz urzędowych. 

Obsługa mediów społecznościowych – profil „Mysłowice – portal oficjalny”, „Mysłowice na sportowo”, „Mysłowice wczoraj”, „Górka 
Słupecka”, „Promenada”, „Park Zamkowy”, „Zielone Mysłowice”, „Mysłowice walczą ze smogiem” oraz miejskiego instagrama. 

Prowadzenie promocji wydarzeń miejskich za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Planowanie spotkań zgodnie z kalendarzem Prezydenta Miasta (obsługa kalendarza, udział w spotkaniach). 

Zawieranie zleceń, umów dot. bieżących działań. 

Obieg dokumentacji urzędowej. Rejestracja umów oraz aneksów do umów. Opisywanie i rejestr faktur. 

Koordynacja zadań wynikających z funkcji reprezentacyjnych władz miasta – tj. dyplomów okolicznościowych, zaproszeń. 

Przygotowanie grafiki na potrzeby strony www.myslowice.pl. 

Przygotowanie odpowiedzi na zapytania mediów oraz informacji prasowych i komunikatów. 



WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 
 

W okresie międzysesyjnym rozpatrzono 4 wnioski o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza. Wnioski 
dotyczyły wydarzeń o charakterze miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 
WYDZIAŁ  PODATKÓW, OPŁAT 
LOKALNYCH ORAZ EGZEKUCJI 

 
Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mysłowice § 54 pkt. 2 m. in. realizacja ustawy z dnia 17 czerwca 
1996 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427) 

URZĄD STANU CYWILNEGO W okresie międzysesyjnym w Urzędzie Stanu Cywilnego nie odbyły się żadne uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta. 

 


