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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
22 3 - - - - -

WYDZIAŁ INFORMATYKI - - - 6 254 489,71 - -

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA 38 36 1 - - - -

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ 141 - 26 1 18 127,14 - -

WYDZIAŁ OCHRONY
ŚRODOWISKA 19 - 17 - - - -

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY KADR
I PŁAC - - - 11 5 897,68 - -

WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT
LOKALNYCH ORAZ EGZEKUCJI

3613 - 42 - -  - -

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI 105 27 7 3 117 167,00 - -

WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH 1019 21 - - - - -

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ

- - - 5 32 535, 00 - -

WYDZIAŁ EDUKACJI 1 - - - - - -



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI RADY MIASTA

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 - - 1 - - -

KANCELARIA RADY MIASTA - - - - - 3

WYDZIAŁ BUDŻETU - - - - 9 4

WYDZIAŁ GEODEZJI 
I GOSPODARKI

NIERUCHOMOŚCIAMI
- - 5 umów dzierżaw

8  aneksów do umów
dzierżaw

21 1

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY KADR
I PŁAC - - 2 - 5 -

WYDZIAŁ EDUKACJI - - - - 21 1

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH - - - - 4 2

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ - - 2 - - -

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ - - 1 - 2 -

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I
REKREACJI

- - 5 - - -

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO I REAGOWANIA

KRYZYSOWEGO
- - 3 1 - -

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ - - 3 - - -



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI RADY MIASTA

WYDZIAŁ CZĘŚĆ OPISOWA

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

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

Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice. 

Udział przedstawicieli MRMM w uroczystym otwarciu Parku Zamkowego - 30.04.2022 r. 

Udział przedstawicieli MRMM w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. 

Spotkanie online z koordynatorem projektu Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu ze Stowarzyszenia BoMiasto – 16.05.2022 r.

Nadzór  przebiegu  audytów  klimatycznych  w  wybranych  szkołach  na  terenie  miasta  Mysłowice  w  związku  z  realizacją   projektu
Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu.

Obsługa Mysłowickiej Rady Seniorów. 

Udział przedstawicieli MRS w uroczystym otwarciu Parku Zamkowego - 30.04.2022 r. 

Udział przedstawicieli MRS w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. 

Spotkanie robocze MRS – 09.05.2022 r. 

Spotkanie MRS z Posłem na Sejm RP Ewą Kołodziej  i Prezydentem Miasta Mysłowice– 18.05.2022 r. 

Spotkanie MRS ws. organizacji Dnia Seniora 2022 – 23.05.2022 r. 

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

Obsługa Stowarzyszeń działających na terenie miasta Mysłowice.

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.

Podpisanie  umowy na realizację  zadania  publicznego pod tytułem:  ,,Miodowe Mysłowice"  –  28.04.  2022 r.  oraz  organizacja  działań
związanych z otwarciem pasieki miejskiej – 20.05. 2022 r.

Przygotowanie przez Kancelarię Prezydenta informacji na Komisję Edukacji, Kultury i Sportu pn. „Realizacja grantów, prowadzonych przez
organizacje pozarządowe w ramach wspierania edukacji,  w tym bezpieczeństwa, spraw prozdrowotnych itp.,  a także kultury i  sportu
dzieci, młodzieży i seniorów” 

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



KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

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

Konsultacje online w sprawie przyjazdu delegacji międzynarodowej do Mysłowic w ramach projektu partnerskiego „SAYouth project” –
09.05.2022 r. 

Prace związane z organizacją przyjazdu delegacji międzynarodowej do Mysłowic w ramach projektu „SAYouth project”, zaplanowanego na
13-16.06.2022 r. 

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.

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

Zrealizowano 15 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Obsługa Mysłowickiej Rady Biznesu.

Obsługa bieżących spraw inwestorów i przedsiębiorców. 

Kontynuacja nowej inicjatywy przez Mysłowicką Radę Biznesu "Śniadanie z Biznesem" w restauracji Braks – 11.05.2022 r.

Udział przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Miasta w uroczystym otwarciu Parku Zamkowego – 30.04.2022 r. 

Udział przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Miasta w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. 

Udział  przedstawicieli  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w  Nocy  Muzeów  w  Centralnym  Muzeum  Pożarnictwa  oraz  w  Muzeum  Miasta
Mysłowice – 14.05.2022 r. 

Udział przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Miasta  w uroczystym otwarciu pasieki miejskiej w Parku Promenada - 20.05.2022 r. 

Czynny udział przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Miasta w wydarzeniach organizowanych przez jednostki miejskie.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Przeprowadzone zostały niżej wym. ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice:
1) W dniu 26 kwietnia 2022 r. - IV 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  2.150.000,-zł.  Przetargi  zakończyły  się
wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 2.171.500,-zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23 %.
II. Ogłoszone zostały niżej wym. ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice:
1) Na dzień 21 czerwca 2022 r. – I przetarg na sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 1871 m2, położonej w Mysłowicach – Laryszu
w rejonie ulic: Laryskiej i Cichej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałem w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną
drogę dojazdową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270.000,-zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT



WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

w wysokości 23 %;
2)  Na  dzień  2  sierpnia  2022  r.  –  I  przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  o  łącznej  pow.  18599  m2,  położonej  w  Mysłowicach  –
Brzęczkowicach przy ul. Gen. Jerzego Ziętka, pod zabudowę na cele produkcyjno – usługowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
2.900.000,-zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 

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.

Organizacja posiedzenia sesji Rady Miasta Mysłowice w dn. 28.04.2022 r. w trybie hybrydowym.

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima.

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:
 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 642/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu,
kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Mysłowice (1 zarządzenie), 
 - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2021 rok (1 zarządzenie),
 - zmian budżetu oraz zmian w planie budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok (3 zarządzenia),
-  przekazania informacji  o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok dokonanych Uchwałami Nr LIV/837/22, LIV/836/22,
LIV/835/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022 roku (3 zarządzń),
- przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej Uchwałą Nr LIV/838/22 Rady Miasta
Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022 roku (1 zarządzenie).

WYDZIAŁ EDUKACJI

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącego określenia
średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie  Miasta w sprawie określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, powołania Komisji opiniującej wnioski
o przyznanie pomocy zdrowotnej,  procedury przyznawania pomocy zdrowotnej oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mysłowice.

Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  w  sprawie:  utworzenia  oddziału  przygotowawczego  w  II  Liceum  Ogólnokształcącym  im.
Powstańców Śląskich w Mysłowicach ul. Mikołowska 3.

Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  w  sprawie  utworzenia  oddziału  przygotowawczego  w  Szkole  Podstawowej  nr  7  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im.Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach ul. Górnicza 4.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania zespołu ds. kontroli problemowej w Przedszkolu nr 3 w Mysłowicach.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie:  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im.
Bernarda Świerczyny w Mysłowicach, ul. Armii Krajowej 30.
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Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie:  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Gustawa Morcinka w Mysłowicach, ul. Długa 92.

Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  w  sprawie:  zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  4
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, ul. Wielka Skotnica 84a.

Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  w  sprawie:  zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  10
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach, ul. Mikołaja Reja 28.

10.Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie:  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach, ul. Ks. Kard. A. Hlonda 14.

Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  w  sprawie:  zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  14
w Mysłowicach, ul. 3-go Maja 19.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
w Mysłowicach, ul. Mikołowska 3.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Mysłowicach, ul. Wielka Skotnica 2.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie:  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach , ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.
Powstańców Śląskich w Mysłowicach, ul. Mikołowska 3.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 6-8. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Mysłowice w sprawie:  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespół  Szkół  Specjalnych im.
Janusza Korczaka w Mysłowicach, ul. Bernarda Wały 4.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Sportowej im.
Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach, ul. Gwarków 1. 

Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  w  sprawie:  zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Poradni  Psychologiczno  –
Pedagogicznej w Mysłowicach, ul. Wielka Skotnica 84 a.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mysłowicach, ul. Mikołowska 44. 

Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  w  sprawie:  zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  15
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego, ul. Piastów Śląskich 8. 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.



WYDZIAŁ EDUKACJI Decyzja przyznająca zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 1 sztuk.

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.

Przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na nadzór autorski oprogramowania MICOMP na okres IV.2022-
III.2023.

Przeprowadzenie  postępowania  oraz  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  nadzór  autorski  oprogramowania  REKORD  na  miesięc
kwiecień 2022.

Przeprowadzenie  postępowania  oraz  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  odnowienie  podpisów  elektronicznych  i  zakup  nowych
zestawów dla pracowników USC, OR, BU, Skarbnika i Audytora.

Przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na Nadzór autorski oprogramowania REKORD na okres V.2022-
III.2023.

Przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na odnowienie hostingu planowanie.myslowice.pl.

Przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na odnowienie certyfikatu Trusted ssl.

Kontynuacja produkcyjnego wdrożenia rozwiązania BlackBerry na wybranych stanowiskach (z centralnym rozwiązaniem CylanceHybrid).

Udział pracowników wydziału w szkoleniu online  „Cyberbezpieczeństwo w JST” przeprowadzonym przez firmę szkoleniową Lauren Peso
Polska S.A. na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach.

Udział  pracowników wydziału  w cyklu  szkoleń  online  Maj  z  Cyberbezpieczeństwem w Samorządzie organizowanym przez  Narodowy
Instytut Cyberbezpieczeństwa.

Opracowanie  materiałów  i  przygotowywanie  się  do  cyklu  szkoleń  dla  pracowników  Urzędu  związanych  z  ogólnopojętym
cyberbezpieczeństwem. 

Działania techniczne i inne związane z wprowadzeniem na terytorium kraju trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) w związku
z możliwymi zagrożeniami w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Kontynuacja  działań  mających  na  celu  przeprowadzenie  postępowania  oraz  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę sprzętu
komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów związanych z komputerami – części 3 – 5.  Część 3: Zestawy komputerowe, Część 4:
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Komputery przenośne, Część 5: Systemy operacyjne.

Finalizacja czynności związanych z podpisaniem umowy w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Działania techniczne i inne związane z wprowadzeniem na terytorium kraju trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) w związku
z możliwymi zagrożeniami w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie techniczne przy działaniach związanych z realizacją dodatków osłonowych przez Urząd Miasta Mysłowice.

Kontynuacja  działań  mających na celu  rozeznanie  możliwości,  w tym możliwości  technicznych związanych z  udostępnieniem danych
z  ogólnopolskiego  rejestru  PESEL  dla  pozostałych  komórek  organizacyjnych  Urzędu,  m.in.  do  celów:  windykacji  należności,  tytułów
wykonawczych, wymiaru podatku (postępowania i decyzje podatkowe dla osób fizycznych), przenoszenia odpowiedzialności na osoby
trzecie zgodnie z ordynacją podatkową, generowania upomnień, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald itp.

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

Wsparcie  techniczne  związane  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).

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  finalizacja
publikacji  zaktualizowanej  wspólnie  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  dokumentacji.  Prace  związane  z  aktualizacją  dedykowanej
dokumentacji wewnętrznej dotyczącej Wydziału Informatyki.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przyjęcie 316 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości.

Sporządzenie 47 pism na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Wysłane zawiadomienie – 1.

Wydanie 1 decyzji na podstawie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminie.

Kontrola posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów ( zgodnie ze złożoną przez właściciela nieruchomością deklaracji ) -
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16.

Kontrole nieruchomości dot. porządku wokół miejsca gromadzenia odpadów komunalnych 9.

Kontrole w związku z koniecznością aktualizacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –5.

Ilość wysłanych indywidualnych numerów kont – 34.

Sporządzenie 7 pism na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Wydanie 12 zawiadomień na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Wydanie 9 decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Dokonanie 5 oględzin na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Wydanie 22 zaświadczeń na podstawie ustawy o lasach.

Wydanie 7 postanowień na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Sporządzenie 15 opinii w zakresie zieleni.

Dokonanie 17 oględzin w zakresie zieleni miejskiej.

Sporządzenie 32 pism w zakresie zieleni miejskiej.

Wpis rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom 3.

Wydanie 10 kart wędkarskich.

Wydanie 7 decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Przygotowanie 48 umów na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na proekologicze.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt aktualizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta
Mysłowice” w oparciu o dane CEEB.

Wprowadzane deklaracji do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przygotowywanie danych z programu ZONE (CEEB) do aktaulizacji programu PONE.

Sporządzenie 9 pism 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 ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Sporzadznie 3 zawiadomienia na podstawie ustawie o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Sporządzenie 1 informacji publicznej.
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Dokonanie 4 oględzin/ wizji w terenie na podstawie ustawy o odpadach.

Sporządzenie 19 pism na podstawie ustawy o odpadach.

Sporządzenie 4 zawiadomienia na podstawie ustawy o odpadach.

Przygotowanie 2 Informacji o opłacie retencyjnej.

6 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu i porządku
w gminach.

Wydanie 1 postanowień na podstawie ustawy prawo górnicze i geologiczne.

Wydanie 1 decyzji na podstawie ustawy prawo górnicze i geologiczne.

Sporządzenie 4 pism na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Sporządzenie 2 pism na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sporządzenie 1 pisma na podstawie ustawy o rachunkowości.

Sporządzenie 1 pisma na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Sporządzenie  14 pism na podstawie ustawy prawo wodne.

Przygotowywanie 6 pism do Radców Prawnych dot. informacji o dłużnikach.

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. 

Projekt  uchwały  w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia stawki  opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

2 Odpowiedzi na interpelacje Rady Miasta.

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI

Informacja z realizacji  umów:
Umowy, które zostały zawarte w  okresie od 23.04.2022r. do 20.05.2022r. 

- PI.272.1.7.2022 z dnia 27.04.2022 r. dla zadania „Wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych w Parku Zamkowym”.
- PI.272.1.8.2022 z dnia 28.04.2022 r. dla zadania „Zakup usług pozostałych – opracowania geodezyjne i kartograficzne – Wykonanie map
geodezyjnych”.
- PI.272.2.12.2022 z dnia 06.05.2022 r. dla zadania „Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej – Dzielnica Mysłowice –



WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI

Centrum – MBO 2022”.

 Umowy w trakcie realizacji w  okresie od 23.04.2022r. do 20.05.2022r.   

- PI.272.3.16.2019 z dnia 02.12.2020 r. dla zadania " Przebudowa ul. Laryskiej - I etap - roboty budowlane.”
- 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”
-  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.272.3.7.2021 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.272.3.15.2021  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.272.3.24d.2021 z dnia 18.10.2021 r. dla zadania „Remonty bieżące chodników – Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Hlonda – Rada
Dzielnicy Brzęczkowice – Słupna.”
- PI.272.3.27.1.2021 z dnia 15.12.2021 r. dla zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego – PT + wykonawstwo.”
- PI.272.3.27.2.2021 z dnia 15.12.2021 r. dla zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 – PT + wykonawstwo.”
- PI.272.3.27.3.2021 z dnia 15.12.2021 r. dla zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 – PT + wykonawstwo.”
- PI.272.3.1.2022 z dnia 03.01.2022 r. dla zadania „Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mysłowice”;
- PI.272.3.2.1.2022 z dnia 10.02.2022 r. dla zadania „Bieżące utrzymanie dróg: Część I -  Remonty bieżące dróg” -  powiat i  gmina.”
- PI.272.3.2.2.2022 z dnia  17.02.2022 r. dla zadania " Bieżące utrzymanie dróg :Część II - 1.„Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na
terenie miasta” – powiat; 2.„Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie   miasta” – gmina..”
- PI.272.3.2.3.2022 z dnia 10.02.2022 r. dla zadania „Bieżące utrzymanie dróg: Część III -  Remonty bieżące dróg w okresie zimowym –
powiat, gmina i  drogi wewnętrzne”.
- PI.272.3.2.4.2022 z dnia 17.02.2022 r. dla zadania „Bieżące utrzymanie dróg: Część IV -  Remonty bieżące chodników -  powiat i  gmina.”
- PI.272.3.2.5.2022 z dnia 10.02.2022 r. dla zadania „Bieżące utrzymanie dróg: Część V -  Utwardzenie dróg frezem asfaltowym” – gmina”
- 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.272.2.43.2021 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.272.2.58.2021 z dnia 24.09.2021 r. dla zadania „Nadzory autorskie, inwestorskie dla zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście –
Nadzór autorski nad zadaniem „Przebudowa ul. 3 Maja od Laryskiej do Dzierżonia”.”
- PI.272.2.72.2021 z dnia 30.11.2021 r. dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej – zlewnia ul. Sienkiewicza – PT + Nadzór
autorski.”
- PI.272.2.76.2021 z dnia 01.12.2021 r.  dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach – roboty
budowlane.”
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- PI.272.2.1.2022 z dnia 02.02.2022 r. dla zadania „Oznakowanie pionowe dróg powiatowych i gminnych.”
- PI.272.2.2.2022 z dnia 08.02.2022 r. dla zadania „Utrzymanie przepustów i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami –
powiat i gmina.”
- PI.272.2.3.2022 z dnia 08.02.2022 r. dla zadania „Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych” – powiat i gmina.” 
- PI.272.2.5.2022 z dnia 10.02.2022 r. dla zadania „MMS – „Mysłowickie Miejsce Sportu” – Kompleks sportowo – plażowy Brzezinka SP-10
– Dzielnica Brzezinka – MBO 2022”.
-  PI.272.2.6.2022  z  dnia  14.02.2022  r.  dla  zadania  „BOISKONASZÓSTKĘ  –  Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego  przy  Szkole
Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach – Dzielnica Brzęczkowice – Słupna – MBO 2022”.
- PI.272.2.7.2022 z dnia 10.02.2022 r. dla zadania „Lasek Janowski – Dzielnica Janów Miejski – Ćmok – MBO 2022”.
-  PI.272.2.8.2022  z  dnia  10.02.2022  r.  dla  zadania  „Bezpieczeństwo  dla  juniora,  wygoda  dla  seniora”  –  modernizacja  przejścia
podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 1 – Dzielnica Szopena – Wielka Skotnica – MBO 2022.”
- PI.272.2.10.2022 z dnia  18.02.2022 r. dla zadania " Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ulicy Krasowskiej odcinek od nr 15 w
kierunku skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową  Dzielnica Ławki – MBO 2022..”
- PI.272.2.11.2022 z dnia  01.03.2022 r. dla zadania " Park Morgi – ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie – Dzielnica Morgi – MBO
2022.”
- PI.272.2.12.2022 z dnia 06.05.2022 r. dla zadania „Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej – Dzielnica Mysłowice –
Centrum – MBO 2022”.
- PI.272.2.13.2022 z dnia 28.03.2022 r. dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej”
- PI.272.1.3.2022 z dnia 17.02.2022 r. dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej- „Wykonanie dokumentacji  projektowej dla
przebudowy sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. w rejonie ul. 3 – Maja w Mysłowicach”.
- PI.272.1.8.2022 z dnia 28.04.2022 r. dla zadania „Zakup usług pozostałych – opracowania geodezyjne i kartograficzne – Wykonanie map
geodezyjnych”.

Umowy zakończone w  okresie od  23.04.2022r. do 20.05.2022r.  

- PI.272.1.7.2022 z dnia 27.04.2022 r. dla zadania „Wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych w Parku Zamkowym”.
- PI.272.2.4.2022 z dnia 10.02.2022 r. dla zadania „Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk – Tuwima - Dzielnica Bończyk –
Tuwima – MBO 2022.”
- PI.272.2.9.2022 z dnia 14.02.2022 r. dla zadania „NINJA ZONE – park do street workout – Dzielnica Wesoła – Dzielnica Wesoła – MBO
2022.”

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2022-2023 w niezmienionej formie programy programu profilaktyki zdrowotnej
pn.  „Program Profilaktyki  Zakażeń  Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)  w mieście  Mysłowice  na lata  2015 –  2020”  w celu  jego
kontynuacji. 

Projekt uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto
Mysłowice albo u  dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice.

Zarządzenie  Nr  227/22  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  z  dnia  10  maja  2022  r.  w sprawie  zatwierdzenia  regulaminu  organizacyjnego
Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Mysłowicach,  ul.  Wielka  Skotnica  39  prowadzonego  przez  Caritas  Archidiecezji  Katowickiej
Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach. 



WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH

Zarządzenie Nr 209/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania  publicznego  miasta  Mysłowice  w  obszarze  pomocy  społecznej  pn.:  Prowadzenie  działań  na  rzecz  przystosowania  do  życia
w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic. 

W ramach zadań wynikających z  ustawy o  Karcie  Dużej  Rodziny rozpatrzono 50 wniosków o przyznanie  karty,  w tym 26 wniosków
rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 3 dzieci. Przyznano 116 kart tradycyjnych oraz 124 karty elektroniczne. Wydano 82
karty, w tym 44 karty dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 3 dzieci.

Zarządzenie Nr 228/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenie 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 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach.

Zarządzenie Nr229/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatorów
zadań publicznych  z zakresu zdrowia publicznego na rok 2022.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I
REKREACJI

Bieżąca współpraca z instytucjami kultury oraz MOSiR.

Przygotowywanie informacji na temat bieżących zmian w budżecie instytucji: MOK, MBP, MMM.

Przygotowywanie informacji na temat bieżących zmian w budżecie jednostki (MOSiR).

Przygotowanie informacji na Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.

Bieżące rozliczanie sprawozdań z dotacji udzielonych Klubom Sportowym na zadanie Organizacja uprawiania sportu w 2022 r. 

Zawarcie  umów  na  udzielenie  dotacji  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  upowszechniania  i  krzewienia  kultury
fizycznej:Organizacja uprawiania sportu w 2022 dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń - Sport seniorski.

Obsługa klubów sportowych działających na terenie miasta Mysłowice.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Decyzja  Nr  7/2022  z  dnia  26  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  nałożenia  obowiązku  zapłaty  kosztów  związanych  z  usunięciem,
przechowywaniem, oszacowaniem oraz zbyciem pojazdu - kwota 34.242,35 zł.

Decyzja  Nr  8/2022  z  dnia  28  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  nałożenia  obowiązku  zapłaty  kosztów  związanych  z  usunięciem,
przechowywaniem, oszacowaniem oraz zbyciem pojazdu - kwota 7.294,40 zł.

Decyzja Nr 9/2022 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem,
oszacowaniem oraz zbyciem pojazdu - kwota 17.970,22 zł.

Decyzja Nr 10/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem,
oszacowaniem oraz zbyciem pojazdu - kwota 26.679,53 zł.

Decyzja Nr 11/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem,
oszacowaniem oraz zbyciem pojazdu - kwota 14.456,32 zł.

Umowa wykonawcza z ZOMM na kwotę   4 296 457,50 zł na Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato – zima.

Zarządzenie  Nr 195/22 Prezydenta Miasta  Mysłowice z  dnia  28  kwietnia  2022 r.  w sprawie  powołania  Komisji  do przeprowadzenia



WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

sprzedaży ruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice.

Zarządzenie Nr 311/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży
ruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Przygotowanie  cyklu  wydarzeń  miejskich  -  Sobotnia  Parada  Hitów  grafika  –  nagrania  do  audycji  radiowych,  promocja  w  mediach
społecznościowych.

Przygotowanie do obchodów Święta 3 Maja – grafika, zaproszenia, promocja w mediach społecznościowych.

Przygotowania do otwarcia miejskich pasiek edukacyjnych „Miodowe Mysłowice” – grafika, nagrania do audycji  radiowych, promocja
w mediach społecznościowych.

Przygotowania  do  Dnia  Dziecka  i  Organizacji  Pozarządowych  –  grafika,  nagrania  do  audycji  radiowych,  promocja  w  mediach
społecznościowych.

Przygotowania do Dni Mysłowic 2022 – grafika, promocja w mediach społecznościowych.

Organizacja  spotkania  z  Jakubem  Dolecińskim  –  Mistrzem  Europy  w  Kulturystyce  i  Fitness  –  gadżety,  promocja  w  mediach
społecznościowych.

Promocja prac nad strategią rozwoju Mysłowic 2030 – ankieta, grafika, promowanie w mediach społecznościowych.

Wsparcie działań promocyjnych przy wyborach do Rad Dzielnic – grafika, plakaty, promowanie w mediach społecznościowych.

Promocja konkursów „Mysłowice moich marzeń” oraz „Zostań Prezydentem Mysłowic” – promowanie w mediach społecznościowych.

Promocja Jubileuszy miejskich – dokumentacja zdjęciowa, promowanie w mediach społecznościowych.

Promocja konkursów „Mysłowice moich marzeń” oraz „Zostań Prezydentem Mysłowic” – promowanie w mediach społecznościowych.

Udział w wydarzeniach miejskich – dokumentacja fotograficzna, relacjonowanie, promowanie w mediach społecznościowych.

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”.

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 13 wniosków o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza oraz 1
wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie herbu miasta w celach promocyjnych. 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)

ZESPÓŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

25 kwietnia 2022 r.  - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiegp Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach, podczas którego 
podjęto uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13  maja  2022  r.   -  Zwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.
w Mysłowicach  podczas  którego podjęto uchwały:  1)  w sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  Spółki
z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021
do 31 grudnia 2021 roku, 2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, 3) w sprawie
rozpatrzenia  i  zatwierdzenia   Sprawozdania  Zarządu  z  działalności  spółki  w  okresie  od  1  stycznia  2021  do  31  grudnia  2021  roku,
4) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Mysłowicach działalności  w roku obrotowym 2021, 5) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,  6)  w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 7) w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO I REAGOWANIA

KRYZYSOWEGO

Fundusz Wsparcia Wojewody Śląskiego  - przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją zbiorowych
miejsc zakwaterowania - ok. 250 tyś. zł.

Umowy: 1. Szkoła językowa LevelUp - kurs j. polskiego dla ludności uchodźczej - 6 tyś.; 2. Fundacja Spichlerz zakwaterowanie i wyżywienie
dla ludności uchodźczej - 126 tyś. zł.; 3. Refundacja kosztów zakwaterowania i pobytu ludbności uchodźczej dla MOSiR, MOK, OSP oraz
inne zakupy i usługi z tym związane - na bieżąco. Kosztowy, MOPS.

Wydział BP zorganizował miejsca zakwaterowania zbiorowego i zapewnia utrzymanie oraz logistykę związaną z pobytem uchodźców. 


