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Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przedstawić Paniom i Panom Radnym sprawozdanie z realizacji
zadań w 2006 roku.
Zaprezentowany dokument zawiera podsumowanie działalności Urzędu Miejskiego
Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych w poprzednim roku w zakresie:
•

realizowanych gminnych i powiatowych zadań publicznych,

•

zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw,

•

porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej.

Ubiegły rok - kończący moją pierwszą kadencję, charakteryzował się dynamiką
wzrostu rozwoju ekonomicznego i społecznego Miasta. Zwracam szczególną uwagę na
część Sprawozdania dotyczącą podjętych działań w zakresie aktywizacji zawodowej i
ograniczenia bezrobocia. W roku 2006 odnotowano spadek stopy bezrobocia o kolejne
2,8 % w porównaniu z rokiem ubiegłym (2005 r. – 11%, 2006 r. – 8,1%).
Na

powyższy

wskaźnik

miały

znaczący

wpływ

intensywne

działania

w

zakresie

pozyskiwania środkowych finansowych, a także organizacja nowych miejsc pracy przez
podmioty, szczególnie zagraniczne, które inwestują na terenie Miasta i w jego okolicach.
Z satysfakcją można odnotować także wiele inicjatyw podejmowanych przez
czynnie współpracujące z nami organizacje pozarządowe, które coraz liczniej angażowały
się w realizację idei miasta obywatelskiego - otwartego dla mieszkańców i gości.
Chciałbym
świadczonych

dla

także

zwrócić

mieszkańców

uwagę

Państwa

na

przez

pracowników

stały

wzrost

administracji

jakości

usług

samorządowej.

Nadmienię tutaj o wysokich ocenach pracy Centrów Obsługi Mieszkańca i Podatnika, a
także o coraz wyższym poziomie wykwalifikowania kadry urzędniczej, o czym świadczy
minimalny stopień zaskarżania wydawanych decyzji przez organy nadzoru, w odniesieniu
do stałego wzrostu ilości podejmowanych rozstrzygnięć.
Ze względu na szeroki zakres prezentowanych zagadnień i informacji, dotyczących
różnorodnych podmiotów miejskich, proszę Państwa, o pisemne spostrzeżenia, zapytania
lub wnioski, co pozwoli na przygotowanie pełnych i wyczerpujących odpowiedzi.

Wrocław, marzec 2007 r.
Rafał Dutkiewicz
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DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA ORGANÓW MIASTA
DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Działalność Rady Miejskiej Wrocławia w roku 2006, tj. w okresie od I - X 2006
(IV kadencja) i za okres od X - XII (V kadencja):
— liczba sesji Rady Miejskiej Wrocławia – 14 (11 + 3; IV kad. +V kad.),
— liczba posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wrocławia – 215, w tym 189 w IV
kadencji i 26 w V kadencji,
— liczba zgłoszonych projektów uchwał – 481 (392 + 89 ; IV kad. +V kad.),
— liczba podjętych uchwał – 381 (381 + 86 ; IV kad. +V kad.),
— liczba wezwań do usunięcia naruszenia prawa - 12 (8 + 4 ; IV kad. +V kad.),
— liczba złożonych skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 11
(2,3% wszystkich uchwał z 2006) z czego umorzono 3 postępowania, 2 skargi
odrzucono, stwierdzono nieważność jednej uchwały w części, a 5 spraw
pozostaje w toku,
— liczba skarg zgłoszonych na podstawie art. 229 kpa (m.in. na Prezydenta,
kierowników jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego) – 53, z czego 38 nie została uwzględniona, 5 - uwzględniono
w całości, a 3 w części,
— liczba spraw podjętych podczas dyżurów przez Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej – 28,
— liczba spraw podjętych podczas dyżurów przez Radnych – 85,
— liczba zgłoszonych interpelacji przez Radnych – 82,
— liczba zgłoszonych zapytań Radnych – 48.
AKTY PRAWNE ORGANÓW MIASTA

W 2006 roku organy Miasta wydały łącznie 2 592 akty prawne, w tym:
— Rada Miejska Wrocławia, jako organ stanowiący i kontrolny – 420 uchwał
(w tym 38 w V kadencji), z których 82 to akty prawa miejscowego (8 – V
kadencja),
— Prezydent Wrocławia, jako organ wykonawczy – 2 172 zarządzenia (w tym
169 w V kadencji).
Wśród uchwał podjętych w minionym roku przez Radę Miejską najliczniejszą
grupę tworzą uchwały obejmujące zagadnienia z dziedziny planowania i
zagospodarowania przestrzennego. Stanowią one 25,2% całości zbioru.
Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia wg zakresu regulowanych spraw.
Lp.
1.

Zakres regulowanych spraw

Ilość
uchwał

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogółem
106

- przystąpienie do sporządzenia planu

61

- uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego
- inne (protesty i zarzuty do projektu planu, wezwania do
usunięcia naruszenia prawa, skargi do WSA, rozwój
Wrocławia, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego)

34
11

9

2.

Finanse

37

- zmiany budżetu

3.

4.

5.
6.
7.

16

- podatki i opłaty lokalne

5

- pożyczki, kredyty i dotacje

4

- inne (absolutorium, obligacje komunalne ,założenia
społeczno-gospodarcze i WPI, rachunek dochodów
własnych, stawki jednostkowe)
Edukacja

12

- utworzenie jednostek oświaty

13

- likwidacje i przekształcenia jednostek oświaty

39

- inne (sieć szkół, wynagrodzenia dla nauczycieli,
stypendia, dotacje)
Ochrona zdrowia i opieka społeczna

13

65

44

- utworzenie jednostek opieki społecznej

3

- reorganizacja jednostek ochrony zdrowia i opieki
społecznej
- inne ( statuty i finanse jednostek, rehabilitacja, programy
społeczne, rady społeczne ZOZ)
Gospodarka mieniem komunalnym (wspólnoty
mieszkaniowe, gospodarowanie nieruchomościami)
Gospodarka komunalna ( drogi, opłaty za przejazd,
odpady, gosp. wodno-ściekowa)
Ochrona środowiska (lesistość miasta, pomniki przyrody)

2

8.

Kultura i sport (utworzenie i połączenie jednostek kultury,
statuty, nagrody, tytuły, dotacje)

9.

Pozostałe (ustrój, wybory, skargi na Prezydenta,

39
8
27
6
13

skargi do WSA, przystąpienie i wystąpienie ze
114

spółek, strefy ekonomiczne, przyjęcie rodzin z
Kazachstanu, itp.)
Ogółem w 2006 roku

420

Najwięcej wydanych w ubiegłym roku zarządzeń Prezydenta Wrocławia reguluje
sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym. Stanowią one 84,0 % ogółu
podpisanych zarządzeń.
Szczegółowe zestawienie zarządzeń wg regulowanej problematyki.
Lp.

1.

Zakres regulowanych spraw

Ilość
zarządzeń

Gospodarka mieniem komunalnym
w tym:

1826

- odstąpienia od sprzedaży

362

- przeznaczenia nieruchomości do obrotu
- powołania komisji przetargowych i do rokowań

297
153

10

Ogółem

- dzierżawy nieruchomości

147

- prawo pierwokupu nieruchomości

145

- zmiana wysokości udziałów

141

- ogłoszenia przetargu

129

- gospodarka lokalami mieszkalnymi

89

- nabycie nieruchomości

75

- inne (bonifikaty, najem lokali użytkowych, wyłączenie
części wspólnych)

2.

288

Edukacja

97

- powołanie komisji konkursowych,

66

- powołanie komisji egzaminacyjnych,

13

- stypendia,

6

- inne

3.

12

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

34

(rozpatrzenie uwag i wniosków do planów)

4.

Finanse

84

(zmiany budżetu, układ wykonawczy i jego zmiany)

5.
6.

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

35

Nadzór właścicielski

21

(zbycie akcji i udziałów, nagrody roczne dla prezesów spółek)

7.

Pozostałe

75

(infrastruktura, transport, organizacja, bezpieczeństwo, kultura,
sport i rekreacja)

Ogółem w 2006 roku
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PREZYDENCKA INICJATYWA PRAWODAWCZA

W roku sprawozdawczym Prezydent Wrocławia skierował na sesje Rady Miejskiej
265 projektów uchwał, z których Rada Miejska uchwaliła 258. Po przekazaniu na
sesje Rady wycofano i zdjęto z porządków obrad 5 projektów, jeden projekt
podjęty został w formie stanowiska, a jeden jako zapis w protokole (dot.
przyjęcia sprawozdania z działalności).
Prezydenckie projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w okresie od listopada 2002 r. do
końca 2006 r.

ROK

2002
2003
2004
2005
2006

Projekty
uchwał
skierowane
na sesję
Rady
Miejskiej

29
321
1693
595
243

w tym:
w tym:
uchwalone

29
296
1655
588
220

uchwalone
w
II czytaniu
2
5
10
9
8

wycofane
po
skierowani
u
na sesję

nie podjęte
na sesji
(w tym
skierowane
do II czytania)

21
33
7
4

4
1
1

11

nie
wprowadzone
do porządku
obrad

skierowane
na sesję
w
następnym
roku

1
1

3
1

Razem
2881
2788
34
65
2006*
22
38
2
Razem
2903
2826
36
65
* projekty uchwał skierowane na sesję RM V kadencji.
AKTY PRAWNE KIEROWNIKA URZĘDU

6
6

2
2

4
4

W 2006 roku Prezydent Wrocławia wydał 40 wewnętrznych aktów prawnych w
tym 38 zarządzeń.
POROZUMIENIA

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 6 porozumień i 3 aneksy do
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji
rządowej z czego:
— 2 porozumienia i 3 aneksy zawarte zostały z gminami w sprawach: jedno –
realizacji obowiązku szkolnego i przedszkolnego dzieci i uczniów z
miejscowości w Gminie Długołęka, pozostałe – wykonywania w ramach
komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z
niektórymi miejscowościami,
— 3 porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach
założenia i prowadzenia szkół
— jedno porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie zadań
edukacyjnych na rzecz społeczności romskiej.
Poniższe zestawienie wskazuje liczbę zarejestrowanych porozumień i aneksów
zwartych w sprawach realizacji zadań publicznych z jednostkami samorządu
terytorialnego i organami administracji rządowej, bez rozróżnienia na
porozumienia i aneksy do porozumień w latach 2003-2006.
POROZUMIENIA

2003

2004

2005

2006

Ogółem

Z innymi gminami

1

6

3

5

15

Z innymi powiatami

-

1

1

-

2

Z ministrami i kierownikami
urzędów centralnych

-

-

1

4

5

Ogółem

1

7

5

9

22

TEKSTY JEDNOLITE

Sporządzono i przekazano Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia 7
projektów tekstów jednolitych uchwał:
— nr XXII/1816/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie programu pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami,
przeznaczonego dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy
Wrocław dot. pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
— nr XXX/2267/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od
podatku od nieruchomości,

12

—
—

—

—

—

nr XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia,
nr XXIII/739/00 z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania na obszarze Wrocławia dla przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 października
2000 roku,
nr XV/495/99 z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu
budżetowego Gminy Wrocław o nazwie Miejski Ogród Zoologiczny w jednostkę
budżetową,
nr LII/803/98 z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie "Zarząd Gospodarki Odpadami" oraz likwidacji zakładu
budżetowego o nazwie "Zarząd Gospodarki Odpadami",
nr XXXIV/1117/01 z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław, działającej w formie jednostki
budżetowej pod nazwą "Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem
Mieszkaniowym".

Teksty jednolite uchwał wymienionych w pkt 1-4 ogłoszone zostały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. odpowiednio nr 83, nr 80, nr
236, nr 247.
DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA ORGANÓW GMINY W LATACH 1990 - 2006
(DANE PORÓWNAWCZE).

W wyniku działalności legislacyjnej na przestrzeni lat 1990 - 2006 organy Miasta
podjęły łącznie 29 552 akty prawne w formach: uchwał, zarządzeń, stanowisk,
rezolucji i apeli, w tym:
— Rada Miejska Wrocławia: 6 664 uchwały, 43 stanowiska, 5 apeli, 4 rezolucje;
— Zarząd Miasta Wrocławia (do 18 listopada 2002 r.): 13 546 uchwał,
1 zarządzenie porządkowe;
— Prezydent Wrocławia: 9 289 zarządzeń.
W podziale na organy i kadencje działalność legislacyjna organów Miasta
przedstawia się następująco:
Organy Miasta – razem 29 552 akty, w tym:
— Rada Miejska Wrocławia – razem 6 716 aktów,
— Zarząd Miasta Wrocławia - razem 13 547 aktów,
— Prezydent Wrocławia – razem 9 289 aktów.
I kadencja – ogółem 2 684 akty, w tym:
— Rada Miejska Wrocławia – razem 541 aktów, w tym:
538 uchwał,
3 stanowiska;
— Zarząd Miasta Wrocławia - razem 2 143 uchwały.
II kadencja – ogółem 5 593 akty, w tym:
— Rada Miejska Wrocławia – razem 850 aktów, w tym:
820 uchwały,
24 stanowiska,
3 apele,

13

—

3 rezolucje;
Zarząd Miasta Wrocławia - razem 4 743 uchwały.

III kadencja – ogółem 8 548 aktów, w tym:
— Rada Miejska Wrocławia – razem 1 887 aktów, w tym:
1 878 uchwał,
8 stanowisk,
1 rezolucja;
— Zarząd Miasta Wrocławia - razem 6 661 uchwał.
IV kadencja – ogółem 12 520 aktów, w tym:
Rada Miejska Wrocławia – razem 3 400 aktów, w tym:
3 390 uchwały,
8 stanowisk,
2 apele;
— Prezydent Wrocławia - razem 9 120 aktów, w tym:
2002 r. – 73 zarządzenia,
2003 r. – 1 959 zarządzeń,
2004 r. – 2 428 zarządzeń,
2005 r. – 2 657 zarządzeń,
2006 r. – 2 003 zarządzenia.
—

V kadencja (2006 r.) – ogółem 207 aktów, w tym:
— Rada Miejska Wrocławia – razem 38 aktów,
— Prezydent Wrocławia – razem 169 zarządzeń

Zestawienie liczbowe aktów prawnych Rady Miejskiej, Zarządu Miasta i
Prezydenta Wrocławia podjętych w latach 1990 – 2006
Uchwały
Rady Miejskiej
Wrocławia

Rok
podjęcia

1990
1991
1992
1993
1994

96
128
143
114
129

1995
1996
1997
1998

155
162
276
205

1999
2000
2001

475
395
497

2002 Zarząd

503

Uchwały Zarządu Miasta
/zarządzenia Prezydenta
Wrocławia

I - 57
II - 72

49
359
684
499
831

II-155
III- 50

1007
1074
1397
985
1312
1562
1739

III-461
IV-42

2003

463

1959

2004

1792

2428

14

I - 552
II - 279

1

do 30.08.01 – 998
po 30.08.01 - 741

2048
73

Prezyd
ent

Zarządzenia
porządkowe
Zarządu

zarządzenia
Prezydenta

2005

711

2006

420

Ogółem 1990 – 2006

2657
IV-382
V-38

6.664

2172
22.835

15

do 05.12.06 – 2003
od 06.12.06 - 169

1

Zestawienie liczbowe stanowisk, apeli i rezolucji podjętych przez Radę Miejską w latach
1990 – 2006
Rodzaj aktu

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

stanowiska
apele

1
-

1
-

8
-

7
-

5
-

3
3

2
-

1
-

4
-

rezolucje

-

-

-

-

3

-

-

-

1

Ogółem

1

1

8

7

8

6

2

1

5

Rodzaj aktu
stanowiska
apele
rezolucje
Ogółem

2001
2
2

2002
4
4

2003
1
1

2004
3
3

2005
2
2
3

2006
-

Ogółem
43
5
4
52

AKTY PRAWNE KIEROWNIKA URZĘDU.

Od początku funkcjonowania urzędu samorządowego do końca 2006 r. kierownik
Urzędu wydał 600 wewnętrznych aktów prawnych. Ich zestawienie liczbowe
prezentuje poniższa tabela.
Zestawienie liczbowe zarządzeń, postanowień, pism okólnych i poleceń służbowych
wydanych przez kierownika urzędu w latach 1990-2006
Nazwa aktu
zarządzenia
postanowienia
pisma okólne
polecenia służb.
Razem
Nazwa aktu
zarządzenia
postanowienia
pisma okólne
polecenia służbowe
Razem

1990

1991

18
14

16
6

15
14

7
3

12
2

23
5

26
23

22
9

33
10

28
6

200
0
26
11

32

22

29

10

14

28

49

31

43

34

37

2001
28
4

32

1992

2002
32
8

40

1993

1994

2003
54

2004
45

9
3
66

2
47

1995

2005
46

1996

2006
38
2

46

38

1997

1998

1999

Razem
469
115
13
3
600

Przy uwzględnieniu okresów sprawowania funkcji przez poszczególnych
Prezydentów Wrocławia podział wydanych wewnętrznych aktów prawnych
przedstawia się następująco:
— Prezydent Bogdan Zdrojewski:
ogółem wydał 350 aktów w tym 245 zarządzeń, 105 postanowień,
w latach 1990 – 2000 ogółem wydał 329 aktów, w tym: 226
zarządzeń, 103 postanowienia.
w 2001 roku wydał 21 aktów, w tym: 19 zarządzeń, 2
postanowienia.
— Prezydent Stanisław Huskowski:
ogółem wydał 47 aktów w tym: 40 zarządzeń, 7 postanowień.
w 2001 roku wydał 11 aktów, w tym: 9 zarządzeń, 2 postanowienia.
w 2002 roku wydał 36 aktów, w tym: 31 zarządzeń, 5 postanowień.
— Prezydent Rafał Dutkiewicz (od 19.11.2002 r.):
ogółem wydał 203 akty w tym: 184 zarządzenia, 3 postanowienia,
13 pism okólnych, 3 polecenia służbowe.
16

w 2002 roku wydał 4 akty, w tym: 1 zarządzenie, 3 postanowienia,
w 2003 roku wydał 66 aktów, w tym: 54 zarządzenia, 9 pism
okólnych, 3 polecenia służbowe,
w 2004 roku wydał 47 aktów, w tym: 45 zarządzeń, 2 pisma okólne,
w 2005 roku wydał 46 wewnętrznych zarządzeń,
w 2006 roku wydał 40 aktów, w tym: 38 zarządzeń, 2 pisma okólne,
AKTYWNOŚCI PREZYDENTA WROCŁAWIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE
STOWARZYSZENIAMI, FUNDACJAMI, JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, A TAKŻE ISTOTNYCH SPOTKAŃ, WIZYT,
UDZIAŁU W KONFERENCJACH,

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE Z UDZIAŁEM
PREZYDENTA WROCŁAWIA.
Europejskie forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw
W dniach 29 maja – 2 czerwca odbył się cykl spotkań w ramach „Europejskiego
Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, w tym:
— Międzynarodowa Konferencja Bringing Europe from the Bottom. Bringing
together SMEs with Local and Regional Governments odbyła się w dniach 29 –
30 maja 2006. Spotkanie z udziałem ok. 150 uczestników z całej Europy
zostało zorganizowane przez Unię Małych i Średnich przedsiębiorstw –
organizację przedsiębiorców afiliowana przy Parlamencie Europejskim,
— Spotkanie uczestników Programu PLATO – w dniach 30, 31 maja 2007 r.
— Forum Przedsiębiorców „Futuralia”
Forum FUTURALLIA to największe spotkanie małych i średnich przedsiębiorstw
mające na celu ułatwienie nawiązywania partnerstwa pomiędzy firmami z całego
świata.
Forum Futurallia stworzyło uczestnikom wyjątkową okazję do nawiązania
wartościowych kontaktów biznesowych i pozwoliło zaprezentować potencjał
polskiego sektora MSP.
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Ponad 1200 przedsiębiorców - liderów sektora MSP z 39 krajów, przeprowadziło
podczas dwóch dni łącznie prawie 8000 indywidualnych rozmów biznesowych.
Spotkania odbywały się przy 389 stolikach rozstawionych w Hali Ludowej, której
całe wnętrze zostało specjalnie zabudowane i zaaranżowane na potrzeby Forum.
Wrocławska edycja Forum była największą w historii a w śród najliczniej
reprezentowanych krajów znalazły się:
— Polska (506 uczestników),
— Francja (203 uczestników),
— Belgia (93 uczestników),
— Czechy (41 uczestników),
— Chiny (35 uczestników),
— Włochy (34 uczestników),
— Niemcy (31 uczestników),
— Kanada (24 uczestników),
— Wielka Brytania (21 uczestników).
Kraje reprezentowane po raz pierwszy to: Słowacja, Bułgaria, Ukraina, Cypr,
Bangladesz, Nepal.
Po raz pierwszy Forum Futurallia zostało zorganizowane w Europie ŚrodkowoWschodniej oraz poza strefą francuskojęzyczną.

SPOTKANIA W RAMACH STARAŃ O LOKALIZACJĘ EUROPEJSKIEGO
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO I ORGANIZACJĘ EXPO 2012
Inauguracja Programu promocji EIT Plus:

W dniu 19 kwietnia 2006 r. w Auli Leopoldiunum Uniwersytetu Wrocławskiego
odbyła się uroczysta inauguracja promocji programu EIT Plus. Zaproszenie
Prezydenta do wzięcia udziału w spotkaniu przyjęło kilkaset osób. Samorząd
reprezentowali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski, Radę
Miejską Wrocławia Przewodniczący Grzegorz Stopiński oraz grupa Radnych.
Obecni byli Rektorzy Wrocławskich uczelni oraz naukowcy a także wrocławscy
Parlamentarzyści Licznie przybyli studenci i uczniowie. Dzięki zainstalowanym na
sali komputerom wszyscy obecni na sali goście mogli dopisać swe nazwiska do
liczby inicjatorów projektu.
Wizyta Premiera

W dniu 14 czerwca 2006 Premier Kazimierz Marcinkiewicz odwiedził Wrocław.
Jednym z punktów programu dnia było spotkanie ze środowiskiem
samorządowym zorganizowane w Urzędzie Wojewódzkim. Oprócz gospodarza
spotkania - Wojewody Dolnośląskiego z Premierem spotkali się Marszałek
Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia. Podczas spotkania
przedstawiono dwa kluczowe dla Wrocławia projekty: EXPO 2012 oraz EIT Plus.
Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Europejskiej

Dnia 10 lipca 2006 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose M. Barroso
przyjął na spotkaniu Profesora Jerzego Buzka wraz z delegacją z Wrocławia.
Tematem spotkania był projekt EIT Plus.
Podczas 45 minutowego spotkania Przewodniczący Komisji Europejskiej wyraził
się z uznaniem o staraniach Wrocławia. Zauważył, że Polska jest jedynym krajem
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który konsekwentnie zabiega o utworzenie EIT. Jednomyślnie na ten temat
wypowiadają się Rząd, środowiska naukowe oraz politycy.
W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski (oraz Rektor Politechniki
Wrocławskiej) Tadeusz Luty, Członek EURAB-u i doradca Prezydenta Wrocławia
Profesor Jerzy Langer, a także wrocławski eurodeputowany Jacek Protasiewicz.
Wizyta szefów misji dyplomatycznych

Dnia 10 września 2006 r. z wizytą we Wrocławiu gościła grupa szefów misji
dyplomatycznych państw będących członkami BIE. Wizyta była okazja do
zaprezentowania planów organizacji wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu. Goście
zwiedzili Wrocław, oraz uczestniczyli w uroczystym koncercie odbywającym się w
ramach festiwalu „Wratislavia Cantans”.
Konferencja „Kultura czasu wolnego w gospodarkach światowych”

W dniach 19-20 października 2006 r. Prezydent Wrocławia uczestniczył w
organizowanej przez Departament Prezydenta konferencji naukowej „Kultura
czasu wolnego w gospodarkach świata”. Konferencja była pierwszą z cyklu
podobnych spotkań organizowanych w ramach kampanii informacyjno –
promocyjnej przed ostateczną decyzja ws. organizacji wystawy EXPO 2012 r.

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI
Miasto Wrocław należy do:
— Fundacji Unii Metropolii Polskich – w ramach której podjęto działania:
opinia do Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 2013;
ocena wstępnego projektu Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 2013;
wspólne wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i
Senatu o konieczności sformułowania polityki metropolitalnej państwa oraz
inwestycji drogowych , kolejowych i lotnisk poprawiających komunikację
pomiędzy głównymi miastami Polski;
— "METREX" Międzynarodowego Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Regionów i
Miast Metropolitalnych;
— Fundacji "Kolegium Europy Wschodniej" – w ramach której uczestniczono w
bieżących działaniach, min. w Dniach Kultury Ukraińskiej, wymianie
studentów;
— Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich – w ramach którego
opiniowana i uczestniczono w działaniach na rzecz zagospodarowania Odry
(we Wrocławiu budowa Mariny);
— Stowarzyszenia Miast "Na Kupieckim Szlaku";
— Związku Międzygminnego SLĘZA – OŁAWA;
— Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej;
— Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – w ramach której
podjęto inicjatywę na rzecz pozyskania we Wrocławiu sponsorów dla remontu
Pałacu Baworowskich we Lwowie i powstania filii Ossolineum z Wrocławia.
Przekazanie kamienicy w Rynku (dawne Muzeum Medalierstwa) na rzecz
Ossolineum, gdzie znalazła swe miejsce stała wystawa cennych rękopisów, w
tym między innymi "Pan Tadeusz";
— Stowarzyszenia Miast Europejskich "EUROCITIES";
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—

Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej "CONVENTION BUREAU".

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W ramach działania Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęto następujące
zadania:
— w zakresie monitorowania występujących zagrożeń i prognozowania rozwoju
sytuacji:
dyspozytorzy służb miejskich przyjęli i podjęli do realizacji 5 420 zgłoszeń
związanych z przestrzeganiem porządku publicznego i bezpieczeństwem na
terenie Wrocławia – zgłoszenia usterek i awarii w infrastrukturze
komunalnej oraz 4616 podjętych interwencji dotyczących zadysponowania
sprzętu technicznego (lawet) do usuwania pojazdów po wypadkach lub
zaparkowanych w niedozwolonych miejscach,
Centrum Kierowania Straży Miejskiej działające w ramach Centrum
Zarządzania Kryzysowego przyjęło 20 951 zgłoszeń od mieszkańców
Wrocławia;
— w
zakresie podejmowania medycznych działań ratowniczych wobec
mieszkańców będących w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
Centrum Powiadamiania Ratunkowego działające w ramach Centrum
Zarządzania Kryzysowego przyjęło 117 975 zgłoszeń od mieszkańców
Wrocławia dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia;
— w zakresie opracowywania i aktualizowania planów będących w gestii
Centrum Zarządzania Kryzysowego:
zaktualizowano Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią wraz z danymi
ujętymi w załącznikach, które co pół roku przesyłano do Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
przeprowadzono bieżącą aktualizację bazy danych obejmujących
zabezpieczenia powodziowe w tym szczególnie dotyczące pozyskiwania
materiałów niezbędnych w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej,
na bieżąco aktualizowano Plan Reagowania Kryzysowego,
utworzono i aktualizowano Powiatowy Plan Zabezpieczenia Medycznych
Działań Ratowniczych,
zaktualizowano bazę danych dotyczącą zabezpieczenia działań w
warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze Miasta,
opracowano dokumentację stałego dyżuru i Głównego Stanowiska
Kierowania Prezydenta Miasta dla potrzeb Działu Obronnego,
opracowano procedury współdziałania pomiędzy inspekcjami, służbami i
strażami na wypadek wystąpienia pandemii ptasiej grypy.
— w zakresie nadzoru nad zabezpieczeniem Miasta na wypadek wystąpienia
sytuacji nadzwyczajnych umożliwiającym zachowanieciągłości funkcjonowania
jego struktur:
zakupiono tablice informacyjne do oznakowania stref i rejonów zagrożenia
wirusem ptasiej grypy,
zakupiono 100 kompletów odzieży ochronnej dla ekip działających w
rejonach gdzie stwierdzono zagrożenie wirusem ptasiej grypy,
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zakupiono aktualne mapy i plany Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego dla
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego
oraz służb, inspekcji i straży,
zlecono wykonanie przez firmę EKO VITA utylizacji odczynników ze
szkolnych laboratoriów w 15 placówkach /ok. 570 kg/ oraz zebranej na
terenie miasta rtęci /ok. 3 kg/,
dokonywano bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu będącego na
wyposażeniu Centrum
Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia
ciągłości pracy
Centrum Kierowania Straży Miejskiej, Centrum
Powiadamiania Ratunkowego oraz dyspozytora miejskiego,
zmodernizowano zaplecze techniczne na potrzeby Centrum Zarządzania
Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego poprzez zakup 7
monitorów wielkoekranowych,
w okresie od 2 do 10 sierpnia realizowano odbiór techniczny stacji
telemetrycznych na rzece Odra w Czernicy, Trestnie, Swojczycach,
Opatowicach, Szczytnikach, Janówku na Niskich Łąkach, Osobowicach,
Kępie Mieszczańskiej oraz przy Moście Warszawskim, Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Moście Sikorskiego mających na celu bezpośredni przekaz informacji do Centrum Zarządzania
Kryzysowego odnośnie poziomu wody i natężenia przepływu w okresach
zagrożenia powodziowego. Wraz z dwoma stacjami monitoringu
wybudowanymi w pierwszym etapie w miejscowościach Brzeg i Oława oraz
z planowanymi do wybudowania w tym roku na dopływach Odry –
Widawa, Bystrzyca, Oława i Ślęża – będą stanowiły kompleksową sieć
monitorującą Wrocławski Węzeł Wodny w okresach zagrożenia
powodziowego. Koszt budowy automatycznych telemetrycznych 14 stacji
pomiarowych poziomu rzeki Odry wyniósł – 1 244 500 zł,
zapewniono łączność cyfrową TETRA dla służb inspekcji i straży z terenu
Wrocławia celem lepszej koordynacji i współdziałania na wypadek
potencjalnych zagrożeń,
doposażono Pogotowie Ratunkowe, PSP i Straż Miejską w radiotelefony
oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem.
w zakresie współpracy i nadzoru w przedmiocie swojego działania z
jednostkami organizacyjnymi:
udział w okresowym przeglądzie wałów przeciwpowodziowych: kwiecień –
maj; październik – grudzień,
udział w pracach zespołu realizującego program budowy przelewu OdraWidawa,
udział w posiedzeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie
niesienia pomocy bezdomnym w okresie niskich temperatur,
udział w opracowaniu i wykonywaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji
programu „Bezpieczne Wakacje 2006” wraz z Policją i Strażą Miejską,
udział w pracach Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej
Odry,
udział w posiedzeniach komisji do spraw powypadkowych oraz w
opracowaniu protokołów powypadkowych;
w ramach realizacji zadań Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego:
opracowano plan pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
opracowano materiały do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu
Reagowania Kryzysowego,
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opracowano
plan
szkolenia
Powiatowego
Zespołu
Reagowania
Kryzysowego w 2006 r,
zwołano dwa posiedzenia PZRK w sytuacji zagrożenia powodziowego
(kwiecień i sierpień);
w ramach realizowania polityki informacyjnej związanej z wprowadzaniem
stanu klęski żywiołowej oraz sytuacjami nadzwyczajnych zagrożeń:
w sytuacjach zagrożenia powodziowego w okresie od 30 marca do 19
kwietnia, na wniosek Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania
Kryzysowego, Zarządzeniem Nr 7665/ 06 Prezydenta Wrocławia z dnia 30
marca 2006 r., ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego we
Wrocławiu; a Zarządzeniem Nr 7666/06 z dnia 1 kwietnia 2006 r.
ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego w okresie: 8 do 23 sierpień.
Zarządzeniem Nr 8398/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2006
ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego na rzece Bystrzycy w
granicach administracyjnych Miasta,
zrealizowano procedury określone w zarządzeniu Powiatowego Lekarza
Weterynarii dotyczące zagrożenia wirusem ptasiej grypy;
w ramach udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dotyczących
zadań realizowanych w Centrum Zarządzania Kryzysowego:
udział w szkoleniu zapoznawczym z zadaniami i działaniem zespołu
BIOHAZARD, a dotyczącym zasad wykorzystania go w warunkach realnego
zagrożenia wirusem ptasiej grypy.
opracowano procedury działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w
warunkach zagrożenia wirusem ptasiej grypy oraz zasad współdziałania z
zespołem BIOHAZARD,
udzielano na bieżąco konsultacji dla studentów wyższych uczelni i uczniów
szkół średnich opracowujących prace magisterskie, kursowe i referaty z
zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia powodziowego,
udział w szkoleniu związanym z obsługą Systemu Wspomagania
Dowodzenia. Zorganizowanym przez firmę WASKO.
udział w prezentacji działalności firmy BELFOR dotyczącej restytucji mienia
po pożarach i zalaniach,
udział w konferencji naukowo-technicznej „HYDROTECHNIKA VIII–2006” w
Ustroniu (9-11 maja),
udział w dniach 13-14 listopada w m. Frankfurt n/Odrą w konferencji
regionalnej „Oder Region” zorganizowanej przez Uniwersytet Europejski
„Viadrina” na temat „Ochrona przeciwpowodziowa na szczeblu lokalnyminformacja i współpraca w regionie nadodrzańskim”,
przeprowadzanie pokazu i omówienie zasad działania i funkcjonowania
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
dla
uczniów
szkół
ponadpodstawowych Wrocławia.

PROGRAMU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WE WROCŁAWIU
Realizując główne cele „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w
latach 2005-2008” (przyjętego Uchwałą nr XXXI/2276/04 Rady Miejskiej
Wrocławia dnia 9 grudnia 2004 r.) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w roku 2006 kontynuował rozpoczęte w latach ubiegłych zadania
określone w programie. Zdecydowana większość podprogramów była
wykonywana bezpośrednio – zgodnie z kompetencjami - przez służby
mundurowe (Policję, Straż Miejską, Komendę Miejską Państwowej Straży
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Pożarnej) oraz inne jednostki organizacyjne (Rady Osiedli, Stowarzyszenia,
Fundacje itp.).
W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji zrealizowano programy
prewencyjne, których celem jest ograniczenie przestępczości wśród nieletnich,
organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze,
zapobieganie patologiom społecznym, ograniczenie drobnych kradzieży w
środkach komunikacji miejskiej, instytucjach publicznych, centrach handlowych,
lokalach gastronomicznych. Wśród zrealizowanych programów można wymienić
m.in.: "Stop kradzieżom", "STOP 24", „Pomagajmy sobie wzajemnie”, „Karta
rowerowa", „Działania profilaktyczne skierowane przeciwko narkomanii”, "
Bezpieczna droga do szkoły", "Komisarz Lew", „Taksówkarz”, „Prewencja w
przedszkolach”, „Twój rower - Twoja własność”.
Realizując „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2005-2008”
zakupiono dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu m.in. niżej wymieniony
sprzęt:
— tuby elektroakustyczne w ilości 3 sztuk, noktowizory Yukon MT 4 Kit z maską
2 szt., lornetki Delta Optical Silver 10x50 7szt., latarki SL-20XP 12 szt.;
— kamery i aparaty cyfrowe;
— samochody oznakowane Skoda Oktawia 5 szt.;
— samochody nie oznakowane Fiat Albea 5 szt., Fiat Stilo 2 szt.
Ponadto zorganizowano zabezpieczenie przez policjantów wrocławskich
skrzyżowań i objazdów w trakcie remontów ulic i skrzyżowań (Pl. Grunwaldzki,
Powstańców Śl., Most Szczytnicki) oraz dróg dojazdowych do wrocławskich
cmentarzy w okresie „Wszystkich Świętych”. Zabezpieczono również imprezę
sylwestrową „Sylwester pod dobrą Gwiazdą” organizowaną przez Urząd.
W ramach zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazano środki
finansowe w kwocie 1 000 000 zł na wyposażenie kwaterunkowe, roboty
adaptacyjne oraz zakup samochodów dla potrzeb służby kandydackiej, która
rozpoczęła działania od miesiąca października.
W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych:
−
wsparto finansowo kwotą blisko 100 000 zł wrocławskie szkoły, przy
których funkcjonują Grupy Prewencyjnego Wsparcia (na zakup materiałów i
wyposażenia niezbędnych do prowadzenia GPW),
−
zorganizowano i przeszkolono - z zakresu pracy z nieletnimi, profilaktyki
prawnej
nieletnich,
warsztatów
z
uzależnień,
odpowiedzialności
psychologiem - członków Grup Prewencyjnego Wsparcia (w skład Grupy
wchodzą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, kadry szkoły, parafii,
ośrodka pomocy społecznej. Zadaniem Grupy jest monitorowanie zagrożeń
wśród młodzieży oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.). Szkolenie
było przeznaczone dla członków nowo powołanych Grup,
−
zorganizowano
dwa
szkolenia
dla
członków
wszystkich
Grup
Prewencyjnego Wsparcia nt. prostytucji nieletnich oraz zagrożeń płynących z
Internetu. Szkolenia te prowadziły osoby pracujące na co dzień w
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−

fundacjach zajmujących się przedmiotową problematyką tj. Kidprotect oraz
Misja Dworcowa,
przygotowano postępowanie przetargowe na „Dostawę i instalację systemu
monitoringu w placówkach oświatowych” zaplanowano instalację kamer w
12 szkołach. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferty złożone
przez Wykonawców nie spełniały wymagań Zamawiającego i podlegały
odrzuceniu. Następne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w
grudniu 2006 r.

W celu zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej służb ratownictwa
specjalistycznego zostały dofinansowane dwie jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej:
Jednostka
Ratownictwa
Specjalistycznego
zajmująca
się
poszukiwaniem osób w gruzowiskach przy pomocy psów poszukiwawczych oraz
Oddział Ratownictwa Wodnego zajmujący się ratownictwem nawodnym i
podwodnym.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu
bezpieczeństwa publicznego zostały wybrane w drodze konkursu na
zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dzieci i młodzieży mających na celu
zagospodarowanie młodym mieszkańcom Wrocławia czasu pozalekcyjnego.
Zorganizowanie konkursów wynikło z potrzeby zapobiegania demoralizacji i
przestępczości, pomocy psychologicznej, pomocy rodzinom w wychowaniu oraz
wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Oferty zostały wybrane w drodze głosowania
przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
Program „Wrocławska Liga Sportowa” był realizowany przez:
—

Rzym.-Kat. Parafię pw. Ducha Świętego,

—

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wrocławski Klub Sportowy "Kleczków"
Wrocław,

—

Uczniowski Klub Piłkarski „Pogoń” Wrocław,

—

„Katolicki Uczniowski Klub Sportowy”.

W celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby utonięć zlecono
przeprowadzenie patroli wodnych na rzece Odrze. Realizacja tego zadania została
powierzona Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.
W ramach konkursu profilaktyka i informacja, o destrukcyjnej działalności sekt,
niektórych ruchach religijnych i pseudoreligijnych dotacja została przekazana dla
Klasztoru o.o. Dominikanów we Wrocławiu. Program ten jest realizowany poprzez
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działalność Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i
Sektach, który gromadzi, udziela i analizuje informacje o nowych ruchach
religijnych i sektach we Wrocławiu.
Współpraca z w/w służbami, organizacjami i instytucjami przebiegała
prawidłowo, a zlecone zadania zostały zrealizowane zgodnie z umowami.
WYDATKI NA REALIZACJĘ „PROGRAMU
WROCŁAWIU” W ROKU 2006

POPRAWY

BEZPIECZEŃSTWA

WE

W 2006 roku na realizację „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w
latach 2005 – 2008” wydano ogółem kwotę: 2 412 300 z, z czego:
— Policja – 1 708 200 zł (w tym wydatki bieżące: 705 000 zł, wydatki
inwestycyjne: 319.000 zł, remontowe – 14 200 zł)
Dla Komendy Miejskiej we Wrocławiu przekazano kwotę: 1 038 200 zł z
przeznaczeniem na:
200 000 zł – na realizację programów prewencyjnych;
20 000 zł – na szkolenie służb mundurowych;
405 000 zł – na zabezpieczenie ruchu drogowego przy modernizowanych
skrzyżowaniach i mostach oraz w trakcie obchodów święta Wszystkich
Świętych i Wrocławskiego Sylwestra;
50 000 zł - na adaptację budynku przy ul. Średzkiej 52 na Komisariat
Policji Wrocław – Leśnica;
44 200 zł – przeznaczono na modernizację i przebudowę Stanowiska
Kierowania KMP we Wrocławiu oraz remont SRD KMP przy ul. Hubskiej;
319 000 zł – na zakup samochodów służbowych i innego sprzętu techniki
policyjnej dla KMP we Wrocławiu.
670 000 zł – przekazane ogółem dla komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu przeznaczone na wydatki bieżące (287 000 zł) oraz wydatki
inwestycyjne (383 000 zł);
— Ochotnicza Straż Pożarna – 38 000 zł. Przekazano środki dla OSP-ORW i
OSP-JRS z przeznaczeniem na zapewnienie sprawnego funkcjonowania
jednostek działających w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego i
poszukiwawczego;
— Organizacje Pozarządowe – 107 000 zł – środki rozdysponowane przez
organizacje pozarządowe w ramach organizowanych konkursów. Konkursy
dotyczyły: działalności sekt, Wrocławskiej Ligi Sportowej, szkolenia dla
młodzieży zaczynającej naukę na Wrocławskich uczelniach oraz poprawę
bezpieczeństwa na rzece Odrze;
— Inne – 213 200 zł – środki przeznaczone między innymi na: organizację
szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 15 szkołach
ponadgimnazjalnych, zakup materiałów i akcesoriów medycznych, fantomów,
elementy poprawiające widoczność i bezpieczeństwo na drodze, na
organizację szkoleń członków Grup Prewencyjnego Wsparcia, na poprawę
bezpieczeństwa ekologicznego, opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego
Wrocławia oraz na nagrody dla policjantów i strażaków wyróżniających się w
realizacji Programu.
Wydatkowano również kwotę 354 900 zł poprzez utworzenie dysponentem:
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—

—

—
—
—
—

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 200 000 zł - na zakup
ubrań specjalistycznych, wyposażenia specjalistycznego jednostek,
przeglądy techniczne sprzętu, program prewencyjny oraz szkolenie w
zakresie doskonalenia zawodowego;
Straż Miejską Wrocławia – 31 000 zł –
na realizację programów
bezpieczeństwa, szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego służb
mundurowych oraz na bezpieczeństwo ekologiczne;
Szkoły – 90 200 zł – na realizację programu „Grupy Prewencyjnego
Wsparcia”;
Szkoły i Przedszkola – 7 000 zł – na realizację
programu „Karta
Rowerowa”;
Szkołę Podstawową nr 28 – 6 700 zł – na realizację programu „Wykonanie
oświetlenia wnętrz podwórkowych zagrożonych przestępczością”;
Szkoły – 20 000 zł – na realizację programu „Edukacja ekologiczna”.

ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
(realizacja ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych - tekst jedn. Dz.U. Nr 108, poz. 909)
W 2006 r. wpłynęło 87 wniosków dotyczących imprez masowych – 85 wniosków
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i 2 wnioski o zmianę
wydanego wcześniej zezwolenia. Wszystkie wnioski zostały załatwione
pozytywnie. W wyniku ich rozpatrzenia wydanych zostało :
— 56 zezwoleń jednorazowych
— 27 zezwoleń na imprezy odbywające się według ustalonego terminarza,
— 2 zezwolenia roczne
— 2 decyzje zmieniające wydane zezwolenia.
Zezwolenia dotyczyły:
— 21 – przeprowadzenia imprezy sportowej,
— 18 – przeprowadzenia imprezy rozrywkowej,
— 24 – przeprowadzenia imprezy artystycznej,
— 20 – przeprowadzenia imprezy artystyczno - rozrywkowej,
— 1 – przeprowadzenia imprezy sportowo-artystycznej,
— 1 – przeprowadzenia konferencji naukowej.
Ponadto odbyło się 11 imprez masowych kwalifikowanych przez Policję jako
imprezy o podwyższonym ryzyku (mecze piłki nożnej).
Przeprowadzono kontrolę 54 imprez masowych (zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych - tekst jedn. Dz.U. Nr 108, poz. 909).
Kontrolą objęto :
— liczebność, uprawnienia, oznakowanie, wyposażenie i rozmieszczenie
służby porządkowej;
— organizację zabezpieczenia i ewakuacji wynikającą z planu graficznego;
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umieszczenie regulaminu imprezy i regulaminu obiektu;
funkcjonowanie monitoringu;
— spełnienie warunków wynikających z opinii organów o których mowa w art.
7 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli:
— brak jednolitego umundurowania służb porządkowych;
— brak wywieszonego regulaminu imprezy (jak wynikało ze złożonego
wniosku);
— zmiana kierownika ds. bezpieczeństwa;
— uszkodzony system monitoringu (kamery);
— brak zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla członków służb porządkowych;
— brak oznaczenia hydrantów w obiekcie.
Stwierdzone odstępstwa nie powodowały zagrożenia dla bezpieczeństwa
uczestników imprezy, dlatego nie było przypadku jej przerwania.
—
—

Do najbardziej spektakularnych i skupiających największą ilość widzów
przedsięwzięć w 2006 r. należały :
— Koncert XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
— zawody żużlowe;
— mecze piłki nożnej z udziałem drużyny Śląska Wrocław;
— mecze koszykówki z udziałem drużyny Śląsk Wrocław;
— Maraton Wrocław;
— Spektakle operowe w ramach Festiwalu Wagnerowskiego „Pierścień
Nibelunga”;
— Międzynarodowy Festiwal “Wratislavia Cantans”;
— Koncert Piotra Rubika pn. „TU ES PETRUS”;
— SENSATION WHITE POLSKA – impreza rozrywkowa;
— „Sound Empire-Armin van Buuren”- impreza rozrywkowa;
— Koncert “Tańczący Derwisze”;
— Wrocław NON STOP;
— Sylwester 2006.
W roku 2006 bardzo wysoko należy ocenić współpracę z niżej wymienionymi
organami, zaangażowanymi w procedurę administracyjną, w omawianym
zakresie:
— Komendą Miejską Policji we Wrocławiu, Wydział Prewencji;
— Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
— Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu;
— Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu.
Na
bieżąco
omawiano
zaistniałe
problemy
i
wymieniano
poglądy.
Przeprowadzono spotkania z wyżej wymienionymi jednostkami oraz wyjazdowe
spotkanie szkoleniowe nt. skuteczności zabezpieczeń imprez masowych na
terenie Wrocławia.
SPRAWY OBRONNE

Realizując główne zadania wynikające z ,,Rocznego Planu Działania” w zakresie
spraw obronnych główny wysiłek skierowano na:
— przygotowywanie i realizację przedsięwzięć związanych z prowadzeniem
poboru na obszarze administracyjnym m. Wrocławia;
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—
—

—
—

opracowanie „Regulaminu organizacyjnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego
Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”;
opracowanie „Planu rozplakatowania obwieszczeń Ministra Obrony Narodowej
oraz Wojskowych Komendantów Uzupełnień Nr 1, i Nr 3 na obszarze m.
Wrocławia ”;
prowadzeniu spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń
osobistych i rzeczowych;
przeprowadzeniu aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu
Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”
oraz ,Planu przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Wrocławia
na potrzeby obronne Wrocławia’.

Pobór do wojska

Przygotowano i przeprowadzono pobór rocznika 1987 dla miasta Wrocławia. W
roku sprawozdawczym we Wrocławiu działały trzy Powiatowe Komisje Lekarskie.
W celu ich prawidłowego działania na okres od 13. lutego 2006 r. do 28 kwietnia
2006 r.:
— użyczono pomieszczenia w placówkach kulturalnych;
— zabezpieczono składy lekarzy i średniego personelu medycznego;
— zawarto umowy z wybranymi przychodniami lekarskimi na wykonanie badań
specjalistycznych kierowanym poborowym.
W 2006 roku wezwano 3 758 poborowych, z czego zgłosiło się 3 474 rocznika
podstawowego oraz wezwano 1 047 poborowych roczników starszych, a zgłosiło
się 607. Wszyscy otrzymali orzeczenie o zdolności do służby wojskowej, a
zgłaszający się po raz pierwszy książeczkę wojskową. Przebadano również 30
kobiet i jednego ochotnika. Na badania specjalistyczne skierowano 380
poborowych.
Skierowano 208 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję, z czego
doprowadzono 96 poborowych. W pozostałych przypadkach sporządzono notatki
podające przyczyny nie zgłoszenia się poborowych.
Od orzeczenia Powiatowej Komisji odwołanie złożyło 40 poborowych.
Sporządzono
5
wniosków
o
wymeldowanie
decyzją
administracyjną,
wykorzystując notatki sporządzone przez Policje informujące o stałym pobycie za
granicą.
Zgodnie z planem w II półroczu 2006 roku przygotowano i przeprowadzono
rejestrację przedpoborowych rocznika 1988. Wezwano 3541 przedpoborowych.
Zgłosiło się i otrzymało potwierdzenie 3200. Sporządzono 83 wnioski o
przymusowe doprowadzenie, z czego Policja zrealizowała 75 doprowadzeń, a w
stosunku do pozostałych przedpoborowych doprowadzający przedłożyli notatki
służbowe.
Po zakończeniu rejestracji i poboru dokonano aktualizacji rejestrów
poszukiwanych.
W roku sprawozdawczym przygotowano i wydano 23 decyzje o uznanie
poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków
rodziny oraz 15 decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki przez
poborowego (żołnierza) nad członkiem rodziny i 11 postanowień o
doprowadzenie do jednostki wojskowej oraz 29 decyzji uchylających decyzje w
sprawie przeznaczenia do wykonania świadczenia osobistego na rzecz obrony.
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W listopadzie 2006 r. w ramach przygotowań do treningu Akcji Kurierskiej
przeprowadzono cykl szkoleń, którym objęto wszystkich pracowników Straży
Miejskiej Wrocławia, na których to zostały nałożone świadczenia osobiste z
przeznaczeniem dla funkcji kuriera.
W dniu 30 listopada 20006 r. przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej
obejmujący swym zasięgiem teren działalności WKU-1 i WKU-3. Z ramienia
Dolnośląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
przebieg
treningu
nadzorował
przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW.
W pierwszym półroczu 2006 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji
kurierskiej w oparciu o nowy podział na rejony i trasy oraz wykonano na
potrzeby Akcji Kurierskiej nową mapę uwzględniającą te zmiany.
Świadczenia na rzecz obrony

Realizowano na bieżąco zadania związane z nakładaniem świadczeń osobistych i
rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych, oraz jednostek organizacyjnych Wrocławia
wykonujących zadania dla potrzeb obrony Państwa. W 2006 roku wydano 602
decyzje administracyjne, w tym:
— nakładające świadczenia rzeczowe - 136
— nakładające świadczenia osobiste - 47
— nakładające świadczenia na nieruchomości - 5
— uchylające świadczenia rzeczowe - 262
— uchylające świadczenia na nieruchomości - 5
— uchylające świadczenia osobiste - 137
— zmieniające świadczenia rzeczowe - 10
Od żadnej z w/w decyzji nie wniesiono odwołania.
Realizację zadań z zakresu oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych, które,
stosownie do zgłoszonych wniosków i własnych potrzeb były przedmiotem
świadczeń rzeczowych, prowadzono zgodnie z „Planem oględzin środków
transportowych i maszyn wydzielanych na potrzeby Sił Zbrojnych z terenu
administrowanego przez Wojskowe Komendy Uzupełnień w 2006 r.” oraz
wybiórczo przez zespół ds. świadczeń.
W 2006 roku w 16 przedsiębiorstwach, jednostkach organizacyjnych Wrocławia
przeprowadzono oględziny nieruchomości i rzeczy ruchomych. W oględzinach
uczestniczyli
przedstawiciele
wojskowych
komend
uzupełnień
oraz
przedstawiciele jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Przeprowadzone
oględziny i kontrole sprzętu wykazały wiele pozytywnych zmian w zakresie
realizacji zadań obronnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa.
Większość kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców
akceptuje i widzi potrzebę realizacji zadań obronnych, w tym wykonywania
świadczeń na rzecz obrony Państwa. Na uwagę zasługuje Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji. Jednostki te sprawy obronne traktują jako element niezbędny i
korzystny dla firmy, który może pełnić ważną rolę w sytuacjach związanych z
powstaniem różnego rodzaju zagrożeń.
Szkolenie obronne
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Szkolenie obronne realizowane było zgodnie z opracowanym „Planem szkolenia
obronnego na 2006 rok. Prowadzone było w dwóch grupach szkoleniowych:
— grupa pracowników Urzędu Miejskiego, którym powierzono prowadzenie
spraw obronnych oraz uczestniczący w ich realizacji (6 godzin szkoleniowych uczestniczyło 26 osób),
— grupa
kierowników
jednostek
organizacyjnych
podporządkowanych
Prezydentowi Wrocławia oraz pracownicy, którym powierzono prowadzenie
spraw obronnych (8 godzin szkoleniowych - uczestniczyło 28 osób).
W dniu 6 grudnia 2006 r. przeprowadzono szkolenie członków zespołu
powołanego Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 19/2006 r., którego
zasadniczym zadaniem jest wypracowanie i określenie struktury Urzędu
Miejskiego Wrocławia oraz zakresów zadań Wydziałów i Biur na czas zagrożenia
bezpieczeństwa i na czas wojny.
Właściwy dobór tematów, dobry poziom prowadzonych zajęć oraz wyrozumiałe
podejście uczestników szkolenia pozwoliło na osiągnięcie założonych celów
szkoleniowych.
BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W ramach zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w Urzędzie realizowano
następujące zadania :
— ochrona przeciwpożarowa w obiektach własnych,
— kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku z uchybieniami stwierdzonymi
w poprzednim okresie,
— kontrola treningów ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej,
— okresowe analizy stanu ochrony przeciwpożarowej.
Zrealizowano zaplanowaną ilość kontroli obiektów własnych Miasta skupiając się
na tych, w których w myśl rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 oraz z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003 r oraz Dz. U. Nr 80 poz.563 z 2006 r.),
występują warunki stanowiące podstawę do uznania użytkowanych budynków
istniejących za zagrażające życiu ludzi.
Przeprowadzono ponadto 181 kontroli organizacji i warunków ewakuacji w
obiektach zawierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób
będących jej stałymi użytkownikami. W trakcie zaś treningów ewakuacji
przeprowadzano kontrole realizacji zaleceń wydanych w związku z uchybieniami
stwierdzonymi w poprzednich okresie.
W roku 2006
ogółem zgłoszonych
zostało 204 treningów ewakuacji, przy czym część z nich zgłoszono po terminie,
a część odwołano.
Wykonano również dwie (zgodnie z planem) „Okresowe analizy stanu ochrony
przeciwpożarowej”.
W zakresie służby BHP zrealizowane zostały w 2006 r. następujące zadania:
— kontrola warunków pracy – 240;
— wstępne szkolenie z zakresu bhp – 417 osób;
— ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – 23;
— ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do pracy – 17;
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—
—

wyposażenie pracowników w okulary ochronne – 73 osób;
analiza stanu bhp – 1.

OBRONA CYWILNA

Realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w instytucjach, przedsiębiorstwach,
jednostkach organizacyjnych i społecznych Wrocławia, sprawdzano podczas
kontroli, zgodnie z rocznym planem kontroli oraz poprzez osobiste kontakty
pracowników Wydziału z pracodawcami i pracownikami zajmującymi się
merytorycznie tą problematyką.
W 2006 roku na zaplanowanych 37 kontroli, zrealizowano 35, od 2 odstąpiono z
powodu przekształceń własnościowych w zakładzie pracy.
Przeprowadzone kontrole wykazały wiele pozytywnych zmian w realizacji zadań
obrony cywilnej. Coraz większa część pracodawców akceptuje i widzi potrzebę
realizacji zadań obrony cywilnej związanej z ochroną ludności i tworzenia
zakładowych formacji obrony cywilnej. Obronę cywilną traktują jako element
korzystny dla przedsiębiorstwa, mogący spełnić ważną rolę w sytuacjach
związanych reagowaniem na różnego rodzaju zagrożenia. Nadal jednak
występują zakłady pracy, których kierownictwo w ogóle nie realizuje zadań
obrony cywilnej i unikają tej działalności wyznaczając do prowadzenia ww. spraw
osoby przypadkowe bez przygotowania, często nie znające prowadzonej
problematyki.
W ramach szkolenia z obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności we
Wrocławiu zostało przeszkolonych ponad 15,5 tys. osób.
Magazyny przeciwpowodziowe i sprzętu obrony cywilnej utrzymywane są w 6
obiektach na terenie Wrocławia.
Kontrolę przechowywania i utrzymania sprzętu obrony cywilnej przeprowadzono
w 27 zakładach i instytucjach Wrocławia. W większości sprzęt przechowywany
jest w dobrych warunkach. Przeprowadzono inwentaryzacje sprzętu w 123
zakładach pracy i instytucjach oraz w magazynach Wydziału, ponadto
uzupełniono sprzęt w 16 instytucjach i zakładach pracy, a zredukowano w 21.
W 98 instytucjach dokonano komisyjnego brakowania sprzętu, który został
przekazany do magazynu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego celem jego utylizacji. Część sprzętu wybrakowanego
przekazano dla celów szkoleniowych do:
— Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5,
— Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego 73 A.
— Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej przy ul. Weigla 12,
— Przedsiębiorstwa „PREBEX” Sp. z o. o., ul św. Antoniego 21.
Udzielono 74 konsultacji w zakresie konserwacji, przeklasyfikowania,
wybrakowania oraz inwentaryzacji i prowadzenia dokumentacji materiałowej
sprzętu obrony cywilnej w zakładach pracy.
W ramach „Planu ochrony zabytków Wrocławia na wypadek konfliktu zbrojnego i
sytuacji kryzysowych” przeprowadzono 11 kontroli w zakresie ochrony zabytków
w jednostkach organizacyjnych Wrocławia. Zatwierdzono 18 planów ochrony
zabytków jednostek organizacyjnych. Dokonano przeglądu i weryfikacji 5
punktów zabiegów specjalnych.
Wykonano ponadto dokumentację do zamówienia publicznego w sprawie
powszechnego systemu wykrywania i alarmowania – zmodernizowano 4 syreny
alarmowe.
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W 2006 roku w budowlach ochronnych:
— przeprowadzono 55 kontroli interwencyjnych;
— przeprowadzono 17 kontroli budowli ochronnych w zakładach pracy i
instytucjach;
— przeprowadzono 28 oględzin obiektów przeznaczonych do użyczenia lub
dzierżawy (z potencjalnymi oferentami);
— przeprowadzono 12 kontroli budowli ochronnych będących w dzierżawie i
użyczeniu;
— przeprowadzono 50 wizji lokalnych oraz ocen stanów technicznych
obiektów;
— udostępniono 28 budowli ochronnych w celach badawczych;
— udzielono 175 informacji i konsultacji dotyczących budowli ochronnych;
— zdjęto 18 budowli ze stanu ze względu na zły stan techniczny;
— wpisano do ewidencji 2 nowe budowle ochronne;
— wydzierżawiono 8 budowli ochronnych;
— korzystano bezumownie z 10 budowli ochronnych;
— użyczono 5 budowli ochronnych, w tym 3 – dla ZHP Hufiec Stare Miasto, 1
– dla Polskiego Związku Krótkofalowców oraz 1 – dla Polskiego
Towarzystwa Przyrody „PRO-NATURA”.
W budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim przeprowadzono inwentaryzację
budowlaną, wykonano dokumentację na remont dachu oraz przygotowano
przetarg na remont dachu.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W MIEŚCIE

W roku 2006 przeprowadzono łącznie 606 kontroli na terenie Miasta w zakresie
przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków dot. czystości i
porządku oraz utrzymywania należytego stanu sanitarnego:
— kontrole terenów gminnych objęte umowami – 307, w tym:
interwencje własne – 302,
interwencje mieszkańców – 4,
interwencje inne – 1;
— kontrole terenów gminnych bez wskazanego zarządcy – 80, w tym:
interwencje własne – 67,
interwencje mieszkańców –11,
interwencje instytucji – 1,
interpelacje radnych –1;
— kontrole terenów będących pod zarządem innych instytucji publicznych - 18
(interwencje własne);
— kontrole terenów prywatnych (firm, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i
osób fizycznych)- 82, w tym:
interwencje własne – 71
interwencje mieszkańców – 9
interwencje inne – 1
skargi - 1
— kontrole imprez masowych – 30 (interwencje własne);
— kontrole inne – 89, w tym:
interwencje własne – 4,
interwencje mieszkańców – 3,
interwencje inne – 82.
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Kontrole przeprowadzane były wspólnie z pracownikami: Zarządu Gospodarki
Odpadami, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Środowiska i
Rolnictwa, zarządców, Straży Miejskiej, Policji.
W wyniku w/w kontroli ujawniono wiele zaniedbań w zakresie przestrzegania
przez zarządców nieruchomości ustaw:
— z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
— z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
— z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Ujawniono również, że firmy sprzątające tereny miejskie nienależycie wykonują
obowiązki wynikające z podpisanych umów w zakresie sprzątania i odśnieżania
dróg, przystanków autobusowych i tramwajowych, zajezdni tramwajowych,
torowisk, ścieżek rowerowych, chodników a także zieleni przyulicznej
Przeprowadzono również kompleksową kontrolę terenu osiedla Sępolno –
Biskupin. Wyniki tej akcji posłużyły Zarządowi Zasobu Komunalnego i Zarządowi
Gospodarki Odpadami do podjęcia bardziej skutecznych działań mających na celu
poprawienie stanu porządku i wyglądu estetycznego wspomnianych terenów.
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O PRAWO ORGANIZACJI WYSTAWY
EXPO 2012:
Prezentacje Wrocławia w krajach członkowskich BIE:

24 października: Niemcy, Berlin (przedstawiciele Miasta: Prezydent Rafał
Dutkiewicz, Jan Wais, Barbara Rogowska oraz Andrzej Kaczmarek – specjalny
wysłannik Prezydenta RP)
— spotkanie Prezydenta Dutkiewicza z Walterem Momperem, przewodniczącym
Abgeordnetenhaus Berlin oraz Ulrichem Klose, zastępcą przewodniczącego
komisji ds. zagranicznych Bundestagu;
— przekazanie listu Prezydenta RP na ręce Reinharda Silberberga, sekretarza
stanu w niemieckim MSZ.
1-9 listopada: Barbados, St. Vincent, Dominika (przedstawiciel Miasta:
Wiceprezydent Jarosłąw Obremski oraz Karol Karski – specjalny wysłannik
Prezydenta RP, a także I. Chilimończyk, A. Skrybant – Ambasador RP w
Wenezueli)
— spotkanie z Teresą Marshall – permanent secretary, MSZ Barbados, Euclid
Goodman- Foreign Senior Officer;
— spotkanie z Celia Joseph, MSZ Dominika;
— spotkanie z Loius Straker, vice minister MSZ, St. Vincent.
6-7 listopada: Czechy:
— spotkanie w Ambasadzie RP w Pradze (Stanisław Borek-Charge – d’Affaires
Ambasady, Ewa Borzęcka-Auch – I Sekretarz Ambasady, Zdzisław Ilczyszyn tłumacz);
— spotkanie w Kancelarii Prezydenta RCz - przekazanie listu Prezydenta RP do
Prezydenta RCz (delegacja przyjęta przez Jirego Weigel’a - Szefa Kancelarii
Prezydenta RCz);
— prezentacja
kandydatury Wrocław EXPO 2012 w Instytucie Polskim
(uczestnicy: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Czech Tourist, Czech Trade);
— spotkanie w Ministerstwie Kultury RCz z Podsekretarz Stanu w Ministerstwa
Kultury – Petrą Smolikovą (uczestnicy: Krzysztof Olendzki, Stanisław Borek,
Maciej Szymanowski - nowy dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze).
13 listopada: Salwador (uczestnicy: Ambasador S. Ratajski, przedstawiciele
Miasta: R. Guzowski, G. Koprowska);
— spotkanie z Wiceministrem Spraw Zagranicznych, Eduardo Cofix Lopez’em;
— spotkanie z Ministrem Turystyki Salwadoru, Jose Ruben Rochi Parker’em.
14 listopada: Węgry, Budapeszt: (Wiceprezydent Jarosław Obremski oraz
Rafał Wiśniewski – Specjalny Wysłannik Prezydenta RP)
— spotkanie w Kancelarii Prezydenta Węgier – przekazanie listu od Prezydenta
RP;
— prezentacja EXPO 2012 w Wydziale Handlowym Ambasady RP.
14-15 listopada: Belize (Ambasador S. Ratajski, przedstawiciele Miasta: R.
Guzowski, G. Koprowska)
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wizyta u Gubernatora (Szefa Państwa) – Sir Colville Young’a;
spotkanie z Premierem Belize – Said Musa;
spotkanie z urzędującym kierownikiem resortu Spraw Zagranicznych – Amali
Mai;
spotkanie z zastępcą Ministra Turystyki – Tracy Panton.

15-17 listopada: Słowenia (Krzysztof Olendzki – Specjalny Wysłannik
Prezydenta RP, Marta Urbanek - przedstawiciel Miasta)
— Muzeum Historii Współczesnej – prezentacja kandydatury Wrocławia;
— Kancelaria Prezydenta RS – przekazanie listu od Prezydenta RP na ręce Ivo
Vaigla – najwyższego doradcy Prezydenta RS;
— Urząd Informacji RS – spotkanie z Alenką Ivancic – delegatem Słowenii do
BIE;
— Ministerstwo Gospodarki RS – spotkanie z Sabiną Kolesa – Dyrektorem
Generalnym Gospodarczych Stosunków Międzynarodowych;
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych – spotkanie z Bogdanem Benko –
Dyrektorem Generalnym Dyrektoriatu Spraw Europejskich;
— lunch z Jelką Pirkovic – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury.
16-18 listopada: Szwajcaria, Berno (Wiceprezydent Jarosław Obremski, oraz
Barbara Rogowska, Maciej Litwin, a także Witold Sobków – specjalny wysłannik
Prezydenta RP i Ambasador Janusz Niesyto), gdzie nastapiło przekazanie listu
Prezydenta RP na ręce Michaela Ambühla – sekretarza stanu w szwajcarskim
Ministerstwie Spraw Zagraniczych. W prezentacji udział wzięli:
— Alexander Tschäppät – prezydent Berna;
— Monika Ruehl Burzi - Ambasador, Ministerstwo Gospodarki i OSEC;
— Anton Thalmann - Ambasador, MSZ - zastępca szefa Komisji Presence Suisse,
ktora wypracowuje decyzje Szwajcarii ws. poparcia konkretnej kandydatury;
— Anne-Sophie Cosandey - Project Manager (ds. Udziału Szwajcarii w Expo 2008
Zaragoza (delegatka B.I.E.);
— Roberto Induni – odpowiedzialny za Programmes Pro Helvetia Szwajcarskiej
Fundacji Kulturalnej (członek Komisji Präsenz Schweiz, która decyduje ws.
Expo);
— Corinne Genoud - Market Manager Northern&Eastern Europe Schweiz
Tourismus (członek Komisji Präsenz Schweiz);
— Manuel Salchli - delegat do B.I.E.
16-18 listopada: Kostaryka (Ambasador S. Ratajski, przedstawiciele Miasta:
Rafał Guzowski, G. Koprowska)
— spotkanie z Dyrektorem Generalnym ds. Marketingu w Ministerstwie Handlu
Zagranicznego – Martinem Zuniga;
— spotkanie
z Wiceministrem Spraw Zagranicznych – Edgarem Ugalde
Alvarez’em;
— spotkanie z Dyrektor Departamentu ds. Promocji w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych – Georgina Gillen;
— nieoficjalne spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych – Bruno Stagno;
— spotkanie z Minister Kultury – María Elena Carballo.
19-20 listopada: Nikaragua (Ambasador S. Ratajski, przedstawiciele Miasta
Rafał Guzowski, G. Koprowska)
— spotkanie z Wiceministrem Spraw Zagranicznych – Javierem Eduardo
Williamsem Slate’m;
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spotkanie z Dyrektor Departamentu ds. Europy w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych – Mathelly Casco Batres;
spotkanie z Prezydentem Nikaragui – Enrique Bolanos Geyer’em.

18-22 listopada: wizyta w Nassau, Bahama (Hanna Witkowska-Lis).
20 listopada: Finlandia (Mariusz-Orion Jędrysek - Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Środowiska, Jacek Barski, Joanna Niżyńska)
— spotkanie w Konfederacji Fińskiego Przemysłu (EK) – Severi Keinalast.doradca, Spółki Międzynarodowe, Timo Laukkanen-st.doradca, Polityka
Rynkowa i Stos.Międzynarodowe;
— spotkanie z Prezesem Fińskiej Rady Turystyki (MEK) – Jaakko Lehtonenem;
— spotkanie w Ministerstwie Handlu i Przemysłu (Dep. Przemysłu) – Kalle
Korhonenem, Dyrektorem Generalnym;
— spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta Finlandii - Jarmo Viinanenem –
przekazanie listu od Prezydenta RP (obecna również Paivi Kairamo-Hella doradca Prezydenta Finlandii).
27-28 listopada: Peru (Jan Wais)
29 listopada: Włochy (Minister K. Olendzki, G. Koprowska)
spotkanie z Doradcą Dyplomatycznym Prezydenta - Roberto Nigido;
— spotkanie
z Dyrektorem Generalnym ds. Współpracy Gospodarczej i
Finansowej MSZ – Giandomenico Magliano;
— spotkanie z Koordynatorem Prezentacji Włoch w Saragossie 2008 – Claudio
Moreno;
— spotkanie z Delegatem włoskim do BIE – Antonio D’Apice.
—

30 listopada: Malta (Minister K. Olendzki, G. Koprowska)
spotkanie z Sekretarz Stanu ds. Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii
Prezydenta – Anthony’m Attard’em;
— spotkanie z Szefem Departamentu ds. współpracy gospodarczej i kulturalnej
w MSZ – Charles’em Galea.
—

1 grudnia: Drezno (Jan Wais, Barbara Rogowska) - prezentacja EXPO w
ramach Konferencji Miast Partnerskich Polski i Niemiec.
1 grudnia: Islandia (Wiceprezydent Jarosław Obremski, Janusz Bobyk, I Radca
Ambasady RP w Oslo).
13-15 grudnia: Hiszpania, Andora (M. Krupiński, specjalny wysłannik
premiera RP, I. Chilimończyk)
— spotkanie
w
siedzibie
SEEI
(Narodowe
Towarzystwo
Wystaw
Międzynarodowych, Madryt): J. Conde Prezes, M. J. Escribano Dyrektor
Generalny;
— spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Andory Juli Minoves oraz
komisarzem Andory do spraw EXPO R.F. Bonnet;
15 grudnia: Szwecja (Piotr Tutak Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Joanna Nyczak, Joanna Niżyńska).
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Inne spotkania:

19-20 października: Międzynarodowe Sympozjum „Kultura Czasu
Wolnego” organizowana przez Komitet Organizacyjny EXPO 2012. W czasie
Sesji Plenarnej, w której wzięli udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierz Michał Ujazdowski, Wally Olins z Uniwersytetu Oksfordzkiego,
Sekretarz Generalny BIE Vicente Gonzáles Loscertales, delegaci z 17 państw
członkowskich BIE oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przedstawiony
został projekt EXPO 2012 we Wrocławiu.
29 września – 1 października: wizyta dziennikarzy belgijskich we Wrocławiu,
prezentacja wrocławskiej kandydatury do EXPO 2012 oraz projektu EIT.
12–14 grudnia: wizyta dziennikarzy włoskich we Wrocławiu, prezentacja
wrocławskiej kandydatury EXPO 2012.
18-19 grudnia: pierwsza prezentacja Wrocławia na Zgromadzeniu Ogólnych BIE
w Paryżu.
INNE WYDARZENIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ:

Kwiecień: zakup skarbu z Bremy (dzieła złotników z Wrocławia);
4-5 kwietnia: Konferencja Gospodarcza „Region Odry” w Berlinie (udział:
Rafał Dutkiewicz, Monika Sochacka);
31 maja - 2 czerwca: XI Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców
FUTURALLIA 2006 we Wrocławiu, z udziałem ponad 1000 przedsiębiorców z 40
krajów i regionów świata;
8 maja: otwarcie wystawy „Połączenia-Stosunki-Perspektywy” z okazji
jubileuszu 160 lat połączenia kolejowego Wrocław-Berlin (Ingeborg JungeReyer, Rafał Dutkiewicz, Sławomir Najnigier);
19-20 maja: udział w Seminarium Inauguracyjnym 3-ciego Uniwersytetu
Otwartego nt. „Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w obliczu globalnej
mobilności miejsc pracy i siły roboczej w perspektywie do 2015 roku” (Julita
Trzeszcz);
29 czerwca: wizyta we Wrocławiu Parlamentarzystów rumuńskich, spotkanie
z Wiceprezydentem Sławomirem Najnigierem;
7 czerwca:
poparcie
Wissenschaft 2015”

Prezydenta

Dutkiewicza

dla

8
czerwca:
dofinansowanie
projektu
PROGRESSIO
Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury „Stolice Europy”;

projektu

„Berlin

Europejskiego

15-22 lipca: udział w konferencji Euroscience Open Forum w Monachium (Rafał
Dutkiewicz, Maciej Litwin);
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17-20 września: wizyta delegacji Deutsch-Polnische Gesellschaft Koeln-Bonn;
17-21 września: Miss World 2006 we Wrocławiu;
22 września: spotkanie robocze Regionu Odry we Wrocławiu – Ossolineum;
13-15 października: konferencja pt. „Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w
obliczu globalnej mobilności miejsc pracy w perspektywie do 2015 roku”
zorganizowana w ramach 3-ciego Uniwersytetu Otwartego przez Stowarzyszenie
France-Pologne pour l’Europe. Gośćmi specjalnymi konferencji były Pani Danuta
Hübner, Komisarz Europejski ds. polityki regionalnej oraz Pani Grażyna Gęsicka,
Minister Rozwoju Regionalnego;
19 października: spotkanie Prezydenta Dutkiewicza z burmistrzami z okręgu
Mittweida;
20
października:
spotkanie
Buerowirtschaft und Verwaltung;

z

nauczycielami

z

Oberstufenzentrum

WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI

Drezno
31 marca: rozpoczęcie obchodów 800-lecia Drezna; udział prezydenta Rafała
Dutkiewicza;
1-14 lipca: warsztaty filmowe dla młodzieży z Drezna i Wrocławia organizowane
przez Centrum Kultury Wrocław-Zachód, dofinansowane przez Urząd;
21-23 lipca: „Rynek Miast Partnerskich” w Dreźnie z okazji 800-lecia Miasta;
uczestnicy: Barbara Więckowska, Joanna Jeż (Izba Rzemieślnicza);
22 września: chrzest tramwaju drezdeńskiego imieniem miasta partnerskiego
Wrocław (Breslau);
30 listopada –1 grudnia: konferencja miast partnerskich Polski i Niemiec
„Stosunki polsko-niemieckie w dwa lata po rozszerzeniu UE” w Dreźnie prezentacja idei EXPO we Wrocławiu (delegacja UM: Jan Wais, Barbara
Rogowska);
Wiesbaden
2-26 sierpnia: stypendium dla p. Kamili Apoljańskiej - studentki Uniwersytetu
Wrocławskiego - bezpłatny udział w wakacyjnym kursie języka niemieckiego na
uniwersytecie w Maisz, finansowane przez Wiesbaden;
14-17 sierpnia: turniej jeździecki miast partnerskich (DIG, DSS);
11-18 sierpnia: udział radnych Wrocławia w 19. Międzynarodowej Wyprawie
Górskiej do San Sebastian;
12 października: spotkanie z uczestnikami „podróży obywatelskiej” z
Wiesbaden (Barbara Rogowska);
Charlotte
9-20 listopada: udział Anety
corocznym Christmas Show;
La Vienne

Zajączkowskiej,
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wrocławskiej

artystki

w

27-21 marca: udział studentów wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego
w Międzynarodowych zawodach sportów drużynowych Uniwersytetu w Poitiers,
na zaproszenie organizatora imprezy S.U.A.P.S (Uniwersytecki Serwis ds.
Aktywności Sportowej i Fizycznej) Stowarzyszenie Sportowe Uniwersytetu w
Poitiers;
26-30 kwietnia: Dni La Vienne we Wrocławiu. W ramach imprezy miały miejsce
następujące wydarzenia: jarmark na Placu Solnym (goście z La Vienne
prezentowali i sprzedawali swoje lokalne produkty); wystawa malarstwa
Emmanuel Bariquault; koncerty we Wrocławiu i w okolicznych miastach zespołów
„Salut l’Artiste” i „Zigomatiks”; pokaz mody projektantów z pracowni „Comptoir
des Stylistes”; otwarte warsztaty tańca „new jack funk” – tańca nowoczesnego
łączącego elementy hip-hopu i jazzu prowadzone przez Emmanuela Barriquault;
mecz bokserski pomiędzy juniorami z la Vienne i KS Gwardia Wrocław z udziałem
trzykrotnego mistrza świata wagi superkoguciej federacji WBA Mahyara
Monshipoura;
24 czerwca: Prezydent Rafał Dutkiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Stopiński wręczyli Pierwszemu Wiceprzewodniczącemu Rady Generalnej
La Vienne Jacques’owi Grandonowi i pracownikowi Biura Współpracy
Międzynarodowej w Radzie Generalnej La Vienne Florence Forsans zbiorową
nagrodę Wrocławia dla francuskiego Departamentu la Vienne;
24 września–1 października: wyjazd Policjantów i dzieci - laureatów konkursu
„Pomagajmy sobie wzajemnie” do Paryża, Piotiers i Strasbourga;
Kowno
20 maja: udział delegacji z Wrocławia w obchodach Dnia Kowna (Wiceprezydent
Wojciech Adamski, Hanna Witkowska-Lis, Biuro Współpracy z Zagranicą);
3-8 października: Dni Kowna we Wrocławiu zorganizowane w ramach Dni Litwy
w Polsce. W ramach imprezy miały miejsce następujące wydarzenia: wystawa
malarstwa Laimy Drazdauskaite oraz prac z papieru Giedre Gucaite, występ
Młodzieżowego Teatru Tańca „GUELE”, koncert grupy muzycznej Ainiai oraz
kwartetu smyczkowego Collegium Kanas, wystawa tradycyjnych litewskich
krzyży;

Lwów
29 września – 1 października: wyjazd wrocławskich Radnych Rady Miejskiej
na uroczystości do Lwowa;
Hradec Kralove
3-4 kwietnia: Międzynarodowa konferencja ISSS/Loris;
30 września-2 lipca: Międzynarodowa konferencja „Miasta jako ekonomiczny
komponent środowiska”;
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Ramat Gan
6-7 maja: Dni Izraela we Wrocławiu
Breda
marzec: wystawa zdjęć „Wrocław, zmieniające się perspektywy”

CZYNNOŚCI KONTROLNE W URZĘDZIE ORAZ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH MIASTA
INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ PRZEZ BIURO KONTROLI ZA ROK 2006

Biuro Kontroli Urzędu przeprowadziło w 2006 r. kontrole w 386 jednostkach w
ramach tego zrealizowano 367 kontroli planowych oraz 19 kontroli doraźnych.
Podstawowymi celami kontroli były:
— ocena prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi, prowadzenia
ksiąg rachunkowych oraz stanu organizacyjnego jednostek organizacyjnych
Miasta,
— ocena realizacji procedur kontroli finansowej przez podległe i nadzorowane
przez Prezydenta Wrocławia jednostki na przykładzie 5% ich wydatków,
— ocena prawidłowości wydatkowania i rozliczania przez wybrane organizacje
pozarządowe dotacji otrzymanych od Miasta.
Zestawienie ilościowe przeprowadzonych w 2006 roku kontroli
z podziałem na rodzaj jednostki

Rodzaj jednostki

1

Kontrole Zrealizowane Kontrole
Razem
Struktura
planowe
Kontrole
doraźne przeprowadzone
(d)
%
planowe
kontrole(4+5)
2

4

Komórki Urzędu:
- WKL
- DAR

Jednostki
Oświatowe
-

publiczne

- niepubliczne
Jednostki
Budżetowe

(z wyłączeniem
jednostek oświatowych)
ZZK
MOZ
WTWKP
ZZM
ZOJM
Archiwum Miejskie
MOPS
MZDPS
ZDiK

5

6

7

2

2

0,5

309

80,0

13

3,4

1
1

301

295

14

271
30

265
30

8
6

12

12

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
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ZGKiKM
ZIM
ZGO
Straż Miejska

1
1
1
1

1
1
1
1

Zakłady Budżetowe

3

3

Izba Wytrzeźwień
ZCK
MOSiR

1
1
1

1
1
1

6

6

-

Zakłady Opieki
Zdrowotnej

Rodzaj jednostki

Jednostki pomocy
społecznej

3

0,8

6

1,6

Razem
Struktura
Kontrole Zrealizowane Kontrole
planowe
Kontrole
doraźne przeprowadzone
(d)
kontrole(4+5)
planowe
%
7

7

44

44

7

1,8

46

11,9

386

100%

(Rodzinne Domy
Dziecka)

Pozostałe
jednostki:
-

-

Stowarzyszenie
DDA
MPWiK sp. z o.o.
org.pozarządowe

Razem

2
1
1

44

44

373

367
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Porównanie ilości kontroli przeprowadzonych w latach 2006 i 2005
z podziałem na rodzaj jednostki

Rodzaj jednostki
Jednostki Oświatowe
Spółki zarządzające mieniem
komunalnym
Jednostki Kultury
Jednostki Pomocy Społecznej
Jednostki Budżetowe pozostałe
Komórki UMW
Zakłady Opieki Zdrowotnej
Zakłady Budżetowe
Pozostałe jednostki
Razem

Kontrole
Kontrole
w 2005 r. w 2006 r.
257
309
3
2
15
2
7
1
14
301

7
13
2
6
3
46
386

Wzrost

Spadek

52
3
2
7
2
1
2
32
93

8

W 2006 r. kontynuowano w jednostkach podległych Prezydentowi Wrocławia
ocenę funkcjonowania procedury dokonywania wstępnej kontroli dokumentów
przez głównego księgowego. W efekcie przeprowadzonych kontroli, jednostki
podjęły szereg pozytywnych działań. Do najważniejszych należy zaliczyć
uszczegółowienie przez kierowników kontrolowanych jednostek pisemnych
procedur kontroli finansowej, w zakresie dokonywania wstępnej kontroli:
— zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
— kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych.
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Duży nacisk położony został na pisemne delegowanie uprawnień przez
kierowników jednostek oraz uszczegółowienie procedur o takie czynności
kontrolne, które będą eliminowały najistotniejsze ryzyka, typowe dla
poszczególnych operacji gospodarczych.
Jednostki podległe i nadzorowane przez Prezydenta Wrocławia objęto równolegle
kontrolą funkcjonowania procedur w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy.
Do najważniejszych efektów tych kontroli należy zaliczyć uaktualnienie
regulaminów pracy oraz ich dostosowanie do wymogów prawa oraz zadań
jednostki. Kontrole te przyczyniły się do polepszenia dyscypliny czasu pracy, jak
też pisemnych procedur regulujących to zagadnienie.
Kontrole 65 umów dotacyjnych zawartych z 44 organizacjami pozarządowymi
wykazały uchybienia w odniesieniu do 55 umów zawartych z 37 organizacjami.
Najczęściej występującą nieprawidłowością było nieprzestrzeganie przez
organizacje obowiązku opisywania dokumentów, na podstawie których rozliczane
były przekazane przez Miasto dotacje. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa
oraz umów.
O nieprawidłowościach, które nie zostały wyeliminowane podczas kontroli zastali
powiadomieni
dyrektorzy
departamentów
oraz
odpowiednich
komórek
organizacyjnych Urzędu, zgodnie z kompetencjami.
Kontrole planowe nie zostały przeprowadzone w jednostkach, które zostały
zlikwidowane w ciągu 2006 r. oraz w tych, których temat kontroli pokrywał się z
tematem audytu zewnętrznego.
INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM
WROCŁAWIA PRZEZ ZEWNĘTRZNE ORGANY KONTROLNE W 2006 ROKU
Organ kontrolny

Ilość kontroli

1. Dolnośląski Urząd
Wojewódzki
2. NIK
3. NFOŚiGW
Min. Środowiska
4. Archiwum Państwowe
5. PIP
6. PFRON
7. Europejski Trybunał
Obrachunkowy
8. RIO
9. Wojewódzki Sztab
Wojskowy
10. UKS
Ogółem

4

Ilość dni kontroli
(dni kalendarzowe)
123

4
3

139
11

2
2
2
1

24
5
40
1

1
1

46
38

1
21

1
428

AUDYTY

Lp Nazwa zadania

Cel zadania
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Audytowana
jednostka/
komórka

1

Dostarczenie Kierownikowi jednostki
Biuro Zarządzania
Audyt projektu pn.
Przebudowa ul. Żmigrodzkiej racjonalnego zapewnienia, że procesy Funduszami
Europejskimi;
we Wrocławiu w ciągu drogi
poddane audytowi w zakresie
krajowej nr 5.
przebudowy ul. Żmigrodzkiej we
ZDiK
Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr
5 przebiegają prawidłowo w oparciu o
obowiązujące procedury kontroli i
zarządzania projektem oraz przepisy
ogólne i wytyczne unijne.

Audytowana
jednostka/ komórka

Lp

Nazwa zadania

Cel zadania

2

Audyt projektu pn.
Przebudowa Mostu
Szczytnickiego we Wrocławiu
–ciąg drogi krajowej nr 8.

Dostarczenie Kierownikowi
jednostki racjonalnego
zapewnienia, że procesy poddane
audytowi w zakresie przebudowy
Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu
– ciąg drogi krajowej nr 8
przebiegają prawidłowo w oparciu o
obowiązujące procedury kontroli i
zarządzania projektem oraz
przepisy ogólne i wytyczne unijne.

Biuro Zarządzania
Funduszami
Europejskimi;

Audyt projektu pn. Budowa
Obwodnicy Śródmiejskiej od
ul. Grabiszyńskiej do ul.
Szwajcarskiej we Wrocławiu.

Uzyskanie zapewnienia, że system
zarządzania i kontroli gwarantuje
legalność i prawidłowość
odejmowanych działań oraz
dokładność zadeklarowanych
wydatków przez beneficjentów w
ramach SPO Transport. Ocena
realizacji projektu zgodnie z
wytycznymi.

Biuro Zarządzania
Funduszami
Europejskimi;

3

4

5

ZDiK

ZDiK

Dostarczenie Kierownikowi
Audyt projektu ISPA pn.
Gospodarka odpadami stałymi jednostki racjonalnego
zapewnienia, że procesy poddane
we Wrocławiu etap I.
audytowi w zakresie gospodarki
odpadami stałymi we Wrocławiu
etap I współfinasowanymi z
FS/ISPA przebiegają prawidłowo, w
oparciu o ustalone procedury
kontroli i zarządzania projektem
oraz przepisy ogólne i wytyczne
unijne.

Biuro Funduszu
Spójności;

Audyt projektu ISPA pn.
Poprawa jakości wody we
Wrocławiu.

Biuro Funduszu
Spójności;

Uzyskanie zapewnienia, że system
zarządzania i kontroli gwarantuje
legalność i prawidłowość
podejmowanych działań oraz
dokładność zadeklarowanych
wydatków przez beneficjentów w
ramach projektu ISPA.
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ZGO

MPWiK

Status każdego ze zrealizowanych zadań audytowych jest zamknięty. Zadania
zostały zakończone sprawozdaniami z przeprowadzonych audytów wraz z opinią
audytora. Audytorzy wewnętrzni w roku 2006 nie wydali negatywnej opinii do
żadnego z przeprowadzonych zadań. Nie stwierdzono również żadnych błędów
systemowych skutkujących zwrotem otrzymanych środków unijnych. Zalecenia
wynikające
z
przeprowadzonych
audytów
uzgodniono
z
jednostkami
audytowanymi. Objęły one głównie usprawnienie organizacji pracy i sposób
rozliczeń finansowych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
Zalecenia dotyczyły m.in.:
— bieżącego dostosowywania się pracowników Biura Zarządzania Funduszami
Europejskimi i ZDiK, realizujących zadania z Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport (dalej SPOT), do obowiązków wynikających z
podręcznika procedur wdrażania projektów w zakresie urealniania kart pracy
stanowiących załączniki do podręcznika i formy wprowadzania bieżących
aktualizacji do stosowania w Mieście;
— uregulowania formalnym dokumentem (np. kodeks etyki), zasad kontaktów
pracowników jednostki ZDiK z wykonawcami zamówienia publicznego; Relacje
takie powinny być ograniczone wyłącznie do osób upoważnionych;
— przestrzegania Prawa Zamówień Publicznych;
— egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych obowiązku przedkładania
aktualnych polis ubezpieczeniowych; Sytuacja ta obarczona jest znacznym
ryzykiem w przypadku wystąpienia szkody i konieczności pokrycia strat, co
może wpłynąć na opóźnienie inwestycji, jak również może spowodować
ograniczenie lub cofnięcie dotacji unijnej; Przy udzielaniu wsparcia z funduszy
unijnych konieczne jest ubezpieczenie określonej inwestycji budowlanej;
— każdorazowej
rejestracji
udostępnianej
dokumentacji
związanej
z
realizowanym projektem jednostkom kontrolującym (NIK, RIO, UKS,
audytorzy zewnętrzny czy wewnętrzni) celem właściwego zabezpieczenia
dokumentacji, której obowiązek przechowywania w stanie niezmienionym
wynika z umowy;
— ustalenia sposobu rozliczenia inwestycji finansowanych ze środków ISPA
pomiędzy Miastem a jednostką budżetową i obiegu dokumentów w tym
zakresie z uwzględnieniem przejmowanych przez strony obowiązków,
dokumentów i odpowiedzialności;
— uzasadnienia
rozliczenia wydatków inwestycyjnych z środków ISPA i
okołokontraktowych w koszty nie przynoszące zamierzonego efektu w
Mieście;
— właściwego zabezpieczenia w formie pisemnych procedur np. instrukcji
archiwizacyjnej, dokumentacji związanej z prowadzonym projektem ISPA;
— przestrzegania
i bieżącego monitorowania szeregu wymagań umowy
kredytowej z EBOR.
W 2006 r. dokonano analizy podręczników procedur wdrażania projektów z
Sektorowego Operacyjnego Programu Transport dotyczących:
— budowy Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej
we Wrocławiu,
— przebudowy mostu Szczytnickiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8,
— przebudowy ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5.
W wyniku realizacji powyższego zadania złożono oświadczenie dla Ministerstwa
Transportu w sprawie funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej w
realizowanych przez Wrocław projektach SPOT, co umożliwiło Miastu
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wnioskowanie o środki unijne na pokrycie poniesionych wcześniej wydatków
projektowych.
Na bazie szczegółowej analizy matematycznej ryzyka opracowano Plan Audytu
Wewnętrznego na rok 2007. Analiza ryzyka objęła obszary funkcjonowania
Miasta ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji finansowanych ze środków
unijnych. W ww. planie uwzględniono inwestycje finansowane z Sektorowego
Operacyjnego Programu Transport i Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ISO

L.
P.

DATA I MIEJSCE

17-19 maja
1.
Zakopane

27 czerwca
2. Wrocław Hotel
Tumski
27 czerwca
29 czerwca
3. 30 czerwca
5 lipca
Urząd Miejski
4.

17 sierpnia – 5
września
Urząd Miejski

5.
6.

06-08 września
Urząd Miejski
11-13 września
Urząd Miejski

7. Wrzesień 2006

25-27 paździenika
8.

Urząd Miejski

9. 30 listopada –

OPIS
Szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkolenia
Samorządu i Administracji w Lublinie – „ISO i co dalej” jak
zdyskontować sukces uzyskania certyfikatu i dalej doskonalić
instytucję - aspekty menedżerskie i promocyjne.
Szkolenie zorganizowane przez PZP RADOM
SzkoleniaPubliczne.pl - „Praktyczne zastosowanie Ustawy o
informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne- jak
przygotować infrastrukturę informatyczną do spełnienia
wymogów ustawowych (norma ISO 17799 - polityka
bezpieczeństwa instytucji)”.
Szkolenie podstawowe i doskonalące dla Audytorów
wewnętrznych ISO 9001:2000 oraz z Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością zorganizowane przez DIMS.
Przeprowadzenie Audytów wewnętrznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w Wydziale Spraw Obywatelskich, Dziale
Rejestracji Działalności Gospodarczej, Biurze Prezydenta,
Biurze Sportu i Rekreacji, Wydziale Podatków i Opłat,
Wydziale Księgowości i Sekretarza Miasta.
Szkolenie zorganizowane przez TÜV Akademia Polska Sp. z
o.o. – Wstęp do Systemu Zarządzania Środowiskowego
wg ISO 14001:2004 dla grupy roboczej.
Szkolenie zorganizowane przez DIMS – Wstęp do Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N
18 001:2004 dla grupy roboczej.
Prace nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością
[aktualizacja]
Audyt Nadzoru w Urzędzie Miejskim Wrocławia przez
PIHZ Certyfikacja obejmujący spotkania z Prezydentem,
Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz w
komórkach organizacyjnych tj. Wydziale Podatków i Opłat,
Biurze Prezydenta, Wydziale Organizacyjnym i Prawnym,
Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Lokali Mieszkalnych,
Biurze Rozwoju Wrocławia, Biurze Nadzoru Właścicielskiego,
Wydziale Edukacji, Biurze Rozwoju Gospodarczego.
I Konferencja Jakości w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
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2 grudnia
Kliczków

Szkolenia dla osób zaangażowanych w prace nad System
Zarządzania Jakością w Urzędzie.
Tematyka obejmowała analizę wyników Audytu nadzoru,
Zintegrowany System Zarządzania, Samoocenę [CAF, Polska
Nagroda Jakości], Raport z badań satysfakcji Klienta,
warsztaty dla Audytorów, działania poaudytowe.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK MIASTA
ORAZ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA
W 2006 roku sprawowany był nadzór właścicielski nad:
—

—

—

jednoosobowymi spółkami Miasta:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,
Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.;
spółkami, w których Miasto ma większościowe udziały/akcje:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.,
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.;
spółkami, w których Miasto ma mniejszościowe udziały/akcje:
Port Lotniczy Wrocław S.A.,
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.,
Wrocławski Park Wodny S.A.,
Fortum Wrocław S.A. (od 20.12.2005 r.)**,
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Łączne zaangażowanie kapitałowe Miasta w Spółkach, liczone jako suma
wartości nominalnych udziałów/akcji na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło
649 932 304zł.
Zestawienie informacji dotyczących udziałów lub akcji Miasta w spółkach prawa
handlowego 31 grudnia 2006 rok
Nazwa Spółki

liczba udziałów
lub akcji Gminy
Wrocław
[szt.]

wartość
nominalna
udziału lub
akcji [zł]

kapitał
Gminy
Wrocław
[zł]

udział %
Gminy w
kapitale
zakładowym

kapitał
zakładowy
spółki
[zł]

1 MPWiK Sp. z o.o.

170 656

2 097 357 865 632

100,00% 357 865 632

2 MPK Sp. z o.o.

308 223

675 208 050 525

100,00% 208 050 525

3 TBS Wrocław Sp. z o.o.

339

61 334

20 792 226

100,00%

20 792 226

4

Wrocławskie Centrum
SPA Sp. z o.o.

36 617

500

18 308 500

100,00%

18 308 500

5

Wrocławski Park
Technologiczny S.A.

62 568

100

6 256 800

90,50%

6 913 300
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Agencja Rozwoju
6 Aglomeracji
Wrocławskiej S.A.
Port Lotniczy Wrocław
7
S.A.
Wrocławski Park
8
Wodny S. A.
Dolnośląski Fundusz
9 Gospodarczy
Sp. z o.o.
10 Fortum Wrocław S.A.
Nazwa Spółki
WP Hala Ludowa Sp. z
o.o.
Bank Inicjatyw
12 Społeczno Ekonomicznych S.A.
11

RAZEM

5 452 000

1

5 452 000

98,71%

5 523 000

49 812

500

24 906 000

33,43%

74 492 500

125 000

1

125 000

25,00%

500 000

4 580

500

2 290 000

27,59%

8 300 000

147 411

1

147 411

0,29%

50 598 400

liczba udziałów
lub akcji Gminy
Wrocław
[szt.]

wartość
nominalna
udziału lub
akcji [zł]

kapitał
Gminy
Wrocław
[zł]

udział %
Gminy w
kapitale
zakładowym

kapitał
zakładowy
spółki
[zł]

11 326

500

5 663 000

28,95%

19 563 000

75 210

1

75 210

0,08%

93 818 491

6 443 742

649 932 304

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej Prezydent Wrocławia wykonuje kompetencje Zgromadzenia
Wspólników wobec jednoosobowych spółek Miasta. Na Zgromadzeniach
Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach w pozostałych spółkach Miasto
reprezentowane było przez Prezydenta Wrocławia lub jego pełnomocników.
W ramach nadzoru właścicielskiego podejmowano działania w dwóch obszarach:
realizacji projektów, spośród których do najważniejszych zaliczyć
można:
przygotowanie
i przeprowadzenie procesu nieodpłatnego zbycia akcji
uprawnionym pracownikom Fortum Wrocław S.A. w następstwie
prywatyzacji Spółki:

—

W następstwie zbycia 24 649 999 sztuk akcji Fortum Wrocław S.A.
(dawniej MPEC Wrocław S.A.) za łączną kwotę 275 439 986,40 zł na
podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 25 października 2005
roku pomiędzy Miastem i Fortum Heat Polska Sp. z o.o., zgodnie z
przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia w
sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na
grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz
trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników, Miasto przy
współpracy z doradcą prywatyzacyjnym oraz Spółką Fortum Wrocław S.A.
przygotowało
i
uruchomiło
procedurę
nieodpłatnego
zbywania
uprawnionym pracownikom lub ich spadkobiercom akcji Fortum Wrocław
S.A. należących do Miasta. W szczególności przygotowane zostały umowy
regulujące procedurę zbywania akcji pracowniczych pomiędzy Miastem,
Fortum Wrocław S.A. i Domem Maklerskim BKO BP S.A. Pula akcji
przysługujących uprawnionym pracownikom w wyniku prywatyzacji
wyniosła 4 350 000 sztuk akcji zwykłych serii A. Na dzień 31 grudnia
2006r. liczba akcji nieobjętych przez uprawnionych pracowników lub ich
spadkobierców wyniosła 147 410 sztuk.
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Umowa sprzedaży akcji zawarta w dniu 25 października 2005 r.
przewiduje, iż akcje należące do Miasta, nieobjęte w ustawowym terminie
przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców zostaną nabyte
przez Fortum Heat Polska Sp. z o.o. (obecnie większościowy akcjonariusz
Fortum Wrocław S.A.) po cenie 9,60 za akcję.
wniesienie akcji Kredyt Banku Spółka Akcyjna należących do Miasta
Wrocław aportem do Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Spółka Akcyjna i w konsekwencji wystąpienie z Kredyt Banku Spółka
Akcyjna:
W związku z ograniczeniami prawnymi zbycia akcji Kredyt Banku S.A.,
należących do Miasta w trybach przewidzianych w ustawie o
komercjalizacji i prywatyzacji (znikomy udział w kapitale zakładowym
Spółki o charakterze publicznym), złożono do Biura Rady Miejskiej projekt
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/2174/04 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wystąpienia Gminy Wrocław ze
Spółki Kredyt Bank Spółka Akcyjna. Rada Miejska Wrocławia podjęła
uchwałę w proponowanym kształcie w dniu 16 marca 2006 roku. Podjęcie
w/w uchwały pozwoliło wnieść akcje Kredyt Banku do Spółki Agencja
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. po cenie wynikającej z wyceny
(tj. 14,26 zł/akcję czyli łącznie o wartości 3 412 018,72 zł wobec wartości
nominalnej 5 zł/akcję i wartości zaksięgowanej w księgach Miasta –
11 zł/akcję) i tym samym wystąpić z Kredyt Banku S.A., a jednocześnie
dokapitalizować Spółkę ARAW S.A. W zamian Miasto objęło w Spółce
ARAW S.A. akcje w ilości 3 450 000 sztuk po wartości nominalnej
1 zł/akcję.
działania podjęte w celu zbycia akcji BISE:
W wykonaniu uchwały Nr XXVII/2175/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
30 września 2004 roku w sprawie wystąpienia Gminy Wrocław ze Spółki
Bank
Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych
Spółka
Akcyjna,
po
przeprowadzeniu analizy prawnej możliwości zbycia przez Miasto Wrocław
akcji BISE S.A., przygotowano projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie
szczegółowego trybu zbycia akcji Miasta w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Spółka Akcyjna, przeznaczający w/w akcje do zbycia w
trybie aukcji ogłoszonej publicznie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji. Przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem
postępowanie nie dało jednak zamierzonego rezultatu.
przystąpienie Miasta Wrocław do Wrocławskiego
Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.:

Medycznego

Parku

W związku z zamiarem przystąpienia Miasta do Spółki, która powstała
z inicjatywy Akademii Medycznej, a której celem jest transfer wiedzy i
technologii do przemysłu medycznego, uczestniczono w przeprowadzeniu
analizy i oceny kondycji ekonomicznej i stanu prawnego przedsięwzięcia.
W
dniu
19
października
2006
r.
Rada
Miejska
uchwałą
Nr LVII/3379/06 wyraziła wolę przystąpienia do Wrocławskiego
Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. Miasto
przekazało na kapitał zakładowy, w zamian za udziały, środki pieniężne w
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wysokości 200 .000 zł, jednak do końca roku nie została zakończona
procedura rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS.
działania na rzecz przystąpienia Miasta Wrocław do Dolnośląskiego
Centrum Medycznego Dolmed Spółka Akcyjna:
Wspierano merytorycznie proces przygotowywania przez Wydział Zdrowia
porozumieniu Województwa Dolnośląskiego i Miasta Wrocławia w sprawie
podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy zintegrowanego systemu
ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej we
Wrocławiu, na bazie Dolnośląskiego Centrum Medycznego Dolmed Spółka
Akcyjna. W dniu 19 października 2006 r. Rada Miejska Wrocławia uchwałą
Nr LVII/3380/06 wyraziła wolę przystąpienia Miasta do Spółki Dolmed S.A.
Podjęcie uchwały pozwoli podjąć działania zmierzające do wniesienia
wkładu i objęcie akcji w Spółce.
wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne zbycia na rzecz
Miasta Wrocław udziałów/akcji w Spółkach Skarbu Państwa mających
siedzibę we Wrocławiu:
W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych w zakresie
komercjalizacji i prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, w tym możliwość
nieodpłatnego nabycia udziałów/akcji w spółkach Skarbu Państwa przez
jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie informacji z
Departamentu Skarbu Państwa oraz informacji internetowych i
podatkowych ustalono potencjalne podmioty: 2 przedsiębiorstwa
państwowe i 11 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dokonane
zostały
analizy
sytuacji
prawnej
i
ekonomicznej
wskazanych
przedsiębiorstw państwowych i 6 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
mających siedzibę i działających na terenie Miasta Wrocławia, z
uwzględnieniem danych uzyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego i
Katastru Miejskiego. Z uwagi na sytuację prawną i finansową oraz
przedmiot działalności, odstąpiono od zamiaru wystąpienia do Ministra
Skarbu Państwa o komercjalizację w celu komunalizacji przedsiębiorstw
państwowych:
o Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „Presko” z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Michalczyka 4,
o Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali Centrozłom –Wrocław,
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 16
oraz odstąpiono od zamiaru wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z
wnioskiem o nieodpłatne zbycie pakietów udziałów/akcji 3 spółek:
o Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych S.A., z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Żegiestowska 5,
o Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „Dolam”
S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 64,
o Archimedes Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza
72.
Ostatecznie Rada Miejska Wrocławia w dniu 19 października 2006 r.
podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Wrocław do spółek: Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne
Dozamel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EnergiaPro Koncern
Energetyczny Spółka Akcyjna i Wrocławskie Centrum Prasowe Spółka z
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ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku nieodpłatnego zbycia
pakietów udziałów/akcji tych spółek na rzecz Miasta Wrocław przez
Ministra Skarbu Państwa. W konsekwencji podjętych uchwał Prezydent
Wrocławia wystąpił do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne
zbycie na rzecz Miasta pakietów udziałów/akcji w w/w Spółkach.
opracowywanie analiz i opinii do projektów ustaw, rozporządzeń Rady
Ministrów oraz projektów regionalnych;

—

udział w pracach nad porozumieniem w sprawie Dolnośląskiego Parku
Innowacji i Biznesu;
bieżący nadzór nad Spółkami z udziałem Miasta Wrocławia, w ramach
którego:
wykonywano prawa korporacyjne i majątkowe Miasta w Spółkach;
współpracowano
przy
przygotowywaniu
procedur
przekształceń
majątkowych lub własnościowych w Mieście;
współpracowano przy tworzeniu strategii rozwoju Spółek;
monitorowano pozycje rynkowe i finansowe Spółek;
współpracowano z organami spółek w zakresie zmian majątkowych lub
udostępniania innym podmiotom składników majątkowych (w tym
nieruchomości);
prowadzono sprawy kadrowe organów Spółek;
nadzorowano i realizowano ustawy o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi;
opiniowana planów, programów oraz wniosków Spółek przedkładanych
Prezydentowi lub Radzie;
przygotowywano projekty dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji
na Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie;
opracowywano standaryzujące projekty dokumentów organizacyjnych
zalecanych do stosowania w jednoosobowych Spółkach Miasta;
współpracowano z organami Spółek w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł
finansowania, pozyskiwaniu nowych technologii itp.;
monitorowano ważniejsze projekty inwestycyjne prowadzone przez Spółki,
inicjowano procedury naprawcze w Spółkach;
przygotowywano koncepcje procedur przekazywania Miastu mienia
pozostałego po likwidacji lub upadłości Spółki;
inicjowano i koordynowano nowe przedsięwzięcia gospodarcze z udziałem
Spółek.

Zrealizowane działania w zakresie zmian majątkowych oraz dokapitalizowania
Spółek w 2006 r. przedstawia syntetycznie poniższa tabela.

Spółka
MPWiK Sp. z
o.o.

Wkład

Przedmiot wkładu

1.877.216 zł Wkład niepieniężny – wierzytelność
przysługująca Miastu wobec Spółki
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wynikająca z umowy sprzedaży sieci
wodociągowo – kanalizacyjnych
MPK Sp. z o.o.

643.950 zł Wkład niepieniężny – nieruchomości
gruntowe położone we Wrocławiu przy ul.
Norwida
(3 działki) o łącznej powierzchni 575 m2

TBS Wrocław

2.000.100 zł Wkład pieniężny – Budżet 2006 r.

Sp.
z o.o.
523.077 zł Wkład niepieniężny – nieruchomości
gruntowe położone we Wrocławiu przy ul.
Krzywoustego - Zielnej (5 działek) o
łącznej powierzchni 3.369 m2
2.125.530 zł Wkład niepieniężny – nieruchomości
gruntowe położone we Wrocławiu przy ul.
Opolskiej - Bytomskiej (4 działki) o
łącznej powierzchni 5.788 m2
Wrocławski

4.908.600 zł Wkład niepieniężny – nieruchomości

Park

gruntowe położone we Wrocławiu przy ul.

Technologiczny

Duńskiej (łączna powierzchnia 24.543 m2
Uwaga:

- do końca 2006 r. nie został zarejestrowany

podniesiony kapitał zakładowy

Spółka
Agencja

Wkład

Przedmiot wkładu

1.002.000 zł Wkład niepieniężny – nieruchomość

Rozwoju

gruntowa zabudowana położona we

Aglomeracji

Wrocławiu przy ul. Kościuszki 16

Wrocławskiej
S.A.
500.000 zł Wkład pieniężny – Budżet 2006 r.
3.412.018,72 Wkład niepieniężny – prawo własności
zł 239.272 akcji Kredyt Banku S.A.
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37.981,28 zł Wkład pieniężny – Budżet 2006 r.
Dolnośląski

1.000.000 zł Wkład pieniężny – Budżet 2006 r.

Fundusz
Gospodarczy
Wrocławskie

8.500.000 Wkład pieniężny – Budżet 2006 r.

Przedsiębiorst

Uwaga: - do końca 2006 r. nie został zarejestrowany
podniesiony kapitał zakładowy.

wo Hala
Ludowa
Sp. z o.o.
Port Lotniczy

18.000.000 zł Wkład pieniężny – Budżet 2006 r.

Wrocław S.A.

Uwaga: - do końca 2006 r. nie został zarejestrowany
podniesiony kapitał zakładowy.

Wrocławski

200.000 zł Wkład pieniężny – Budżet 2006 r.

Medyczny Park
Naukowo-

Uwaga: - do końca 2006 r. nie został zarejestrowany
podniesiony kapitał zakładowy.

Technologiczny
Sp. z o.o.
W zakresie nadzoru nad Spółkami opracowało szczegółowe zasady i tryb
przyznawania nagrody rocznej Prezesom Zarządów jednoosobowych spółek
prawa handlowego Miasta Wrocław, przyjęte w formie zarządzenia Prezydenta w
dniu 26 czerwca 2006 r. Pozwala ono uporządkować kwestie dotyczące
przyznawania nagrody rocznej, wyczerpując przy tym ustawowe kompetencje
Prezydenta Wrocławia, a w szczególności sytuację Rady Nadzorczej jako
recenzenta i kontrolera sprawozdań Zarządu z realizacji zadań planowanych i
dodatkowych, istotnych dla Spółki.
W 2006 r. przeprowadzono lub uczestniczono w szeregu zadań zarówno o
charakterze stałym, jak również w projektach nietypowych o różnym stopniu
skomplikowania, dotyczących m.in.:
—

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
zawarcie w dniu 27 kwietnia 2006 roku pomiędzy Miastem Wrocław
i Spółką umowy sprzedaży sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
o wartości 2 217 743,93 zł netto, w rozliczeniu Miasto wniosło do Spółki
aport wierzytelności w kwocie 1 877 216 zł. Zawarcie tej umowy było
konsekwencją podjętych w listopadzie 2004 roku działań zmierzających do
rozliczenia ze Spółką nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miasto
na wybudowanie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, łącznie w tym
okresie Miasto rozliczyło nakłady na sieci w wysokości 69 103 513,39 zł
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—

—

netto, Spółka wpłaciła na rachunek Miasta 17 573 002,13 zł, rozliczono
zadłużenie ZZK wobec Spółki na kwotę 7 374 515,61 zł, rozliczono
pożyczkę NFOŚ zapłaconą przez Spółkę oraz podwyższono kapitał
zakładowy Spółki łącznie o kwotę 11 092 640 zł,
Zgromadzenie Wspólników w kwietniu i czerwcu 2006 r. wykonując
uprawnienia Wspólnika do kontroli zleciła i upoważniła Biuro Kontroli
Urzędu Miejskiego do przeprowadzenia kontroli procesów uzgodnień
projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie 2003czerwiec 2006. W wyniku kontroli wskazano elementy w procedurach
Spółki mogące usprawnić procesy uzgodnień z inwestorami,
współpraca ze Spółką w zakresie przygotowania zasad gospodarowania
nieruchomościami Spółki,
współpraca ze Spółką w zakresie opracowania zasad rozliczania nakładów
inwestycyjnych współfinansowanych ze środków ISPA wg zaleceń NFOŚ
oraz partycypacji Miasta w części zadań współfinansowanych ze środków
Funduszu Spójności (min. zadanie inwestycyjne na osiedlu Wojnów –
Strachocin), w których Spółka jest beneficjentem,
przygotowanie opinii w sprawie wniosku taryfowego składanego przez
Spółkę do Prezydenta i Biura Rady Miejskiej oraz do Wieloletniego Planu
Rozwoju
i
Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i
Urządzeń
Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki, na lata 2007-2011,
współpraca ze Spółką w opracowaniu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia, odpowiadającego
zmianom w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity uchwały nr XLVI/3014/06 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. został opublikowany
obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
29 września 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z 2006 r. nr 236, poz. 3466, w dniu 18 maja 2006 r. Rada Miejska
Wrocławia podjęła uchwałę nr LI/3140/06 w sprawie zmiany uchwały nr
XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r.;
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.:
bieżąca współpraca ze Spółką w zakresie dostosowania organizacji
komunikacji zbiorowej do znaczących zmian w organizacji ruchu
w Mieście przy utrzymaniu poziomu inwestycji w tabor (Spółka w 2006 r.
otrzymała w ramach umowy wieloletniej z Volvo ostatnią partię
11 autobusów, a także zakupiła 6 tramwajów z firmy Protram oraz
w grudniu 2006 r. jeden tramwaj w ramach zawartej w 2005 r. umowy ze
Skodą),
wniesienie aportem stacji prostownikowej przy ul. Norwida;
Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o.:
współpraca ze Spółką w zakresie przekazania dopłaty do kapitału Spółki w
wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac
remontowo-modernizacyjnych niezbędnych do utrzymania właściwego
stanu technicznego obiektów Spółki oraz zadań inwestycyjnych związanych
z zakupem niezbędnego wyposażenia, w ramach realizacji wieloletniego
planu inwestycyjnego Spółki;
TBS Wrocław Sp. z o.o.:
współpraca z organami Spółki w zakresie dokapitalizowywania Spółki na
potrzeby
prowadzonej
przez
Spółkę
działalności
inwestycyjnej:
w 2005 roku Spółka zakończyła i oddała do użytku osiedle mieszkaniowe
we Wrocławiu Leśnicy (3 budynki mieszkalne przy ul. Brzezińskiej-
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Dolnobrzeskiej - 240 mieszkań, koszt inwestycji – 25 141 978,57 zł), a
także prowadziła inwestycje przy ul. Górniczej 24/50 – 111 mieszkań, przy
ul. Wilanowskiej – 134 mieszkania, przy ul. Zielnej – 44 mieszkania, przy
ul. Opolskiej - 80 mieszkań, oraz przygotowywała do realizacji od 2007
roku zadania inwestycyjne
związane z zabudową mieszkaniową na
Brochowie – ok. 1000 mieszkań, w Leśnicy przy ul. Dolnobrzeskiej – ok.
220 mieszkań, przy ul. Afgańskiej, Zatorskiej – Stoczniowej, Opolskiej –
Głubczyckiej, Trzebnickiej 76 i Krzywoustego 285,
prowadzenie
monitoringu
nieruchomości,
będących
w
sferze
zainteresowania Spółki,
pomoc w opracowaniu programu „Absolwent”, zmiana zasad ustalania
wskaźnika do rozliczeń inwestycji, budownictwo komercyjne;
Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.:
podjęcie działań związanych z wniesieniem aportem do Spółki
nieruchomości gruntowej przy ul. Duńskiej o powierzchni 24.543 m2 (do
końca 2006 r. nie zakończyła się procedura rejestracji podwyższonego
kapitału zakładowego Spółki w KRS) w celu wsparcia dalszego rozwoju
Spółki (Spółka pozyskała w 2006 roku najemców dla 100% powierzchni
przeznaczonej pod wynajem w Dolnośląskim Inkubatorze Naukowo Technologicznym, ponadto kontynuowała inwestycje związane z projektem
Inkubatora - Centrum Technologii);
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.:
przeprowadzenie analizy możliwości przekazania spółce nieruchomości
położonej we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 2 – aport, nieodpłatne
korzystanie np. użyczenie lub odpłatne – dzierżawa, najem,
współpraca ze Spółką w zakresie jej dokapitalizowania (łącznie w 2006 r.
Miasto wniosło do Spółki wkłady zarówno pieniężne jak i niepieniężne o
wartości 4 952 000 zł w celu wsparcia rozwoju Spółki); Spółka aktywnie
uczestniczyła w promocji aglomeracji wrocławskiej poprzez zachęcanie i
obsługę inwestorów m.in. LG Philips LCD, LG Electronics, Fagor, Whirpool,
Volvo, 3M, AAM, rologis, Toshiba, Eto Magnetic, GE Money Bank, UPS centrum księgowe, Diehl Controls – centrum badawczo –rozwojowe, KPIT
Cummins – centrum IT i księgowe, ponadto Spółka uczestniczy w
projektach EXPO 2012 i EIT+;
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.:
opracowanie projektu porozumienia z Województwem Dolnośląskim
dotyczącego uszczegółowienia zasad współdziałania w Spółce,
opracowanie zasad wynagradzania członków organów w Spółce oraz
projektów umów o pracę;
Portu Lotniczego Wrocław S.A.:
opracowanie zasad wynagradzania członków organów w Spółce oraz
projektów umów o pracę,
opracowanie projektu porozumienia z Województwem Dolnośląskim
w sprawie utworzenia spółki kapitałowej, której celem będzie rozbudowa
Portu Lotniczego,
analizy działań Spółki (w 2006 r. Spółka pozyskała 10 kierunków
lotniczych na trasach: Cork, Dortmund Frankfurt Hahn Glasgow, Liverpool,
Londyn Gatwick, Nottingham, Rzym, Shannon, Gdańsk oraz nowych
przewoźników: Direct Fly i Wizz Air, ruch pasażerski wzrósł o 86%, Spółka
ogłosiła wynik konkursu na budowę nowego terminala pasażerskiego,
uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod
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budowę nowego terminala, ustanowiony został obszar ograniczonego
użytkowania dla lotniska Wrocław),
opracowanie projektu statutu Spółki.

MODERNIZACJA MIEJSKIEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO WE
WROCŁAWIU PRZY UL. OPOROWSKIEJ 62
W dniu 1 stycznia 2005 r. powołano Pełnomocnika Prezydenta ds. modernizacji
stadionu przy ul. Oporowskiej 62. Do realizacji modernizacji został wyznaczony
Zarząd Inwestycji Miejskich i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pełnomocnik
Prezydenta powołał Radę Budowy Stadionu, w skład której weszli:
— Marek Danielak – Pełnomocnik Prezydenta,
— Hanna Goławska – ZIM,
— Andrzej Jankowski – Zastępca Dyrektora ZIM,
— Józef Wawrzynowicz – Zastępca Dyrektora MOSIR,
— Kierownicy budowy budowy,
— Inspektorzy nadzoru.
W wyniku przeprowadzonych przetargów wykonano modernizację Miejskiego
Stadionu Piłkarskiego przy ul. Oporowskiej 62 w zakresie:
— likwidacji placu targowego od ul. Kruczej oraz uporządkowania całego terenu
(MOSiR),
— likwidacji przyłączy energetycznych (MOSiR),
— wyburzenia garaży i budynków gospodarczych (ZIM).
— budowy nowego ogrodzenia zewnętrznego (ZIM),
— budowy nowego ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego Stadion od Hotelu
i strefę wejścia od budynku klubowego (ZIM),
— budowy strefy wejścia na Stadion od ul. Oporowskiej z bramkami i
kołowrotami (ZIM),
— utwardzenia brukiem strefy wejścia na stadion (ZIM),
— budowy kas przy wejściu od ul. Oporowskiej (ZIM),
— budowy tablicy wyników (MOSiR),
— budowy nagłośnienia stadionu (MOSiR),
— budowy trafostacji (ZIM),
— budowy dwóch przyłączy energetycznych do trafotacji (EneriaPro),
— budowy wewnętrznej sieci energetycznej i elektrycznej oraz budowy sieci
instalacji nisko prądowych (ZIM),
— budowy nowoczesnego systemu monitoringu stadionu (ZIM),
— budowy oświetlenia boiska piłkarskiego (ZIM),
— budowy oświetlenia terenu stadionu (ZIM),
— budowy południowej trybuny składanej dla 500 kibiców gości z utwardzeniem
terenu pod trybuną i z wygrodzoną strefą wejścia od nasypu kolejowego
(MOSiR),
— budowy północnej trybuny składanej od ul Oporowskiej dla 1000 kibiców z
utwardzeniem terenu pod trybuną (MOSiR).
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Dzięki wykonanym i planowanym zadaniom modernizacyjnym w latach 2005 2008
Stadion
Piłkarski przy ul. Oporowskiej będzie posiadał 9100
ponumerowanych miejsc siedzących (w tym 2800 na trybunie zadaszonej i 500
dla kibiców gości). Jednocześnie Stadion będzie spełniał wszystkie wymogi
prawne i licencyjne pozwalające na organizację meczów I ligi i meczy
międzypaństwowych.

SERWIS INTERNETOWY URZĘDU
Zgodnie z danymi badań Megapanel PBI/Gemius serwis wroclaw.pl był
najbardziej popularnym serwisem miejskim w kraju, znajduje się stale w
czwartej setce najczęściej odwiedzanych domen w Polsce.
Oglądalność (liczba odwiedzin) serwisu internetowego w poszczególnych latach.

W sumie w latach 1998 – 2006 odnotowano ok. 25 milionów odwiedzin.
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PROMOCJA MIASTA
GAZETA „WROCŁAW OPEN FOR BUSINESS” – EDYCJA 2006

Gazeta gospodarcza adresowana do inwestorów zagranicznych. Gazeta pokazuje
Wrocław jako atrakcyjne miejsce do inwestowania. W artykułach zostały
wyeksponowane walory Miasta istotne dla przedsiębiorców. W wywiadach
wypowiadają się przedstawiciele największych firm zagranicznych w aglomeracji
wrocławskiej. Gazeta zawiera dane statystyczne, informacje o rynku pracy i
przepisach podatkowych. Przedstawione są miejskie oferty nieruchomości i
zasady nabywania ich przez cudzoziemców. Gazeta ukazała się w wersji polskiej,
angielskiej, niemieckiej i francuskiej.
TARGI NIERUCHOMOŚCI W CANNES - MIPIM – MARZEC 2006

W Targach MIPIM uczestniczą firmy deweloperskie, inwestorzy, firmy obsługujące
inwestycje, instytucje planistyczne i firmy zarządzające nieruchomościami oraz
agencji promocji. Na stoisku wrocławskim prezentowano ofertę Miasta dla
inwestorów, czyli miejskie projekty inwestycyjne, działki budowlane i budynki.
Przeprowadzono wiele rozmów z firmami zainteresowanymi inwestowaniem we
Wrocławiu.
TARGI NIERUCHOMOŚCI EXPO REAL W MONACHIUM – PAŹDZIERNIK 2006

Impreza o tematyce bardzo podobnej do tematyki targów MIPIM w Cannes. Tak
jak w ubiegłych latach stoisko wrocławskie usytuowano na stoisku polskim
zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Gospodarczą. Wrocław oferował
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podobnie jak na targach MIPIM nieruchomości przeznaczone na inwestycje
komercyjne: przemysł, usługi, biura, rekreacja itp.
KAMPANIA PROMOCYJNA „WROCŁAW – MIASTO, KTÓRE ROZWIJA”

Kampania promocyjna Wrocławia na Ukrainie (5–8 grudnia 2006 r.).
W dniach od 5 do 8 grudnia 2006 roku w 13 ukraińskich uczelniach wyższych
odbyły się prezentacje uczelni wrocławskich w ramach kampanii promocyjnej
Wrocławia. W prezentacjach uczestniczyły:
— Politechnika Wrocławska,
— Uniwersytet Wrocławski,
— Akademia Ekonomiczna,
— Wyższa Szkoła Bankowa.
W prezentacji uczestniczyła również firma Hewlett Packard z ofertą pracy
skierowaną do absolwentów.
Celem kampanii było poinformowanie młodych ludzi o możliwościach Wrocławia
jako ośrodka akademickiego, zachęcenie absolwentów oraz studentów
ukraińskich uczelni wyższych do przyjazdu do Wrocławia oraz nawiązanie
kontaktów między uczelniami Wrocławia i Ukrainy.
Obszar objęty kampanią:
— Lwów (Politechnika Lwowska, Lwowska Komercyjna Akademia Ekonomiczna)
— Czerniowce (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Bukowiń-ska Państwowa
Akademia
Finansowa,
Czerniowiecki
Narodowy
Instytut
HandlowoEkonomiczny)
— Tarnopol (Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopolski
Państwowy Uniwersytet Techniczny)
— Równe (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Przyrody)
— Łuck (Prywatny Uniwersytet Nauk Społecznych, Państwowy Uniwersytet
Techniczny)
— Iwano–Frankowsk (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy, Iwanofrankowski
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu)
— Chmielnickij (Chmielnicki Uniwersytet Narodowy)
Wymienione miasta zostały również objęte kampanią reklamy zewnętrznej — 100
nośników wielkoformatowych (18 m2) i 50 citylightów. Wszystkie nośniki zostały
umieszczone w pobliżu uczelni.
Billboard:

Citylight:
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Akcji towarzyszyła reklama prasowa w jednym z największych ukraińskojęzycznych dzienników „Gazeta Ekspres”, ukazującym się na terenie Ukrainy
(wydanie na 7 okręgów zachodniej Ukrainy — nakład 245 tys. egz., wydanie na
Lwów — nakład 220 tys. egz.) oraz akcja plakatowa na uczelniach.
Równocześnie z kampanią wizualną ruszyła ukraińska wersja strony internetowej
www.terazwroclaw.pl — www.teperwroclaw.pl, przygotowana w języku
ukraińskim, gdzie znalazły się najważniejsze informacje o możliwościach
studiowania, pracy i warunkach życia we Wrocławiu.
W ramach akcji zostało podpisane również porozumienie pomiędzy Prezydentem
Wrocławia, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Rektorem Akademii
Ekonomicznej o utworzeniu wspólnego Biura Projektu „Teraz Wrocław” z siedzibą
na Akademii Ekonomicznej. Do głównych zadań Biura będzie należała promocja
Wrocławia i wrocławskich uczelni na Ukrainie, koordynowanie spraw formalnych
związanych z podjęciem studiów i pracy we Wrocławiu oraz pomoc w adaptacji do
nowych warunków dla osób podejmujących studia i pracę we Wrocławiu.
Spotkania na uczelniach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony
studentów, którzy bardzo poważnie traktują złożoną im propozycję podjęcia
studiów we Wrocławiu. Na wszystkich spotkaniach sale wykładowe, w których
odbywały się prezentacje były pełne. Podczas bezpośrednich rozmów padały
bardzo konkretne pytania na temat warunków podjęcia studiów, kosztów
studiowania i utrzymania we Wrocławiu oraz możliwości uzyskania stypendiów, a
także możliwości podjęcia pracy po ukończeniu studiów. Młodzi ludzie byli
świadomi aktualnych cen za studia i nie ukrywali, że w ich wypadku jest to koszt
wysoki, dlatego tak istotne były dla nich oferty stypendialne poszczególnych
uczelni. Dużo pytań dotyczyło możliwości odbycia stażów czy praktyk w znanych
wrocławskich firmach, dlatego konieczne jest przygotowanie przez wrocławskie
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uczelnie i firmy wspólnej oferty takich praktyk i staży dla wyróżniających się
studentów. Młodzi Ukraińcy są bardzo ciekawi oferty Wrocławia, deklarują chęć
przyjazdu w celach naukowych, a także dla walorów turystyczno-kulturalnych
Wrocławia. Większość z nich nie obawia się bariery językowej, ponieważ
doskonale posługują się językiem polskim, niemieckim lub angielskim.
Przygotowane prezentacje spotykały się również z dużym zainteresowaniem
władz uczelni, które otwarcie deklarowały chęć podjęcia współpracy z uczelniami
Wrocławia na płaszczyźnie wymiany studentów oraz kadry naukowej. Dodatkowo
wiele uczelni deklarowało chęć współpracy przy wspólnych programach czy
projektach.
Cała kampania została bardzo pozytywnie odebrana, czego odzwierciedleniem
były bardzo miłe przyjęcia ze strony władz uczelni, pozytywne artykuły i
komentarze w ukraińskich mediach oraz ciepłe słowa padające ze strony samych
studentów.
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 21 LISTOPADA 2006

ZNAJDŻ SIĘ WŚRÓD ŻYCZLIWYCH!
Bądźmy życzliwi nie tylko od święta!
We współczesnej Polsce takie słowa, jak przychylność wobec siebie, uczynność,
sympatia, zniknęły z języka mediów, wypowiedzi polityków. Dzisiaj to już nie jest
tendencja, ale wręcz choroba społeczna, choć może jej skutki nie są jeszcze
zauważalne i bardzo dotkliwe. Aby do tego nie dopuścić, nie zapominajmy, że
wzajemny
szacunek
i
otwartość
na
drugiego
człowieka
przynoszą
natychmiastowe rezultaty — sprawiają, że to, co robimy daje nam większą
satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Szanując bowiem cudze starania
sprawiamy, że inni doceniają i szanują nasze.
Pomysł, aby uczcić życzliwość zrodził się właśnie ze sprzeciwu wobec
ordynarności otaczającego nas świata. Data 21 listopada zaś jest dobra jak każda
inna — życzliwym trzeba być przecież codziennie. Idea ustanowienia Dnia
Życzliwości wyszła od Ilony Kapnik z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Plan kampanii:
od 3 listopada do 31 listopada – kampania ogólnopolska (800 nośników w
całej Polsce, billboardy i citylighty),
— 21 listopada - insert kartki pocztowej „Znajdź się wśród życzliwych” w
ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej,
— informacja o kampanii na stronach www.terazwroclaw.pl, www.wroclaw.pl,
oraz na stronach uczelni biorących udział w kampanii
— kampania w komunikatorze o2.pl,
— kampania medialna w Radio ZET i Radiostacji,
— 21 listopada – spotkanie wszystkich życzliwych w Galerii Dominikańskiej o
godzinie 17.00, zrobienie wspólnego portretu życzliwych, krótki show
prowadzony przez Marka Kocota z udziałem znanych postaci świata
kulturalnego i rozrywkowego Wrocławia
—

Partnerzy kampanii:
— Wrocławskie Uczelnie:
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—

Akademia Ekonomiczna, Akademia Medyczna, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Edukacji Towarzystwa wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Dolnośląska
Wyższa szkoła Służb Publicznych „ASESOR”, Politechnika Wrocławska,
Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
AMS, Galeria Dominikańska, Gazeta Wyborcza, Radiostacja, Radio ZET, o2.pl

II ETAP KAMPANII PROMOCYJNEJ „WROCŁAW – MIASTO, KTÓRE ROZWIJA”

W związku z niezwykle dynamicznym rozwojem wrocławskich firm, a w
szczególności branż opartych na wiedzy (IT, elektroniki i usług finansowych) oraz
dużymi możliwościami kształcenia we wrocławskich uczelniach przeprowadzono
kampanię promocyjną adresowaną głównie do ludzi młodych zamierzających
podjąć studia lub rozpoczynających pracę.
Głównym celem kampanii było przekonanie młodych ludzi, że Wrocław daje
największe w Polsce szanse rozwoju, a samo Miasto jest atrakcyjnym miejscem
do życia.
Do tej pory miasta promowały się głównie w celu przyciągnięcia turystów lub
inwestorów. Wrocław jako pierwsze miasto polskie prowadzi kampanię
promocyjną mającą na celu przyciągnięcie nowych mieszkańców. Jest to
kampania wyznaczająca nowy trend w Polsce. Ze względu na malejące
bezrobocie i starzenie się społeczeństwa, nowi mieszkańcy będą decydowali o
gospodarczym, naukowym i kulturalnym sukcesie miasta.
Bilboardy:
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KAMPANIA PROMUJĄCA FESTIWAL WROCŁAW NON STOP 2006
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KAMPANIA PROMUJĄCA KSIĄŻKĘ MARKA KRAJEWSKIEGO „ FESTUNG BRESLAU”

PROMOCJA
TURYSTYKI
BIZNESOWEJ
WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA

JAKO

MARKOWEGO

PRODUKTU

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań promujących
miasto Wrocław i Dolny Śląsk jako centrum turystyki biznesowej, poprzez
budowę
otwartego
portalu
internetowego
dotyczącego
turystyki
biznesowej,
promocję miasta i regionu w internecie,
promocję w prasie i magazynach branżowych,
udział w zagranicznych targach turystyki biznesowej,
podróże studyjne dziennikarzy i tour-operatorów,
opracowanie i rozprowadzenie materiałów promocyjnych o Mieście i
regionie (filmu, prezentacji multimedialnej, katalogu oraz broszur),
organizację warsztatów roboczych za granicą,
marketing bezpośredni i warsztaty robocze we Wrocławiu,
spotkania związane z Programem Ambasadorów.
W 2006 roku przeprowadzono konkurs na wykonawcę, który wygrała Fundacja
Convention Bureau Wrocław. Tym samym powierzona została jej realizacja w
opisanych zadań.
REKLAMA

W ramach działań promocyjnych, Miasto reklamowane było m.in. w:
— kwartalniku Magazyn Dolnośląski Zdrowie,
— Informatorze Lotniskowym,
— przewodniku In Your Pocket,
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—
—

przewodniku po Dolnym Śląsku The Visitors,
prasie polskojęzyczna w Wielkiej Brytanii.

64

PREZENTACJA WROCŁAWIA PODCZAS
KRYNICY GÓRSKIEJ (6-9 września 2006)

XVI

FORUM

EKONOMICZNEGO

W

Po raz pierwszy Wrocław zaprezentował się podczas Forum Ekonomicznego w
Krynicy Górskiej. Krynica to ważne miejsce na mapie politycznej Europy, gdzie w
licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem. Krynica to europejski głos w
debacie nad kształtem polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Rokrocznie obrady
Forum relacjonują największe polskie i światowe media. Tak opiniotwórcze
dzienniki, jak Le Monde i Le Soir określiły Forum mianem Davos Wschodu. W
forum uczestniczy około 3000 osób, reprezentujący około 60 krajów Europy i
Ameryki. Wśród nich wysocy rangą politycy, delegacje rządowo-parlamentarne,
eksperci, biznesmeni i blisko 350 dziennikarzy.
Wrocławski Meeting Point stał się miejscem, w którym odbywały się spotkania,
członków wrocławskiej delegacji z wybranymi uczestnikami Forum.
Na deptaku w centralnym miejscu Krynicy, ustawiona została Wielka Piłka EURO
2012 promująca starania Wrocławia o organizacje EURO 2012.
W dniu 6 września wieczorem zostało zorganizowane spotkanie Prezydenta
Wrocławia z czołowymi politykami zarówno polskimi jak i zagranicznymi, którzy
uczestniczyli w Forum.
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BADANIA SPOŁECZNE

Na zlecenie Urzędu Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor przeprowadził
następujące badania:
— ocena wizerunku marki Wrocław,
— ruch turystyczny we Wrocławiu,
— percepcja muzeum Pana Taduesza w oczach młodzieży szkolnej,
— plany edukacyjne młodzieży licealnej.
SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ

W ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej w roku 2006 wykonano
następujące prace:
— opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Hotelowej,
— opracowanie koncepcji i projektu Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu,
— rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Systemu Informacji Miejskiej.
BROSZURKA TURYSTYCZNEJ „SPOTKAJMY SIĘ WE WROCŁAWIU”

Broszura promocyjna w zakresie turystyki przygotowana została w 15 językach:
angielskim, niemieckim, polskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, szwedzkim,
rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, litewskim, niderlandzkim, czeskim, fińskim i
japońskim.
ORGANIZACJA STUDY-TOUR

W 2006 r. zorganizowano study – tour dla dziennikarzy z Włoch, Francji, Czech,
Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Izraela, Gruzji,
Portugalii, Rosji, Indonezji, Ukrainy. Dla dziennikarzy zostały zapewnione noclegi,
wyżywienie, program zwiedzania Wrocławia z przewodnikiem uczestniczenie w
imprezach związanych z Wrocław Non Stop.
TARGI TURYSTYCZNE W 2006 ROKU

Nazwa imprezy
ITB

Miejsce
Berlin

termin
marzec

SMT – Światowy Salon Turystyki

Paryż

marzec

BIT

Mediolan

luty

TOUR

Poznań

październik

SYLWESTER 2006 WE WROCŁAWIU

Wspólnie z Telewizją Polską S.A. Programem 2 zorganizowano na wrocławskim
rynku Wielki Koncert Sylwestrowy. Był on transmitowany „na żywo” na antenie
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Programu 2 w godzinach 21.00 – 1.00. W koncercie tym wystąpili m.in. Bajm,
Piasek, Kombi, Kasia Cerekwicka, Ania Dąbrowska, Norbi, Urszula, Tatiana
Okupnik, grupa taneczna Volt wraz z ze wspaniałym choreografem Augustinem
Egurrolą a także gwiazdy zagraniczne: Danzela, Kate Ryan, Velvet. Nowościa
tegorocznej zabawy był koncert skierowany do rodzin a prowadzony był przez
Jose Torresa.
Sylwester 2006 r.

Sylwester 2006 r.
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Sylwester 2006 r.
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KRASNALE

Przed Wrocławskim Teatrem Lalek została uruchomiona fontanna z krasnalami.
Projekt plastyczny fontanny oraz rzeźby zostały wykonane przez Pawła Pawlaka
na zamówienie Urzędu. Fontanna jest jednym z ważnych elementów szerokiego
programu budowania nowego wizerunku Miasta. Krasnale, które stają się
maskotką Miasta i jego atrakcją turystyczną, pojawiły się już w wielu miejscach
Wrocławia. Fontanna stała się już miejscem spotkań mieszkańców i turystów.

W sierpniu ruszył największy w Polsce serwis poświęcony krasnoludkom
(www.krasnale.pl), a w szczególności krasnoludkom wrocławskim. Strona pełna
jest informacji o życiu i zwyczajach krasnali, przedstawiając również wiele
rewelacji i odkryć, dotyczących wrocławskiej gałęzi skrzaciego rodu.
Etnograficzne i archeologiczne doniesienia wzbogacone są galeriami zdjęć,
prezentującymi krasnoludzkie oblicze Miasta.
Przygotowano również Krasnoludkową Kampanię Promocyjną, w której zakres
wchodzą zestaw do poszukiwania krasnoludków, podkładki pod kubki, czekoladki,
małe mosiężne krasnale. Pojawiły się także w Mieście nowe, ciekawe krasnale,
wzbudzające duże zainteresowanie mieszkańców oraz turystów.
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT PREZYDENTA W 2006 ROKU

Komórka
Urzędu

Wydział
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego

Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
nych
ogółem udział % 2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważnionych zanaych stępowanie ności
do pono- I instancji
wnego lub odworozpoz- ławcze
nania
774

_

_

_

_

_

_
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_

_

1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
2) Udział procentowy
utrzyuchylo- uchylonych uchylonych
manych nych
i przekaza- i umarzaw mocy i zmie nych do po- jących ponionych nownego
stępowanie
rozpoznania I instancji
lub odwoławcze

_

_

_

_

stwier- inne
dzenie
niewważności

_

_
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POLITYKA FINANSOWA MIASTA
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA

Relacja pomiędzy wysokością planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Miasta
za rok 2006

2 500 000 000
2 100 000 000
1 700 000 000
1 300 000 000
900 000 000
500 000 000
100 000 000
-300 000 000

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Plan po zmianach

Nadwyżka budżetowa

Wykonanie

W roku 2006 dochody budżetu miasta Wrocławia zaplanowane w wysokości
2 257 513 897 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 437 471 407 zł, co stanowi
107,97 % planu, natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 2 261 390 141 zł
zostały zrealizowane w wysokości 2 224 149 744 zł, tj. w 98,35 %. Na
korzystne wykonanie budżetu miał wpływ wysoki w odniesieniu do planu poziom
zrealizowanych dochodów.
Wynik budżetu roku 2006 zamknął się nadwyżką w wysokości 213.321.663 zł

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

Plan po
zmianach
3

Wykonanie na
koniec roku
4

Wskaźnik
wykonania
(4:3) w %
5

1 Dochody ogółem

2 257 513 897 2 437 471 407

107,97

2 Wydatki ogółem

2 261 390 141 2 224 249 744

98,35

3 Nadwyżka / deficyt budżetowy

- 3 876 244
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213 321 663

Porównanie realizacji dochodów ogółem Miasta w latach 2005 i 2006 w tys. zł
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Dochody
własne

Subwencja
ogólna

Dotacje celowe
z budżetu
państwa

2005

Środki z
funduszy UE

Dochody z
pozostałych
źródeł

2006

Na dochody Miasta złożyły się następujące źródła: dochody własne, subwencje,
dotacje z budżetu państwa, środki z funduszów UE oraz pozostałe dochody.
Dochody Miasta

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2
Dochody własne
Subwencje

2005
3
1 627 275 207
334 775 760

2006
4
1 869 897 054
338 376 598

Dynamika
wykonania
4:3 (%)
5
114,9
101,1

3.

Dotacje z budżetu
państwa
Środki z funduszu
UE
Pozostałe dochody

127 687 321

131 826 375

106,9

32 358 254

63 668 785

103,2

19 868 431

33 702 595

169,6

4.
5.

Istotną rolę w gospodarce finansowej odgrywają dochody własne, do których
należą dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku, udziały w
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z usług oraz
pozostałe dochody.
Wśród dochodów własnych osiągniętych w 2006 roku jedną z istotnych pozycji
stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych. Na realizację zaplanowanych w
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2006 roku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych składa się podjęcie
następujących działań:
— zaksięgowano 350 241 dokumentów (przelewów bankowych, wpłat
gotówkowych);
— wydano 122 674 decyzje podatkowe;
— wydano 401 postanowień do Urzędów Skarbowych dotyczących dochodów
pobieranych przez Urzędy a stanowiących dochód budżetu gminy;
— wydano 4 139 dokumentów i innych aktów wynikających z przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa;
— wydano 97 330 zawiadomień, upomnień oraz wezwań do zapłaty
należności podatkowych;
— wydano 5 483 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5 003 090,68 zł.;
— rozpatrzono w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa 1 310
wniosków o ulgę podatkową;
— wydano 45 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis
— przeprowadzono 210 kontroli podatkowych;
— złożono 31 zgłoszeń wierzytelności oraz dodatkowych zgłoszeń
wierzytelności na łączną kwotę 4 691 636,97 zł.;
— wystąpiono z 33 wnioskami o ustanowienie hipotek na łączną kwotę
4 506 877,48 zł.;
— obsłużono 118 852 klientów.
Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2006 roku.

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

podatek od nieruchomości

2.

podatek od czynności
cywilnoprawnych
podatek od środków
transportowych
podatek od spadków
i darowizn
podatek z karty podatkowej

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plan
w 2006 r.
(w zł.)
3

Wykonanie
w 2006 r.
(w zł.)
4

Wykonanie
procentowe

234 500 000,00

231 004 657,09

98,51%

55 000 000,00

73 177 385,24

133,05%

14 600 000,00

14 404 445,49

98,66%

22 000 000,00

25 072 723,47

113,97%

3 000 000,00

2 922 813,87

97,43%

podatek rolny
640 000,00
614 943,03
podatek od posiadania
300 000,00
287 707,05
psów
podatek leśny
26 000,00
29 812,48
opłata skarbowa
16 300 000,00
15 306 094,21
RAZEM 346 366 000,00 362 820 581,93
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5

96,08%
95,90%
114,66%
93,90%
104,75%

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2006 roku w
odniesieniu do wykonania dochodów w 2005 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
w 2005 r.
(w zł.)

1

2

3

4

Dynamika
wykonania
4:3
(%)
5

222 074 197,00

231 004 657,09

104,02

42 356 796,00

73 177 385,24

172,8

13 881 693,00

14 404 445,49

103,8

12 121 540,00

25 072 723,47

206,8

3 057 794,00

2 922 813,87

95,6

829 964,00
348 255,00

614 943,03
287 707,05

74,1
82,6

27 680,00
15 587 888,07

29 812,48
15 306 094,21

107,7
98,2

1.

podatek od nieruchomości

2.

podatek od czynności
cywilnoprawnych
podatek od środków
transportowych
podatek od spadków
i darowizn
podatek z karty podatkowej

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

podatek rolny
podatek od posiadania
psów
podatek leśny
opłata skarbowa

Wykonanie
w 2006 r.
(w zł.)

W 2006 roku wydano 122 674 decyzje podatkowe. 84 decyzje zostały
zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co stanowi 0,07%
wszystkich wydanych decyzji. W 2006 roku nie wpłynęła żadna skarga na decyzje
podatkowe do Wojewody.
W zakresie udzielania wsparcia dla przedsiębiorcom realizującym nowe
inwestycje na terenie Wrocławia udzielano pomocy w formie zwolnienia od
podatku od nieruchomości. W tym celu tworzone są programy pomocy
publicznej. W 2006 roku podstawą do udzielania przedsiębiorcom ww. pomocy
były następujące Uchwały Rady Miejskiej:
— Uchwała nr XLVIII/3067/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006
roku w sprawie programu pomocy w ramach wyłączeń grupowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi
inwestycjami na terenie Wrocławia;
— Uchwała nr XLIX/3110/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006
roku w sprawie programu pomocy w ramach wyłączeń grupowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw na wspieranie nowych inwestycji na terenie parków
przemysłowych,
parków
technologicznych
oraz
specjalnych
stref
ekonomicznych usytuowanych w obrębie Wrocławia;
— Uchwała nr XXII/1816/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami,
przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
na terenie Gminy Wrocław.
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Pomoc
dla
przedsiębiorców
działających
na
obszarze
parków
przemysłowych jest czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy na terenach
tradycyjnie przemysłowych. Zapewniając korzystne warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej, inicjowane jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości
oraz kreowanie nowych miejsc pracy.
W 2006 roku złożono 24 wnioski o udzielenie pomocy publicznej przez firmy
planujące rozpoczęcie nowych inwestycji na terenie Wrocławia, z czego 15
wniosków dotyczyło działalności prowadzonej na terenie Wrocławskiego Parku
Przemysłowego.
Prawo do pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
uzyskało 6 przedsiębiorstw, 3 z nich korzystają ze zwolnienia w 2006 roku,
kolejne 3 nabyły prawo do zwolnienia w 2007 roku.
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W ZAKRESIE POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA.

W roku 2006 zrealizowane zostały założenia dotyczące polityki finansowej Miasta,
w szczególności obniżone zostało zadłużenie Miasta. Dzięki wysokiemu
poziomowi wykonanych dochodów przedterminowo dokonano całkowitej spłaty
kredytu zaciągniętego w roku 2003.
W wyniku obniżenia zadłużenia i wysokiego tempa rozwoju gospodarki lokalnej
znacznej poprawie uległy wskaźniki finansowe odnoszące się do kondycji
finansowej Miasta. Pozwoliło to na uzyskanie zdecydowanego podwyższenia
oceny ratingowej Miasta. W dniu 16 października 2006 r. agencja ratingowa Fitch
Ratings przyznała Wrocławiowi ocenę ratingową na poziomie BBB+ z
perspektywą stabilną, co należy uznać za znaczący sukces. W uzasadnieniu
podwyższenia oceny ratingowej doceniona została wysoka jakość zarządzania
oraz jasna i spójna wizja rozwoju Miasta. Podkreślono, iż strategia finansowa
zakłada poprawę wskaźników finansowych i zwiększanie elastyczności finansowej
poprzez wcześniejszą spłatę zadłużenia oraz zmniejszenie kosztów jego obsługi.
W uzasadnieniu oceny podkreślona została zdolność Miasta do skutecznego
pozyskiwania finansowania z funduszy UE oraz fakt, iż wiele projektów
realizowanych będzie wspólnie z sąsiednimi gminami, co powinno sprzyjać
zintegrowanemu rozwojowi regionu wrocławskiego.
W 2006 roku kontynuowane były działania mające na celu poprawę wyniku
finansowego oraz zwiększanie płynności finansowej w trakcie roku budżetowego:
— ze względu na uzyskanie wysokiego wykonania dochodów własnych w roku
2006 nie zaciągnięto kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu. Ponadto w związku z utrzymywaniem się korzystnego trendu
realizacji dochodów budżetowych na poziomie powyżej 100 % planu, podjęto
działania mające na celu uzyskanie zgody Europejskiego Banku
Inwestycyjnego na przedłużenie dostępności preferencyjnego kredytu na
realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym, do roku 2012;
— ponadplanowe wykonanie dochodów Miasta pozwoliło na istotne obniżenie
poziomu deficytu budżetowego z kwoty 75 395 000 zł (plan) do kwoty 3 876
244 zł (plan po zmianach);
— wyemitowano obligacje komunalne na zakup dla Wrocławia kolekcji sztuki
złotniczej tzw. „Skarbu z Bremy”;
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—

—

—
—

—

—

—

—

zaciągnięto preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę stolarki okiennej
w obiekcie Urzędu przy pl. N owy Targ 1/8;
w ramach bieżącej analizy płynności – dokonywane były lokaty środków
finansowych o zmiennej długości i kwotowaniach – na bieżąco prowadzony był
monitoring potrzeb finansowych w ramach planu wydatków, w wyniku czego
uzyskano dodatkowe efekty w postaci dochodów z lokat terminowych środków
zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu;
w wyniku powyższych działań w przeciągu całego roku nie uruchamiano
kredytu w rachunku bieżącym, co przyniosło dodatkowe oszczędności;
poprzez spłatę niekorzystnego zobowiązania, a także bieżące monitorowanie
sytuacji finansowej, zmniejszone zostało zadłużenie Miasta ogółem i poprawie
uległy wskaźniki zadłużenia;
na bieżąco monitorowane były poziomy wskaźników finansowych –
formalnych, ustalonych ustawowo oraz wskaźników stosowanych przez
instytucje finansowe. Wskaźniki te utrzymywane były na bardzo bezpiecznym
poziomie, gwarantującym właściwą realizację zadań w zakresie polityki
finansowej w 2006 roku;
w 2006 roku rozpoczęto pracę w systemie SAP w Departamencie Finansów
Publicznych, w Wydziale Finansów i Budżetu oraz Wydziale Księgowości.
Systemem objęto podstawowe obszary działalności Departamentu, takie jak:
budżet Miasta Wrocławia na 2006 rok,
księgowość i rachunkowość budżetową,
Centralną Obsługę Finansową,
Centralny Rejestr Zobowiązań,
kontroling - wdrożony w Obszarze Rachunku Kosztów Urzędu i ZZK;
dokonano próbnych rozliczeń, co w 2007 r. pozwoli na rozliczenie
kosztów zadań realizowanych przez poszczególne Wydziały;
rozpoczęto prace nad wdrożeniem usługi zapłaty elektronicznymi kartami
płatniczymi w kasach Urzędu Miejskiego oraz stanowiskach Centrum Obsługi
Mieszkańca;
rozpoczęto realizację Programu Zarządzania Projektami – przeprowadzony
został cykl szkoleń wdrażających dla pracowników Urzędu Miejskiego
Wrocławia.
Wskaźnik zadłużenia Miasta Wrocławia do dochodów ogółem w latach 2005-2006
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BUDŻETOWANIE ZADANIOWE

W roku 2006 wdrożony został kolejny etap budżetowania zadaniowego,
zgodnie z Zarządzeniem nr 8426/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 sierpnia
2006 roku. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały następujące
działania:
— objecie budżetowaniem zadaniowym kolejnych jednostek organizacyjnych
Miasta tj. Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych „Partynice”, Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego, Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej
Wrocławia;
— przeprowadzenie szkolenia dotyczącego identyfikacji zadań oraz sposobu
kalkulacji kosztów ich realizacji dla pracowników Wrocławskiego Toru
Wyścigów Konnych „Partynice”, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej Wrocławia.
Ponadto zakończono etap wdrożenia budżetowania zadaniowego z roku 2005
polegający na włączeniu do tego działania Zarządu Zasobu Komunalnego,
Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich, Zarządu Gospodarki Odpadami,
Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zarządu
Dróg i Komunikacji.
REALIZACJA ZADAŃ
EUROPEJSKICH.

WSPÓŁFINANSOWANYCH

ZE

ŚRODKÓW

FUNDUSZY

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości finansowania
przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym i z zakresu tematyki rozwoju
zasobów ludzkich. Miasto Wrocław korzysta z tych możliwości i skutecznie ubiega
się o środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych
programów międzynarodowych.
Wdrażane projekty, współfinansowane w ramach funduszy europejskich w roku
2006 realizowane były w ramach następujących programów:
Charakter projektu

Nazwa programu
1. Sektorowy Program Operacyjny – Transport
2. Fundusz Spójności /ISPA

Projekty infrastruktury
twardej (inwestycyjne)

3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
4. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Norweski Mechanizm
Finansowy
5. Kontrakt Wojewódzki
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Charakter projektu

Nazwa programu
1. Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój
Zasobów Ludzkich

Projekty infrastruktury
miękkiej (społeczne)

2. II Priorytet Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
3. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
4. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Norweski Mechanizm
Finansowy

Projekty
międzynarodowe

1. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB i
INTERREG IIIC
2. Socrates-Comenius

PROJEKTY INFRASTRUKTURY TWARDEJ

Sektorowy Program Operacyjny – Transport

L.p.

Tytuł projektu

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

1.

Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul.
Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we
Wrocławiu

64 603, 06

—

Kwota
dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł)

39 641, 23

Opis projektu
Budowa fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do
ul. Szwajcarskiej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych we
Wrocławiu. Docelowo fragment ten ma spełniać rolę podstawowego układu
komunikacyjnego Miasta, przenosząc ruch tranzytowy drogi krajowej nr 94
(Zielona Góra – Opole, Kraków), jak również doprowadzając ruch kołowy do
dróg krajowych nr 8, 5 i Autostrady A4 (stanowiących drogową sieć
transeuropejską
TEN-T).
Ulica
ta
jednocześnie
przenosi
ruch
międzydzielnicowy na kierunku wschód- zachód. Obecnie użytkowana ul.
Klecińska znajduje się w złym stanie technicznym, co wpływa przede
wszystkim na koszty eksploatacji pojazdów, czasu pasażerów, czasu pracy
kierowców, wypadków drogowych, uciążliwości dla środowiska. W efekcie
prowadzonej
inwestycji
nastąpi
ograniczenie
wszystkich
rodzajów
wymienionych kosztów. Inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko
naturalne między innymi poprzez zastosowanie ochronnych pasów zieleni i
zapewnienie płynności ruchu, co ograniczy zanieczyszczenie powietrza. Dzięki
wysokiej jakości nawierzchni możliwe stanie się ograniczenie hałasu i drgań
powstających w trakcie użytkowania jezdni. Nowoprojektowana kanalizacja
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deszczowa oraz odwodnienie dróg i chodników zapobiegną niekontrolowanym
spływom wód opadowych z powierzchni utwardzonych a tym samym
zabezpieczą środowisko przed zanieczyszczeniem.
—

Zakres prac w Projekcie
Planowane prace przewidują wybudowane dwujezdniowej drogi o
długości 1400m, wybudowanie estakady nad linią kolejową Wrocław
– Jelenia Góra długości 2x435m, wybudowanie chodników (szer. 3m)
i ścieżki rowerowej (szer. 2m) po każdej stronie jezdni.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: kwiecień 2005r., zakończenie: wrzesień 2007r.

—

Stan realizacji
w dniu 14 marca 2006 r. została podpisana umowa z Wykonawcą –
konsorcjum Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A., Ziajka
Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe; dnia 20 marca 2006 r. rozpoczęła się
rzeczowa realizacja projektu;
w 2006 r. Wykonawca przebudował kanalizację deszczową i
sanitarną,
magistralę
wodociągową,
oświetlenie
uliczne,
sieć
elektroenergetyczną, dokonał przewiertu pod torami PKP, wykonał
sygnalizację świetlną (cz. Instalacyjną), ponadto przebudował urządzenia
telekomunikacyjne, rozpoczął budowę estakady wschodniej nad linią
kolejową Wrocław-Jelenia Góra w ciągu ul. Klecińskiej we Wrocławiu,
zabezpieczył kabel PKP srk podczas realizacji estakady nad linią kolejową
Wrocław-Jelenia Góra w ciągu ul. Klecińskiej;
nadzór inwestorski (Wykonawca - J.P.P. CONSULT Jerzy Pośnik)
przystąpił do rozpoczęcia rzeczowej realizacji robót, tj. przekazania
wykonawcy placu budowy (20 marca 2006r.), zgłoszenia kadry kierowniczej
do Nadzoru Budowlanego a następnie do obowiązków które wynikają z
zawartej umowy;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg
UE), w ramach której przeprowadzono m. in. akcję plakatową na słupach
reklamowych w Mieście oraz w wybranych instytucjach publicznych, akcję
ulotową w rejonie inwestycji (skierowana głównie do kierowców w związku z
możliwością pojawienia się utrudnień w ruchu), przesłano foldery
wysokonakładowe
do
wybranych
instytucji,
przekazano
foldery
niskonakładowe zamawiającemu, który dystrybuuje je zgodnie z planem
promocji (m.in. goście odwiedzający urząd); w dniu 2 października 2006 r.
odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi.
Tytuł projektu

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)

2.

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we
Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

44 437, 25

17 157, 47

—

L.p.

Opis projektu
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Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5
jest jedną z kluczowych inwestycji miejskich mających na celu usprawnienie
transportu samochodowego. Celem Projektu jest przebudowa ul. Żmigrodzkiej
na odcinku od ul. Irysowej do Bałtyckiej polegająca na dobudowaniu drugiej
jezdni po stronie zachodniej ul. Żmigrodzkiej z pozostawieniem torowiska w
pasie rozdziału. Dzięki realizacji Projektu udrożniona zostanie główna trasa
wyprowadzającą ruch w kierunku Poznania oraz w kierunku południowym.
Przebudowa ul. Żmigrodzkiej przyczynia się także do zwiększenia dostępności
terenów inwestycyjnych, tj. Północne Pasmo Aktywności Gospodarczej w
obrębie ul. Wołowskiej oraz zakładów pracy (Wrozamet i ZREMB).
—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmuje budowę drugiej jezdni na odcinku od skrzyżowania
z ul. Bałtycką do krzyżowania z projektowaną Obwodnicą Śródmiejską w
rejonie ul Irysowej. Zakres prac obejmował; budowę drugiej jezdni na
odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Irysowej (dł. 1,8 km), przebudowę wszystkich
skrzyżowań znajdujących się na przedmiotowym odcinku ulicy wraz z
chodnikiem i ścieżką rowerową, przebudowę torowiska tramwajowego,
przebudowano 2 przejazdy kolejowe (Przebudowa linii kolejowej Wrocław
Różanka – Różanka, przebudowa linii kolejowej Jelcz Miłoszyce – Wrocław
Osobowice). W zakres prac wchodzi również przebudowa kanalizacji
deszczowej i odwodnienia, przebudowa sieci ciepłowniczej i gazowej oraz
oświetlenie uliczne.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: sierpień 2004 r., zakończenie: 31 marca 2007 r.

—

Stan realizacji
w 2006 r. kontynuowana była rzeczowa realizacja projektu –
Wykonawca realizował następujące roboty: przebudowa linii kolejowych
leżących w obrębie inwestycji, przebudowa kanalizacji deszczowej i
odwodnienia, przebudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja oświetlenia
ulicznego, przebudowa sieci gazowej przebudowa sieci ciepłowniczej,
modernizacja sygnalizacji świetlnej, przebudowa urządzeń SRK na
skrzyżowaniu linii kolejowej Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice z ul.
Żmigrodzką;
w dniu 21 listopada 2006 r. podpisano aneks do umowy o
dofinansowanie
zmieniający termin zakończenia inwestycji oraz
wprowadzający nowe koszty realizacji projektu;
w dniu 19 grudnia 2006 r. podpisano aneks do umowy o
dofinansowanie zmieniający terminy zakończenia poszczególnych zadań w
ramach realizowanego projektu;
w 2006 r. trwała kampania informacyjno – promocyjna związana z
realizacją projektu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono działania
zgodnie z harmonogramem: wywieszono plakaty i rozdano ulotki
przeprowadzono prace nad projektami tablic pamiątkowych i po wykonaniu
przekazano wykonawcy celem montażu na miejscu inwestycji, prowadzono
prace nad elementami wystroju i konferencji na ceremonie przekazania
obiektu (termin ceremonii przesunięty na I kwartał 2007 r.).

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 5 549 706,28 zł.
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L.p.

Tytuł projektu

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł)

3.

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we
Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8

39 634, 94

13 064, 48

—

Opis projektu
Most Szczytnicki stanowi jeden z elementów przebiegu drogi krajowej nr 8,
łączącej wschodnią i południową granicę kraju. Konieczność realizacji projektu
wynika ze złego stanu technicznego mostu (rok bud. 1890), złego stanu
nawierzchni jezdni, co w znacznym stopniu przyczynia się do niewydolności
przepustowej. Ekspertyzy techniczne przeprowadzane przez Politechnikę
Wrocławską wskazują na konieczność pilnego remontu mostu Szczytnickiego.
Projekt będzie oddziaływał pozytywnie na środowisko, co jest szczególnie
istotnie ze względu na położenie mostu, w Makrownętrzu Odry, która wraz z
kanałami podlega ochronie krajobrazu. Przebudowa ograniczy hałas, wibracje
i drgania a także emisję zanieczyszczeń do atmosfery i systemu wodnego.

—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmuje budowę odcinka drogi krajowej nr 8 (długości 0,4
km odcinków ulic), w tym przebudowę mostu Szczytnickiego (długość 0,0664
km) wraz z przyległymi dwoma skrzyżowaniami oraz przebudowę torowiska
tramwajowego i jezdni.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: kwiecień 2005 r., zakończenie: kwiecień 2008 r.

—

Stan realizacji
w dniu 14 kwietnia 2006r., podpisano umowę z Wykonawcą – firmą
SKANSKA S.A. W kwietniu 2006 r. podjęto prace projektowe mające na celu
przygotowanie projektu budowlanego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i
niezbędnymi decyzjami. Roboty budowlane rozpoczęto dnia 23 czerwca
2006 r. W dniu 29 czerwca 2006 r. Wojewoda Dolnośląski wydał pozwolenie
wodno-prawne;
w 2006 r. Wykonawca realizował następujące roboty: opracowano
zamienną dokumentację projektową dla sieci uzbrojenia zlokalizowanej na
moście, budowę mostu tymczasowego i dróg dojazdowych wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej, roboty elektroenergetyczne,
roboty wodociągowe, przebudowę sieci gazowej, przebudowę odcinka drogi
powiatowej ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Suchardy do Bujwida oraz
ul. Grunwaldzkiej od Bujwida do numeru 102, przebudowę sieci
wodociągowej, roboty mostowe, roboty drogowe w tym roboty ziemne
ul. Kochanowskiego, krawężniki ul. Kochanowskiego, ścieki, stabilizacja
i podbudowa ul. Kochanowskiego, podbudowa bitumiczna i nawierzchnia
ul. Kochanowskiego;
w dniu 20 marca 2006 r. podpisano umowę z Wykonawcą na nadzór
inwestorski - konsorcjum: ECM GROUP POLSKA Sp. z o.o. i Budownictwo
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Drogowe ALTKOM Sp. z o.o. Nadzór inwestorski przystąpił do pełnienia
swoich obowiązków z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą robót
budowlanych;
w dniu 21 listopada 2006 r. podpisano aneks do umowy o
dofinansowanie
zmieniający termin zakończenia inwestycji oraz
wprowadzający nowe koszty realizacji projektu;
w dniu 19 grudnia 2006 r.
podpisano aneks do umowy o
dofinansowanie zmieniający terminy zakończenia poszczególnych zadań w
ramach realizowanego projektu;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg
UE), w ramach której przeprowadzono m. in. akcję plakatową na słupach
reklamowych w Mieście oraz w wybranych instytucjach publicznych, akcję
ulotową w rejonie inwestycji (skierowaną głównie do kierowców w związku z
możliwością pojawienia się utrudnień w ruchu), akcję przesyłania folderów
wysokonakładowych
do
wybranych
instytucji,
przekazano
foldery
niskonakładowe zamawiającemu, który dystrybuuje je zgodnie z planem
promocji (m.in. goście odwiedzający urząd);
w dniu 2 października 2006 r. odbyła się konferencja prasowa
informująca o projekcie.
Fundusz Spójności/ISPA
Zgodnie z podpisanymi 14 marca 2001 r. Memorandami Finansowania
dotyczącymi środków pomocowych z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki
Strukturalnej (ISPA) oraz na podstawie zawartych 15 kwietnia 2002 r.
Porozumień o realizacji Projektów ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/019 „Poprawa
jakości wody we Wrocławiu” (ze zmianami) oraz ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/018
„Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I” w roku 2006
kontynuowana była realizacja projektów.
W momencie przystąpienia Polski do UE zadaniowym i finansowym
przedłużeniem funduszu ISPA stał się Fundusz Spójności, który jest elementem
polityki strukturalnej Unii Europejskiej.
—

Opis projektów
Zakres projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” obejmuje budowę
i modernizację kolektorów ściekowych na obszarach zlewni Bystrzycy i Ślęzy
oraz podłączenie tych obszarów do głównych oczyszczalni ścieków.
Komponent przedsięwzięcia dotyczący wody pitnej polega na odbudowie
zakładu oczyszczania wody Na Grobli, po uszkodzeniach jakie spowodowała
powódź. Ponadto I faza realizacji projektu dotyczy również budowy kanalizacji
sanitarnej w następujących osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki,
Oporów, Ołtaszyn, Wojszyce, Brochów, Krzyki Południe, Jagodno, Partynice i
Klecina.
Dodatkowo w ramach zaakceptowanej zmiany Memorandum Finansowego
(przyjętej decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2003 roku) przewiduje się
modernizację i rozbudowę także sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni dróg.
Natomiast zakres „Programu gospodarki odpadami” dotyczy:
rekultywacji terenu wysypiska „Maślice” łącznie z jego stabilizacją,
budowy nowego wysypiska i stacji przeładunkowej odpadów,
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wdrożenia minimalizacji, segregacji i recyclingu odpadów oraz budowę
kompostowni.
—

Wykonane prace
W oparciu o podpisane Porozumienia dokonywany był bieżący monitoring
finansowy zadań realizowanych w ramach Projektu poprzez:
nadzór nad gospodarowaniem i rozliczaniem środków finansowych
pozyskiwanych w ramach realizacji Projektów;
przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektów,
obejmujących operacje dokonywane w Gminie na poziomie subkont
rachunku Projektów.
Ponadto stosownie do wymogów Jednostki Pośredniczącej w obsłudze
Funduszu Spójności II stopnia - NFOŚ i GW - przekazywane były kopie
następujących dokumentów:
wyciągi bankowe wraz z dyspozycjami wystawienia polecenia wypłaty;
kopie opłaconych faktur;
zaświadczenia o stanie sald;
miesięczne historie rachunków Projektów oraz pozostałe wymagane przez
NFOŚ i GW materiały.
Dodatkowo opinii i ocenie poddane zostały: addenda oraz porozumienia
kontraktowe dotyczące zadań realizowanych w ramach projektu „Poprawa
jakości wody we Wrocławiu”.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

L.p.
4.

—

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys.zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE (w tys.
zł)

Przebudowa Mostów Warszawskich
we Wrocławiu

118 988, 94

57 994, 29

Opis projektu
Celem ogólnym projektu Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu
jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej zwiększeniu
konkurencyjności regionu poprzez dostosowanie jakości i funkcjonalności
istniejących ulic i mostów do potrzeb wynikających z rozwoju regionu.
Polepszy się m.in. dostęp do sieci dróg krajowych. Celem bezpośrednim
projektu jest zwiększenie spójności transportowej w ciągu drogi powiatowej,
stanowiącej element podstawowego układu komunikacyjnego miasta.
Zrealizowanie inwestycji poprawi dostępność komunikacyjną Wrocławia –
stolicy regionu z innymi regionami i podregionami, m.in. poprzez zwiększenie
przepustowości przeprawy mostowej przez rzekę Odrę i ciągu ulic
wyprowadzających ruch z centrum miasta w kierunku Warszawy. Polepszy się
przez to dostęp do sieci dróg krajowych oraz korytarzy trans-europejskich,
a w szczególności do drogi krajowej nr 8. Dzięki realizacji niniejszego Projektu
oraz innych projektów powiązanych (w szczególności przebudowy ciągu ul.
Kromera – Krzywoustego stanowiącego przedłużenie projektu przebudowy
Mostów Warszawskich) znacznie nastąpi usprawnienie miejskiego systemu
transportowego. Również system transportu publicznego ulegnie poprawie
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poprzez przebudowę pętli tramwajowo – autobusowej na pl. Kromera oraz
wydzieleniu torowiska tramwajowego na Mostach Warszawskich. Przez takie
działania Wrocław zyska na atrakcyjności jako miejsce rozwoju działalności
gospodarczej (lepszy dojazd do centrów handlowych położonych w północnej
części miasta, rozwój okolic pl. Kromera gdzie w chwili obecnej powstają
nowe budynki mieszkalne, usługowe, budowany jest hotel).
—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmuje budowę dwóch nowych mostów oraz dobudowę
drugiej jezdni w układzie drogowym, wydzielenie torowiska tramwajowego na
Mostach Warszawskich, przebudowę istniejących obiektów mostowych wraz z
wlotami, przebudowę skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Jedności
Narodowej oraz przebudowę pętli komunikacji zbiorowej na pl. Kromera. Do
przebudowy przewidziano wloty do pl. Kromera od strony ul. BoyaŻeleńskiego i Toruńskiej.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 30 marca 2006 r.; zakończenie: 31 marca 2008r.
(zakończenie rzeczowe), 30 maja 2008 r. (zakończenie finansowe)

—

Stan realizacji
w dniu 19 stycznia 2006 r., podpisana została umowa o
dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych w trybie
przetargu nieograniczonego wybrana została oferta konsorcjum:
- Lider: Berger Bau GmbH – Pełnomocnik
- Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Józef Kulesza
- Partner: PORR Technobud Polska Sp. z o.o.
- Partner: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o.
cena ofertowa brutto 108 922 914,45 zł (w tym koszty ujęte we
wniosku o dofinansowanie w ramach funduszy UE w wysokości:
106 108 849,73 zł brutto). Pozostałe koszty w kwocie 2 814 064,72 PLN
brutto to partycypacje firm zewnętrznych: Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji oraz FORTUM S.A.;
po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na prowadzenie
robót budowlanych Umowa z wybranym wykonawcą podpisana została w
dniu
9 czerwca 2006 r. Bezpośrednio po jej podpisaniu i przekazaniu
placu budowy w dniu 04 lipca 2006 r. wykonawca przystąpił do organizacji
zaplecza budowy i rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął
roboty dnia 17 lipca 2006 r.;
w 2006 r. Wykonawca realizował następujące roboty: roboty
drogowe (ETAP I – al. Kromera: rob. przygotowawcze, rob. rozbiórkowe,
rob. ziemne, podbudowy, elementy ulic, chodniki, zatoki autob.,
nawierzchnie, zieleń), przebudowa sieci gazowej, przebudowa kanalizacji
sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowej,
oświetlenie uliczne przebudowa linii telekomunikacyjnych, przebudowa
trakcji tramwajowej, roboty mostowe - nowy Most Główny, roboty mostowe
- nowy Most Zachodni, roboty mostowe - stary Most Główny (roboty
rozbiórkowe);
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg
UE), w ramach której na stronach internetowych Urzędu i ZDiK umieszczono
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informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono tablice informacyjne
z oznaczeniami (logo) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z informacją, że projekt był
realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)

5.

Przebudowa ul. Sienkiewicza we
Wrocławiu (od ul. Sępa Szarzyńskiego
do ul. Bujwida)

20 643

10 915

—

Opis projektu
Ulica Sienkiewicza stanowi fragment podstawowego układu komunikacyjnego
Miasta doprowadzającego ruch kołowy do drogi krajowej nr 8 w kierunku na
Warszawę z centralnych rejonów Miasta, stanowi także alternatywny ciąg dla
drogi krajowej. Nawierzchnia jezdni przed przebudową oraz biegnące po niej
torowisko, znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym i wymagały
natychmiastowej przebudowy.
Po remoncie ruch pojazdów odbywa się w obie strony po pasie dla
samochodów i pasie wspólnym dla tramwajów i samochodów. Ponadto na
skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Górnickiego oraz Sienkiewicza i Piastowskiej
zaprojektowano sygnalizację świetlną, która na osi ul. Sienkiewicza i ul.
Piastowskiej obejmuje system śluzy sygnalizacyjnej oraz przystanki
tramwajowe. Rozwiązanie takie uwarunkowane jest szczupłością terenu, która
nie pozwala na rozszerzenie pasa drogowego, stąd wprowadzenie zmian w
geometrii drogi następuje w niewielkim zakresie. Realizacja projektu
przyczyniła się do poprawy przejezdności Miasta z centrum w kierunku
północno-wschodnim.

—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmował: wykonanie robót drogowych w zakresie jezdni,
chodników, odwodnienia ulic, wykonanie torowiska, odwodnienie torowiska,
wykonanie sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych, wykonanie sieci wodociągowej
(magistralnej i rozdzielczej), wykonanie sieci gazowej, kanalizacji
ogólnospławnej, wykonanie oświetlenia ulic, przebudowę linii energetycznych,
przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci ciepłowniczej,
wykonanie zieleni, wykonanie organizacji ruchu docelowego sygnalizacji
świetlnej. Wykonawca był również odpowiedzialny za organizację ruchu
zastępczego, urządzenie i likwidację zaplecza budowy, pełnienie nadzoru
archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.
W ramach zawartej umowy prowadzony był również nadzór inwestorski nad
realizacją robót budowlanych oraz kampania promocyjna projektu.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 17 stycznia 2005r.; zakończenie: 31 maja 2006r.
(zakończenie rzeczowe), 30 czerwca 2006 r. (zakończenie finansowe);

—

Stan realizacji
w dniu 15 maja 2006 r. podpisany został aneks do umowy
dofinansowania ustalający daty zakończenia rzeczowego realizacji na 31
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marca 2006 r.
i zakończenia finansowego na 30 kwietnia 2006 r.
oraz ustalający wartość całkowitą projektu w wysokości 20 643 058,32 zł;
w dniu 13 czerwca 2006 r. podpisany został kolejny aneks do
umowy dofinansowania ustalający daty zakończenia rzeczowego realizacji
na
31 maja 2006 r. i zakończenia finansowego na 30 czerwca 2006
r.;
projekt zakończony i rozliczony;
w 2006r. miała miejsce kontrola końcowa projektu przeprowadzona
przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola
potwierdziła, iż inwestycja Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (od
ul. Sępa Szarzyńskiego do ul. Bujwida) została zrealizowana w zakresie
rzeczowym
i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą
umową
o dofinansowanie projektu. W 2006 r. miała miejsce także
kontrola doraźna pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego
na
wniosek
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i w związku z pismem wykonawcy robót
budowlanych – Przedsiębiorstwa Drogowego Zbigniew Ziajka. W dniu 19
maja 2006 roku sporządzony został protokół odbioru ostatecznego robót
budowlanych;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg
UE),
w ramach której na stronach internetowych Urzędu i ZDiK
umieszczono informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono tablice
informacyjne
z
oznaczeniami
(logo)
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z
informacją, że projekt był realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego;
w dniu 26 kwietnia 2006 roku odbyła się konferencja prasowa
dotycząca projektu.
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE 5 122 094,21 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)

6.

Przebudowa odcinka
ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu

17 288

10 640

—

Opis projektu
Będąca częścią Obwodnicy Staromiejskiej Wrocławia ul. Wyszyńskiego
stanowi kluczowy element ciągu komunikacyjnego doprowadzającego ruch
kołowy z kierunku Warszawy do północnych i centralnych rejonów Miasta,
stanowiąc jednocześnie alternatywę dla przebiegającej w pobliżu drogi
krajowej nr 8. Duże natężenie ruchu powoduje ciągłe pogarszanie i tak już
bardzo złego stanu nawierzchni tej ulicy. Realizacja projektu przyczyniła się
do zwiększenia spójności transportowej Miasta, będąc ponadto stymulatorem
rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego Miasta. Ulica Wyszyńskiego jest
jednym z podstawowych elementów wrocławskiego układu komunikacyjnego.
Stanowi jedną z ważniejszych arterii na kierunku północ-południe łączącej
przeprawy na Odrze, Most Pokoju i Most Warszawski.
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Z powodu dużego natężenia ruchu, notowano dużą uciążliwość drogi dla
mieszkańców, co w połączeniu ze słabym stanem technicznym drogi
przyczyniało się do znacznego zubożenia komfortu mieszkańców. Przebudowa
zmniejszyła te niegodności jak i przyczyniła się do polepszenia układu
komunikacyjnego.
—

Zakres prac w Projekcie
Zakres prac obejmował przebudowę ulic Wyszyńskiego od skrzyżowania z
ulicą Benedyktyńską do nr 62, przebudowę dwóch wlotów ul. Sienkiewicza
i skrzyżowania z ul. Matejki po stronie zachodniej do skrzyżowania z ul.
Ukrytą po stronie wschodniej. W tym m. in.: wykonanie robót drogowych w
zakresie jezdni, chodników, odwodnienia ulic, wykonanie torowiska,
odwodnienie torowiska, wykonanie sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych,
wykonanie sieci wodociągowej
wykonanie sieci gazowej, kanalizacji
ogólnospławnej, wykonanie oświetlenia ulic, przebudowę linii energetycznych,
przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci ciepłowniczej,
wykonanie zieleni, rozbiórkę budynków, wykonanie organizacji ruchu
docelowego, sygnalizacji świetlnej. Wykonawca był również odpowiedzialny za
organizację ruchu zastępczego, urządzenie i likwidację zaplecza budowy,
pełnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań
archeologicznych.
W ramach zawartej umowy prowadzony był również nadzór inwestorski nad
realizacją robót budowlanych

—

Harmonogram prac
Początek realizacji projektu: 22 listopada 2005 r.; zakończenie: 24 kwietnia
2006r. (zakończenie rzeczowe) , 24 czerwca 2006 r. (zakończenie finansowe)

—

Stan realizacji
w dniu 15 maja 2006 r. podpisany został aneks do umowy
dofinansowania ustalający daty zakończenia rzeczowego realizacji na 31
marca 2006 r.
i zakończenia finansowego na 30 kwietnia 2006 r.;
w dniu 13 czerwca 2006 r. podpisany został kolejny aneks do
umowy dofinansowania ustalający daty zakończenia rzeczowego realizacji
na
24 kwietnia 2006 r. i zakończenia finansowego na 24 czerwca
2006r.;
projekt zakończony i rozliczony;
w 2006 r. odbyła się kontrola końcowa projektu przeprowadzona
przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która
potwierdziła, iż inwestycja pn. Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we
Wrocławiu została zrealizowana w zakresie rzeczowym i finansowym
zgodnie
z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o
dofinansowanie projektu.
W 2006 r. miała także miejsce kontrola
doraźna
pracowników
Dolnośląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
i
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego
na
wniosek
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i w związku z pismem wykonawcy
robót budowlanych – Przedsiębiorstwa Drogowego Zbigniew Ziajka. W 19
maja 2006 roku sporządzony został protokół odbioru ostatecznego robót
budowlanych;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg
UE), w ramach której na stronach internetowych Urzędu i ZDiK
umieszczono informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono
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tablice informacyjne z oznaczeniami (logo) Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z
informacją, że projekt był realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego;
w dniu 26 kwietnia 2006 roku odbyła się konferencja prasowa
promująca projekt.
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 2 511 919,31 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)

7.

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy
Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347

20 238,26

12 384,46

—

Opis projektu
Wiadukt ten jest kluczowym elementem sieci komunikacyjnej Miasta
włączającym w Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia ruch tranzytowy
z południowego wschodu kraju (droga krajowa nr 94 - pojazdy z Krakowa,
Górnego Śląska, Opola) i tworzy element korytarza transportowego
doprowadzającego ruch drogowy do dróg krajowych nr 5, 8 i Autostrady A4,
jak również do południowych dzielnic Miasta. Przebudowa podyktowana jest
złym stanem technicznym obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do
ułatwienia dojazdu do różnych punktów Miasta dla ruchu regionalnego, oraz
do wyprowadzenia ruchu na główne drogi tranzytowe.

—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmował przebudowę wiaduktu i estakady stanowiącej
południowy fragment Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 13.czerwca 2005 r.; zakończenie: 31 stycznia
2007r. (zakończenie rzeczowe), 28 lutego 2007 r. (zakończenie finansowe)

—

Stan realizacji
w dniu 30 maja 2006 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w
zakresie zmiany wartości projektu po przetargu na roboty budowlane i
zmiany terminu realizacji;
w 2006 r. Wykonawca realizował następujące roboty: roboty drogowe
budowa pasa włączenia do ruchu - część mostowa, budowa pasa
włączenia do ruchu - część drogowa, remont wiaduktów nad torami PKP,
przebudowa odwodnienia, przebudowa oświetlenia drogowego, roboty
elektryczno-energetyczne naprawa dylatacji wiaduktu, organizacja ruchu
docelowego.
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg UE), w
której ramach na stronach internetowych Urzędu i ZDiK umieszczono
informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono
tablice
informacyjne
z
oznaczeniami
(logo)
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z
informacją, że projekt był realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Promocja projektu została zakończona w części
przewidzianej umową. W wyniku rozliczenia zmniejszyła się wartość
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kosztów kwalifikowanych na tej pozycji o 1 195,08 zł netto (1 458,00 zł
brutto). Na terenie inwestycji zostały umieszczone tablice pamiątkowe.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)

8.

Przebudowa ul. Borowskiej – łącznik
Nowej Akademii Medycznej z
Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia

19 320,74

10 262,55

—

Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie spójności transportowej w rejonie Nowej
Akademii Medycznej – w ciągu ulicy Borowskiej, będącej łącznikiem z
Obwodnica Śródmiejską Wrocławia poprzez stworzenie korytarza o
parametrach właściwych dla wielkości i rodzaju ruchu oraz funkcji w układzie
komunikacyjnym Miasta. W ramach projektu wybudowana zostanie nowa
jezdnia łącząca Obwodnice Śródmiejską z Akademią Medyczna oraz
przebudowana istniejąca jezdnia do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego
wraz z tunelowym przejściem dla pieszych w nasypie kolejowym.

—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmuje budowę nowej jezdni łączącej Obwodnicę
Śródmiejską z Akademią Medyczna oraz przebudowę istniejącej jezdni do
skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego wraz z tunelowym przejściem dla
pieszych w nasypie kolejowym.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 15 maja 2006 r.; zakończenie: 31 października
2007 r. (zakończenie rzeczowe), 28 grudnia 2007 r. (zakończenie finansowe)

—

Stan realizacji
umowa
o
dofinansowanie
podpisana
z
Dolnośląskim
Urzędem
Wojewódzkim w dniu 07 lutego 2006 r.;
rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonawcę robót
budowlanych (ogłoszony dnia 06 kwietnia 2006 r.). Najkorzystniejszą
ofertę przedstawił: Berger Bau GmbH; 94036 Passau, Niemcy, Äußere
Spitalhofstr. 19 - cena ofertowa brutto: 19 503 325,55 zł. Umowa została
podpisana 16 sierpnia 2006 r.;
z przyczyn formalnych nie rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę
nadzoru zewnętrznego. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu nadzór
sprawowany jest przez pracowników Zarządu Dróg i Komunikacji;
w 2006 r. Wykonawca realizował następujące roboty: wymiana i
modernizacja
sieci
uzbrojenia
podziemnego,
robót
drogowych,
odwodnienia budowy nowej jezdni, nasadzeń zieleni, sieci teletechniczne,
sygnalizacje świetlne, automatyka kolejowa, oświetlenie drogowe, roboty
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elektro-energetyczne, organizacja ruchu docelowego; uzyskano także
pozwolenie na wycinkę drzew;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg UE), w
ramach której na stronach internetowych Urzędu i ZDiK umieszczono
informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono
tablice
informacyjne
z
oznaczeniami
(logo)
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z
informacją, że projekt był realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł)

9.

Przebudowa ciągu ulic Kromera
- Krzywoustego we Wrocławiu
(od pl. Kromera do ul.
Brucknera)

23 514, 34

9 336, 97

—

Opis projektu
Realizacja tego projektu jest elementem usprawnienia ciągu komunikacyjnego
będącego alternatywą dla drogi krajowej nr 8. Ulica Krzywoustego
wyprowadza ruch kołowy z centrum Miasta w kierunku Warszawy.
Przepustowość drogi, podwyższona w wyniku realizacji zadania, przyczyni się
do zwiększenia efektu komunikacyjnego inwestycji już realizowanych lub
planowanych do realizacji, oraz usprawnienia dojazdu do różnych punktów
Miasta dla ruchu regionalnego.

—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmował przebudowę ciągu ul. Kromera - Krzywoustego
(od pl. Kromera do ul. Brücknera).

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 1 czerwca 2005 r., zakończenie: 31 stycznia
2007r. (zakończenie rzeczowe), 31 marca 2007 r. (zakończenie finansowe)

—

Stan realizacji
w 2006 r. Wykonawca realizował następujące roboty: dokończono
kanalizację deszczową, dokończono magistralę wodociągową i dokonano
wpięcia magistrali wodociągowej do sieci istniejącej, dokończono:
wykonanie oświetlenia (przekazano do eksploatacji), wykonanie muf na
kable (włączono do eksploatacji), uzbrajanie studzienek odwadniających,
odkopanie zniszczonej, kanalizacji TPSA, wciągnięcie do przebudowanej
kanalizacji i przełączenie kabla światłowodowego TPSA, montaż i pomiar
kabla światłowodowego NETII, wykonano złącze przelotowe i złącza na
przełącznicy,
zakończono
wykonanie
sieci
rozdzielczej
wodnokanalizacyjnej , przewiert na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego – Brücknera
pod sieć rozdzielczą, przepięto przyłącze wodne na przejściu przez
ul. Krzywoustego przy ul. Czajkowskiego, dokończono wykonywanie sieci
wodociągowej rozdzielczej, wykonano elementy gazowej sieci rozdzielczej
(w tym przejście pod ul. Krzywoustego w rejonie ul. Czajkowskiego),
wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni południowej oraz
warstwę ścieralną na odcinku od ul. Brucknera do ul. Czajkowskiego,
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dokończono ścieżki rowerowe i chodniki, dokończono roboty brukarskie od
ul. Brucknera do ul. Miechowity, wykonano skrzyżowanie ul. Krzywoustego
z Miechowity, dokończono prace związane z sygnalizacją świetlną oraz
oznakowaniem organizacji ruchu docelowego, dokończono prace związane
z zielenią (ułożenie humusu, sienie trawy, nasadzenia);
w dniu 6 marca 2006 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie –
zmiany tyczyły wskazania rachunków bankowych Beneficjenta i Inwestora
oraz aktualizacji kwoty dofinansowania;
w dniu 15 maja 2006 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie –
zmiany tyczyły rachunku bankowego projektu oraz kwoty dofinansowania;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg UE), w
ramach której na stronach internetowych Urzędu i ZDiK umieszczono
informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono
tablice
informacyjne
z
oznaczeniami
(logo)
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z
informacją, że projekt był realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego;
w dniach 4 października 2006 r. oraz 1 grudnia 2006 r. odbyły się
konferencje prasowe informujące o projekcie. Wykonane i umieszczone na
placu budowy zostały tablice pamiątkowe. Rozdystrybuowana została
część materiałów promocyjnych: ulotki, plakaty, foldery, prezentacje na
płycie CD. Promocja projektu została zakończona w części przewidzianej
umową. Tablice pamiątkowe zostały umieszczone na terenie inwestycji.
Materiały promocyjne (foldery i płyty z prezentacją projektu) –
rozprowadzane będą aż do wyczerpania zapasów.
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE 4 746 010,08 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)

10.

Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej
Północ - Południe we Wrocławiu

118 988

46 636

—

Opis projektu
Ciąg ulic będący przedmiotem projektu: Świdnicka – Pl. Teatralny – Widok –
Szewska – Grodzka, tworzy część Średnicowej Linii Tramwajowej Północ–
Południe we Wrocławiu. Linia ta przebiega przez samo centrum zabytkowego
Starego Miasta. Wąskie ulice, które prowadzą ruch międzydzielnicowy, nie są
przystosowane do przenoszenia ruchu o dużym natężeniu. Torowiska znajdują
się w bardzo złym stanie technicznym a ich konstrukcja uniemożliwia
poruszanie się po nim składów niskopodłogowych, dostosowanych do
przewozu osób niepełnosprawnych. Jezdnie w przeważającej części
zbudowane są z kostki kamiennej oraz kostki kamiennej drobnowymiarowej, z
licznymi łatami z masy bitumicznej. Nawierzchnia chodników jest bardzo
zróżnicowana pod względem zastosowanych materiałów i znajduje się w
bardzo złym stanie technicznym. Kamienne krawężniki są w wielu miejscach
zapadnięte. Dodatkowy problem stanowią nieuporządkowane obszary
parkowania. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie stworzona linia
tramwajowa dostosowana – na długości 23,96 km – do ruchu nowoczesnych
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tramwajów niskopodłogowych. Połączy ona południowe i północne krańce
Miasta, przebiegając jednocześnie w pobliżu dworców PKP i PKS.
—

Zakres prac w projekcie
Zakres projektu obejmuje:
przebudowę i modernizację istniejących torów tramwajowych w ciągu ulic
Świdnicka – Pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka o dł. 1997 m,
przy zastosowaniu nowoczesnych technologii budowy torowisk, ze
szczególnym uwzględnieniem redukcji wstrząsów i hałasu;
dobudowanie drugiego toru tramwajowego w ul. Widok (dł. 180 m), oraz
budowa dodatkowego toru na pl. Teatralnym dla linii tramwaju
zabytkowego (dł. 119 m) co umożliwi stworzenie dla niego postoju;
przebudowę nawierzchni dróg na odcinkach, na których będzie odbywał się
ruch kołowy (2305 m); w tym w ramach projektu przebudowane zostaną
ulice przyległe do ciągu Świdnicka – Pl. Teatralny – Widok – Szewska –
Grodzka (około 550 m): Łaciarska, Bożego Ciała, Św. Marii Magdaleny,
Wita Stwosza, Świdnicka (od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy
Modrzejewskiej) wraz z Menniczą;
przebudowę 4 sygnalizacji świetlnych;
przekształcenie części ul. Szewskiej w ciąg pieszo – tramwajowy (na
odcinku 830 m);
zakup 8 szt. niskopodłogowych, energooszczędnych tramwajów na
potrzeby obsługi Linii Średnicowej (wagony o nowoczesnej linii nadwozia,
zapewniające pasażerom – w tym osobom niepełnosprawnym – wysoki
komfort jazdy oraz zwiększone bezpieczeństwo przy niskich kosztach
utrzymania, oraz małej uciążliwości dla środowiska i mieszkańców Miasta);
przebudowę jezdni i chodników oraz niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej uwzględniającej uwarunkowania historyczne, przestrzennoarchitektoniczne i konserwatorskie lokalizacji projektu.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 26 kwietnia 2005r.; zakończenie: 30 kwietnia
2007 r. (zakończenie rzeczowe), 29 czerwca 2007 r. (zakończenie finansowe).

—

Stan realizacji
umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 22 lipca 2005r.;
w dniu 30 maja 2006 r. odbyła się konferencja prasowa informująca o
projekcie;
w 2006r. Wykonawca realizował następujące roboty: roboty rozbiórkowe
(likwidacja linii kablowych, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i
chodników, demontaż torowisk), ziemne i montażowe (branża drogowa,
przebudowa linii kablowych, branża teletechniczna, sieć kanalizacji
deszczowej, sygnalizacja, oświetlenie, chodnik wspornikowy, roboty
torowe i trakcyjne);
z tytułu zakupu taboru dokonano zapłaty: w dniu 28 lutego 2006r zaliczki
nr 2 w wysokości 3 440 000,00 euro., tj.13 302 480,00 zł oraz w dniu
26 lipca 2006 r. – zaliczki nr 3, na kwotę 3 440 000,0 euro, tj.
13 759 312,00 zł;
w dniach 17-18 grudnia 2006 r. na terenie ŠKODA Transportation s.r.o.
komisja odbiorcza MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w obecności
przedstawicieli Wykonawcy dokonała odbioru technicznego pierwszego
tramwaju typu 16T, którego dostawa nastąpiła w dniu 22 grudnia 2006 r.;
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—

w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg UE), w
ramach którego na stronach internetowych Urzędu i ZDiK umieszczono
informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono
tablice
informacyjne
z
oznaczeniami
(logo)
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z
informacją, że projekt był realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE 24 015 554,36 zł
(w tym: na konto MPK 17 844 656, na konto Urzędu 6 170 898,36 zł)

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)

11.

Przebudowa multimodalnego węzła
komunikacyjnego Pl. Powstańców
Wielkopolskich we Wrocławiu etapy 1-2.

110 498

42 198

—

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa pl. Powstańców Wielkopolskich wraz z
przyległymi fragmentami ulic. Plac Powstańców Wielkopolskich to jeden z
kluczowych
węzłów
komunikacyjnych
Wrocławia.
Znajduje
się
w
bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław Nadodrze - drugiego
co do wielkości dworca we Wrocławiu, który obsługuje ruch kolejowy na
poziomie regionalnym i krajowym. Jednocześnie plac znajdujący się pomiędzy
dworcem kolejowym a placem Powstańców Wlkp. stanowi punkt przesiadkowy
dla
publicznej
i
prywatnej
komunikacji
autobusowej
obsługującej
aglomeracyjny i regionalny ruch pasażerski.
W wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie Plac Powstańców
Wielkopolskich, stanowiący jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych
Wrocławia.

—

Zakres prac w projekcie
Zakres projektu obejmuje następujące działania:
przebudowę i modernizację istniejących torów tramwajowych w obrębie
placu Powstańców Wlkp. o łącznej długości 1,87 km, przy zastosowaniu
nowoczesnych
technologii
budowy
torowisk,
ze
szczególnym
uwzględnieniem redukcji wstrząsów i hałasu;
przebudowę placu (3403 m2), chodników, jezdni, nawierzchni dróg na
odcinkach, na których będzie odbywał się również ruch kołowy (5044 m2);
w tym niezbędnych fragmentów ulic przyległych do przebudowanego
placu;
stworzenie pilotażowego systemu informacji pasażerskiej obejmującego
wszystkie grupy pasażerów w tym rejonie: pasażerów komunikacji
miejskiej, kolejowej i autobusowej, a w szczególności przesiadających się
pomiędzy tymi sieciami; w ramach systemu zostanie uruchomiony
elektroniczny punkt informacyjny dla pasażerów;
zakup 9 szt. niskopodłogowych, energooszczędnych tramwajów (wagony o
nowoczesnej linii nadwozia, zapewniające pasażerom – w tym osobom
niepełnosprawnym
–
wysoki
komfort
jazdy
oraz
zwiększone
bezpieczeństwo, przy niskich kosztach utrzymania oraz małej uciążliwości
dla środowiska i mieszkańców Miasta).

—

Harmonogram
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Początek realizacji projektu: 12 grudnia 2005 r.; 31 marca 2008 r
(zakończenie rzeczowe), 30 maja 2008 r. (zakończenie finansowe)
—

Stan realizacji
w roku 2006 zakończyły się postępowania przetargowe na wyłonienie
Wykonawcy robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego;
w ramach przetargu na nadzór inwestorski wpłynęły 4 oferty. Dnia 26
maja 2006 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru
inwestorskiego
nad
realizacją
zadania
z
firmą
Scott
Wilson
Kirkpatrick&Co.Ltd. (cena ofertowa: brutto 1 343 807,32 zł);
w ramach przetargu na roboty budowlane wpłynęły 4 oferty. Dnia 23 maja
2006 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Skanska
S.A. (cena ofertowa: brutto 26 193 108,42 zł);
w dniu 13 października 2006 r. i 6 grudnia 2006 r. wystąpiono z prośba o
przygotowanie aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu. Do dnia
złożenia
sprawozdania
nie
został
jeszcze
przygotowany
aneks
uwzględniający mniejsze wartości;
w roku 2006 r. Wykonawca realizował następujące prace: drogowe roboty
rozbiórkowe w zakresie nawierzchni i podbudowy, murów oporowych,
wykonanie wykopów i nasypów, ustawianie krawężników; roboty torowe:
rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową, rozbiórka
torów tramwajowych, rozjazdów oraz wywóz materiałów na składowisko
Wykonawcy; przebudowa trakcji tramwajowej: demontaż słupów
trakcyjnych stalowych rurowych wraz z fundamentami, demontaż sieci
trakcyjnej tramwajowej, demontaż punktów zasilających sieci trakcyjne
tramwajowe, punktów powrotnych sieci trakcyjnej wraz z instalacją,
demontaż izolatorów sekcyjnych, demontaż zwrotnic tramwajowych,
ogrzewania rozjazdów tramwajowych, montaż słupów trakcyjnych i
trakcyjno – oświetleniowych, montaż sieci trakcyjnej, montaż zwrotnic
tramwajowych. Wykonano remont szaletu publicznego oraz dokonano
niezbędnej wycinki drzew oraz zabezpieczono pozostałą zieleń na czas
budowy.
zgodnie z planem na 2006 r. w okresie sprawozdawczym zakończono
pozyskiwanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania;
w dniu 18 września 2006 r. dokonana została zapłata zaliczki nr 2 na
rzecz Skody w wysokości 25% wartości netto tj. 16 402 500,00 zł, zgodnie
z harmonogramem płatności zaliczek;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg UE), w
ramach której na stronach internetowych Urzędu i ZDiK umieszczono
informacje o projekcie. Na placu budowy umieszczono
tablice
informacyjne
z
oznaczeniami
(logo)
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, a także z
informacją, że projekt był realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł)

12.

Budowa Wrocławskiego Publicznego
Systemu Informacji Przestrzennej

3 845,60

97

Kwota
dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł)
2 790,87

—

—

Opis projektu
Celem Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej (WPSIP)
jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Miasta oraz
przygotowanie i wdrożenie podstaw e-usług związanych z infrastrukturą
społeczeństwa informacyjnego w zakresie budowy i rozszerzenia posiadanych
baz danych systemu informacyjnego Miasta, tak aby skróceniu uległ średni
czas załatwiania sprawy oraz by widoczna była większa transparentność w
funkcjonowaniu Urzędu.
Zakres prac w Projekcie
Zakres
projektu
obejmuje
wdrożenie
pierwszego
etapu
budowy
Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej. W tym
pierwszym etapie prac powstaną referencyjne bazy danych systemu oraz
dedykowane na potrzeby administracji Urzędu, głównie Departamentu
Architektury i Rozwoju platformy GIS zintegrowane z systemem obiegu
dokumentów, specjalizujące się w prowadzeniu graficznych rejestrów
wydanych decyzji i spraw. Wdrożone zostaną zasadnicze, dla racji bytu WPSIP
moduły obsługi punktów adresowych oraz standaryzacji zapisu i prezentacji
planów zagospodarowania przestrzennego.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 19 września 2005 r.; zakończenie: 31 sierpnia
2007r. (zakończenie rzeczowe), 30 września 2007 r. (zakończenie finansowe)

—

Stan realizacji
W dniu 26 czerwca 2006 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie
w zakresie zmiany wartości projektu po zakończonym postępowaniu
przetargowym;
w okresie sprawozdawczym zakończono prace nad: opracowaniem
i dostawą cyfrowej ortofotomapy oraz modelu terenu DSM i DTM dla
obszaru Miasta zgodnie z uruchomionym we wrześniu 2005 roku
postępowaniem przetargowym; I etapem działań promocyjnych w ramach
którego wykonano materiały promocyjne, „bannery”, flagi z emblematami
Unii Europejskiej i ZPORR oraz tablicę pamiątkową; ponadto uruchomiono
i rozstrzygnięto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na
Opracowanie Projektu Organizacyjno - Technicznego Etapu (POTE).
W wyniku tej procedury 7 grudnia 2006 r. została podpisana umowa na
wykonanie tego zadania z terminem realizacji 50 dni, a także rozpoczęto
prace nad opracowaniem SIWZ dla zadań związanych z „Dostawą i
wdrożeniem rozwiązań aplikacyjnych i oprogramowania standardowego
GIS”. Planowany termin realizacji tych zadań to marzec 2007 r.;
w 2006 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt (wymóg UE), w
ramach której na stronach internetowych Urzędu umieszczono informacje
o projekcie.

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 169 396,69 zł.

Mechanizm
Finansowy
Europejskiego
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
L.p.

Obszaru
Całkowity koszt
projektu

Nazwa
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Gospodarczego
Kwota
dofinansowania

13.

Remont i Modernizacja Centrum Kultury „Zamek”
we Wrocławiu

(w tys. zł)

ze środków UE
(w tys. zł)

12 156, 23

10 332,80

—

Opis projektu
Centrum Kultury „Zamek” jest jedynym w promieniu kilku kilometrów oraz
najdalej wysuniętym na zachód ośrodkiem kultury we Wrocławiu. W zasięgu
bezpośredniego oddziaływania znajduje się cała zachodnia, prężna
urbanizacyjnie oraz demograficznie, część Miasta. W chwili obecnej obiekt nie
jest wstanie sprostać rosnącym wymaganiom stawianym przed instytucjami
kultury, które powinny dostosować się do postępu technicznego oraz zmian
zachodzących w otoczeniu i potrzebach odbiorców kultury. Dodatkowy
problem stanowi pogarszający się stan techniczny budynku, który wymaga
natychmiastowego przeprowadzenia prac remontowo- modernizacyjnych.
Problemem jest również niedostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych, przez co nie maja one szansy skorzystać z oferty
kulturalnej Centrum.

—

Zakres prac w Projekcie
Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych,
dzięki którym zwiększona zostanie powierzchnia użytkowa o 440 m2, poprzez
udostępnienie nieużywanych dotychczas pomieszczeń oraz przebudowę
wnętrza obiektu. Ponadto planowany jest remont elewacji z zachowaniem
form historycznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt
zakłada również montaż wewnętrznej windy hydraulicznej oraz wykonanie
ramp do podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a także kompleksową
wymianę instalacji wewnętrznych budynku oraz zamontowanie systemu
sygnalizacji napadu i włamania. W ramach podniesienia jakości i atrakcyjności
organizowanych sekcji oraz imprez kulturalnych, konieczne jest wyposażenie
ośrodka w nowoczesny sprzęt multimedialny w wraz z nagłośnieniem.

—

Harmonogram
Planowany początek realizacji projektu: IV kwartał 2005 r. (z uwagi na fakt
niezawarcia jeszcze umowy o dofinansowanie planowany początek ulegnie
zmianie); zakończenie: III kwartał 2008 r.

—

Stan realizacji
skompletowano dokumentację techniczną projektu oraz uzyskano
wszystkie niezbędne pozwolenia wymagane do rozpoczęcia realizacji
inwestycji;
w celu pozyskania dofinansowania na remont Centrum, w dniu 30
listopada 2005r., został zgłoszony wniosek aplikacyjny do Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i
merytoryczną, jednak nie otrzymał dofinansowania ze względu na zbyt
małą liczbę punktów;
obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentacji w celu ponownego
aplikowania o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet 7: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój
kultury na Dolnym Śląsku („Kultura”).
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KONTRAKT WOJEWÓDZKI

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

14.

„Adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola przy Pl.
Św. Macieja 4 we Wrocławiu z przeznaczeniem na
biura Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr VII”

100

Kwota
dofinansowania ze
środków Kontraktu
Wojewódzkiego
(w tys. zł)
50

—

Opis projektu
Projekt był kontynuacją projektu pn. “Adaptacja pomieszczeń byłego
przedszkola przy Pl. Św. Macieja 4 we Wrocławiu z przeznaczeniem na biura
Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr VII”, realizowanego w ramach KW w
2005 r.
W 2005 r. remont pomieszczeń zakończono osiągnięciem stanu
surowego zamkniętego (zgodnie z umową KW).

—

Zakres prac w Projekcie
W okresie sprawozdawczym, kontynuowano w ramach II etapu, prace o
charakterze wykończeniowym (roboty budowlane, instalacji elektrycznej,
sanitarnej, wentylacyjnej), a także instalację w obiekcie sieci komputerowej
oraz urządzeń pełniących funkcję ochrony (rolety, żaluzje).

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: styczeń 2006 r., zakończenie: październik
2006r.

—

Stan realizacji
w 2006 r. zakończono rzeczową i finansową realizację zadania (odbiór
techniczny, powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakończeniu przebudowy i remontu pomieszczeń);
dnia 19 września 2006 r. lokal oddano do użytku. W dniu 27 września 2006
r. złożono wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o wypłatę dotacji, która
wpłynęła 2 października 2006 r. w wysokości 50 000,00 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

15.

„Modernizacja budynku Zespołu SzkolnegoPrzedszkolnego nr 3, ul. Inflancka 13 we
Wrocławiu

1 015

100

Kwota
dofinansowania ze
środków Kontraktu
Wojewódzkiego
(w tys. zł)
200

—

Opis projektu
Zgodnie z podpisaną umową między Wojewodą Dolnośląskim a Miastem
Wrocław o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, celem
projektu było stworzenie warunków do poprawy jakości usług edukacyjnych
świadczonych we wrocławskich szkołach, poprzez zapewnienie optymalnych
warunków lokalowych do zajęć wychowania fizycznego. Zakres rzeczowy
obejmował modernizację i przebudowę bloku sportowego wraz z zapleczem
sanitarno – szatniowym.

—

Zakres prac w Projekcie
W ramach realizacji projektu zmodernizowano blok sportowy z zapleczem
sanitarnym i szatniami. Dostarczono i zamontowano obręcze do koszykówki,
siateczki do obręczy oraz tablice do koszykówki. Zamontowano drabinki do
ćwiczeń gimnastycznych w sali zajęć korekcyjnych.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: lipiec 2006 r., zakończenie: grudzień 2006 r.

—

Stan realizacji
Realizacja zadania zaplanowana na 2006 r. została zakończona. W wyniku zmian
w umowie z wykonawcą ogólna wartość projektu wyniosła 987 623,30 zł.
Zmniejszeniu uległa również kwota dofinansowania. Wielkość dotacji otrzymanej
w 2006 r. – 193 048,32 zł.

PROJEKTY INFRASTRUKTURY MIĘKKIEJ

Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny–Rozwój Zasobów Ludzkich

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł.)

16.

Wszechstronne edukowanie efektywne
pomaganie.

1 255, 98

Kwota
dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)
964, 41

—

Opis Projektu
Projekt ma charakter szkoleń dla pracowników instytucji pomocy społecznej
(w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących
z osobami z grup szczególnego ryzyka. Celem projektu jest wzmocnienie
efektywności funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej
"MOPS") we Wrocławiu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry
pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka. Projekt zakłada pogłębienie
i
aktualizację
wiedzy,
doskonalenie
umiejętności
zawodowych
i
interpersonalnych oraz wsparcie psychospołeczne pracowników.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 2 stycznia 2006 r.; zakończenie: 31 grudnia
2007r.
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—

Stan realizacji
umowa o dofinansowanie podpisano w dniu 02 stycznia 2006 r.;
w początkowym okresie realizacji projektu dokonano wyboru personelu
obsługującego projekt: 4 osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. Wynajęto
lokal na Biuro Projektu, który wyposażono w zakupiony sprzęt i meble.
Zainstalowano linie telefoniczne, Internet, itp. zakupiono materiały i
artykuły biurowe. Ponadto opracowano oraz wdrożono procedury obiegu
dokumentacji i informacji w ramach projektu. W 2006 r. zgodnie z
założonym planem prowadzone były działania informacyjno-promocyjne,
rekrutacja i selekcja beneficjenta ostatecznego do szkoleń. Działania
realizowane
były
na
bieżąco
i
koordynowane
przez
obsługę
administracyjno-biurową.
Zgodnie
z
podpisanymi
umowami
podwykonawcy
sukcesywnie
przekazywali
podsumowania
testów
sprawdzających wiedzę uczestników szkoleń na początku i na końcu
szkolenia. Gromadzone są listy obecności oraz ewaluacje form
szkoleniowych. Dla szkoleń długofalowych prowadzone są dzienniki zajęć,
natomiast
do
form
szkoleniowych
krótkich
(w
szczególności
jednodniowych) konspekty przygotowane przez prowadzących. Całość
realizacji projektu nadzorowana jest przez Zespół Wdrażający powoływany
przez Lidera Projektu. Regularnie odbywały się rozmowy wspierającokwalifikujące z psychologiem. W pierwszym roku realizacji projektu
rozmowę odbyło 206 osób zakwalifikowanych do projektu. Ostatecznego
wyboru grupy na poszczególne szkolenia dokonywał Zespół Kwalifikujący,
który w 2006 roku spotykał się 16 razy. Zespół przyporządkował
uczestników do następujących szkoleń:
o specjalistyczne szkolenie z zakresu pracy z jednostką i grupą w
systemie NLP,
o specjalistyczne szkolenie z zakresu terapii indywidualnej i grupowej,
o specjalistyczne szkolenie doskonalące umiejętności w zakresie
tworzenia i prowadzenia grup wsparcia (praca trenera),
o szkolenie z zakresu porozumiewania się z osobami niesłyszącymi,
o szkolenie z zakresu pracy w zespołach interdyscyplinarnych jako
metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
o szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu pracy z rodziną,
o szkolenie z zakresu lokalnych programów rozwiązywania problemów
społecznych - praca w społeczności lokalnej,
o specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,
o szkolenie z zakresu prowadzenia grup wsparcia,
o szkolenie z zakresu pracy socjalnej z rodzina wieloproblemową w
oparciu o projekt socjalny,
o szkolenie z zakresu socjoterapii oraz z zakresu pracy z jednostką,
o specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego – wstępne
kwalifikacje,
o specjalistyczne szkolenie doskonalące umiejętności
psychologicznego wspierania rodziny w oparciu o koncepcję
systemowego rozumienia rodziny,
o specjalistyczne szkolenie pt. „Studium metod pracy z dziećmi –
ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami lub opiekunami”;
w pierwszym kwartale 2006 r. zorganizowano spotkania informacyjnopromocyjno-edukacyjne (14 spotkań), w których udział wzięło 220
pracowników MOPS. Na spotkaniach omówiono specyfikę projektu (cele,
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zakładane rezultaty, przedsięwzięcia do realizacji, strukturę zarządzania),
regulamin uczestnictwa w projekcie, obowiązującą dokumentację oraz
proces rekrutacji i kwalifikacji do poszczególnych form wsparcia. W ramach
spotkań wszyscy pracownicy otrzymali wsparcie psychologiczne oraz
wypełnili
ankiety
samooceniające.
W
następnych
kwartałach
przeprowadzono
10
spotkań
informacyjnych
dla
beneficjentów
ostatecznych wybranych do uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach.
Beneficjenci ostateczni zostali poinformowani o terminie, miejscu i zakresie
szkolenia oraz wypełnili stosowną dokumentację (umowy, oświadczenia,
itp.) W celu usprawnienia przepływu informacji cyklicznie (średnio raz w
miesiącu) odbywają się spotkania łączników , czyli osób odpowiedzialnych
za sprawny przepływ informacji pomiędzy Biurem Projektu a
beneficjentami ostatecznymi. Spotkań łączników nie uwzględnia się w
kartach czasu pracy.
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE 386 156,00 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektów
(w tys. zł.)

17.

Centrum Integracji Społecznej

3 422, 10

Kwota
dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)
2 736, 10

—

Opis Projektu
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w ramach tworzonego we Wrocławiu Centrum
Integracji Społecznej (CIS). Długotrwale bezrobotni mieszkańcy Wrocławia,
osoby bezdomne, uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, mają szczególne
trudności w znalezieniu pracy. CIS w ciągu 2 lat zapewni kompleksowe
wsparcie 120 osobom. Specjalistyczna kadra dostosuje do potrzeb
uczestników programy integracji zawodowej i społecznej. Szkolenia i
warsztaty umożliwią kształcenie umiejętności psychologicznych, poruszania
się po instytucjach rynku pracy, gospodarowania finansami. Zapewnią
utrzymanie trzeźwości i odbudowanie relacji z rodziną i otoczeniem
społecznym. Zorganizowane zajęcia w ramach grup praktycznego
przygotowania zawodowego podwyższające umiejętności: opiekuńczopielęgnacyjne, remontowo-porządkowe, pielęgnacji terenów zielonych i
obsługi punktu małej poligrafii. Zostaną aktywnie wdrożone nowoczesne
technologie: komputery, cyfrowe maszyny poligraficzne, internet jako źródło
informacji o miejscach i instytucjach rynku pracy.

—

Harmonogram
Planowany początek realizacji projektu: 01 styczeń 2006 r. zakończenie: 29
lutego 2008 r.

—

Stan realizacji
W 2006r rozpoczęto specjalistyczne indywidualne i grupowe szkolenia
wspierające IPZS. Zgodnie z harmonogramem prowadzono szkolenia
zawodowe podwyższające kwalifikacje beneficjentów ostatecznych w jednej z
pięciu grup przygotowania zawodowego: dwóch remontowo-budowlanych,
pielęgnacji terenów zielonych, poligrafii, i pielęgnacyjno-opiekuńczej. Ponadto
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odbywały się zajęcia językowe (angielski i niemiecki). Co miesiąc lektorzy
przeprowadzali test sprawdzający poziom nabytej wiedzy, z którego wynika,
że uczestnicy stale podwyższają swoje umiejętności językowe. Wszyscy
beneficjenci ostateczni uczestniczyli w warsztatach poruszania się po rynku
pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz kierownika ds. rynku
pracy. Wszyscy zainteresowani beneficjenci mieli możliwość wzięcia udziału w
zajęciach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zakładania
spółdzielni socjalnych.
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 647 263,63 zł.
L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł.)

18.

Postaw na siebie

3 830, 51

Kwota
dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)
2 779 , 80

—

Opis Projektu
Projekt ma na celu zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez
bezrobotną młodzież do 25 roku życia pozostającą bez pracy przez okres
do 24 miesięcy,
bezrobotnych absolwentów (do 27 roku życia), w okresie roku po
ukończeniu szkoły lub uczelni, zarejestrowanych w PUP przez okres do 24
miesięcy.
Projekt obejmuje działania szkoleniowo-doradcze, warsztatowe, informacyjne
oraz usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, kursy
aktywizujące, staże.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu 01 stycznia 2006 r. zakończenie projektu: 30
czerwca 2007 r.

—

Stan realizacji
prowadzono działania związane z promocją projektu w tym: przygotowanie
i druk materiałów promocyjnych oraz dbano, aby w miesiącach odbywania
szkoleń, bądź innych form wsparcia znalazły się plakaty zawierające
informacje nt. realizowanego projektu oraz wysokości współfinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowano i
zamieszczono ogłoszeń w prasie lokalnej; wysłano do prasy informacji nt.
realizowanego projektu;
przygotowano deklaracje, upoważnienia oraz inne niezbędne dokumenty
ułatwiające rekrutację potencjalnych beneficjentów do projektu;
wyznaczono terminy na warsztaty aktywizujące;
rozpoczęto i kontynuowano działania związane z rekrutacją beneficjentów
do projektu;
przeprowadzono
warsztaty/szkolenia
aktywizujące
oraz
szkolenia
zawodowe, rozpoczęto i kontynuowano rozpoczęte staże;
stworzono
beneficjentom
ostatecznym
możliwość
korzystania
z
indywidualnych spotkań związanych z poradnictwem zawodowym.
prowadzono pośrednictwo pracy.
w roku 2006, do projektu przystąpiło 737 osób w tym (tj. 89,88 % z 820
zakładanych beneficjentów), w tym 20 osób długotrwale bezrobotnych (tj.
16,67 % zakładanej całości – 120 os), 622 osób do 25 r. życia (tj. 88,86%
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zakładanej całości – 700 os) oraz 259 absolwentów (tj. 129,50% z
zakładanej całości – 200 os). 737 osób zostało objętych wsparciem w
postaci pośrednictwa (tj. 89,88 % z 820 zakładanych), 247 osób zostało
objętych wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego (tj. 98,80% z 250
os), 302 osoby zostały objęte wsparciem w postaci szkoleń (tj. 92,92 %
zakładanej całości – 325 os), 589 osób było objętych wsparciem w postaci
staży (tj. 93,49 % zakładanej całości – 630os).
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 3 295,83 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł.)

19.

Aktywność twoją szansą

3 593, 16

Kwota
dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)
2 649, 60

—

Opis Projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia
przez bezrobotnych powyżej 25 roku życia (z wyłączeniem absolwentów) z
powiatu wrocławskiego i obszaru Wrocławia zarejestrowanych w PUP przez
okres 24 miesięcy. Projekt obejmuje działania szkoleniowo-doradcze,
warsztatowe, informacyjne oraz usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy, kursy aktywizujące.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu 01 stycznia 2006 r. zakończenie projektu:
30 czerwca 2007 r.

—

Stan realizacji
w roku 2006, do projektu przystąpiło 542 osoby w tym 329 kobiet i 213
mężczyzn (co stanowi 77,43 % z planowanych 700 os.), w tym 78 os.
długotrwale bezrobotnych – 22 mężczyzn, 56 kobiet, co stanowi 78% ze
100 osób. 35 osób przystąpiło do egzaminu językowego, co stanowi
44,30% z 79 os.; 542 osób zostało objętych wsparciem w postaci Pomoc w
poszukiwaniu pracy (213 mężczyzn, 329 kobiet) co stanowi 77,43 % z 700
osób; 141 osób skorzystało z poradnictwa pracy (co stanowi 56,40% z 250
osób); 423 osób zostało w roku 2006 objętych szkoleniami (są to osoby
kontynuujące szkolenia jak i korzystające ze wsparcia po raz pierwszy) co
stanowi 94,00 % z 450 osób; 81 osób uzyskało jednorazowe dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, co stanowi 38,21% z 212 osób; 40
osób skorzystało z przygotowania zawodowego tj. 59,70% z 67 osób (są
to osoby kontynuujące jak i korzystające ze danego wsparcia po raz
pierwszy);
realizacja założonego wsparcia na obecnym etapie gwarantuje
zrealizowanie końcowych celów założonych we wniosku o dofinansowanie;
wydatki poniesione w 2006 wynoszą 3 047 703,21 zł co stanowi 42,93% z
7 099 945,75 zł;
w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych
wyniosły 1 236 882,12 zł co stanowi 35,13 % z 3 521 252,76 zł - z czego
największą kwotę przeznaczono na jednorazowe dotacje na rozpoczęcie
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działalności gospodarczej - 1 025 237,13zł, co daje 33,26 % z zakładanej
kwoty tj. 3 082 451,71 zł.
Spośród innych wydatków, najistotniejsze były koszty zostały poniesione
na szkolenia zawodowe - 1 776 373,60 zł, co daje 52,61 % zakładanej
na nie kwoty tj. 3 376 550,77 zł;
w
2006
zgodnie
z
harmonogramem
kontynuowano
rekrutację
beneficjentów do projektu, dbano aby w miejscu wdrażania projektu
znalazły się plakaty zawierające informacje na temat projektu oraz
wysokości współfinansowania ze środków
EFS, stworzono możliwość
korzystania z indywidualnego poradnictwa zawodowego, udzielono
pośrednictwa pracy, rozpoczęto i kontynuowano szkolenia aktywizujące i
zawodowe, istniała możliwość skorzystania z egzaminu językowego
potwierdzającego
znajomości
języka
angielskiego,
udzielono
jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rozpoczęto i kontynuowano przygotowanie zawodowe, prowadzono
monitoring oraz rozliczenie finansowe.
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 2 344,09 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł.)

Koszt dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł.)

20.

Bezrobocie - czas na zmiany - aktywizacja
bezrobotnych powyżej 24 miesięcy

2 244, 76

1 795, 81

—

Opis Projektu
Realizowany projekt jest zgodny z typami określonymi w Uzupełnieniu SPO
RZL. Projekt obejmuje szkolenia aktywizujące, doradztwo zawodowe
(indywidualna opieka doradcy zawodowego przez cały okres trwania projektu,
wypracowania Osobistego Planu Działania), szkolenia z obsługi komputera,
szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
szkolenia zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i staże, prace
interwencyjne, pośrednictwo pracy. Dla umożliwienia uczestnictwa osób
zamieszkałych na terenach wiejskich przewidziano zwrot kosztów dojazdu.
Typy realizowanego projektu w 2006 roku zgodnie z Uzupełnieniem SPO RZL:
warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego osób z grup
szczególnego ryzyka, możliwości jego rozwoju oraz podnoszenie
kwalifikacji tych osób,
szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające
na celu przezwyciężanie problemów, którymi osoby te są obarczone,
kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i
prowadzące do zwiększania samodzielności,
subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy na
otwartym rynku pracy.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 1 września 2005 r.; zakończenie 31 grudnia
2006 r.

—

Stan realizacji:
W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z harmonogramem:
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działania promocyjne projektu - aktualizowano podstronę internetową
nt. projektu, kontynuowano współpracę z telewizją lokalną w celu
promocji projektu oraz poruszenia kwestii długotrwałego bezrobocia,
zadbano, aby w miejscach gdzie projekt jest realizowany znalazły się
plakaty
informujące
o
realizacji
projektu
oraz
wysokości
współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego;
o prowadzono warsztaty aktywizujące oraz kontynuowano indywidualne
doradztwo;
o zakończono
działania
związane
z
rekrutacją
Beneficjentów
Ostatecznych - w związku z dużym zainteresowaniem projektem oraz
dostępnymi środkami w czerwcu 2006 r. zwiększono liczbę
Beneficjentów Ostatecznych o kolejne 30 osób; na dzień 31 grudnia
2006 r. deklarację uczestnictwa w projekcie podpisało 180 osób;
o kontynuowano indywidualne spotkania Beneficjentów Ostatecznych z
doradcami zawodowymi (poradnictwo zawodowe) i opracowywanie
Osobistych Planów Działania Beneficjentów Ostatecznych;
o nawiązywano kontakty z potencjalnymi pracodawcami i organizowano
przygotowania zawodowe w miejscu pracy, staże oraz prace
interwencyjne;
o prowadzono szkolenia zawodowe;
o dokonano
wyboru
nowych
tematów
szkoleniowych
oraz
przeprowadzono zakup tychże usług;
o kierowano Beneficjentów Ostatecznych na przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy i staże;
o rozpoczęto przygotowania zawodowe w miejscu pracy oraz staże;
o prowadzono pośrednictwo pracy;
o prowadzono działania dotyczące ewaluacji oraz monitoringu;
o dokonywano rozliczeń finansowych;
w marcu i kwietniu 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej 60 000 euro na przeprowadzenie audytu projektu;
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Wasko S.A. ul Berbeckiego 6,
44-100 Gliwice, której cena wynosi 5 575,40 zł;
ze względu na duże zainteresowania, pod koniec bieżącego roku, ze strony
osób bezrobotnych, udziałem w jak najszerszej gamie proponowanego im
wsparcia, a także z uwagi na konieczność jak najbardziej efektywnego
wykorzystania środków i dokończenia rozpoczętych form wsparcia, pojęto
decyzję o przedłużeniu czasu trwania projektu do 30 czerwca 2007 r.;
jednocześnie ze względu na to. iż środki w kwocie 2 244 782,80 zł
przeznaczone na realizację projektu przewyższają faktycznie ponoszone
wydatki zawnioskowano o zmniejszenie tej kwoty do 1 325 371,92 zł, z
uwagi na co ostateczna kwota dofinansowania wynosi 060 297,54 zł;
stopień realizacji projektu w okresie objętym sprawozdaniem jest zgodny z
założonym harmonogramem, a dotychczasowy postęp realizacji projektu
gwarantuje zrealizowanie celów projektu.
o

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 537 378,00 zł

L.p.

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł.)

Nazwa
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Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł.)

21.

Pewny start

2 513,57

1 824,10

—

Opis Projektu
Projekt ma na celu zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez
bezrobotną młodzież poniżej 25 roku życia pozostającą bez pracy przez okres
do 24 miesięcy oraz bezrobotnych absolwentów do 27 roku życia,
zameldowanych na terenie powiatu wrocławskiego i obszaru Wrocławia oraz
zarejestrowanych w PUP.
Projekt obejmuje działania szkoleniowo-doradcze, warsztatowe, informacyjne
oraz usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 1 kwiecień 2005 r.; zakończenie: 31 sierpień
2006r.

—

Stan realizacji:
realizowano staże oraz szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji
do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie, podniesienie bądź zmianę
kwalifikacji – kontynuacja;
prowadzono działania z zakresu monitoringu i ewaluacji;
kontynuowano rekrutacje beneficjentów ostatecznych do projektu;
prowadzono działania związane z promocją projektu (dbanie, aby w
miejscach odbywania szkoleń, bądź innych form wsparciach znalazły się
plakaty zawierające informacje nt. realizowanego projektu oraz wysokości
współ finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);
udzielono dotacji osobom zakładającym własną działalność gospodarczą;
prowadzono pośrednictwo oraz doradztwo zawodowe;
dokonywano rozliczeń finansowych oraz raportowania;
utworzono nowe wnioski o dofinansowanie, które zawierały zmienione
informacje o bebeficjentach ostatecznych, jak również zmiany w budżecie
– obowiązujący wniosek o dofinansowanie pochodzi z dnia 27 lipca 2006r.;
liczba osób objętych wsparciem w danym okresie sprawozdawczym
stanowi 491 osób, które skorzystały z następujących form wsparcia:
o 491 osób – pomoc w poszukiwaniu pracy,
o 35 osób – wizyta u doradcy zawodowego,
o 287 osób brało udział w szkoleniach zawodowych bądź/również w
aktywizujących,
o 14 osobom zostały przyznane dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
o 292 osoby odbyły staże,
o 24 osoby odbyły przygotowanie zawodowe, co stanowi 96% z 25
osób, które mogły być objęte daną formą wsparcia;

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 16 982,30 zł

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł.)

22.

Lepsza perspektywa

3 558, 91

2 624,00

—

Opis Projektu
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Projekt ma na celu zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez
osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia, w tym długotrwale bezrobotne
przez okres od 12 do 24 miesięcy, które posiadają wykształcenie średnie lub
wyższe, są zameldowane na terenie powiatu wrocławskiego i obszaru
Wrocławia, jak również są zarejestrowane w PUP. Cel projektu zostanie
osiągnięty poprzez realizację następujących działań: doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, szkolenia aktywizujące, zawodowe oraz szkolenia z
zakresu mikroprzedsiebiorczości, refundację kosztów doradztwa prawnego dla
osób zakładających działalność gospodarczą oraz dotację, a także
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 1 maja 2005 r.; zakończenie: 31 sierpnia 2006 r.

—

Stan realizacji:
w ramach realizacji projektu 41 osoby podjęły samozatrudnienie, 80 osób
skorzystało z doradztwa zawodowego, a 394 osób skorzystało z
pośrednictwa pracy;
prowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu,
dbano, aby w miejscu wdrażania projektu znalazły się plakaty zawierające
informacje nt. projektu oraz wysokości współfinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
prowadzono szkolenia zawodowe, prowadzono szkolenia aktywizujące,
udzielono dotacji osobom zakładającym własna działalność gospodarczą,
prowadzono pośrednictwo pracy, prowadzono poradnictwo zawodowe,
prowadzono przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
udzielono doradztwa osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność
gospodarczą,
przeprowadzono egzaminy językowe LCCI IQ,
prowadzono monitoring i rozliczenie finansowe.
zakładane we Wniosku o dofinansowanie rezultaty „twarde” udało się
zrealizować w następującym stopniu:
o 256 osób podjęło zatrudnienie,
o 337 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla
nich ścieżką,
o 41 osób otrzymało dotacje na otwarcie działalności gospodarczej,
o 41 osób przystąpiło do egzaminu ELSA,
o 377 osoby podniosło bądź uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe;

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 12 415,75 zł

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł.)

Koszt dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł.)

23.

Moja szansa

768, 92

567,00

—

Opis Projektu
Projekt ma na celu zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez
bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym długotrwale bezrobotne przez
okres od 0 do 24 miesięcy, które posiadają wykształcenie średnie lub wyższe
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oraz są zameldowane na terenie powiatu wrocławskiego i obszaru Wrocławia,
a także są zarejestrowane w PUP.
Projekt obejmuje działania szkoleniowo-doradcze, warsztatowe, informacyjne
oraz usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie
—
—

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 1 maja 2005 r.; zakończenie: 31sierpnia 2006 r.
Stan realizacji
w okresie sprawozdawczym do projektu przystąpiło 223 osoby, 14 osób
podjęło samozatrudnienie, 121 osób skorzystało z poradnictwa
zawodowego, 200 osób wzięło udział w oferowanych szkoleniach
zawodowych, 192 osoby skorzystały z pośrednictwa pracy;
dbano, aby w miejscu wdrażania projektu znalazły się plakaty zawierające
informacje nt. projektu oraz wysokości współfinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;
udzielono dotacji osobom zakładającym własną działalność gospodarczą;
prowadzono pośrednictwo pracy, prowadzono poradnictwo zawodowe,
prowadzono przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
przeprowadzono egzaminy językowe LCCI IQ;
prowadzono szkolenia zawodowe i aktywizujące;
prowadzono monitoring i rozliczenie finansowe;
zakładane we Wniosku o dofinansowanie rezultaty twarde udało się
zrealizować w następującym stopniu:
o 104 osoby podjęły zatrudnienie ( 138,66% zakładanej wielkości),
o 156 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowana dla
nich ścieżką,
o 14 osób otrzymało dotacje na otwarcie działalności gospodarczej (co
stanowi 107,69% zakładanej wielkości),
o 5 osób przystąpiło do egzaminu ELSA (25% zakładanej wielkości),
o 200 osób podniosło bądź uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe
(185% zakładanej wielkości).
Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 19 724,54 zł

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

L.p.

24.

—

Nazwa

Całkowity koszt
projektu (w tys. zł.)

Kwota
dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)

Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich
szkół ponadgimnazjalnych

1 360, 22

1 360, 22

Opis Projektu
Celem projektu było wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia na
poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów
wiejskich. Programem objęci byli uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących
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się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowani na stałe na terenach
wiejskich, podejmujący naukę w szkołach umożliwiających uzyskanie
świadectwa maturalnego, dla których Miasto Wrocław jest organem
prowadzącym bądź dotującym. Wsparcie w postaci comiesięcznie
wypłacanych stypendiów udzielone zostało uczniom publicznych i
niepublicznych szkół mających uprawnienie szkoły publicznej, szkół
ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w
tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukacje w gimnazjum
i naukę kontynuują.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 2 listopada 2004 r.; zakończenie: 30 kwietnia
2006 r.

—

Stan realizacji
projekt zakończony i rozliczony;
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania Instytucja
Wdrażająca (IW) przedłużyła termin realizacji projektu do 31 grudnia
2006r.

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 955 355,96 zł

L.p.

25.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania ze
środków UE (w tys. zł.)

2 604 ,42

2 604, 42

Pomoc stypendialna dla uczniów
wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych

—

Opis Projektu
Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia na
poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów
wiejskich. Programem objęci są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowani na stałe na terenach
wiejskich, podejmujący naukę w szkołach umożliwiających uzyskanie
świadectwa maturalnego, dla których Miasto Wrocław jest organem
prowadzącym bądź dotującym. Wsparcie w postaci comiesięcznie
wypłacanych stypendiów udzielone zostanie uczniom szkół publicznych i
niepublicznych
mających
uprawnienie
szkoły
publicznej,
szkół
ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w
tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukacje w gimnazjum
i naukę kontynuują. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu
wykształcenia mieszkańców pochodzących z obszarów wiejskich, na których
utrudniony jest dostęp do szkół ponadgimnazjalnych. Przyznana pomoc
stypendialna
umożliwi
młodzieży
kontynuację
nauki
w
szkołach
ponadgimnazjalnych kończących się maturą, jak również przyczyni się do
wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich.

—

Harmonogram prac
Początek realizacji projektu: 5 maja 2005 r.; zakończenie: 31 marca 2007 r.
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—

Stan realizacji
umowę o dofinansowanie podpisano z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego dnia 7 listopada 2005 r.;
Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonało wypłaty stypendiów;
Pedagodzy szkolni przygotowali zestawienia na temat wyników w nauce
uczniów na koniec roku,
Pedagodzy szkolni przeprowadzili ankiety PEFS,
Przygotowano dokumentację do rozliczenia projektu.

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 1 040 985,96 zł

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania ze
środków UE (w tys. zł.)

26.

Pomoc stypendialna dla uczniów
wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych

2 548, 85

2 548, 85

—

Opis Projektu
Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia na
poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów
wiejskich. Programem objęci są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowani na stałe na terenach
wiejskich, podejmujący naukę w szkołach umożliwiających uzyskanie
świadectwa maturalnego, dla których Miasto Wrocław jest organem
prowadzącym bądź dotującym. Wsparcie w postaci comiesięcznie
wypłacanych stypendiów udzielone zostanie uczniom publicznych i
niepublicznych
mających
uprawnienie
szkoły
publicznej,
szkół
ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w
tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukacje w gimnazjum
i naukę kontynuują.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu wykształcenia
mieszkańców pochodzących z obszarów wiejskich, na których utrudniony jest
dostęp do szkół ponadgimnazjalnych. Przyznana pomoc stypendialna umożliwi
młodzieży kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się
maturą, jak również przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych
młodzieży z obszarów wiejskich.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 30 czerwca 2006 r.; zakończenie: 31 sierpnia
2007 r. (zakończenie rzeczowe) i
30 października 2007 (zakończenie
finansowe)

—

Stan realizacji
Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 17 listopada 2006 r.,
projekt w trakcie realizacji,
pomocą stypendialną objętych zostało 1071 uczniów wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium na okres 10 miesięcy.
przygotowano materiały informacyjne (plakaty, strona internetowa,
materiały szkoleniowe, ogłoszenie prasowe),
powołano Komisję ds. Pomocy Stypendialnej,
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została przeprowadzona rekrutacji stypendystów (dwa etapy),
został zmieniony wniosek aplikacyjny na poziomie wskaźników produktu,
zmniejszono liczbę stypendystów do 1071 uczniów oraz zwiększono
wysokość przyznanego stypendium do kwoty 2150 PLN w skali roku
szkolnego,
rozliczono wypłaty stypendium dla wszystkich stypendystów,
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 1 011 639,04 zł

L.p.

Nazwa

27.

Rynek pracy aglomeracji
wrocławskiej stan i perspektywy

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania ze
środków UE (w tys. zł.)

1 013,41

1 005,58

—

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przekrojowa, innowacyjna analiza rynku pracy
aglomeracji wrocławskiej, pozwalająca na dostosowanie do jego potrzeb
oferty edukacyjno-szkoleniowej. Projekt realizowany w partnerstwie z
Powiatem Wrocławskim, z Akademią Ekonomiczną oraz Głównym Instytutem
Górniczym z Katowic. Wrocław jest liderem w projekcie.
Głównym uzasadnieniem realizacji projektu jest konieczność dostosowania
regionalnych instytucji rynku pracy do wymogów i standardów związanych
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Bezpośrednim celem projektu
jest diagnoza rynku pracy i edukacji aglomeracji wrocławskiej zawierająca
analizę i kierunki rozwoju tego rynku. Przewidywanym efektem projektu ma
być rozpoznanie aktualnych potrzeb, a także prognoza nisz gospodarczych
pozwalających na dostosowanie oferty edukacyjno-szkoleniowej, regionalnych
instytucji rynku pracy i edukacji.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 1 stycznia 2005 r.; zakończenie: 28 lutego
2006r.

—

Stan realizacji:
W 2006 r. podsumowano wyniki badań ankietowych i sformułowano wnioski
będące produktem projektu. W ramach kampanii promocyjnej (wymóg prawa
UE) odbyła się konferencja promocyjna projektu, na której został
przedstawiony raport końcowy (monografia), a także bogata informacja o
projekcie w postaci prezentacji multimedialnej.
Konferencja właściwa została poprzedzona konferencją prasową, dzięki czemu
produkty projektu zostały szeroko nagłośnione w mediach.

—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 1 005 576,00 zł

L.p.

Nazwa

28.

Transfer wiedzy do
przedsiębiorstw Dolnego Śląska

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)

1 600, 00

1 600,00
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poprzez Staże Absolwentów
Politechniki Wrocławskiej

—

Opis projektu
Projekt przewidywał zorganizowanie 55 staży w 13 przedsiębiorstwach
Dolnego Śląska reprezentujących dziedziny wskazane jako innowacyjne
w raporcie "Wnioski końcowe z wyniku prac pierwszego etapu RSI oraz
w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego". Czas trwania staży – 12
miesięcy. Wzięli w nich udział najlepsi absolwenci Politechniki Wrocławskiej
niezarejestrowani jako bezrobotni, którzy w wyniku pozytywnego przejścia
przez procedurę aplikacyjną zakwalifikowani zostali do odbycia stażu. Miasto
Wrocław było partnerem Politechniki Wrocławskiej

—

Stan realizacji
Projekt zakończony w listopadzie 2006 r.;
w dniu 24 listopada 2006 r. odbyła się konferencja podsumowująca
projekt: "Transfer Wiedzy do Przedsiębiorstw Dolnośląskich poprzez Staże
Absolwentów Politechniki Wrocławskiej", w trakcie której przedstawiono
rezultaty Projektu. Projekt został zrealizowany w 100 %. Wszyscy stażyści
48 osób po 12 miesiącach staży w firmach dolnośląskich opracowali
innowacyjny produkt lub metody, zostali zatrudnieni na stałe. Pracodawcy
są skłonni wziąć udział w kolejnej edycji analogicznego Projektu i przyjąć
na staże najlepszych absolwentów;
Stworzono stronę www.twipsa.pwr.wroc.pl;

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)

29

Promocja turystyki biznesowej jako
markowego produktu Wrocławia i
Dolnego Śląska

1 506, 61

1 053, 38

—

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest promocja Wrocławia i Dolnego Śląska jako
centrum turystyki biznesowej – sektora turystyki, który stanowi niszę,
charakteryzującą się wysoką dochodowością i perspektywą rozwoju.
Realizacja projektu ma na celu przyciągnięcie do Wrocławia organizatorów
konferencji i kongresów, dzięki czemu zostanie wykorzystany istniejący
potencjał Miasta do organizowania tego typu imprez.
Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki biznesowej jako
czynnika stymulującego rozwój gospodarczy Wrocławia i Dolnego Śląska.
Może się to również przyczynić do wzrostu zagranicznej turystyki na obszarze
regionu i Polski.
Dzięki realizacji projektu nastąpi upowszechnienie wizerunku Wrocławia jako
miasta atrakcyjnego turystycznie, w którym warto organizować wszelkiego
rodzaju imprezy biznesowe oraz Dolnego Śląska jako miejsca doskonałego do
organizacji wszelkiego rodzaju imprez korporacyjnych. Turystyka biznesowa
stanie się łącznikiem regionu i Miasta.
114

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 29 września 2006 r.; zakończenie: 30 czerwca
2008 r.

—

Stan realizacji:
w dniu 23 czerwca 2006 r., po uprzedniej pozytywnej ocenie formalnej
oraz merytorycznej wniosku, została podpisana Umowa o dofinansowanie
Projektu; następnie w ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniony
został podmiot, któremu powierzona została realizacja projektu: Fundacja
Promocji Turystyki Biznesowej Convention Bureau - Wrocław. Umowa
wykonawcza Nr 437/2006 z Fundacją została podpisana 11 grudnia 2006r.
Projekt jest w trakcie wdrażania.
Pierwszymi działaniami podejmowanymi przez fundację w ramach
realizacji projektu będą:
o budowa strony internetowej, która umożliwi pozyskiwanie imprez
biznesowych dla miasta i regionu oraz
o gromadzenie danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji
konferencyjno-kongresowej
bazy
informacyjnej
na
terenie
Wrocławia i Dolnego Śląska.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
INICJATYWA WSPÓLNOTOWA EQUAL
L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)

30

IW Equal Want2Learn

4 718,55

4 718,55

—

Opis projektu
Celem głównym projektu jest ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy
osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy,
celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Cele szczegółowe:
wyrównywanie szans na znalezienie zatrudnienia przez młodzież
uciekającą ze szkół i wielokrotnie powtarzającą naukę w tej samej klasie,
poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji z wykorzystaniem nowych
technologii edukacyjnych (e-learning) i narzędzi ICT,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej młodzieży,
stworzenie modeli pracy z tą grupą oraz modeli wspierania ich integracji
na rynku pracy,
zapobieganie bezrobociu.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: 16 listopada 2004 r.; zakończenie 31 grudnia
2008 r.

—

Stan realizacji
zakończono realizację zadania promocja i informacja – opracowanie
założeń, wynikiem czego jest „Strategia promocji i informacji” oraz strona
www. projektu
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rozpoczęto opracowanie założeń i kryteriów rekrutacji i badań wynikiem
czego jest Raport „Cele, metody i narzędzia do badań beneficjentów
ostatecznych Projektu WANT2LEARN”;
zakończono opracowanie metod i narzędzi rekrutacji i badań;
zakończono badania pilotażowe;
zakończono badania na grupie kontrolnej;
zakończono opracowanie założeń do badań kompetencji ogólnych,
wynikiem czego jest narzędzie badawcze do badania kompetencji
ogólnych;
zakończono opracowanie założeń merytorycznych utrzymania beneficjenta
ostatecznego, wynikiem czego jest „Strategia utrzymania beneficjenta
ostatecznego” i „Strategia zaangażowania beneficjenta ostatecznego”;
uszczegółowiono „Strategię równości płci”;
zakończono techniczne przygotowanie modułu – Promocja i informacja;
zakończono techniczne przygotowanie modułu Rekrutacja;
zakończono realizację zadania w zakresie wykorzystania IT, wynikiem
czego jest raport tematyczny „Wykorzystanie IT w zakresie utrzymania
beneficjenta”;
zakończono ustalanie aktualnego stanu wiedzy nt. dobrych praktyk w
projektach dla młodzieży, wynikiem czego jest raport „Doświadczenia
projektów e-learningowych dla młodzieży”, zawierający jako część raport
tematyczny „Doświadczenia projektów wykorzystujących chat”;
zakończono realizację zadania „publikacja – Metodyka szkoleń elearningowych dla młodzieży”;
podjęto realizację zadania związanego z rekrutacją grup i tutorów,
efektem czego jest raport „Założenia do naboru kadry szkoleniowej,
założenia
metodologiczne
badań
kompetencji
ogólnych
projektu
WANT2LEARN”;
wyłoniono ekspertów do opracowania programu, scenariuszy spotkań,
materiałów szkoleniowych z zakresu doradztwa zawodowego;
rozpoczęto opracowanie programu, scenariuszy spotkań, materiałów
szkoleniowych z zakresu doradztwa zawodowego: poradnictwo grupowe,
poradnictwo indywidualne – stan prac można określić jako zaawansowany;
uruchomiono procedury związane z rekrutacją doradców zawodowych –
opracowano szczegółowe zadania, które doradcy będą wykonywać w
ramach poradnictwa grupowego i indywidualnego; opracowano profil
doradcy zawodowego;
opracowano projekt „model portfolio Beneficjenta Ostatecznego w wersji
elektronicznej i tradycyjnej” w części związanej z doradztwem
zawodowym;
wzięto udział w dwóch spotkaniach roboczych zorganizowanych u Partnera
1, na których omawiano kwestie dotyczące tworzonej platformy
internetowej, bazy danych Beneficjentów oraz modelu elektronicznego
portfolio BO;
prowadzono konsultacje merytoryczne pocztą elektroniczną z Partnerem 1
i Partnerem 5, dotyczące bazy danych BO i modelu elektronicznego
portfolio BO;
opracowano słowniki bazy danych BO w części doradztwo zawodowe i
przekazano je Partnerowi 1;
zakończono ustalanie aktualnego stanu wiedzy nt. wymagań rynku pracy
w stosunku do beneficjenta, zawartego w raporcie „Aktualny stan wiedzy
nt. usług rynku pracy adresowanych do młodzieży na podstawie analizy
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danych i raportów instytucji zawiązanych z rynkiem pracy i projektów
europejskich” w części I dotyczącej kompetencji zawodowych wymaganych
przez rynek pracy;
zakończono ustalanie aktualnego stanu wiedzy nt. usług rynku pracy
adresowanych do młodzieży, zawartego w raporcie „Aktualny stan wiedzy
nt. usług rynku pracy adresowanych do młodzieży na podstawie analizy
danych i raportów instytucji zawiązanych z rynkiem pracy i projektów
europejskich” w części II dotyczącej doświadczenia instytucji i projektów w
obszarze usług rynku pracy adresowanych do młodzieży;
zakończono ustalanie aktualnego stanu wiedzy nt. możliwości zatrudnienia
beneficjentów, zawartego w aneksie do raportu „Aktualny stan wiedzy nt.
usług rynku pracy adresowanych do młodzieży na podstawie analizy
danych i raportów instytucji zawiązanych z rynkiem pracy i projektów
europejskich”;
zrealizowano zadanie portal i platforma e-learningowa – moduł
ZATRUDNIENIE w części opracowanie założeń do bazy danych
beneficjentów;
zrealizowano zadanie portal i platforma e-learningowa – moduł
ZATRUDNIENIE w części opracowanie założeń do bazy danych
pracodawców;
zakończono zadanie opracowanie Internetowej Grupy Wsparcia, efektem
czego jest Opracowanie „Internetowa Grupa Wsparcia: opracowanie
metody”;
rozpoczęto zadanie moduł samoidentyfikacji zawodowej z wykorzystaniem
doświadczeń PPN;
rozpoczęto realizację zadania związanego ze szkoleniem e-learningowym
pt. „Metodyka szkoleń e-learningowych dla młodzieży”;
zrealizowano zadanie monitoring i ewaluacja rezultatów twardych i
miękkich Projektu, w szczególności: opracowywanie wizji i narzędzi do
monitoringu i ewaluacji rezultatów twardych i miękkich; opracowanie
projektu ewaluacji projektu „Want2Learn – Chcę się uczyć”; opracowanie
Raportu dotyczącego oceny Jakości Partnerstwa związanego w ramach PRR
„WANT2LEARN – Chcę się uczyć”.
—

Uzyskane w 2006 r. dofinansowanie ze środków UE: 2 238 958,88 zł.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania ze
środków UE
(w tys. zł.)

31

IW EQUAL,
Partnerstwo dla Zawidawia –
program Zakrzów. Peryferie
lokomotywą dla Wrocławia

10 520,95

10 520,95

—

Opis projektu
diagnoza społeczna na podstawie ankiety (500 domostw),
ocena jakości życia na Zawidawiu,
zdobywanie nowych umiejętności przez osoby bezrobotne (450 - 500),
200 osób - zaangażowanie w staże,
seminarium - wymiana doświadczeń.
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—

Harmonogram:
Projekt realizowany w latach 2004-2006

—

Stan realizacji
Podmiotem prowadzącym projekt jest Fundacja "Dolnośląski Projekt
Społeczny”, zaś Miasto Wrocław jest partnerem bezkosztowym.

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł.)

32

IW EQUAL,
Wyprowadź na prostą

5 576, 80

5 576, 80

—

Opis projektu
diagnoza grupy osób bezdomnych,
przygotowanie oferty szkoleniowej,
zapewnienie wsparcia (warsztaty, treningi, zajęcia grupowe),
zorganizowanie na najwcześniejszym etapie szkoleń komputerowych,
testowanie modelu towarzyszenia w grupie osób bezdomnych,
rozpoczęcie
cyklu
szkoleń,
kursów,
podjęcie
samozatrudnienia,
uruchomienie zatrudnienia subsydiowanego,
stworzenie Forum Pracodawców Socjalnych.

—

Harmonogram:
Projekt realizowany w latach 2004-2006

—

Stan realizacji
Podmiotem prowadzącym projekt jest Fundacja im. Brata Alberta, zaś Miasto
Wrocław jest partnerem „bezkosztowym”.

L.p.

33

Nazwa

Całkowity koszt projektu
(w tys. zł.)

Kwota dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł.)

4 865, 41

4 865, 41

IW EQUAL,
Cyber-Ręka Lidera – wspieranie
liderów społecznych przemian w
Polsce

—

Opis projektu
wsparcie grupy 100 w III sektorze jako asystentów liderów,
ewentualne
tworzenie
przez
młodych
bezrobotnych
organizacji
pozarządowych i samozatrudnienie przy realizacji projektów społecznych.

—

Harmonogram:
Projekt realizowany w latach 2004-2006

—

Stan realizacji:
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Podmiotem prowadzącym projekt jest Stowarzyszenie TRATWA, zaś Wrocław
jest partnerem „bezkosztowym”.

MECHANIZM
FINANSOWY
EUROPEJSKIEGO
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

OBSZARU

GOSPODARCZEGO

L.p.

Nazwa

Całkowity koszt
projektu
(w tys. zł)

34

Nowoczesny pracownik administracji
samorządowej - podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu
Miasta i innych jednostek organizacyjnych
Gminy Wrocław

2 330,00

Kwota
dofinansowania
ze środków UE
(w tys. zł)
1 980,50

—

Opis projektu
Projekt polega na: Przygotowaniu i przeprowadzeniu 4 edycji studiów
podyplomowych pt.: "Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji
publicznej". Celem takich studiów jest wykreowanie nowocześnie myślącej i
działającej kadry zarządzającej jednostką administracji samorządowej, która
poprzez swoje działania podniesie efektywność funkcjonowania jednostki oraz
zwiększy satysfakcję i jakość obsługi klientów jednostki. Ponadto w ramach
projektu realizowane będą kursy z języka angielskiego przeprowadzone na
różnych poziomach zaawansowania (w zależności od potrzeb uczestników),
kładące szczególny nacisk na słownictwo związane z tematyką unijną.
Dodatkowo przeprowadzony zostanie cykl szkoleń e-learningowych z zakresu
obsługi pakietu MS Office i Lotus Notes, SAP, standardów obsługi mieszkańca
oraz zostaną opracowane karty opisu stanowisk pracowniczych.

—

Harmonogram
Początek realizacji projektu: IV kwartał 2006 r.; zakończenie: II kwartał
2009r.

—

Stan realizacji
Wniosek zgłoszony do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Instytucji
Pośredniczącej
w
ramach
priorytetu
4
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego w dniu 30 listopada 2005 r. Projekt został pozytywnie oceniony
pod względem formalnym i merytorycznym, zarówno przez stronę polską, jak
i norweską, co zostało potwierdzone m.in. audytem przygotowanym przez
Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli. Obecnie trwa procedura związana
z przygotowaniem przez stronę norweską listu z oferta pomocy, jest to
pierwszy etap prac przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

PROJEKTY O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM
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Od lipca 2004 r., Miasto jako jeden z partnerów Brytyjskiej Agencji Ochrony
Środowiska, realizuje projekt pt. „Greening Regional Development Programme”
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC

Lp.

35.

Nazwa zadania

Wkład
własny
Lata
realizacji budżetowy
(w tys. zł.)

GRDP-Greenning
Regional
Development
Programme

2004
2007

Wkład UE
(w tys. zł.)

Wartość
całkowita
projektu
(w tys. zł.)

82,16

109,55

27, 39

Program

Działanie

wymiana
INTERREG
doświadczeń
IIIC GRDP
konferencje

—

Opis projektu
Liderem projektu jest Brytyjska Agencja Ochrony Środowiska. Wrocław jest
jednym z 16 legalnych partnerów w projekcie. Projekt realizowany będzie
przez 3 lata (2004-2007), a jego celem jest międzynarodowa wymiana
doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, zdobywanie nowych
doświadczeń i wyprowadzanie ich na teren kraju. W efekcie wspólnych
spotkań oraz wymiany doświadczeń planowana jest publikacja poradnika z
zakresu ochrony środowiska. Całkowity budżet projektu wynosi 1 625 192
EURO, natomiast budżet Wrocławia na lata realizacji projektu (2004-2007)
wynosi 23 307,80 EURO.

—

Stan realizacji
projekt w trakcie realizacji;
w 2006 r. trzy międzynarodowe konferencje (w Polsce – Wrocław, w Wlk.
Brytanii - Exeter oraz w Grecji - Patras), których celem była wymiana
doświadczeń
w
zakresie
ekologizacji
Regionalnych
Programów
Operacyjnych tworzonych dla okresu programowania 2007-2013.

INTERREG III

Lp.

Nazwa zadania

Wartość
Wkład
własny
Lata
Wkład UE całkowita
Program Działanie
realizacji budżetowy
(zł)
projektu
(zł)
(zł)

36.

Model symulacji
ruchu pieszego w
centrach miast

2006
2007

37.

Via Regia

2005
2007

169 620,00 508 860,00 678 480,00

30 000

SOCRATES-COMENIUS

120

90 000

8 281 267

INTERREG
IIIB
CADSES

Projekt
ruchu
pieszego

INTERREG
III B
CADESES

prace
studialne

Opis projektów: Głównym celem projektów jest międzynarodowa wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk, poprawa znajomości języka obcego i poznanie
kultury danego kraju
Projekty realizowane przez placówki edukacyjne w latach 2005-2006. W ramach
realizacji wyspecyfikowanych niżej projektów w 2006 r uzyskano dofinansowanie
w kwocie: 286 943,38 PLN

Lp.

Nazwa zadania

Wkład
Wartość
Lata
Wkład UE całkowita
własny
realizacji budżetowy
(zł)
projektu
(zł)
(zł)

Sposób
realizacji:

38.

Od kultury
narodowej ku
integracji
europejskiej - G 16

2005
2006

5 292,00

21 168,00 26 460,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

39.

Dziko rosnące
rośliny w Europie LO VII

2005
2006

4 838,40

19 353,60 24 192,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

40.

Reading is fun SP76

2005
2006

2 284,80

41.

Smaki kultury w
kalendarzu narodów
Europy - ZSZ 5

2005
2006

42.

Migracja w Europie G2

11 424,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

3 685,92

14 743,68 18 429,60

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2005
2006

3 528,00

14 112,00 17 640,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

43.

Wspólne życie w
Europie na
przykładzie historii ZSO 3

2005
2006

2 923,20

11 692,80 14 616,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

44.

Dziedzictwo w
naszych krajach - SP
63

2005
2006

5 090,40

20 361,60 25 452,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

45.

Wychowanie
młodych ludzi w
kierunku
demokratycznego
obywatela - G22

2005
2006

5 313,00

21 252,00 26 565,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

46.

Od Europy do
Oceanu Indyjskiego
- SP 113

2005
2006

3 838,80

15 355,20 19 194,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

47.

Pamiętnik pokoleń życie codzienne po
obu stronach
"Żelaznej kurtyny" ZS 6

2005
2006

2 990,40

11 961,60 14 952,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

121

9 139,20

48.

Tajemnicze i dziwne
miejsca w moim
regionie - G24

2005
2006

3 608,64

14 434,56 18 043,20

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

49.

Nauka przez zabawę
- G18

2005
2006

3 561,60

14 246,40 17 808,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

Lp.

Nazwa zadania

Wartość
Wkład
Lata
własny
Wkład UE całkowita
realizacji budżetowy
(zł)
projektu
(zł)
(zł)

Sposób
realizacji:

50.

Słońce, wiatr, woda SP 80

2005
2006

3 519,60

14 078,40 17 598,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

51.

Our culture @our
Europa -SP 91

2005
2006

4 267,20

17 068,80 21 336,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

52.

Migracja w Europie LO IV

2005
2006

2 335,20

53.

Mein Nachbar - G12

2005
2006

3 536,40

11 676,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

14 145,60 17 682,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

9 340,80

Projekty realizowane przez placówki edukacyjne rozpoczęte w 2006r. W ramach
realizacji wyspecyfikowanych niżej projektów w 2006 r uzyskano dofinansowanie
w kwocie: 372 474,85 PLN.

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu
(zł)

Działanie

2006-2007

16 971,75

16 971,75

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2006-2007

22 870,08

22 870,08

2006-2007

23 184,80

23 184,80

57.

Smaki kultury w
kalendarzu narodów 2006-2007
Europy - ZSZ 5

22 184,36

22 184,36

58.

Migracja w Europie 2006-2007
G2

13 736,20

13 736,20

Lp.

54.

55.
56.

Nazwa zadania

Od kultury
narodowej ku
integracji
europejskiej - G 16
Dziko rosnące
rośliny w Europie LO VII
Reading is fun - SP
76

122

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

Wspólne życie w
Europie na
2006-2007
przykładzie historii ZSO 3
Dzieciństwo w
naszych krajach - SP 2006-2007
63

13 817,34

13 817,34

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

22 033,50

22 033,50

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu
(zł)

Działanie

2006-2007

19 611,80

19 611,80

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2006-2007

24 097,90

24 097,90

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2006-2007

14 966,90

14 966,90

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2006-2007

17 626,80

17 626,80

65.

Nauka przez zabawę
2006-2007
- G18

16 834,92

16 834,92

66.

Słońce, wiatr, woda 2006-2007
SP 80

25 368,30

25 368,30

20 564,60

20 564,60

5 161,00

5 161,00

59.

60.

Lp.

61.

62.

63.

64.

67.

Nazwa zadania

Wychowanie
młodzych ludzi w
kierunku
demokratycznego
obywatela - G22
Od Europy do
Oceanu Indyjskiego
- SP 113
Pamietnik pokoleń życie codzienne po
obu stronach
"Żelaznej kurtyny" ZS 6
Tajemnicze i dziwne
miejsca w moim
regionie - G24

Our culture @our
Europa -SP 91

2006-2007

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk
wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

68.

Migracja w Europie 2006-2007
LO IV

69.

Mein Nachbar - G12

2006-2007

16 715,80

16 715,80

70.

Seminarium
kontaktowe - SZI

2006-2007

8 000,00

8 000,00

71.

Moje Miasto- Moja
Europa G28

2006-2007

18 579,60

18 579,60

Europa dom dla
wszystkich kultur LO 2006-2007
VII

18 103,20

18 103,20

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2006-2007

10 639,60

10 639,60

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2006-2007

17 348,90

17 348,90

wymiana
doświadczeń

72.

73.

74.

Poprzez
opowiadania i
legendy poznajemy
życie i historię
nszych europejskich
sąsiadów
Tanecznym krokiem
przez Europę SP12
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i

dobrych praktyk

75.

Lp.

76.

77.

Skuteczne uczenie
przez zdrowe
jedzenie SP30

2006-2007

46 091,70

46 091,70

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

Nazwa zadania

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu
(zł)

Działanie

2006-2007

21 835,00

21 835,00

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

2006-2007

59 589,70

59 589,70

wymiana
doświadczeń i
dobrych praktyk

Świat dziecięcych
zabaw i
zainteresowań
wczroaj, dziś i jutro
SP83
Rośliny lecznicze i
ich znaczenie dla
zdrowi i urody G18

INNE
PRACE
EUROPEJSKICH

ZWIĄZANE

Z

POZYSKIWANIEM

ŚRODKÓW

FUNUDSZY

„Renowacja i modernizacja kompleksu targowo-kongresowego „Hala
Stulecia” we Wrocławiu”
Beneficjent: Hala Ludowa sp. z o.o.
Celem projektu jest rozwój istniejących centrów wystawienniczych i
kongresowych o charakterze ponadregionalnym oraz promocja i marketing
regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji imprez biznesowych poprzez
utworzenie nowoczesnego centrum kongresowo- wystawienniczego na terenie
kompleksu Hala Stulecia.
Projekt wpisany na listę kluczowych projektów do Planu Inwestycyjnego RPO dla
województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6:
Wykorzystanie
i
promocja
dolnośląskiego
potencjału
turystycznego
i
uzdrowiskowego („Turystyka") - „Turystyka Biznesowa”
Uzasadnienie:
Projekt pn. „Renowacja i modernizacja kompleksu targowo-kongresowego „Hala
Stulecia” we Wrocławiu” literalnie wpisuje się w cel priorytetu 6 „Turystyka” „Turystyka Biznesowa”, gdyż wykorzystanie Hali Ludowej – Hali Stulecia jako
miejsca targów i kongresów będzie ewoluowało w kierunku stworzenia miejsca
spotkań dającego możliwość zaprezentowania swojej oferty przez biznes zarówno
regionalny jak i międzynarodowy, a dostosowanie obiektu do potrzeb niewielkich
jak i dużych imprez targowych, kongresów oraz spotkań biznesowych i
organizacja tychże, w połączeniu ze zwiększoną frekwencją turystyczną,
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej na
rynku krajowym i międzynarodowym poprzez lepsze wykorzystanie walorów
turystycznych regionu.
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT FINASÓW PUBLICZNYCH W 2006 ROKU

Jednostka
Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
organizacyjna wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
nych
ogółem udział % 2) Udział procentowy
2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne
utrzyuchylo- uchylonych uchylonych stwier- inne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
manych nych
i przekaza- i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważw mocy i zmie nych do po- jących po- niewważnionych zanaych stępowanie ności
nionych nownego
stępowanie ności
do pono- I instancji
rozpoznania I instancji
wnego lub odwolub odworozpoz- ławcze
ławcze
nania
Wydział
122674
84
0,07
26
_
38
2
3
15
_
_
_
_
_
_
Podatków
30,95
45,24
2,38
3,57 17,86
i Opłat
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POLITYKA PERSONALNA
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW URZĘDU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Urząd Miejski Wrocławia
zatrudniał

1 735 pracowników.

Stan zatrudnienia
stan na dzień
31 grudnia 2004 r.:
31 grudnia 2005 r.:
31 grudnia 2006 r.:

kobiet
1 272
1 305
1 313

mężczyzn
421
421
422

razem
1 693
1 726
1 735

w tym niepełnozatrudnieni

40
41
33

Zwolnienia w okresie 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r.

razem:
w tym:
emerytura

kobiet
110

Zwolnionych
mężczyzn
43

53

ogółem
153
53

Przyjęcia osób podejmujących pracę po raz pierwszy

wykształcenie
podejmujący pracę po raz
pierwszy:
w tym absolwenci:
liceum ogólnokszt.
policealne i śr. zaw.
wyższe
absolwenci ogółem:

kobiet

mężczyzn

razem

42

19

61

4
8
30
42

4
2
13
19

8
10
43
61

Podział wg wykształcenia
W porównaniu z rokiem 2005 wzrosła ilość osób z wykształceniem wyższym o 45
osób tj. 2,27%.
wykształcenie
podstawowe
zas. zawodowe
liceum ogólnokszt.
policealne i śr. zaw.
wyższe

ilość osób
9
18
152
442
1 114

%
0,52%
1,04%
8,76%
25,48%
64,21%

128

Przedział wiekowy
przedział wiekowy
do 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 55
56 - 60
powyżej 61

ilość osób
84
250
395
490
328
158
30

%
4,84%
14,41%
22,77%
28,24%
18,90%
9,11%
1,73%
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Struktura wiekowa w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

DPR

DOA

DFP

DSS

DNR

DIG

DAR

BPR
WBZ
BNW
BWZ
BRM
BRK
BPM
BKN
ZAW
WOP
WPR
WIN
WZP
WSO
WPO
WFB
WKS
BZF
WED
BSR
WKL
WZD
WMG
WLM
WNS
ZPM
BRG
WIT
BFS
WAB
BRW
WSR
MKZ

Średni wiek pracownika

Średni wiek
31.12.2006

Średni wiek
31.12.2005

Średni wiek
31.12.2004

38,4
46,9
36,0
32,0
43,9
37,0
36,9
44,2
35,5
43,5
41,7
39,5
37,2
42,9
41,1
37,2
41,0
30,3
42,5
38,0
40,8
43,3
43,7
43,5
44,7
32,5
39,1
43,4
44,8
46,2
40,0
45,8
48,8

37,4
46,1
35,1
35,6
43,8
40,0
37,3
45,3
--43,3
40,6
40,9
36,6
42,9
40,6
37,6
41,8
30,0
42,3
37,9
42,7
42,9
43,3
45,0
45,6
30,5
39,1
44,9
--46,7
41,4
46,2
47,8

37,4
46,7
33,7
36,3
44,1
39,0
34,7
43,6
--42,1
42,9
40,7
-----43,7
40,8
37,3
41,5
32,1
44,1
39,3
45,1
43,0
42,5
45,6
45,3
29,5
38,1
44,0
--46,5
40,4
45,7
46,8

42,43

42,77

42,74

Kolorami oznaczono komórki organizacyjne:
- najmłodsze

- najstarsze
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Średni wiek pracownika na poziomie 42,43 w 2006 r. - w odniesieniu do
poprzednich - oznacza większy napływ młodych pracowników.

Struktura wiekowa pracowników zatrudnionych w Urzędzie w 2006 r.

Najliczniejszą grupę zatrudnionych w 2006 r. stanowili pracownicy w wieku 26-30
lat a w następnej kolejności pracownicy w wieku do 25 lat. Jednocześnie średni
wiek zatrudnionego pracownika wynosił 31 lat.
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Staż pracowników

średni staż pracy w Urzędzie
średni staż pracy ogółem

2006
8,2
18,8

2005
7,9
19,1

2004
7,5
19,3

ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Ilość zatrudnionych kierowników jednostek organizacyjnych miasta:
na dzień 1 stycznia 2006 r. – 51,
na dzień 31 grudnia 2006 r. – 50,
zmiany kadrowe: zwolniono 4 osoby, zatrudniono 3.

Dokonano analizy i zmian wynagrodzeń kierowników jednostek z
uwzględnieniem tzw. ustawy kominowej. Zmiany te pozwoliły zachować
poziom wynagrodzeń w stosunku do ilości pracowników zatrudnianych
przez jednostkę.
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Zatrudnienie w miejskich jednostkach organizacyjnych w 2006 r.

L.p. jednostka organizacyjna Miasta

1.

Zarząd Cmentarzy
Komunalnych

2.

Straż Miejska Wrocławia

3.

Zarząd Gospodarki Odpadami

4.

Zarząd Inwestycji Miejskich

5.

Wrocławski Teatr Lalek

6.

Wrocławski Teatr Współczesny

7.

Miejska Biblioteka Publiczna

8.

ZOZ - Wrocław Fabryczna

9.
10.

ZOZ -Oddział Dzienny
Psychiatryczny dla Dzieci i
Młodzieży we Wrocławiu
Wrocławski Tor Wyścigów
Konnych - Partynice

11.

ZOZ Wrocław-Stare Miasto

12.

Galeria Entropia

13.

Zarząd Obsługi Jednostek
Miejskich

14.

Ośrodek Działań Twórczych
„Światowid”

15.

Specjalistyczny Zakład
Profilaktyczno-Leczniczy
„PROVITA”

16.

Wrocławski Klub „Anima”

17.

Zarząd Zasobu Komunalnego

18.

Izba Wytrzeźwień Wrocławia

19.

Centrum Kultury Agora

20.

Zarząd Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego

PLAN

etaty
etaty
etaty
etaty
zatrud zatrudn zatrudn. zatrudn.
2006
I kw.
II kw.
III kw. IV kw.
38
37,55
37,93
39,33
39,1
korekta 40
38
39
39
40
252
258
250,5
258,2
262
254
260
253
263
29
30
30
29
30
29
30
30
29
62
63
65
68
72
62
63
65
68
72
72
72
71
72
73
72
72
72
82
85
83,5
83,5
84
85
88
87
86
234
221
234
234
218
korekta 225
233
231
231
226
363,4
368,9
376,4
359,1
384
397
397
37
38
39
39
40
43
44
46
46
63
66
66
68
72
67
68
70
70
126,6
130
128,6
129,1
205
154
158
159
158
3
3
3
3
3
3
3
3
3
111,5
113
111
111
117,5
113
113
15
15
15,5
16
16
19
19
19
20
125
125
125
125
125
134
131
133
136
2
2
2
2
3
2
2
2
2
269
299
305
310
258
200
289
303
309
33,3
32
32
33,58
32
40
38
38
40
15,5
15,5
16
16,5
18
18
15,5
19
116,5
119,5
18
122,5
135
117
120
122
123

134

21.

Teatr Muzyczny CAPITOL

L.p. jednostka organizacyjna Miasta

22.

Miejski Ogród Zoologiczny

23.

Centrum Kultury „ZAMEK”

24.

Zarząd Dróg i Komunikacji

25.

Centrum Sztuki IMPART

26.

Ośrodek Postaw Twórczych

27.

Wrocławski Klub „FORMATY”

28.

Muzeum Architektury

29.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

30.

Zarząd Zieleni Miejskiej

31.

Ośrodek Opieki Zdrowotnej i
Rehabilitacji „CELMED”

32.

ZOZ dla Szkół Wyższych

33.
34.

Biuro Wystaw Artystycznych we
Wrocławiu Galerie Sztuki
Współczesnej
Wrocławskie Pracownie
Edukacji Kulturalnej

35.

Klub Muzyki i Literatury

36.

Klub Pod Kolumnami

37.

Ośrodek Działań Artystycznych
„FIRLEJ”

38.

Wrocławscy Kameraliści
Cantores Minores
Wratislavienses

39.

Galeria Miejska

40.

Centrum Kultury Wrocław Zachód

41.

Miejski Zarząd Domów Pomocy
Społecznej

42.

Miejski Ośrodek Sportu i

115,5 116,75 122,75
118,5
122
123
129
125
PLAN
etaty
etaty
etaty
etaty
zatrud zatrudn zatrudn. zatrudn.
2006
I kw.
II kw.
III kw. IV kw.
129
130
132
132
135
132
133
134
134
15
15
15
15
15
16
16
16
16
365
364,5
362,5
360,6
368
367
368
365
363
46,4
44,56
35,6
39,9
51
47
45
33
33
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
47
47
47,25
48,25
48
120

740,25 743,75 742,75
750
753
752
39,5
39,5
40,5
44
40
40
40
20,1
21
20,75
20,25
22,3
23
23
55 54.2
57
55,24
korekta 54
58
61
58
24,6
22,8
22,1
25
25
24
23
6,33
6,83
6,17
7
7
7
6
3
3
3
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
5
4
4
5
4,5
4,5
5
7
7
7
12
12,26
12,83
12,5
18
19
22
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
4
14
14,75
16
19
21
434,6
426,6
427,6
449
449
440
441
191 167,24
167,9
185,6
761,25
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663,5
673
40,5
40
20,4
23
53,9
56
24
26
6
6
3
3
3,5
4
5
8
14,71
24
3,5
4
15,5
24
470,4
483
171,3

Rekreacji
L.p. jednostka organizacyjna Miasta

43.

Archiwum Miejskie Wrocławia

44.

Powiatowy Urząd Pracy we
Wrocławiu
(budżet)
(roboty publiczne)

165
194
165
174
PLAN
etaty
etaty
etaty
etaty
zatrud zatrudn zatrudn. zatrudn.
2006
I kw.
II kw.
III kw. IV kw.
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
15
15
15
15
101,55
99,5
103
110,7

(EFS)
45.

Muzeum Miejskie Wrocławia

109

103
58
58
13,5
14
108,6
113

101
64
64
14
13,5
108,6
113

104
63
63
10,5
11
107,3
113

112
63
63
10
10
107,3
113

OŚWIADCZENIA MAJATKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, od
wszystkich osób zobowiązanych tj. zarówno od kierowników jednostek
organizacyjnych Miasta, jak i pracowników Urzędu wydających decyzje
administracyjne z upoważnienia Prezydenta, zebrano oświadczenia
majątkowe za 2005 r. wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT.
W 2006 r. zobowiązane do złożenia były 563 osoby, w tym 306 osób to
kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta. Oświadczenia złożyło 560 osób,
nie złożyły – 3 osoby (wobec tych osób nie zastosowano żadnej sankcji z uwagi
na wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy).
W trybie niezwłocznym wszystkie oświadczenia przekazano do właściwych
Urzędów Skarbowych oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokonano analizy oświadczeń majątkowych za rok 2005 i porównano z treścią
złożonych w latach 2003 – 2004. W dniu 5 października 2006 r. na sesji Rady
Miejskiej Wrocławia, Prezydent Wrocławia złożył sprawozdanie z analizy
oświadczeń majątkowych za 2005 r.
Analizy oświadczeń majątkowych dokonały również Urzędy Skarbowe.
O wszystkich wykazanych nieprawidłowościach pisemnie poinformowano osoby
zainteresowane.
Złożone korekty, wyjaśnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami przesłano
właściwym Urzędom Skarbowym.

Dokonano również pełnej weryfikacji złożonych oświadczeń o prowadzonej
przez pracowników Urzędu działalności gospodarczej. O wynikach
poinformowano dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu. Nie
stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.
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NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Dnia 7 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych, która nałożyła na jednostki samorządowe obowiązek
przeprowadzania naboru na wszystkie wolne urzędnicze stanowiska, w tym
kierownicze. Dokonywanie naboru według nowych zasad rozpoczęto w Urzędzie z
końcem 2005 r. i kontynuowano w roku 2006.
Organizowane były szkolenia w zakresie przeprowadzania procedury naboru,
a w szczególności w zakresie Karty opisu stanowiska pracy. Udzielano konsultacji
w sprawie prawidłowego sporządzania Karty i całości procesu rekrutacji
koordynatorom wszystkich komórek organizacyjnych. Rozpoczęto proces opisania
wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie.
Do końca 2006 r. przeprowadzono lub rozpoczęto 178 postępowań w sprawie
naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
SZKOLENIA

W okresie sprawozdawczym pracownicy Urzędu podnosili swoje kwalifikacje
zawodowe głównie poprzez udział w szkoleniach tematycznych związanych
z
zajmowanymi
stanowiskami
i
kompetencjami
komórek
organizacyjnych, w których są zatrudnieni. W 2006 r. kontynuowano
rozpoczęte w latach poprzednich:
cykl szkoleń „Profesjonalna obsługa mieszkańca”,
szkolenia e-learningowe dotyczące obsługi pakietu MS Office,
szkolenia „Trening antystresowy”.

W Urzędzie realizowane były również nowe cykle szkoleń o szerokim
zasięgu z tzw. umiejętności „miękkich”: „Praca zespołowa”,

„Zarządzanie zespołem”, „Zarządzanie czasem z elementami zarządzania
projektami”, „Uprzejma stanowczość”. Szkolenia merytoryczne były
organizowane przez Wydział Personalny na wniosek odpowiednich
komórek, często w związku z licznymi zmianami w przepisach prawnych.
Oprócz licznych szkoleń otwartych przeprowadzono m.in. cykl szkoleń
zamkniętych z zakresu KPA, szkolenia dotyczące zmian w prawie
zamówień publicznych, szkolenia z obszaru zarządzania jakością (system
ISO).

SZKOLENIE
SZKOLENIA OTWARTE
e-learning 'Tell me more', w tym:
język angielski
język niemiecki

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW*
256
129
100
29
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szkolenia"miękkie", w tym:
Praca zespołowa
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie czasem z elementami zarządzania projektami
Obsługa mieszkańca
Trening antystresowy

447
125
43
106
47
126

*każdy pracownik mógł uczestniczyć w kilku szkoleniach

Ponadto pracownicy podnosili kwalifikacje poprzez naukę języka angielskiego
i niemieckiego, zarówno na kursach organizowanych dla Urzędu, jak i na
indywidualnych zajęciach dofinansowywanych przez Urząd.
Pracownicy otrzymywali również dofinansowanie do nauki na studiach
licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Oprócz dofinansowania kosztów
udziału w kursach językowych, rozpoczęto realizację kursu językowego 'Tell me
more' (potrwa do połowy 2007 r.). Polega on na połączeniu tradycyjnych zajęć z
lektorem i nauki za pośrednictwem komputera. Wybrani pracownicy mają dostęp
do nauki języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach
zaawansowania. Istnieje możliwość dostosowania kursu indywidualnie do potrzeb
każdego uczestnika.
W lutym 2005 r. Wydział Personalny rozpoczął wśród pracowników nabór na
studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w jednostkach
samorządu terytorialnego. Program studiów został dostosowany do specyfiki
polskiego sektora publicznego i mechanizmów pracy polskiego samorządu. Na
studia uczęszczało 24 pracowników.
W okresie sprawozdawczym w szkoleniach wzięło ogółem udział 913
pracowników.

Realizacja planu budżetowego na wydatki szkoleniowe w 2006 r.
(w zł)
Plan
Wydano
Wykonanie
Szkolenia ogólnie, w tym:
109 9718,80 1010646,01
91,90%
szkolenia zamknięte
380 520,00 325 443,45
85,53%
szkolenia otwarte
299 250,00 282 878,84
94,53%
studia
81 000,00
76 345,60
94,25%
E-LEARNING
142 100,00 141 968,52
99,91%
NOWOCZESNY PRACOWNIK ADMINISTRACJI*
36 848,80
24 009,60
65,16%
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
160 000,00 160 000,00
100,00%
*przełożenie części realizacji na 2007 r.

Pod koniec roku rozpoczęto działania związane z wdrażaniem w Urzędzie
przewidzianego na 2 lata projektu kształcenia rezerwowej kadry
kierowniczej. W ramach pierwszego etapu przeprowadzono, przy wsparciu
firmy zewnętrznej, proces selekcji wskazanych pracowników oraz wyłoniono
firmę, która na zlecenie Urzędu poprowadzi główne działania w ramach projektu.
Rozpoczęcie właściwego programu przewidziano na przełom stycznia/lutego
2007 r.
APLIKACJA SAMORZĄDOWA
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W Urzędzie od 9 lat prowadzi się przygotowanie zawodowe
pracowników w ramach aplikacji samorządowej. Odbywa się
ona w formie wykładów oraz samokształcenia a kończy
egzaminem. Pozytywne zaliczenie egzaminu jest jednym z
warunków podpisania umowy o pracę na czas nieokreślony.
Aplikacja samorządowa daje możliwość obiektywnej oceny
kwalifikacji nowo przyjętych pracowników.
Podczas aplikacji pracownicy uzupełniają i pogłębiają wiedzę z
zakresu przepisów prawnych, z których korzystają w praktyce
lub które powinni znać jako pracownicy samorządowi. W
szczególności
pogłębiają
wiedzę
dotyczącą:
samorządu
terytorialnego, Gminy Wrocław, Urzędu Miejskiego Wrocławia.
W 2006 r. program aplikacji wzbogacono o wykłady na temat:
przeciwdziałania
mobbingowi
oraz
efektywnej
obsługi
mieszkańca – orientacja na klienta w Urzędzie.
Do 31 grudnia 2006 r. w pięciu turach aplikacji samorządowej szkolenie
ukończyło i pomyślnie zdało egzamin 89 pracowników, z których zatrudniono
87.
STAŻE ABSOLWENCKIE

W 2006 r. Urząd Miejski Wrocławia aktywnie uczestniczył w programie
organizacji staży dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy we Wrocławiu.
Celami uczestnictwa w programie były:
aktywizacja zawodowa absolwentów poprzez wykonywanie w ramach staży
zadań publicznych w Urzędzie,
umożliwienie nabycia doświadczenia praktycznego, zwiększającego możliwości
młodych ludzi na rynku pracy,
przegląd i analiza możliwości merytorycznych i interpersonalnych
potencjalnych kandydatów do pracy,
przygotowywanie i zachęcanie do podjęcia pracy w administracji publicznej.
W zależności od rodzaju i zakresu zadań danego stanowiska pracy, stażem objęte
były osoby z wykształceniem średnim (bardzo często podejmujące studia wyższe
w systemie zaocznym bądź wieczorowym) jak również z wykształceniem
wyższym. Staż w Urzędzie trwa od 3 miesięcy do 12 miesięcy i jest uzależniony
od potrzeb komórki organizacyjnej oraz predyspozycji zawodowych osoby,
odbywającej staż.
Ilość osób, które odbywały staż
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu
L.p

komórka organizacyjna

liczba stażystów

liczba stażystów liczba stażystów liczba stażystów

na 31.03.2006

na 30.06.2006
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na 30.09.2006

na 31.12.2006

1.

Wydział Spraw
Obywatelskich

26

19

26

10

2.

Wydział InwestycyjnoTechniczny

10

9

8

4

3.

Wydział Środowiska
i Rolnictwa

6

5

3

4

23

21

18

12

2

2

3

4

26

20

26

22

12

11

7

1

2

2

3

3

0

0

0

1

0

0

1

1

4. Wydział Edukacji
5. Biuro Prezydenta
6.

Wydział Organizacyjny
i Prawny

7. Wydział Mienia i Geodezji
8. Biuro Sportu i Rekreacji
9. Wydział Personalny
Wydział Nabywania
10. i Sprzedaży
Nieruchomości
L.p

komórka organizacyjna

11. Biuro Rozwoju Wrocławia
12. Biuro Kontroli
13. Wydział Kultury

liczba stażystów

liczba stażystów liczba stażystów liczba stażystów

na 31.03.2006

na 30.06.2006

na 30.09.2006

na 31.12.2006

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

14.

Wydział Rozwoju
Gospodarczego

1

1

1

0

15.

Wydział Architektury
i Budownictwa

2

1

1

1

16.

Departament Architektury
i Rozwoju

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

17. Biuro Promocji Miasta
18.

Wydział Finansów i
Budżetu

19. Wydział Podatków i Opłat
20. Wydział Informatyki
21.

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

22.

Biuro Zarządzania
Funduszami Europejskimi

0

0

1

1

23.

Biuro Współpracy z
Zagranicą

0

0

0

0
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24. Biuro Funduszu Spójności
25.

Wydział Lokali
Mieszkalnych
RAZEM

1

2

7

6

1

0

0

0

114

96

107

74

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

LP.

1.

dopłata do wypoczynku letniego
i zimowego

2.

zapomogi socjalne i losowe

LP.

3.

4.

ILOŚĆ
KORZYSTAJĄCYCH
PRACOWNIKÓW

TYTUŁ WYDATKÓW

piknik
basen kryty
od I do VI 06 3x w tygodniu - Redeco
od I do VI 06 2x w tygodniu – SPA
od IX do XII 06 2x w tygodniu - SPA
od IX do XII 06 3x w tygodniu – Redeco

5.

937 wniosków

650 769,97

175 osób

153 650,00

ILOŚĆ
KORZYSTAJĄCYCH
PRACOWNIKÓW

TYTUŁ WYDATKÓW

karnety do ZOO

KWOTA
(w zł)

KWOTA
(w zł)

940 osób

94 809,91

108 osób tyg.
80 osób tyg.

67 917,82

80 osób tyg.
108 osób tyg.
60 szt.

6 000,00

6.

wycieczki 1- dniowe:
- autokary 9 x 46 osób

414 osób

14 389,37

7.

pożyczki mieszkaniowe
- remont mieszkania
- zakup mieszkania

249 osób

123 370,00

8.

różne - zaliczka na wycieczkę 2 dniową
do Zakopanego
RAZEM

WYDATKI

Ponadto:
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80 osób

2 130,00

1 110 907,07

współpracowano z biurami turystycznymi w zakresie ofert związanych
z wypoczynkiem letnim i zimowym dla pracowników Urzędu i ich rodzin,
współpracowano z instytucjami artystycznymi działającymi w Mieście
w zakresie wydarzeń artystycznych.
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

W 2006 r. wpłynęło do Urzędu 279 wniosków o udzielenie informacji publicznej,
w tym:
pisemnych i e-mailowych – 199,
ustnych – 80.
Wydano 2 decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej.
Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym toczyły się 4 sprawy na skutek
wniesienia zażalenia lub odwołania. Żadne zażalenie ani odwołanie nie zostało
uwzględnione.
Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, toczyło się 1 postępowanie
sądowe, które zostało umorzone.
Wniesiono 2 skargi w trybie k.p.a. Jedna była niezasadna w zakresie zarzutów
dotyczących udostępnienia informacji publicznej a druga została uwzględniona
w części.
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU

W 2006 r. prowadzone były następujące działania z zakresu
przeciwdziałania mobbingowi:
przeprowadzono szkolenia z tematyki przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy dla 5-ciu grup 15-20 osobowych
nowoprzyjętych pracowników Urzędu,
dla 1 grupy dyrektorów oraz kierowników Urzędu (12 osób) odbyło się
szkolenie „Konflikt jako źródło mobbingu” prowadzone przez przedstawiciela
firmy L.Grant.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY URZĘDU

W ramach prac nad rozwojem instytucjonalnym Urzędu w 2006
r. wykonano następujące zadania:
przygotowanie projektu procedur dotyczących spraw realizowanych przez
Wydział Personalny m.in.:
- procedura udzielania informacji publicznej,
- procedura organizowania szkoleń pracowników Urzędu,
- procedura awansowania/przeszeregowania pracowników Urzędu,
- procedura udzielania urlopów,
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- procedura rozwiązywania stosunku pracy,
- procedura zatrudniania,
pilotażowy projekt w zakresie uelastyczniania form zatrudnienia w
Urzędzie - prowadzenie projektu Rodzic – Pracownik (nabór kandydatek,
udział w spotkaniach organizacyjnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
przygotowanie stosownych dokumentów, bieżący nadzór nad realizacją
projektu, uczestniczenie w monitoringu przebiegu projektu),
organizacja konkursu „Projekt rozwoju instytucjonalnego w Urzędzie
Miejskim Wrocławia - usprawnienia”
(przygotowanie zarządzenia –
regulaminu konkursu, organizacja posiedzeń komisji konkursowej),
przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta dotyczącego sposobu i
zasad przeprowadzania oceny pracowników Urzędu Miejskiego w oparciu o
ustawę o pracownikach samorządowych,
realizacja projektu opisu stanowisk urzędniczych w Urzędzie (organizacja
spotkań informacyjnych, przygotowanie bazy około 600 stanowisk, korekta
nadsyłanych kart i umieszczanie ich w bazie).
WEWNETRZNE REGULACJE PRAWNE W URZĘDZIE ORAZ JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH MIASTA
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

W zakresie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 9080/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada
2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3671/04 Prezydenta Wrocławia z
dnia 1 września 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Wrocławia zadania związane z budową, wdrażaniem i eksploatacją
serwisu internetowego zostały przekazane przez Biuro Prezydenta do Wydziału
Informatyki.
REGULAMINY ORGANIZACYJNE DEPARTAMENTÓW

W 2006 r. przedstawiono do Działu Organizacyjnego Wydziału
Organizacyjnego

i Prawnego dwanaście projektów nowych

regulaminów wewnętrznych. Po zaopiniowaniu przez Dział i

zatwierdzeniu przez Prezydenta zaktualizowane Regulaminy Organizacyjne
Departamentów obowiązywały od dnia:

Regulamin Organizacyjny Departamentu Spraw Społecznych
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1 stycznia 2006
1 czerwca 2006

1 sierpnia 2006
Regulamin Organizacyjny Departamentu Nieruchomości
Regulamin Organizacyjny Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Regulamin Organizacyjny Departamentu Obsługi i Administracji
Regulamin Organizacyjny Departamentu Prezydenta
Regulamin Organizacyjny Departamentu Finansów Publicznych

2 stycznia 2006
6 lutego 2006
1 czerwca 2006
2 stycznia 2006
1 grudnia 2006
24 marca 2006
16 stycznia 2006
1 lutego 2006
2 listopada 2006

AKTY WEWNĘTRZNE URZĘDU

Wydział Organizacyjny i Prawny realizował również zadania w zakresie
przygotowania
jak
również
opiniowania
przedstawionych
projektów
wewnętrznych aktów normatywnych. Opracowano ponad 20 wewnętrznych aktów
normatywnych, w tym m. in.:
Zarządzenie Nr 22/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 sierpnia 2006 roku w
sprawie Instrukcji określającej zasady organizacji i zakres działania
Archiwum oraz
zasad i trybu postępowania z dokumentacją spraw
ostatecznie załatwionych, w Urzędzie Miejskim Wrocławia,
Zarządzenie Nr 7305/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2006 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (PRP) - Measure
Authorising Officer (MAO),
Zarządzenie Nr 7323/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2006 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rozwoju transportu szynowego,
Zarządzenie 7665/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 marca 2006 roku w
sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego we Wrocławiu,
Zarządzenie Nr 8584/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 września 2006
roku w sprawie powołania Miejskiego Biura Wyborczego do wykonania
zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do
Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
i Prezydenta Wrocławia zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.,
Uchwałę Nr LVI/3314/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października
2006 roku w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia obwodów
głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach
karnych, aresztach śledczych w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia,
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborów Prezydenta Wrocławia,
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.,
Uchwałę Nr LVI/3315/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października
2006 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
STATUTY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
nakładającej na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
obowiązek dostosowania statutów jednostek budżetowych do przepisów ustawy
w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (art. 238 ust. 2 ustawy),
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koniecznym stało się uaktualnienie statutów jednostek budżetowych
i dostosowanie ich do obowiązującego stanu prawnego przez organ stanowiący,
którym jest Rada Miejska Wrocławia.

Wydział Organizacyjny i Prawny przygotował 47 projektów uchwał
Rady Miejskiej Wrocławia dot. statutów dla następujących
jednostek budżetowych:
1) Zarządu Dróg i Komunikacji,
2) Archiwum Miejskiego Wrocławia,
3) Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich,
4) Zarządu Gospodarki Odpadami,
5) Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,
6) Zarządu Zieleni Miejskiej,
7) Zarządu Inwestycji Miejskich,
8) Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice,
9) Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
10) Zarządu Zasobu Komunalnego,
11) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,
12) Straży Miejskiej Wrocławia,
13) Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
14) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15) oraz placówek, których działalność nadzoruje MOPS
16) Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej, ul. Mączna 3,
17) Dziecięcego Domu Placówki Wielofunkcyjnej, ul. Parkowa 2,
18) Wielofunkcyjnej Placówki „Przyjazny Dom”, ul. Chopina 9a,
19) Placówki
Opiekuńczo-Interwencyjnej
„Przystanek
Dobrej
ul. Borowska 181-187,
20) Zespołu Ognisk Wychowawczych, pl. św. Macieja 5,
21) Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, ul. Młodych Techników 58,
22) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30 m 5,
23) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, ul. Rogowska 32/1a,
24) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8,
25) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5, ul. Kasztelańska 7/10,
26) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6, ul. Kamieńskiego 253,
27) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7, ul. Kamieńskiego 253,
28) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8, ul. Kamieńskiego 200/1,
29) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 9, ul. Gradowa 20/7,
30) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 10, ul. Kasztelańska 11/12,
31) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11, ul. Zelwerowicza 16 m 6,
32) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 12, ul. Obornicka 20/2,
33) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13, ul. Maślicka 10b/23,
34) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 14, ul. Kilińskiego 36/5,
35) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3,
36) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2,
37) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 17, ul. Litewska 72/1,
38) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 18, ul. Falzmanna 17/2,
39) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 19, ul. Kłokoczycka 158a,
40) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10,
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Nadziei”,

41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Rodzinnego Domu Dziecka Nr 21, ul. Włościańska 38b,
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 22, ul. Miodowa 94,
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 23, ul. Ignuta 101-103 m. 3,
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 24, ul. Ostrowska 36,
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 25 „Klementynka”, ul. Główna 14,
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 26, ul. Poleska 15/31,
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 28, ul. Maślicka 8a/23,
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Projekty powyższych statutów zostały przyjęte w formie uchwał Rady Miejskiej
Wrocławia na LIII sesji w dniu 26 czerwca 2006 r.

Należy zaznaczyć, iż zapis art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
nałożył obowiązek nadania statutów przez organ stanowiący jednostkom
budżetowym nieposiadającym statutów (w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy). W ślad za ustawowym obowiązkiem, po raz
pierwszy przygotowane zostały statuty dla następujących jednostek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ,
Straży Miejskiej Wrocławia,
Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej, ul. Mączna 3,
Dziecięcego Domu Placówki Wielofunkcyjnej, ul. Parkowa 2,
Wielofunkcyjnej Placówki „Przyjazny Dom”, ul. Chopina 9a,
Placówki
Opiekuńczo-Interwencyjnej
„Przystanek
Dobrej
ul. Borowska 181-187,
8) Zespołu Ognisk Wychowawczych, pl. św. Macieja 5,
9) Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, ul. Młodych Techników 58,
10) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28/30 m 5,
11) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, ul. Rogowska 32/1a,
12) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8,
13) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5, ul. Kasztelańska 7/10,
14) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6, ul. Kamieńskiego 253,
15) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7, ul. Kamieńskiego 253,
16) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8, ul. Kamieńskiego 200/1,
17) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11, ul. Zelwerowicza 16 m 6,
18) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 12, ul. Obornicka 20/2,
19) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13, ul. Maślicka 10b/23,
20) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 14, ul. Kilińskiego 36/5,
21) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3,
22) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2,
23) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 17, ul. Litewska 72/1,
24) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 18, ul. Falzmanna 17/2,
25) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 19, ul. Kłokoczycka 158a,
26) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10,
27) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 21, ul. Włościańska 38b,
28) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 22, ul. Miodowa 94,
29) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 23, ul. Ignuta 101-103 m. 3,
30) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 24, ul. Ostrowska 36,
31) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 25 „Klementynka”, ul. Główna 14,
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Nadziei”,

32) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 26, ul. Poleska 15/31,
33) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 28, ul. Maślicka 8a/23.
Uchwalenie nowych statutów jednostek budżetowych miało na celu oprócz
dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, dostosowania tych aktów
również pod względem jednolitych, w miarę możliwości wspólnych uregulowań,
likwidację rozbieżności w zakresie stosowanych procedur, m.in. w kwestii
nadawania jednostkom regulaminów organizacyjnych, trybu nadawania aktów
normujących wewnętrzną organizację, uregulowania spraw porządkowych
i organizacyjnych – jak np. zastępowanie dyrektora jednostki podczas jego
nieobecności, podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektorów jednostek,
systemu sprawowania kontroli i nadzoru nad jednostkami oraz zasad gospodarki
finansowej.

PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA

W okresie sprawozdawczym przygotowano i wydano:
— 367 pełnomocnictw Prezydenta Wrocławia, w tym:
dla dyrektorów i pracowników Urzędu – 260,
dla dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta –
107,
dla podmiotów zewnętrznych – 18,
— 242 upoważnienia Prezydenta Wrocławia, w tym:
dla dyrektorów i pracowników Urzędu – 192,
dla dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – 50.
PIECZĄTKI I PIECZĘCIE

W 2006 r. zrealizowano zamówienia na 1 404 sztuki pieczątek i pieczęci
urzędowych na łączną kwotę 12 177,86 zł (bez kosztów pieczęci metalowych
wykonanych dla Straży Miejskiej Wrocławia i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Wydziału Edukacji, które ponoszone są przez zamawiające
jednostki oświatowe), z czego:
— 1 321 sztuk pieczątek – na kwotę 11 653,37 zł,
— 3 sztuki pieczęci metalowych wykonanych przez Mennicę Państwową dla
komórek organizacyjnych Urzędu – na kwotę 524,49 zł,
— 78 sztuk pieczęci metalowych wykonanych przez Mennicę Państwową dla
Wydziału Edukacji,
— 1 pieczęć metalową wykonaną przez Mennicę Państwową dla Straży Miejskiej
Wrocławia,
— 1 pieczęć metalową wykonaną przez Mennicę Państwową dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do wykonania 90 sztuk nowych pieczątek, wykorzystane zostały automaty z
odzysku pozostające w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Prawnego, co
przyczyniło się do redukcji wydatków związanych z realizacją zamówień na
pieczątki.
OBSŁUGA KANCELARYJNA

Kancelaria Urzędu przyjęła 155 000 listów poleconych i 465 000 listów
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zwykłych adresowanych do Urzędu. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
wysłanych zostało 330 000 listów poleconych i 178 500 listów zwykłych,
na łączną kwotę 1 943 000 zł.
W ramach systemu doręczeń bezpośrednich zostało dostarczonych 61 800
przesyłek z potwierdzeniem odbioru oraz 21 000 informacji dla mieszkańców
dot. wyborów i kanalizowania osiedli. Zastosowanie systemu doręczeń
bezpośrednich wygenerowało oszczędności na kwotę 275 500 zł.
Pracownicy Kancelarii przyjęli 20 000 klientów i tyleż samo podań oraz pism.
Odnotowano tendencję wzrostową wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej
listów poleconych oraz korespondencji zwykłej – w porównaniu do 2005 r.
wysłano o 14 500 więcej listów poleconych i o 28 500 więcej listów zwykłych.

Kancelaria przyjęła, zarejestrowała i wywiesiła na urzędowej tablicy
ogłoszeń 660 obwieszczeń sądowych i komorniczych. Wyszukano i złożono
odpowiednie dokumenty do 310 reklamacji przesyłek rejestrowanych.

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PODWYŻSZENIE
JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW ORAZ USPRAWNIENIE
FUNKCJONOWANIA URZĘDU
INWESTYCJE I REMONTY

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym zadania inwestycyjne i remontowe
miały na celu:
— podwyższenie standardów obsługi mieszkańców,
— poprawę infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej w obiektach Urzędu,
— utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym.
Zrealizowane zadania inwestycyjne w 2006 r.
L.P.
1.

OBIEKTY UM zakres rzeczowy
G. Zapolskiej 2/4

- dostawa i montaż

windy

osobowej,
-modernizacja
sanitarnych,

L.P.

PLAN (ZŁ)

WYKONANIE (ZŁ)

WYKONANIE %

650 000

650 000

100

250 000

250 000

100

PLAN (ZŁ)

WYKONANIE (ZŁ)

WYKONANIE %

węzłów

OBIEKTY UM zakres rzeczowy

2.

Kotlarska 41

-Centrum Obsługi Podatkowej
wraz z zapleczem

712 000

711 880

99,9

3.

Obiekty UM

- rozbudowa systemu
klimatyzacji ,
- przebudowa sieci
teleinformatycznych

115 000

115 000

100

235 000

234 719

99,8

-opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego na

211 060

211 060

100

4.

Gliniana 20-22
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przebudowę pomieszczeń dla
Powiatowego Urzędu Pracy

1 884 520

1 275 859

67,7

-opracowanie koncepcji
architektoniczno-budowlanej
na przebudowę pomieszczeń
dla potrzeb Urzędu

10 000

9 999

99,9

-opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego na
przebudowę pomieszczeń
USC

91 000

70 845

77,8

4 158 580

3 529 362

84,8

5.

Nowy Targ 1/8

-wymiana stolarki okiennej
(bez parteru) i pokrycia
dachowego

6.

Strzegomska
148

7.

Włodkowica
20-22

RAZEM:

Do najistotniejszych zadań inwestycyjnych, spośród zrealizowanych w
2006 r. należy zaliczyć:
podwyższenie standardów obsługi mieszkańców w powstałym Centrum
Obsługi Podatkowej przy ul. Kotlarskiej 41, przekazanym do użytku w
lutym 2006 r.; w Centrum Obsługi Podatkowej utworzono 19 nowych
okienkowych stanowisk obsługi, w tym:
- obsługa bezpośrednia – 11,
- informacja –przyjmowanie korespondencji (poczty)- 1,
- stanowiska kasowe – 7,
rozpoczęcie prac związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, utrwaleniem
walorów historycznych i kulturowych w budynku Urzędu przy pl. Nowy
Targ 1/8 w zakresie:

- wymiany stolarki okiennej (prace zakończono),

- wymiany pokrycia dachowego z dachówki.
Zrealizowane zadania remontowe dotyczyły: pomieszczeń biurowych,
pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, klatek schodowych, sanitariatów
i korytarzy Urzędu.

W celu poprawy infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej obiektów
Urzędu oraz w wyniku zaleceń służb BHP i p.poż. zostały wykonane prace
remontowe w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Zapewnieniu właściwego funkcjonowania obiektów służyły drobne roboty
budowlane i blacharsko-dekarskie oraz prace naprawcze i konserwacyjne a
także na bieżąco usuwane powstałe awarie w zakresie: instalacji wod-kan,
i c.o. oraz elektrycznej.
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INFORMACJA O URZĘDZIE

Informacja o Urzędzie udzielana była klientom przez Zespół ds. Info w Wydziale
Organizacyjnym i Prawnym w dwóch Punktach Informacyjnych - w obiektach
przy pl. Nowy Targ 1/8 oraz ul. G. Zapolskiej 2/4.

Punkt Informacyjny przy pl. Nowy Targ 1/8 funkcjonujący od 3 lat w nowo
otwartym Centrum Obsługi Mieszkańca, obsłużył ok. 173 000 klientów
(średnio 640 klientów dziennie) oraz udzielił ok. 45 000 informacji
telefonicznych (średnio 170 informacji telefonicznych dziennie).

Szczególny wzrost klientów odnotowano w pierwszym półroczu 2006 r. ze
względu na wzmożoną liczbę składanych wniosków o wymianę praw jazdy
(ok. 100 wniosków dziennie), które na mocy Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy
(Dz.U. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.), traciły ważność z dniem 30 czerwca
2006 r.
Z Punktu Informacyjnego korzystali mieszkańcy załatwiający sprawy dot.
zakresu działania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta.
Klientami Punktu były głównie osoby poszukujące informacji w zakresie
kwestii ewidencyjnych, paszportowych i komunikacyjnych oraz zasad
przydziału lokali z zasobów gminnych, podatków, świadczeń rodzinnych i
zaliczki alimentacyjnej, przetargów, umorzeń zaległości czynszowych,
wykupu lokali mieszkalnych oraz użytkowych, ubiegania się o dotacje
unijne.
Działalność Punktu nie ograniczała się jedynie do udzielania informacji w zakresie
kompetencji komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych
Miasta ale podejmowane były również w wielu sprawach interwencje, zwłaszcza
dotyczące kompetencji Biur Obsługi Klientów prowadzonych przez Zarząd Zasobu
Komunalnego (np. interwencje wyjaśniające zadłużenia na kontach czynszowych
i za media) oraz świadczona była pomoc przy wypełnianiu różnorodnych
wniosków, pisaniu podań, dostarczaniu dokumentów (np. specyfikacji
przetargowych, wykazu pustostanów lokali użytkowych).

LOGISTYKA
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W roku 2006 kontynuowano działania nakierowane na poprawę
obsługi komórek organizacyjnych Urzędu oraz klientów a także na
obniżenie kosztów działalności Urzędu. W tym celu zrealizowano
następujące zadania:
—

—
—

w wyremontowanych pomieszczeniach Archiwum Urzędu zostały
zamontowane nowoczesne regały przesuwne, co spowodowało
łatwiejszy dostęp do przechowywanych akt a przede wszystkim bardziej
efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni przeznaczonej do ich
przechowywania, zwiększając ilość metrów bieżących
półek
przeznaczonych do archiwizowania o 70% w stosunku do roku 2005,
zakup 4 nowych samochodów spowodował obniżenie kosztów związanych z
bieżącą obsługą i naprawami eksploatacyjnymi,
prowadzono działania nakierowane na doskonalenie systemu łączności
telefonicznej w Urzędzie oraz obniżanie kosztów za usługi telekomunikacyjne.

Ponadto działania logistyczne koncentrowały się na realizacji - niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania - bieżących potrzeb komórek organizacyjnych
Urzędu z zakresu:
— zaopatrzenia w artykuły administracyjno – biurowe, bilety komunikacji
miejskiej, gazety, artykuły spożywcze, wyposażenie budynków i inne drobne
zakupy,
Realizacja zakupu materiałów i wyposażenia w 2006 roku.

5%

10%

4%
17%

28%

8%

26%

2%

mat. konserwatorskie i remontowe
materiały biurowe
bilety MPK
papier ksero i tonery

—

środki czystości
wyposażenie biurowe
prasa i książki
zakupy pozostałe

zamieszczania ogłoszeń Urzędu w prasie codziennej o zasięgu lokalnym,
wojewódzkim i ogólnokrajowym,
Realizacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu
lokalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.
Wartość ogółem

252 780,38
115 023,11

Śr. wart. 1 ogł.

9 711,56
6 178,08
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1 641,43
260,23

269,77

1 029,68

Zrealizowane ogłoszenia wg tytułów prasowych.
1%

24%

6%
69%

Gazeta Wrocławska Słowo Polskie

Gazeta Wyborcza - Wrocław

Gazeta Wyborcza - Ogólnopolska

INTERNET

Zrealizowane ogłoszenia wg typu ogłoszenia .

22%
35%

23%
12%

informacje

—

wyposażenia
okulary,

8%

konkurs

nekrolog

pracowników

Urzędu

obwieszczenie

w

odzież

przetarg

ochronną

Realizacja wyposażenia pracowników w odzież
ochronną i roboczą oraz okulary.
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7%

21%

i

roboczą
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DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE WYDATKI

W 2006 r. kontynuowano zapoczątkowany w latach ubiegłych
monitoring wydatków mający na celu wyznaczanie obszarów
działalności, w których zasadnym było poszukiwanie oszczędności.

Do obszarów tych zaliczyć można:
usługi telekomunikacyjne - zmiana operatora telefonii stacjonarnej,

zmiana systemu operacyjnego, przyłączenie do niego wszystkich
obiektów Urzędu oraz bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi
pracownikami przyczyniły się do obniżenia kosztów za rozmowy
telefoniczne przeprowadzone w sieci stacjonarnej o 40 % w

stosunku do 2005 r.
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Koszty rozmów telefonicznych przeprowadzonych z telefonów stacjonarnych
w latach 2005 - 2006
Miliony
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2005

2006

Ponadto w zakresie usług telekomunikacyjnych
wynegocjowano korzystną taryfę opłat u operatora
telefonii komórkowej a także unowocześniono centralę
telefoniczną Urzędu poprzez wymianę jej modułów w
poszczególnych budynkach.

Wpływ na obniżenie rachunków za usługi telekomunikacyjne miała

również zmiana taryfy w telefonii komórkowej. Pomimo wzrostu ilości
numerów, w roku 2006, koszt za rozmowy telefoniczne
przeprowadzone z telefonów komórkowych zmniejszył się o
16,37 % w stosunku do 2005 r. Zmniejszył się również średni roczny

koszt jednego numeru o 26,24%.
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Koszty rozmów telefonii komórkowej w latach 2005 - 2006. Operator ERA

Tysiące
460
440
420
400
380
360
340

2005

2006

naprawy i konserwacje – nakłady inwestycyjne związane z modernizacją
budynków Urzędu poniesione w ostatnich latach spowodowały spadek
wydatków przeznaczonych na bieżące konserwacje i naprawy sieci
oraz systemów o 20% w stosunku do 2005 r.
Wybrane wydatki poniesione w latach 2004-2006
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
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Efektem tych działań było m.in. utrzymanie w 2006 r.
wydatków
związanych z eksploatacją budynków na poziomie 2005 r. przy
zachowaniu dotychczasowej jakości i jednoczesnym wzroście cen
rynkowych.
Wydatki poniesione na eksploatację budynków Urzędu Miejskiego
Wrocławia w latach 2004-2006
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Utrzymanie poziomu wydatków, przedstawionych na powyższym wykresie
miało miejsce pomimo zwiększenia powierzchni administrowanej przez
Urząd w związku z przejęciem dodatkowych pomieszczeń biurowych w budynku
przy ul. Strzegomskiej 143.
W 2006 r. powierzchnia biurowa Urzędu zwiększyła się łącznie o 2 235 m2.
Ilość powierzchni biurowej w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia w
latach 2004-2006
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15 000
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INFORMATYZACJA URZĘDU

W zakresie
zadania:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

informatyzacji

Urzędu,

zrealizowano

następujące

zakupiono, opracowano i przekazano do użytkowania w
Urzędzie ortofotomapę oraz cyfrowy model terenu całego
Wrocławia (projekt unikalny w skali kraju),
kontynuowano
wdrożenie
zintegrowanego
systemu
finansowego,
przygotowano i uruchomiono Centrum Obsługi Podatnika (w
zakresie informatycznym),
opracowano i wdrożono centralny system budowy budżetu
inwestycyjnego - system uruchomiony po stronie jednostek
organizacyjnych Miasta oraz komórek organizacyjnych
Urzędu,
opracowano i przygotowano do wdrożenia Elektroniczny
Obieg Dokumentów,
wdrożono
kwalifikowany
podpis
elektroniczny
na
kilkudziesięciu stanowiskach decyzyjnych,
rozbudowano centrum przetwarzania danych (CPD) poprzez
zakup nowych serwerów i rozbudowę podtrzymania zasilania,
uzyskano w międzynarodowej organizacji zajmującej się
Internetem status AS (System Autonomiczny) z własną pulą
256 adresów klasy PI oraz prawem do BGP; dokonano
rekonfiguracji węzła internetowego w centrum przetwarzania
danych, co pozwoliło na świadczenie usług operatora
internetowego dla wszystkich jednostek w Mieście,
prowadzono sukcesywną politykę zabezpieczenia sieci i łącza
internetowego
zabezpieczającą
przed
atakami
i
niekontrolowanym wyciekiem informacji z sieci Urzędu,
wdrożono kompletny, obejmujący wszystkie stanowiska
centralny
system
ochrony
antywirusowej
oraz
antyspamowej,
przeszkolono pracowników w autoryzowanych centrach
szkoleniowych dostawców sprzętu i oprogramowania,
dokonano
wymiany
kolejnych
700
komputerów
na
urzędniczych
stanowiskach
pracy;
zestandaryzowano
środowisko komputerowe pracy poprzez standaryzację
sprzętową, systemową i aplikacyjną w 100%,
uruchomiono system edukacyjny dla wszystkich szczebli
edukacyjnych Miasta; system w całości zbudowany,
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

rozwijany i utrzymywany przez Wydział Informatyki został
wdrożony
we
wszystkich
miejskich
jednostkach
edukacyjnych, wraz ze szkoleniem użytkowników po stronie
jednostek edukacyjnych,
pomyślnie zakończono pierwszą fazę wdrożenia nowego
portalu geoinformacyjnego; zadanie jest realizowane jako
projekt dofinansowany przez Unię Europejską pod nazwą
Wrocławski Publiczny System Informacji Przestrzennej,
kontynuowano
prace
przygotowawcze,
związane
z
uruchomieniem Internetowego Portalu Miejskiego dla
mieszkańców Wrocławia,
dokonano zakupu nowych serwerów na potrzeby hurtowni
danych wykorzystywanych w SAP,
rozbudowano istniejący internetowy węzeł bezpieczeństwa
poprzez wprowadzenie urządzeń redundantnych IPS,
rozbudowano łącze Internetowe o dwóch kolejnych
operatorów, zaimplementowano protokół BGP pozwalający
wyeliminować brak połączenia do serwerów internetowych
klientów poprzez awarie całej sieci jednego z dostawców,
rozbudowano macierz dyskową, na której przechowywane są
dane przetwarzane w sieci Urzędu,
zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby
trwającego postępowania przetargowego Karta Miejska,
uzupełniono brakującą cześć urządzeń sieciowych w nowo
wyremontowanych
Kondygnacyjnych
Punktach
Dystrybucyjnych,
wprowadzono całkowitą protekcję fizyczną i logiczną rdzenia
sieci opartej
i istniejący ring światłowodowy,
rozbudowano o dwa kolejne napędy do zapisu i odczytu
archiwów danych gromadzonych na bibliotece taśmowej w
celu zwiększenia okienka backup-owego dla danych
gromadzonych z kluczowych systemów pracujących na
potrzeby Urzędu,
w celu zabezpieczenia urządzeń i danych w Centrum
Przetwarzania
Danych,
zainstalowany
został
tam
automatyczny system gaszenia gazem,
uruchomiono pierwszą fazę wdrożenia metodologii ITIL
poprzez zakup call-center opartego o VoIP, dzięki któremu
wdrożony zostanie contact center dla wsparcia użytkownika
końcowego.
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W ramach prac inwestycyjnych przeprowadzono i zakończono
25 postępowań przetargowych, dotyczących m.in.:
— opracowania ortofotomapy – na kwotę 1 199 260 zł,
— rozbudowy macierzy dyskowej EVA 5000 oraz w serwerach
DL 380G3 – na kwotę 287 650 zł,
— opracowania i wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu
Dokumentów – na kwotę 254 980 zł,
— zakupu i dostawy bramy callcenter oraz VpIP – na kwotę 190
553 zł,
— wsparcia oprogramowania IBM Lotus Notes Domino oraz IBM
WebShere – na kwotę 596 627,81 zł,
— zakupu 5 licencji do bazy DB2 – na kwotę 292 690 zł,
— zakupu kserokopiarek – na kwotę 188 317,98 zł,
— opracowania i wdrożenia aplikacji Rekrutacja – na kwotę 219
600 zł,
— rozbudowy urządzeń aktywnych LAN w Urzędzie – na kwotę
498 858 zł.
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

W roku 2006 do wpłynęło 2 035 podań (wzrost o 542 podania w
porównaniu do 2005 r.) przedsiębiorców w sprawach dotyczących wydania
lub korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych.
W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 2 635
decyzji (w odniesieniu do 2005 r. – wzrost o 810 decyzji), w tym:
—

1 506 zezwoleń – w placówkach handlu detalicznego,

—

501 zezwoleń – w placówkach gastronomicznych,

—

321 zezwoleń jednorazowych (festyny, kiermasze),

—

29 zezwoleń na wyprzedaż zapasów,

—

16 zezwoleń na organizację przyjęć,

—

195 decyzji wygaszających zezwolenia,

—

27 decyzji odmawiających wydania zezwolenia,

—

25 decyzji zmieniających - art.155 kpa,
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—

15 decyzji umarzających postępowania.

Wydano 784 zaświadczenia potwierdzające wniesienie opłaty za
korzystanie z zezwolenia. Do organów i jednostek opiniujących wydawanie
zezwoleń, skierowano 4 153 wystąpienia w celu zebrania materiału
dowodowego, niezbędnego do podejmowania decyzji.

SIEĆ PLACÓWEK SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Ustalone przez Radę Miejską Wrocławia limity ilości placówek sprzedaży
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) wynosiły:
—

700 – placówek sprzedaży detalicznej,

—

600 - placówek gastronomicznych.

Dyslokacja placówek sprzedaży detalicznej – powyżej 4,5% (bez piwa)
Na dzień 31 grudnia 2006 r. – 651 placówek
Stare

Śródmieście

Krzyki

Fabryczna

Psie Pole

134

166

173

100

Miasto
78

Dyslokacja placówek gastronomicznych – powyżej 4,5% (bez piwa)
Na dzień 31 grudnia 2006 r. – 469 placówek
Stare

Śródmieście

Krzyki

Fabryczna

Psie Pole

42

58

50

29

Miasto
290
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Usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na terenie Wrocławia - wszystkie rodzaje alkoholu
Stare Miasto

Śródmieście

Detal Gastr. Detal
114

340

Krzyki

Fabryczna

Psie Pole

Gastr. Detal Gastr. Detal Gastr. Detal Gastr.

249

81

241

94

280

93

149

60

Razem
454

330

335

373

209

PRZESTRZEGANIE PRAWA

W 2006 r. prowadzono postępowania wyjaśniające i badali zasadność 30
skarg i interwencji dotyczących głównie funkcjonowania placówek

sprzedaży alkoholu.
W ramach podejmowanych działań mających na celu zapewnienie
przestrzegania prawa przeprowadzono 70 różnorodnych czynności
proceduralnych na terenie Miasta, takich jak kontrole placówek, wizje,
oględziny. Czynności te służyły uzupełnieniu albo weryfikacji
zgromadzonego materiału dowodowego. W kilku przypadkach czynności w
terenie dokonywano wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Czynności proceduralne dokonywane w placówkach
Oględziny

Weryfikacja

Kontrole

placówek i wizje

materiału

przestrzegania

ich usytuowania

dowodowego

prawa

16

25

29
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Oględziny i kontrole w obszarach Miasta

Stare

Śródmieście

Krzyki

Fabryczna

Psie Pole

9

15

13

9

Miasto
24

W kilkunastu przypadkach, stosownymi wystąpieniami, inspirowano
podejmowanie działań kontrolno-prewencyjnych przez Straż Miejską i
Policję.
Udzielono odpowiedzi na jedną interpelację Radnej Rady Miejskiej
Wrocławia.

EFEKTY FINANSOWE

W styczniu 2006 r. przyjęto, zweryfikowano i wydano polecenia zapłaty
dla wszystkich przedsiębiorców posiadających i korzystających z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, którzy wypełnili obowiązek ustawowy.
Na przestrzeni roku trzykrotnie weryfikowano prawidłowość i terminowość
wnoszonych opłat w stosunku do 1 702 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
Z tytułu wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z
zezwoleń w 2006 r. wpływy wyniosły 9 124 003,97 zł (w odniesieniu do
2005 r. – wzrost o 420 512,61 zł).

ZESTAWIENIA
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Zestawienia porównawcze w obszarze wydawania zezwoleń w latach 20042006.
Ilość postępowań administracyjnych

2004

1 078

2005

1 493

2006

2 035

Sieć placówek sprzedaży alkoholu

(pow. 4,5% - limitowane)
detal

gastronomia

2004

514

437

2005

550

462

2006

651

469

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych we Wrocławiu
(zawarte w tabeli liczby oznaczają ilość zezwoleń na wszystkie rodzaje alkoholu)

detal

gastronomia

2004

989

635

2005

1042

660

2006

1033

668

Środki finansowe

pozyskiwane z tytułu korzystania z zezwoleń, przeznaczone na
profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych
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2004

8 212 557 zł

2005

8 703 491 zł

2006

9 124 004 zł

ZMIANY PROCEDUR
—

—

stworzono możliwość wydawania zezwoleń na okresy wydłużone, tj.: 4 lata
dla placówek handlu detalicznego oraz 6 lat dla placówek
gastronomicznych. Wydawanie zezwoleń na okresy wydłużone uzależniono
od oceny pracy placówki w okresie poprzedzającym i opinii jakie w tym
zakresie sformułowały Rady Osiedli i Straż Miejska (na podstawie Zarządzenia
nr 14/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 maja 2006 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie trybu postępowania obowiązującego w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i kontrolą przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń),
w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225), nastąpiła
zmiana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zamiast decyzji o spełnianiu warunków sanitarnych przez
punkt sprzedaży – wnioskodawca zobligowany jest do przedłożenia decyzji o
zatwierdzeniu zakładu (art. 65 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy),
uwzględniającej spełnienie warunków sanitarnych i organizacyjnych dla
danego typu placówek z uwzględnieniem prawa UE.

OBSŁUGA PRAWNA

Obsługę prawną Urzędu oraz organów Miasta zapewniał Zespół Radców
Prawnych. Działania z zakresu obsługi prawnej realizowane były poprzez:
—

—
—
—
—
—

zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi
i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami
(np. Urzędem Zamówień Publicznych),
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych aktów
normatywnych,
opiniowanie umów i porozumień,
udzielanie opinii prawnych, porad, wyjaśnień, konsultacji,
nadzór nad formalnoprawną stroną procedur przetargowych,
sporządzanie i opiniowanie pełnomocnictw.

W 2006 r. radcowie prawni Urzędu występowali przed sądami jako pełnomocnicy
w 1 753 sprawach.
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Sprawy przed sądami powszechnymi
(1 507 spraw)

Sprawy
przed
przed
przed
przed

sądem cywilnym
sądem gospodarczym
sądem pracy
zespołem arbitrów

Miasto
– jako powód
1 150
20
---

Miasto
– jako pozwany
313
3
16
5

Sprawy z udziałem Prezydenta reprezentującego Skarb Państwa
(162 sprawy)
o stwierdzenie nabycia spadku
6
o zapłatę
156
Sprawy reprezentowane przed WSA / NSA

(84 skargi)
Przedmiot sprawy
skargi na uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
skargi
na
rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody Dolnośląskiego
skargi na bezczynność organu
skargi na decyzję Prezydenta
skargi o wznowienie postępowania

Ilość
64
5
3
8
4

W 2006 r. ogółem zapadły rozstrzygnięcia w 948 sprawach
Sprawy
Ugody
Sprawy "wygrane"
"przegrane"
821
118
9
W toku pozostało 805 spraw.

Radcowie prawni opiniowali 3 800 dokumentów (projektów aktów
normatywnych, umów, zapytań pisemnych itp.).

ZAGADNIENIA PRAWNE I PRAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W
POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTACH URZĘDU

Zespół Departamentu Finansów Publicznych
Prowadzone sprawy dotyczyły głównie: dochodzenia opłat z tytułu
—

użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, bezumownego korzystania z
gruntu, powództw przeciwko członkom zarządu spółek, powództw
przeciwko małżonkom dłużnika, wyjawienia majątku dłużników, wydania
dalszych tytułów wykonawczych, stwierdzenia nabycia spadku, w których
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Gmina występowała w charakterze wnioskodawcy bądź uczestnika,
postępowania upadłościowego, postępowania w sprawie wydania tytułu
wykonawczego w zamian za utracony, postępowania o sprostowanie tytułu
wykonawczego, postępowania w sprawie unieważnienia treści umów,
uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
wynagrodzenia za korzystanie z gruntu, przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego.
Poza prowadzeniem spraw sądowych, radcowie uczestniczyli w posiedzeniach rad
wierzycieli. Ponadto brali aktywny udział w wydawaniu opinii dotyczących
kwestii:
naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
zamówień publicznych,
interpretacji podatkowych,
pomocy publicznej,
dotacji,
windykacji i umarzania należności,
spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste,
pełnomocnictw,
umów,
uchwał i zarządzeń związanych z realizacją budżetu.
—

Zespół Departamentu Nieruchomości

Zakres podejmowanych działań przez Zespół Radców tego Departamentu
dotyczył w większości przygotowywania i wnoszenia pozwów, wniosków i innych
pism procesowych do sądów powszechnych oraz udział w tych sprawach.
Charakterystyczne sprawy prowadzone przez Zespół to:
nakazanie eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
zapłata należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych,
uznanie wypowiedzenia umowy za nieważne,
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie
art. 691 k.c.,
nakazanie Miastu złożenia oświadczenia woli o zbyciu nieruchomości,
rozwiązanie umowy dzierżawy,
zapłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokalu
socjalnego,
zwrot nakładów poniesionych na lokal przez najemców lokali mieszkalnych
i użytkowych,
zapłata odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych,
rozpatrzenie skarg na wyroki Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień
Publicznych,
współuczestnictwo w sporach sądowych o podział majątku dorobkowego
oraz o eksmisję z lokali mieszkalnych nie stanowiących komunalnego
zasobu mieszkaniowego,
ustalenie wpisu w księdze wieczystej,
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stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, w tym zasiedzenia własności
nieruchomości
lub
zasiedzenia
prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości,
ustalenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste; sprawy w przedmiocie
ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste inicjowane są przez
wieczystych użytkowników gruntów z tytułu zbyt wysoko ustalonej opłaty
rocznej po wypowiedzeniu dotychczasowej. Sprawy te w przeważającej
części wymagają powołania biegłych sądowych, których zadaniem jest
ocena poprawności operatów szacunkowych, na podstawie których
dokonywane są wypowiedzenia opłat rocznych,
sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości kierowane do Sądu
zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne.

Zespół Departamentu Obsługi i Administracji
Zadania Zespołu Radców dotyczyły następującej problematyki:
—

zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z udziałem
Gminy lub Urzędu, przygotowywania pozwów i wniosków, w tym:
w sprawach pracowniczych o przywrócenie do pracy, odszkodowania,
ekwiwalenty,
- w sprawach z udziałem stowarzyszeń, mających za przedmiot uchylenie
uchwały stowarzyszenia czy rozwiązanie stowarzyszenia
opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów
prawnych Prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia, w tym
zarządzeń, uchwał, pism okólnych,
opiniowania pod względem formalno-prawnym projektów umów i
porozumień, w tym zamówień, realizowanych w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych, a także w trybie poza ustawowym w przedmiocie
wykonania robót budowlanych, remontowych i konserwacyjnych w
obiektach Urzędu,
udziału w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne komórki
organizacyjne, projektów umów o skomplikowanym charakterze prawnym
albo wiążących się z ryzykiem powstania dla Miasta poważnych
zobowiązań finansowych,
wydawania opinii dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie
zapytań do Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Zamówień Publicznych,
w przedmiocie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
w przedmiocie poboru, funkcjonowania budowli ochronnych,
w sprawach meldunkowych, rejestracji pojazdów i praw jazdy.
-

—

Zespół Departamentu Prezydenta

Obsługa prawna koncentrowała się na następujących czynnościach:
stałej pomocy prawnej w zakresie bieżącego nadzoru właścicielskiego,
sprawowanego przez Prezydenta Wrocławia nad trzynastoma spółkami
kapitałowymi z udziałem Miasta Wrocławia, obejmującej w szczególności
opiniowanie:
- uchwał Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń,
- aktów prawnych o szczególnym znaczeniu dla Miasta wydawanych
przez organy spółek,
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zarządzeń Prezydenta Wrocławia i uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w
sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych,
- umów cywilno-prawnych, aktów notarialnych i porozumień zawieranych
pomiędzy Miastem a spółkami,
- uczestniczenie w obradach organów spółek, przygotowywanie
dokumentów na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników i Zwyczajne
Zgromadzenia Akcjonariuszy we wszystkich spółkach,
nadzorowaniu prawnym procedury
nieodpłatnego udostępniania akcji
Fortum Wrocław S.A. uprawnionym pracownikom,
przygotowywaniu procesu prywatyzacji Wrocławskiego Centrum SPA
Sp. z o.o. polegającym na opracowaniu:
- oceny przed-prywatyzacyjnej,
- procedury prywatyzacji wraz z wariantowością proponowanych ścieżek
prywatyzacyjnych,
- niezbędnej dokumentacji,
-

udziale
w przygotowaniu projektów nowotworzonych
spółek kapitałowych z udziałem Miasta np. Wrocławski
Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.,
przygotowywaniu w imieniu Miasta projektów realizowanych przez Agencję
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.,
przygotowywaniu zmian w dokumentach statutowych spółek: Hala Ludowa
Sp. z o.o., Port Lotniczy Wrocław S.A.,
przygotowywaniu dokumentów (zarządzenia Prezydenta Wrocławia
i uchwały Rady Miejskiej Wrocławia) dla potrzeb wszczętych przez
Prezydenta Wrocławia działań zmierzających do przejmowania majątku
Skarbu Państwa poprzez komercjalizację przedsiębiorstw państwowych w
celu ich komunalizacji oraz nieodpłatnego nabycia pakietu akcji
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
—

Zespół Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Czynności podejmowane przez radców dotyczyły w szczególności:

sprawowania zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa
Hydrobudowy 6 S.A. o zasądzenie od Gminy odszkodowania w
kwocie

1 600 000 zł (nie zapadł do tego czasu wyrok w

pierwszej instancji),
przygotowywania umów niezbędnych dla przeprowadzenia takich
imprez jak: Futurallia, Dni Wrocławia, Międzynarodowy Zlot
Caravaningu, Sylwester na Rynku,
przygotowywania umów dotyczących robót budowlanych i
związanych z nimi usług, przede wszystkim inwestycji w zakresie
urządzeń infrastruktury komunalnej wielomilionowej wartości,
prowadzonych z udziałem finansowym Unii Europejskiej,
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sporządzania dokumentacji, nadzoru inwestorskiego i autorskiego
oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonych przez Biuro Funduszu Spójności,
przygotowywania w ramach Biura Promocji Miasta umów
dotyczących usług oraz przejścia praw autorskich.
Zespół Departamentu Spraw Społecznych
W zakresie działań tego Departamentu radcowie prawni podejmowali się
—

następujących działań:
opiniowania przesłanych przez Sąd statutów stowarzyszeń i ich zmian oraz
wypowiadania się w sprawie wniosków o rejestrację stowarzyszeń w KRS
i dokonywania zmian w tym rejestrze,
spraw dotyczących roszczeń o odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej,
spraw z tytułu regresu za zapłatę wyroków zasądzonych solidarnie
przeciwko Gminie i Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,
spraw przed Sądem Pracy dotyczących roszczeń pracowniczych
zlikwidowanych SP ZOZ- ów,
opiniowania statutów, uchwał i innych dokumentów Klubów Sportowych
i Uczniowskich Klubów Sportowych,
korygowania pod względem formalno–prawnym decyzji administracyjnych,
opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta
Wrocławia,
przygotowywania projektów odpowiedzi na skomplikowane pod względem
prawnym pisma i wystąpienia instytucji, władz organizacji społecznych
i osób fizycznych związanych z zadaniami Biura Sportu i Rekreacji,
udzielania pomocy prawnej jednostce budżetowej Gminy Wrocław –
Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu,
problematyki rejestracji szkół niepublicznych i opiniowanie pod względem
formalno – prawnym projektów statutów tych szkół.

Zespół Departamentu Architektury i Rozwoju
Zespół świadczący obsługę w tym Departamencie koncentrował działania
—

na:
reprezentowaniu Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze
skargi w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawach decyzji o
warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę,
prowadzeniu przed sądem cywilnym spraw o odszkodowanie zainicjowanych
przez strony postępowania pokrzywdzone decyzjami organu administracji
publicznej,
sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
sprawowaniu zastępstwa procesowego w imieniu Miasta w postępowaniu
przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zagospodarowania
przestrzennego,
opiniowaniu projektów umów zawieranych przez Miasto,
prowadzeniu ustnych konsultacji oraz udzielaniu wyjaśnień w ramach
bieżącego doradztwa,
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opiniowaniu kierunków polityki przestrzennej Miasta.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Działania w zakresie zamówień publicznych realizowane były przez Wydział
Zamówień Publicznych. W ramach podjętych działań:
— zarejestrowano - zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia - w Centralnym Rejestrze Postępowań 238 postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie, w tym:
przetargów nieograniczonych – 120 (w tym 4 przeprowadzone przez
osobę trzecią),
zamówień z wolnej ręki – 107 (w tym 12 przeprowadzonych przez komisję
przetargową,
84
przeprowadzone
przez
osobę
wskazaną,
11
przeprowadzonych przez osobę trzecią),
zapytań o cenę – 1,
przetargów ograniczonych – 7,
negocjacji z ogłoszeniem – 1,
negocjacji bez ogłoszenia - 1 (przeprowadzone przez osobę trzecią),
dialogów konkurencyjnych – 1.

Większość postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego została przeprowadzona w trybie przetargu
nieograniczonego, tj. 50,4 % oraz w trybie z wolnej ręki,
tj. 45,5 %.
—

—

—

—
—

—

—

powołano 151 komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania w
sprawie zamówienia, 87 osób wskazanych do przeprowadzenia postępowania
w sprawie zamówienia oraz 4 biegłych do postępowania o zamówienie
publiczne,
zarejestrowano 17 decyzji Osoby Trzeciej o powołaniu komisji przetargowych
oraz osoby wskazanej do
przeprowadzenia postępowania w sprawie
zamówienia oraz 1 decyzję Dyrektora Departamentu Finansów Publicznych o
powołaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie
zamówienia,
sporządzono Harmonogram postępowań o udzielenie zamówień publicznych w
Urzędzie Miejskim Wrocławia, na podstawie projektów planów przesłanych ze
wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu na 2006 r.,
sporządzono i skierowano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o planowanych w 2006 r. zamówieniach publicznych w Urzędzie,
opracowano dwa zestawienia danych o zrealizowanych postępowaniach o
zamówienie publiczne tj. za II półrocze 2005 r. oraz I półrocze 2006 r. w
Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta dla potrzeb Rady
Miejskiej Wrocławia - Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Środowiska,
przeprowadzono dwukrotnie okresową kontrolę udzielania zamówień
wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, we
wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu (kontrola dotyczyła zamówień
udzielonych w II półroczu 2005 r. oraz w I półroczu 2006 r.),
pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych wzięli udział w pracach 128
komisji
przetargowych
we
współpracy
z
pracownikami
komórek
organizacyjnych Urzędu oraz w pracach 7 komisji przetargowych we
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—

—

—

—

—

współpracy z osobami trzecimi, którym powierzono przeprowadzenie
postępowania,
przeprowadzono kontrolę prawidłowości przeprowadzenia procedury w 85
postępowaniach prowadzonych przez osoby wskazane, udzielonych w trybie
zamówienia z wolnej ręki,
zarejestrowano
zgodnie
z
Regulaminem
zamówień
publicznych
4
postępowania konkursowe oraz decyzje o powołaniu sądu konkursowego oraz
zaopiniowano 4 projekty regulaminów konkursów przygotowanych przez
właściwe komórki organizacyjne przed ich zatwierdzaniem przez Prezydenta
Wrocławia lub osobę przez niego upoważnioną,
zaopiniowano 30 projektów aneksów wprowadzających zmiany do zawartych
umów o udzielenie zamówienia publicznego, przed ich podpisaniem z
Wykonawcą przez Wnioskującego,
pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych reprezentowali Urząd w 4
postępowaniach odwoławczych w Urzędzie Zamówień Publicznych w
Warszawie,
udostępniano na każde żądanie zainteresowanym do wglądu protokół
postępowania o zamówienie publiczne wraz załącznikami w oparciu o ustawę z
dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz.1198 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 maja 2006 r. w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.
Nr 87, poz. 606).
OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH

DOWODY OSOBISTE
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Liczba wydanych dowodów osobistych w 2006 r.
szt.
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Suma wydanych dowodów osobistych od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 93 401 szt.

W roku sprawozdawczym doręczono 2 312
dowodów osobistych
osobom do ich domów, do szpitali, domów opieki społecznej (z powodu
podeszłego wieku, stanu zdrowia, itp.) oraz pośredniczono w wydaniu i
doręczeniu dowodów 2 147 osobom przebywającym poza Wrocławiem.
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Liczba wydanych dowodów osobistych w latach 2001 - 2006r.
szt.
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Suma wydanych dowodów osobistych w latach 2001-2006 -

2006

427 431

szt.

Dzięki sprawniejszemu funkcjonowaniu Lokalnej Bazy Danych PESEL,
wymianie
sprzętu informatycznego i zdecydowanie sprawniejszej jego obsłudze
przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, przeciętny czas
oczekiwania na dowód osobisty we Wrocławiu wyniósł 7 dni,
wobec 30 dniowego terminu ustawowego.

Ponadto z obszaru spraw obywatelskich zostały podjęte następujące
czynności:
Lp.
Czynności
1.
Zameldowano na pobyt stały
2.
Wymeldowano z pobytu stałego
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Ilość
21 603
19 776

w tym za granicę
3.
Zameldowano na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
4
Wymeldowano z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
5.
Zameldowano na pobyt czasowy cudzoziemców
6.
Zgłoszono zameldowanie na pobyt czasowy do 3
miesięcy
Lp.
Czynności
7.
Wymeldowano na czasową nieobecność ponad 3
miesiące za granicę
8.
Dokonano zmian wynikających z aktów stanu
cywilnego (urodzenia, małżeństwa , zgony i inne)
9.
Wydano poświadczenia zamieszkania
10. Potwierdzono zameldowania i wymeldowania na
innych drukach
11. Wypożyczono
teczki
osobowe
Policji,
Sądom,
Prokuraturom
12. Sprowadzono teczki dowodowe z organów ewidencji
ludności z terenu kraju
13. Przekazano teczki osobowe innym organom ewidencji
ludności na terenie kraju

1478
20 394
3 488
3 196
472

Ilość
1 406
22 201
26 711
6 789
2 196
15 057
16 037

Wykonano następujące czynności aktualizacyjne na korzyść Terytorialnego Banku
Danych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki (TBD), Urzędów Skarbowych,
MSWiA oraz osób fizycznych:

Lp.

1.

Czynności

Ilość

Przekazano do MSWiA statystykę dotyczącą

12 394

migracji ludności pobytu stałego
2.

Przekazano do MSWiA statystykę dotyczącą

784

osób wymeldowanych z pobytu stałego w
związku z wyjazdem za granicę
3.

Wystąpiono o nadanie, zmianę lub usunięcie

5 964

numeru PESEL
4.

Przekazano do Urzędów Skarbowych akty

6 278

zgonów
5.

Udzielono informacji adresowej (osobom

47 430

fizycznym i prawnym)
6.

Udzielono informacji o nowo nadanych
numerach PESEL
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6 477

Razem:

79 327

PASZPORTY
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Liczba wydanych paszportów w latach 2003 - 2006r.
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Suma przyjętych wniosków od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2006 r. - 11 247 szt.

Suma wydanych paszportów w latach 2003-2006 – 28 558 szt.

31 lipca 2006 r. był ostatnim dniem wykonywania przez Wydział Spraw
Obywatelskich niektórych zadań z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
paszportach ( Dz. U. Nr 2 z 1991r., poz.5 z poźn. zm). Zadania polegające
głównie na przyjmowaniu podań o wydanie paszportu i wydanie
wystawionych przez Wojewodę Dolnośląskiego paszportów, Wydział
wykonywał od 16 czerwca 2003 r. do 31 lipca 2006 r. na podstawie
Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a
Prezydentem Wrocławia w dniu 26 maja 2003 r. Przedmiotowe
Porozumienie zostało wypowiedziane przez Wojewodę Dolnośląskiego z
dniem 30 kwietnia 2006 r. ze skutkiem na dzień 31 lipca

2006 r.

W dniu 1 sierpnia 2006 r. wszystkie niewydane przez Wydział Spraw
Obywatelskich paszporty w ilości 1 393 (w tym 17 szt. z lat poprzednich),
a także 1 656 wniosków paszportowych przyjętych do 31 lipca 2006 r.
(wraz z wykazami) oraz inne dokumenty związane z wykonywaniem tych
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zadań zostały protokolarnie przekazane do Wydziału Spraw Obywatelskich
i Migracji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Była
Dzielnica

STARE
MIASTO
ŚRÓDMIEŚCIE
KRZYKI
FABRYCZNA
PSIE POLE
WROCŁAW
RAZEM

Nowa
rejestracja
działalności
gospodarczej

1
2
1
1

Zmiany w
rejestrze
działalności
gospodarczej

553

1 082

179
383
362
779

2
2
1
1

7 256

043
774
855
594

9 348

Wykreślenie z
rejestru
działalności
gospodarczej

Inne
(aktualizacje
duplikaty,
zaświadczenia,
potwierdzenia)

Razem

988

316

2 939

529
024
097
548

533
953
902
703

5
8
6
5

8 186

3 407

1
2
2
1

284
134
216
624
28
197

W roku sprawozdawczym udzielono 8 653
pisemnych informacji o
przedsiębiorcach na wnioski urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
Urzędu
Kontroli
Skarbowej,
prokuratury,
sądów
powszechnych, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy i osób fizycznych.
Ponadto udzielono telefonicznie ok. 64 124 informacji osobom
zainteresowanym rejestracją działalności gospodarczej. Przyjęto 78
7806 interesantów w sprawach merytorycznych (w tym ok. 450 w
drodze elektronicznej).
Na dzień 31 grudnia 2006 r. ewidencja działalności gospodarczej
Wrocławia zawierała 87 674 wpisy.
REJESTRACJA POJAZDÓW
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dowodów rejestracyjnych

Liczba wydanych
w 2006r.
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Suma wydanych dowodów rejestracyjnych w 2006 r. – 62 193 szt.
Suma wydanych pozwoleń czasowych w 2006 r.
– 63 185 szt.

W dalszym ciągu utrzymywała się duża ilość rejestracji pojazdów sprowadzanych
indywidualnie z zagranicy:
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Liczba pojazdów zarejestrowanych sprowadzonych z zagranicy
w 2006r.
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Suma pojazdów zarejestrowanych sprowadzonych z zagranicy w 2006 r. – 12 647 szt.

Z zakresu rejestracji pojazdów wykonano ponadto następujące czynności:
Lp.
Czynności
1.
Wydano dowody rejestracyjne stałe
2.
Wydano nowe tablice rejestracyjne stałe:
- samochodowe
- przyczepy, motocykle, motorowery
3.
Wydano pozwolenia czasowe
Lp.
Czynności
4.
Wydano tablice rejestracyjne tymczasowe:
- samochodowe
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Ilość
62 193
45 128 kpl.
12 574 szt.
63 185 szt.
Ilość
472 kpl.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.

- przyczepy, motocykle
Przyjęto zgłoszenia o sprzedaży pojazdów
Wyrejestrowano pojazdy na stałe
Przyjęto dowody rejestracyjne zatrzymane przez
Policję
Wydano dowody rejestracyjne po zatrzymaniu
Przyjęto dokumenty modyfikujące dane w pojazdach (wpis: hak, gaz, zastaw, korekta danych)
Przyjęto korespondencję
Wydano karty pojazdów
Wydano nalepki kontrolne
Wydano znaki legalizacyjne
Wydano zaświadczenia o rejestracji pojazdów
Wydano komplety tablic indywidualnych
Wydano decyzje o nadaniu nr nadwozia, silnika,
dorobienia tabliczki zastępczej

172 szt.
14 132
3 285
13 185
12 917
152 016
98 137
12 553
46 938
63 145
2198
424
255

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Liczba wydanych
w 2006 r.

praw jazdy (po raz pierwszy)
wymienionych praw jazdy
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Suma wydanych praw jazdy po raz pierwszy w 2006 r. – 6 625 szt.
Suma wymienionych praw jazdy w 2006 r. – 42 033 szt.
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Z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami zostały podjęte
następujące czynności:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Czynności
Wydano prawa jazdy
Wydano pozwolenia tramwajowe
Wydano międzynarodowe prawa jazdy
Zażądano z innych urzędów akta kierowców
Przekazano do innych urzędów akta kierowców, którzy
zmienili adres zamieszkania
Zarejestrowano i zweryfikowano dokumenty w związku z
wydaniem postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy
bądź orzeczonym wyrokiem sądu
Wydano decyzji ogółem :
w tym :
- skierowania na badania lekarskie
- cofnięcia uprawnień
- przywrócenia uprawnień
- umorzeniu postępowania
- zatrzymania prawa jazdy
- skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje
- o odmowie wydania prawa jazdy
- o uchyleniu decyzji
Wydano zaświadczenia na egzamin sprawdzający
kwalifikacje po zatrzymaniu prawa jazdy na okres 1 roku

Ilość
48 658
114
911
5 810
3 491
2 829
1 295
38
433
276
128
232
156
23
9
634

Dokonano ewidencji osób, którym sąd orzekł zakaz

587

prowadzenia pojazdów, a nie posiadających prawa
jazdy
10.
11.
12.
13.
14

Zarchiwizowano dokumenty przekazane z Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego dot. osób, które w ciągu 1
roku nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami
Przekazano dokumenty do Wojewódzkich Ośrodków
Ruchu Drogowego na wniosek strony
Udzielono pisemnych odpowiedzi w sprawach uprawnień
do kierowania pojazdami
Przyjęto korespondencję

2 450
752
1647
19 962

Wysłano na wniosek strony prawa jazdy pocztą za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1 400

SZKOLENIA KIEROWCÓW, STACJE KONTROLI POJAZDÓW I DIAGNOSTÓW

Lp.

1.

Czynności

Ośrodki szkolenia kierowców

Ilość

82

Instruktorzy

582

181

2.

Przeprowadzono

kontrole OSK

3.

Stacje kontroli pojazdów

83
38

Diagności

150

4.

Przeprowadzono kontrole SKP

42

5.

Przeprowadzono postępowania wyjaśniające w

15

związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w
zakresie przeprowadzania badań technicznych
pojazdów
TRANSPORT DROGOWY OSÓB I RZECZY

Lp.

1.

Czynności

Ilość

Transport drogowy taksówką:
wydano licencji na transport drogowy taksówką

134

ogółem
2.
3.

Dokonano zmian licencji w związku ze zmianą
pojazdu, tablic rejestracyjnych lub zmianą adresu

380

Przeprowadzono kontrole przedsiębiorców w

302

zakresie zgodności wykonywania transportu
drogowego taksówką z przepisami ustawy
4.

Transport drogowy osób i rzeczy:
-

wydano zaświadczeń na potrzeby własne

195

-

wydano wypisów z zaświadczeń na potrzeby

624

własne

112

-

wydano zezwolenia na regularny przewóz osób

-

wydano wypisów z zezwoleń na regularny

82

przewóz osób
-

wydano licencji na krajowy transport drogowy
234

rzeczy
-

wydano wypisów z licencji na krajowy transport
drogowy rzeczy

-

333

udzielono licencji na transport drogowy rzeczy

182

6

-

wydano wypisów z licencji na transport drogowy

189

osób
5.

19

Przeprowadzono postępowania kontrolne
przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy
transport drogowy lub zaświadczenie na przewozy
drogowe na potrzeby własne

AKTA STANU CYWILNEGO

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. sporządzono następującą
ilość aktów stanu cywilnego:
Urodzeń:
Dzieci urodzonych we Wrocławiu
Małżeństw:
Małżeństwa cywilne
Małżeństwa konkordatowe

8 387
7 405
4 100
1 717
1 762

Łącznie zawarto we Wrocławiu małżeństw
w tym: małżeństw gdzie przynajmniej jeden
z nupturientów był cudzoziemcem
Zgonów:
Osoby zmarłe we Wrocławiu

3 479
99
7 409
7 315

W okresie sprawozdawczym wydano następującą ilość decyzji administracyjnych:
Zawarcie małżeństwa przed upływem ustalonego terminu
Odtwarzanie treści i dokonanie transkrypcji aktu stanu cywilnego
Prostowanie i uzupełnienie treści aktów
Prostowanie i uzupełnienie aktów przechowywanych w archiwum
Zmiana imion i nazwisk
Wydania aktu stanu cywilnego
Łącznie wydano 4 473 decyzje administracyjne.
Ponadto wydano:
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą
Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączającej zawarcie
małżeństwa

264
1 365
1 016
1 216
611
1

364
2 190

W archiwum zostało sporządzonych:
Odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego
Odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

183

10 113
45 246

Zaświadczeń
Wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego na podstawie
wyroków i postanowień sądowych, decyzji administracyjnych
i oświadczeń strony
Oświadczeń o uznaniu dziecka
Postanowień

753
3 903
109
221

W archiwum akt niemieckich zarejestrowano 899 wniosków o wyszukanie
aktów i wydanie odpisów. Wydano 709 odpisów aktów skróconych i
zupełnych, 393 kserokopie aktów niemieckich oraz 98 zaświadczeń, 1 324
pisma wyjaśniające

i postanowienia.

Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej w Urzędzie Stanu Cywilnego wyniosły
w 2006 r. 1 191 835 zł.

SKARGI I WNIOSKI

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. w Centralnym Rejestrze
Skarg i Wniosków (CRSiW) zaewidencjonowano 303 skargi i 2 wnioski
(o 81 skarg mniej w porównaniu z 2005 r.).
L.p

Adresaci skarg i wniosków

Skargi

Wnioski

.
A.

B.

Urząd Miejski Wrocławia :

Departament Prezydenta

6

-

Departament Finansów Publicznych

7

-

Departament Obsługi i Administracji

21

1

Departament Spraw Społecznych

22

-

Departament Nieruchomości

49

-

Departament Architektury i Rozwoju

27

-

Departament Infrastruktury i Gospodarki

16

1

Ogółem A - / UMW /

148

2

Jednostki organizacyjne Miasta

138

-

184

C.

Jednostki administracji powiatowej

7

-

D.

Spółki prawa handlowego

6

-

E.

Jednostki spoza administracji gminnej

4

-

303

2

Ogółem - / A + B + C + D + E /

Spośród 303 skarg zaewidencjonowanych w CRSiW na dzień 31 grudnia
2006r.:
—
—

282 skargi załatwiono ostatecznie,
21 skarg było w trakcie załatwiania.

Sposób załatwienia skarg dotyczących działalności Urzędu:
—

132 skargi załatwiono ostatecznie, z czego

-

12 (9,1%) okazało się zasadnych

-

16 (12,1%) okazało się uzasadnionych
częściowo

-

104 (78,8%) okazały się nieuzasadnione

—

5 skarg znajdowało się w toku załatwiania,

—

9 skarg przekazano według właściwości,

—

2 skargi zostały wycofane.

Pozostałe 155 skarg, stanowiące 51,2% dotyczyło działalności jednostek
organizacyjnych Miasta, tj. jednostek i zakładów budżetowych, jednostek
administracji powiatowej oraz spółek prawa handlowego.
Ilość wniosków, podobnie jak w latach ubiegłych była znikoma. Na dzień
31 grudnia 2006 r. zaewidencjonowano 2 wnioski, które dotyczyły
działalności Urzędu. Wnioski te zostały uwzględnione i załatwione
ostatecznie.

WYBORY SAMORZĄDOWE
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W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września
2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U.
Nr 162, poz. 1149) wykonano szereg zadań związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 12
listopada 2006 r.:
—

przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
zmian w podziale Wrocławia na stałe okręgi wyborcze (Uchwała Nr
LIV/3268/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 roku w
sprawie podziału Wrocławia na okręgi wyborcze, ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do
Rady Miejskiej Wrocławia) ,

—

przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
zmian w podziale Wrocławia na stałe obwody głosowania (Uchwała Nr
LIV/3269/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie
zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie Wrocławia),

—

sporządzono geografię wyborczą celem sporządzenia spisów
wyborców,

—

dokonano aktualizacji spisów wyborców.

W ramach aktualizacji spisów wyborców, na 505 996 pozycji spisu
podstawowego wykonano następujące czynności:
—

dopisano do spisów wyborców 515 wyborców,

—

wykreślono ze spisu wyborców 5 838 wyborców

Utworzono na terenie Wrocławia 270 stałych i 29 zamkniętych obwodów
głosowania oraz powołano pełne składy osobowe Obwodowych Komisji
Wyborczych.

Do wykonywania zadań związanych z organizacją wyborów i obsługą

Obwodowych Komisji Wyborczych Prezydent Wrocławia powołał Miejskie
Biuro Wyborcze pod przewodnictwem Sekretarza Miasta Wrocławia. Do
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zadań Miejskiego Biura Wyborczego należało między innymi:
administracyjna obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej, sporządzenie i
aktualizacja spisów wyborczych oraz materiałowo-techniczne
przygotowanie wyborów.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU
OGÓLNA SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu (PUP) obejmuje swoim działaniem
Wrocław i powiat wrocławski. Według stanu na koniec 2006 r. zarejestrowanych
było 27 276 bezrobotnych, z czego 23 287 z Wrocławia i 3 989 z powiatu
wrocławskiego.
W porównaniu do 2005 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych
zmniejszyła się o 10 445 osób (o 8 160 osób we Wrocławiu i o 2 285
osób w powiecie wrocławskim).
Prawo do zasiłku posiadało 3 125 osób (11,5% zarejestrowanych).
STOPA BEZROBOCIA

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 8,1 % dla Wrocławia i
11,5 % dla powiatu wrocławskiego i zmniejszyła się w porównaniu do
2005 r. odpowiednio o 2,8 % i 5,8 %.
Zmiany wysokości stóp bezrobocia w poszczególnych miesiącach w 2006 r.
POZIOM STOPY BEZROBOCIA
25
20
15
10
5
0
XII"05

I"06

II"06

III"06

IV"06

V"06

VI"06

VII"06 VIII"06

IX"06

X"06

XI"06

XII"06

Wrocławski - ziemski

17,3

17,4

17,0

16,7

16,1

15,4

14,6

13,7

Wrocławski - grodzki

10,9

10,8

10,8

10,7

10,4

10,0

9,7

9,4

13,2

12,5

11,9

11,6

11,5

9,3

8,9

8,5

8,2

Województwo Dolnośl.

20,6

20,9

20,9

20,6

20,0

19,1

18,5

8,1

18,1

17,8

17,3

16,8

16,7

16,8

Polska

17,6

18

18

17,8

17,2

16,5

15,9

15,7

15,5

15,2

14,9

14,8

14,9

Stopa bezrobocia na obszarze działania PUP nie przekraczała 125% przeciętnej
stopy bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca 2005 r., w związku z czym w
2006 r. zasadniczo okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosił 6 miesięcy.

STRUKTURA BEZROBOCIA
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—

Wiek bezrobotnych
Podział zarejestrowanych bezrobotnych w układzie grup wiekowych

60 - 64; 644
18 - 24; 2013

55 - 59; 3132

25 - 34; 6764

35 - 44; 4959

45 - 54; 9764

BEZROBOTNI WG WIEKU

W 2006 r. nadal utrzymywał się notowany od 2005 r. spadek udziału w
ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych młodzieży w wieku do lat
25 (spadek o 5,6% ) i wzrost udziału bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej
tego wieku.
Zmiany w strukturze wiekowej dla każdej z grup
BEZROBOTNI WG WIEKU -stan na 31 XII
(% ogółu zarejestrow anych bezrobotnych)

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 59

60 - 64

WIEK

—

31 XII 2005

13,0

25,9

19,0

32,7

8,1

1,4

31 XII 2006

7,4

24,8

18,2

35,8

11,5

2,4

Wykształcenie
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Przeważającą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym
i poniżej tego wykształcenia (37,4 % całej populacji bezrobotnych). Odnotowano
jednak nieznaczny spadek liczebności tej grupy w stosunku do 2005 r. Drugą pod
względem liczebności grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym – 23,0 %.

WYŻSZE; 3099

POLIC EALNE I
ŚREDNIE
ZAWODOWE;
6287

GIMNAZJALNE i
PONIŻEJ; 10195

ZASADNIC ZE
ZAWODOWE;
5651

LIC EUM
OGÓLNOKSZTAŁ
C ĄC E; 2044
BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA

Zmiany w pozostałych grupach (porównawczo do 2005 r.)
BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA - stan na 31 XII
(% ogółu zarejestrow anych bezrobotnych)
38,0 37,4
22,4 23,0
9,7

11,4

WYŻSZE

22,8

7,5

7,1

POLIC. I ŚREDNIE
ZAWODOWE

LO

ZASADNICZE
ZAWODOWE

WYKSZTAŁCENIE
31 XII 2005

—

20,7

31 XII 2006

Staż pracy
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GIMNAZ.i PONIŻEJ

W strukturze osób bezrobotnych wg stażu pracy na koniec 2006 r. nadal
największy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy do 1 roku (26,1%)
a w następnej kolejności osoby ze stażem 10-20 lat (15,2 %).

BEZ STAŻU;
4089

DO 1 ROKU;
7110

30 lat i więcej;
1031

20 - 30; 4660

1 - 5; 3275
10 - 20; 4157

5 - 10; 2954

BEZROBOTNI WG STAŻU PRACY

Zmiany w strukturze bezrobotnych wg stażu pracy w stosunku do 2005 r.
BEZROBOTNI WG STAŻU PRACY-stan na 31 XII
(% ogółu zarejestrow anych bezrobotnych)

DO 1 ROKU

1-5

5 - 10

10 - 20

20 - 30

30 lat i w ięcej BEZ STAŻU

STAŻ PRACY OGÓŁEM

—

31 XII 2005

27,2

12,6

10,3

13,9

15,4

2,9

17,7

31 XII 2006

26,1

12,0

10,8

15,2

17,1

3,8

15,0

Czas pozostawania bez pracy
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Pomimo bardzo korzystnych w 2006 r. warunków do podejmowania pracy,
utrzymywał się wysoki udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych,
pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy.

Do 1 MIESIĄC A;
1499

1-3; 3105

pow.24; 12021
3-6; 2353

6-12; 4101

12-24; 4197
BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY

BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY-stan na 31 XII
(% ogółu zarejestrow anych bezzrobotnych)

Do 1 MIESIĄCA

1-3

3-6

6-12

12-24

pow .24

31 XII 2005

6,2

11,5

10,9

14,0

17,4

40,1

31 XI 2006

5,5

11,4

8,6

15,0

15,4

44,1

FLUKTUACJA BEZROBOTNYCH
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Ogółem w 2006 r. zarejestrowano 26 781 osób, a wyrejestrowano 37 226.
Zestawienie danych liczbowych dotyczących napływu i odpływu z rejestru
bezrobotnych wskazuje na utrzymywanie się w poszczególnych miesiącach stałej
nadwyżki liczby osób wyłączanych z ewidencji nad osobami rejestrującymi się,
podczas gdy w latach ubiegłych większy odpływ z bezrobocia odnotowywano w
miesiącach letnich a wzmożony napływ w miesiącach zimowych.

NAPŁYW I ODPŁYW Z REJESTRU BEZROBOTNYCH
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ROK 2006

bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu

Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy a w następnej
kolejności - brak gotowości do podjęcia pracy.

WYŁĄCZENI Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH WG PRZYCZYN
W ROKU 2006

szkolenie,staż,
przygotowanie
zawodowe;
4032; 11%

inne; 1310;
4%

brak
gotowości do
pracy; 12436;
33%

dobrowolna
rezygnacja z
rejestracji;
1715; 5%
podjęcie
pracy; 17733;
47%

USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY

192

Pośrednictwo pracy

Podstawową usługą Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu jest pośrednictwo
pracy, którego istotą jest zapewnienie pracodawcom odpowiednio przygotowanej
kadry, a poszukującym pracy – szans na pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom,
możliwościom i oczekiwaniom.

Pośrednicy pracy nawiązują i utrzymują kontakty z pracodawcami w celu
promocji usług PUP, pozyskiwania informacji o aktualnych i przyszłych
potrzebach kadrowych, w tym informacji o aktualnych wolnych miejscach
pracy, a także przekonania pracodawcy do korzyści wynikających ze
współpracy z PUP.
W roku 2006 pośrednicy zewnętrzni przeprowadzili 342 wizyty u
pracodawców, w ramach których pozyskali 4 371 ofert pracy.
Równocześnie nastąpił wzrost napływu ofert pracy zgłaszanych bezpośrednio
w siedzibie PUP.
W roku 2005 zgłoszono 13 915 ofert pracy, z czego zrealizowanych zostało
10 364 ofert, natomiast w roku 2006 pracodawcy złożyli w PUP 21 348 ofert,
z których pośrednicy pracy zrealizowali 12 035 oferty.

Wyszczególnienie

rok 2005

rok 2006

Liczba ofert zgłoszonych

13 915

21 348

Liczba ofert zrealizowanych

10 364

12 035

NAPŁYW I REALIZACJA OFERT PRACY
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Liczba ofert zgłoszonych
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Liczba ofert zrealizowanych

ZGŁOSZONE OFERTY PRACY

I
zgłoszone w 2005

941

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

938 1031 1177 976 1729 1261 1469 1440 1393 812

XII
748

zgłoszone w 2006 1709 1191 1443 1668 2235 1817 2556 1808 1995 2540 1459 927

Wśród zgłoszonych ofert najwięcej dotyczyło zawodów:
Ilość w 2005 r. Ilość w 2006 r.
155
283
287
336
125
420
515
434
276
459
300
496
430
589
295
550
698
694
404
745
480
751
889
1101
438
1519

Nazwa zawodu
ślusarz
kasjer handlowy
robotnik budowlany
pracownik ochrony osób i mienia
spawacz
rolnik upraw polowych
kierowca samochodu ciężarowego
murarz
pracownik administracyjny
sprzątaczka
magazynier
sprzedawca
pracownik produkcyjny

W celu dotarcia do jak największej liczby osób szukających pracy oraz
jak najszybszego zrealizowania zgłoszonych ofert pracy pośrednicy pracy
organizowali giełdy pracy.
W 2006 r. zorganizowano 243 giełdy pracy, na które wezwano 10 137 osób,
natomiast zgłosiły się 5 443 osoby (w porównaniu do 2005 r. ilość
zorganizowanych giełd wzrosła o 205).
rok
2005 r.
2006 r.

Liczba giełd pracy
38
243

Liczba uczestniczących
bezrobotnych
750
5 443

Pośrednicy pracy uczestniczyli ponadto w targach pracy zorganizowanych
przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu oraz we Wrocławskich Targach Pracy współorganizowanych
przez PUP.
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W ramach pośrednictwa pracy prowadzona jest usługa EURES, obejmująca w
szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu
mobilności na rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Usługi te świadczy asystent EURES, który w roku 2006 udzielił pomocy 261
osobom.
Na mocy Uchwały Nr LV/3281/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września
2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe
świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego, bezrobotni mieszkańcy
Wrocławia aktywnie poszukujący pracy, uzyskali z dniem 28 października 2006
r. możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej. Do końca roku 2006 wydano karty przejazdu 110
osobom spełniającym określone w uchwale kryteria.

Poradnictwo zawodowe

Kolejną usługą rynku pracy realizowaną w 2006 r. przez PUP było poradnictwo
zawodowe, które miało na celu udzielanie pomocy:
— osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia, kierunku kształcenia i szkolenia,
—
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy.
Powyższe cele były realizowane w formach poradnictwa indywidualnego
i grupowego oraz informacji zawodowej.
Poradnictwem zawodowym objęto indywidualnie - 1 436 osób (w ramach
2 068 wizyt) oraz grupowo – 111 osób (w 14 grupach) .
Informacji zawodowej udzielono ogółem 968 osobom, w tym 441 grupowo.
Dodatkowo w ramach spotkań z młodzieżą przeprowadzono zajęcia informacyjno
- warsztatowe dla 35 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Budowlanych we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236. Nawiązano współpracę z wrocławskim
Ośrodkiem
Aktywizacji
Zawodowej
Śląskiego
Okręgu
Wojskowego
i przeprowadzono szkolenie dla 13 pełnomocników szefów WSW oraz
pełnomocników dowódców garnizonów d/s rekonwersji na temat aktywizacji
zawodowej żołnierzy rezerwy. Informacją zawodową objęto również 65
pracowników cywilnych wojska (w tym 13 objętych zwolnieniem grupowym)
w Regionalnym Węźle Łączności we Wrocławiu.

Doradcy zawodowi posiadający stosowne uprawnienia przeprowadzali
również testy psychologiczne.
We Wrocławiu oraz w powiecie wrocławskim funkcjonują powstałe z inicjatywy
Powiatowego Urzędu Pracy kluby pracy:
— Klub Pracy Wrocław, Rynek 25 (w porozumieniu z Dolnośląskim Zakładem
Doskonalenia Zawodowego),
— Klub Pracy Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5 (w porozumieniu z NSZZ
Solidarność Region Dolny Śląsk),
— Europejski Klub Pracy i Biznesu Aglomeracji Wrocławskiej Wrocław, ul.
Kamienna 43/45 (w porozumieniu ze Starostą Powiatu Wrocławskiego,
Akademią Ekonomiczną, inMedia Polska Sp. z o.o., Związkiem Pracodawców
Dolnego Śląska),
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—

Klub Pracy i Biznesu w Siechnicach (w porozumieniu ze Starostą Powiatu
Wrocławskiego oraz Wójtem Gminy Święta Katarzyna).

W zajęciach aktywizacyjnych, które mają na celu przygotowanie bezrobotnych
i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania i podejmowania
zatrudnienia prowadzonych przez kluby pracy wzięło udział 378 osób. Ponadto
1 598 razy korzystano z dostępu do informacji i elektronicznej bazy
danych obejmującej m. in.: adresy urzędów pracy, aktualne przepisy prawne,
opisy zawodów, obowiązujące stawki wynagrodzeń, kwoty zasiłków, itp.
We współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC działającą przy
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studenci z Indii, Japonii i Turcji
przeprowadzili w klubach pracy łącznie 210 lekcji języka angielskiego dla
osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Kluby pracy zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia, m.in. kioski
multimedialne
podłączone
do
Internetu
i
umożliwiające
wszystkim
zainteresowanym dostęp do ofert pracy w Polsce i w krajach członkowskich Unii
Europejskiej.
Szkolenia

W roku sprawozdawczym na szkolenia zostało skierowanych 2 365 osób, zaś
411 bezrobotnych kontynuowało szkolenia rozpoczęte w 2005 r.
Liczba osób
skierowanych
w 2006 r.

Liczba osób,
które ukończyły
szkolenia w 2006 r.

2 365

2 448

niepełnosprawni

26

28

osoby pobierające
rentę

5

4

osoby skierowane
indywidualnie

108

111

w tym

Ogółem

PUP zorganizował 52 różnorodne kursy grupowe (o 6 więcej niż w 2005 r.).
W celu ułatwienia osobom bezrobotnym powrotu na rynek pracy aż 23
szkolenia były połączone z praktyką u pracodawcy, w wymiarze do 8
tygodni - w zależności od tematyki szkoleń, np.:
podstawy dobrego sprzątania – tydzień praktyki,
pracownik obsługi hotelowej – pokojowa wraz z podstawami języka
angielskiego i języka niemieckiego oraz tygodniową praktyką u
pracodawcy,
mała gastronomia z uwzględnieniem obsługi bufetu, baru, pracy
kelnerskiej, obsługi kas fiskalnych wraz z blokiem językowym (kurs
podstawowy języka angielskiego i języka niemieckiego) i 3–tygodniowa
praktyka u pracodawcy,
logistyka w transporcie z 4–tygodniową praktyką u pracodawcy,
asystent menadżera ds. mediów i reklamy oraz technologie produkcyjne
wraz z blokiem językowym i 8–tygodniową praktyką u pracodawcy,
specjalista ds. zamówień publicznych z 4–tygodniową praktyką
u pracodawcy.
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W programach 15 szkoleń przewidziano bloki językowe obejmujące od 80 do 120
godzin zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego, z uwzględnieniem
specjalistycznego dla danej dziedziny słownictwa. Dla przykładu można wymienić
szkolenia:
asystent ds. obsługi klienta w punkcie sprzedaży detalicznej i hurtowej ze
znajomością obsługi komputera, kas fiskalnych, fakturowaniem oraz blokiem
językowym i praktyką 6–tygodniową u pracodawcy,
specjalista ds. promocji i sprzedaży produktu z obsługą komputera, kas
fiskalnych oraz blokiem językowym Workshop – zajęcia praktyczne,
kompleksowa obsługa biura z blokiem językowym (sekretariat, księgowość,
kadry i płace) + praktyka 4–tygodniowa u pracodawcy.

Po wszystkich szkoleniach zawierających blok językowy uczestnicy mieli
możliwość przystąpienia do egzaminów i uzyskania certyfikatów
językowych ELSA lub FELSA.
Ukończenie 26 kursów dawało możliwość uzyskania certyfikatów
bądź uprawnień, ułatwiających powrót na rynek pracy, np.:
profesjonalna obsługa komputera z certyfikatem ECDL (European Computer
Driving Licence),
kierowca
operator
wózków
jezdniowych
z
napędem
silnikowym
z uprawnieniami UDT,
mikroprzedsiębiorca – menadżer na rynku krajowym i Unii Europejskiej z
blokiem językowym wraz z certyfikatem EBC*L i certyfikatem LCCI,
hotelarstwo i eurorecepcjonistka/ta z 4–tygodniową praktyką u pracodawcy
wraz z certyfikatem EBC*L, certyfikatem LCCI oraz podstawami języka
angielskiego i języka niemieckiego,
spawanie metodą MAG stali ulepszanych cieplnie z umiejętnością czytania
rysunków technicznych i uprawnieniami TÜV.
Szkolenia, po których bezrobotni najłatwiej znaleźli zatrudnienie:
L.p.

1

2
3
4
5

Nazwa kursu
Magazynier z uprawnieniami UDT
kierowców
wózków
jezdniowych
o napędzie silnikowym oraz 4 –
tygodniową praktyką u pracodawcy
Spawanie
metodą
MAG
stali
ulepszanych cieplnie z umiejętnością
czytania
rysunków
technicznych
i uprawnieniami TÜV
Glazurnik - płytkarz z praktyką
w warunkach rzeczywistych
Pracownik ochrony I stopnia – kurs
przygotowujący
do
egzaminu
państwowego i uzyskania licencji
Przygotowanie
do
samodzielnego
prowadzenia księgowości w małej
firmie, w tym kadry i płace, pomoc
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Ukończyło
osób

Podjęło
pracę

Efektywność
(%)

40

38

95,00

10

9

90,00

9

8

88,89

16

14

87,50

20

17

85,00

publiczna, elementy pracy
rachunkowym
+
blok
z praktyką 6–tygodniową
rachunkowym (w pełnym
czasu pracy)
L.p.

6

7

w biurze
językowy
w biurze
wymiarze

Nazwa kursu
Spawanie
metodą
MAG
stali
konstrukcyjnych i spawanie metodą
TIG
stali
nierdzewnych
austenitycznych
z
umiejętnością
czytania
rysunków
technicznych
i uprawnieniami TÜV
Spawanie MAG i TIG dla osób, które
posiadają
uprawnienia
spawacza
elektryczno-gazowego

Ukończyło
osób

Podjęło
pracę

Efektywność
(%)

20

16

80,00

10

8

80,00

Wszystkie osoby skierowane indywidualnie na wskazane przez siebie szkolenia,
po ich ukończeniu zostały zatrudnione zgodnie z kierunkiem kursu.
Ponadto pięciu osobom udzielono pomocy w formie pożyczki szkoleniowej a jedna
osoba skorzystała z dofinansowania do studiów podyplomowych.
INSTRUMENTY RYNKU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, wykorzystując posiadane środki
finansowe, realizował w ubiegłym roku przewidziane ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy następujące instrumenty rynku pracy:
prace interwencyjne
– w 2006 r. wpłynęło 318 wniosków o organizację subsydiowanych
miejsc pracy dla osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, na
podstawie których zawarto 284 umowy na utworzenie 1 301 miejsc pracy
dla osób bezrobotnych,
staże
– w ramach organizacji miejsc stażu dla osób bezrobotnych do 25 lub do
27 roku życia PUP przyjął 1 459 wniosków, na podstawie których zawarto
1 072 umowy, stwarzając tym samym możliwość odbycia stażu 2 206
osobom,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
- wpłynęło 148 wniosków, zawarto 113 umów i stworzono 215 miejsc
przygotowania zawodowego,
refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy
– w ramach tej formy aktywizacji osób bezrobotnych przyjęto 94 wnioski,
zawierając na ich podstawie 58 umów z pracodawcami na refundację
wyposażenia bądź doposażenia 66 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– ta forma wsparcia cieszyła się w roku 2006 bardzo dużym
zainteresowaniem pośród osób bezrobotnych chcących zaktywizować się
poprzez samozatrudnienie; złożono 463 wnioski o przyznanie dotacji,
podpisano 289 umów,
jednorazowe refundacje opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
– złożono 39 wniosków, na podstawie których zawarto 27 umów o
zatrudnienie 147 osób bezrobotnych,
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prace społecznie użyteczne
- złożono 4 wnioski, na podstawie
i zaktywizowano 47 osób bezrobotnych.

których

zawarto

porozumienie

Na realizację powyższych zadań wykorzystano środki finansowe w następujących
kwotach:
Rodzaj wydatku

Kwota w tys. zł

Koszty szkoleń

7 115,4

Prace interwencyjne

1 581,6

Roboty publiczne

109,8

Prace społecznie użyteczne

8,3

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy

721,1

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

3 173,7

Stypendia stażowe

6 484

Stypendia przygotowania zawodowego

448,9

Stypendia za okres nauki

5,6

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

60,5

Razem:

19 708,9

Wydatki Funduszu Pracy w 2006 roku na realizację programów
na rzecz promocji zatrudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej

Stypendia
przygotowania
zawodowego
2,28%
Stypendia stażowe
32,90%

Środki na podjęcie
działalnosci
gospodarczej
16,10%

Stypendia za okres
Refundacja składek
nauki
na ubezpieczenie
0,03%
społeczne
0,31%
Koszty szkoleń
36,10%

Prace
interwencyjne
8,02%
Roboty publiczne
0,56%
Refundacja kosztów
wyposażenia i
doposażenia
stanowisk pracy
3,66%
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Prace społecznie
użyteczne
0,04%

PROJEKTY I PROGRAMY RYNKU PRACY

W roku 2006 realizowane były następujące projekty dofinansowywane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
l.p

Nazwa
projektu

Budżet projektu

Czas trwania

Beneficjent ostateczny

wysokość
dofinansowania
z EFS

1

2

3

4

5

„Pewny start”
działanie 1.2
schemat a

2 513 573,10 zł

„Lepsza
perspektywa”
działanie 1.3
schemat a

3 558 912,32 zł

„Moja szansa”
działanie 1.3
schemat a

768 917,81 zł

„Bezrobocie –
czas na zmiany
– aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
powyżej 24”
miesięcy
działanie 1.5
schemat a
„Aktywność
Twoją szansą”
działanie 1.3
schemat a

72,57%

73,74 %

73,74%

1 325 371,92 zł

6

01.05.200531.08.2006

01.05.200531.08.2006

01.09.200530.06.2007

80%

7 099 945,75 zł
73,74%
4 590 326,58 zł

„Postaw na
siebie”
działanie 1.2a
schemat a

01.04.200531.08.2006

01.01.200630.06.2007
01.01.200630.06.2007

72,57%
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Bezrobotna młodzież do 25-go
roku życia pozostająca bez pracy
przez okres do 24 miesięcy oraz
osoby zarejestrowane w okresie do
upływu 12 miesięcy od dnia
ukończenia studiów określonego w
dyplomie, które nie ukończyły 27go roku życia
Bezrobotni powyżej 25-go roku
życia zameldowani we Wrocławiu i
na terenie powiatu wrocławskiego,
posiadający co najmniej średnie
wykształcenie, zarejestrowani
przez okres od 0 do 24 miesięcy
Bezrobotni powyżej 25-go roku
życia zameldowani we Wrocławiu
i na terenie powiatu
wrocławskiego, posiadający
wykształcenie podstawowe,
gimnazjalne i zawodowe,
zarejestrowani przez okres
od 0 do 24 miesięcy
Bezrobotni zarejestrowani
powyżej 24 miesięcy,
nieprzerwanie od momentu
ostatniej rejestracji i zamieszkałe
we Wrocławiu lub powiecie
wrocławskim
Bezrobotni powyżej 25-go roku
życia zamieszkali we Wrocławiu
oraz na terenie powiatu
wrocławskiego i zarejestrowani
przez okres od 0 do 24 miesięcy
Bezrobotna młodzież do 25-go
roku życia pozostająca bez pracy
przez okres do 24 miesięcy oraz
osoby zarejestrowane jako
bezrobotne w okresie do upływu
12 miesięcy od dnia ukończenia
studiów określonego w dyplomie,
które nie ukończyły 27-go roku
życia

Liczba
beneficcjentów
ostatecznych

491

450

223

180

700
(542 na
koniec
2006 r.)
920
(737
osób na
koniec
2006 r.)

W wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w roku
2006, pomoc w różnych formach uzyskały 2 623 osoby:
804 osoby w zakresie poradnictwa zawodowego,
2 536 osób bezrobotnych objętych działaniami w dziedzinie pośrednictwa
pracy,
1 287 bezrobotnych poprzez uczestnictwo w szkoleniach aktywizujących,
1 174 osoby dzięki uczestnictwu w szkoleniach zawodowych,
132 osoby poprzez przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
894 osoby bezrobotne, które odbyły staż,
100 osób poprzez możliwość uzyskania certyfikatów językowych
(egzaminy językowe ELSA),
150 osób, które skorzystały z pomocy w formie dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej,
5 osób bezrobotnych zaktywizowanych w ramach prac
interwencyjnych.
UDZIAŁ BEZROBOTNYCH W PROJEKTACH DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS

2536

1174

894
150

5
Prace
interwencyjne

100
Staże

Przygotowanie
zawodowe w
miejscu pracy

Szkolenia
zawodowe

Szkolenia
aktywizujące

Pośrednictwo
pracy

Doradztwo
zawodowe

132

Dotacje na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej

804

Egzaminy
językowe ELSA

1287

POZOSTAŁE DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZANIA BEZROBOCIA

Dążąc do stworzenia optymalnych warunków obsługi pracodawców tworzących
miejsca pracy poprzez nowe inwestycje o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji
wrocławskiej wydzielono w strukturze PUP samodzielną komórkę organizacyjną,
której celem jest prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
oraz informowanie o możliwościach wsparcia finansowego w tworzeniu miejsc
pracy na rzecz tych pracodawców.
Zatrudnieni w niej pracownicy nawiązali kontakty z następującymi firmami
zlokalizowanymi w Biskupicach Podgórnych:
- LG PHILIPS LCD,
- LG Electronics,
- LG Chem,
- Heesung Electronics,
- Dong Yang Electronics,
- STARION
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oraz z pracodawcami z Wrocławia:
- Volvo Polska,
- FAGORMASTERCOOK S.A.,
- Primbox Sp. z o.o.
Ponadto realizując zadania, podjęto współpracę z:
- Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
- Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego,
- Urzędem Gminy Kobierzyce.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu był współorganizatorem „Wrocławskich
Targów Pracy”, które odbyły się w dniach 23-24 września 2006 r. na Placu
Solnym we Wrocławiu. W targach uczestniczyło 28 firm, które prezentowały
swoją ofertę zatrudnienia. Podczas targów odbyła się dyskusja na temat „Rynek
pracy aglomeracji wrocławskiej w okresie dynamicznych przemian społecznogospodarczych”, z udziałem przedstawicieli największych firm inwestujących
w aglomeracji wrocławskiej, wyższych uczelni, instytucji szkoleniowych oraz
pośredniczących w zatrudnianiu. Szacuje się, że targi odwiedziło około 6 000
osób.
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Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w dalszym ciągu posiada, poparty
stosownymi certyfikatami, status centrum egzaminacyjnego European Business
Competence* Licence (Europejskich Kompetencji Biznesowych) oraz LCCI
Examinations Board Examination Centre (Londyńskiej Izby Przemysłowo
Handlowej potwierdzający kwalifikacje, głównie językowe).
We współpracy z zespołem pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu opracowano obszerny raport „Analiza efektywności programów
rynku pracy w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych
bezrobotnych”, który dostarczył informacji o skuteczności szkoleń
organizowanych przez PUP.
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Przy realizacji zadań PUP współpracował z partnerami zewnętrznymi:
placówkami oświatowymi - w zakresie informowania młodzieży szkolnej
o rynku pracy,
związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców - w zakresie
prowadzenia klubów pracy oraz promocji usług,
Stowarzyszeniem AIESEC w organizowaniu zajęć z języka angielskiego dla
zainteresowanych bezrobotnych,
Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w zakresie aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
ośrodkami pomocy społecznej – w zakresie poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej,
Międzynarodowymi Targami Wrocławskimi Sp. z o.o. we Wrocławiu,
w zakresie organizacji targów pracy.
OBSŁUGA FORMALNA KLIENTÓW

W 2006 r. wydano 84 808 decyzji administracyjnych w sprawach
związanych ze statusem i uprawnieniami osób, do których zastosowanie
miały przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ponadto wydano bezrobotnym 95 984 zaświadczeń.
W roku sprawozdawczym złożono 3 skargi, z których żadna nie była
uzasadniona.

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ZASÓB ARCHIWALNY

W 2006 r. Archiwum Miejskie Wrocławia przechowywało akta zlikwidowanych
jednostek komunalnych i placówek oświatowych (m.in. szkół, przedszkoli,
zespołów szkolno-wychowawczych, poradni pedagogicznych, itp.) w łącznej
liczbie 273, co stanowiło ok. 1 850 mb dokumentacji aktowej, przechowywanej
w 2 siedzibach Archiwum - przy ul. Paulińskiej 4/8 oraz al. Kromera 44.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Działalność merytoryczna Archiwum Miejskiego obejmowała następujące
zagadnienia:
przejmowanie akt
archiwów zakładowych zlikwidowanych jednostek
komunalnych i placówek oświatowych,
udostępnianie zasobu archiwalnego poprzez:
- wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach: renty i emerytury,
kapitał początkowy,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
- wystawianie zaświadczeń o okresach składkowych i nieskładkowych,
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wystawianie innych zaświadczeń (m.in. o warunkach szczególnych,
charakterystyki zawodowe, itp.),
- wydawanie
uwierzytelnionych
kserokopii
przechowywanej
dokumentacji,
- wypożyczenia dokumentacji do sądów okręgowych i rejonowych,
- udostępnianie dokumentacji do wglądu w siedzibach archiwum,
bieżące opracowywanie przechowywanego zasobu aktowego,
zbieranie danych do katalogu akt zlikwidowanych zakładów pracy,
bieżącą współpracę z Archiwum Państwowym we Wrocławiu (konsultacje
archiwalne), sądami, ZUS-ami, urzędami administracji państwowej
i samorządowej itp.,
prowadzenie spraw bieżących: korespondencja, przyjmowanie i rejestracja
podań, udzielanie informacji,
przejęto akta 5 zlikwidowanych jednostek komunalnych i placówek
oświatowych:
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych, przy ul. Hubskiej
60-68,
- SP ZOZ Przychodni przy ul. Legnickiej 61,
- Przedszkola Nr 53 we Wrocławiu,
- Przedszkola Nr 111 we Wrocławiu,
- Przedszkola Nr 83 we Wrocławiu.
-

W lipcu 2006 r. Archiwum zmieniło siedzibę z ul. Niemcewicza 2 (w budynku tym
przechowywano akta zlikwidowanych placówek oświatowych) na al. Kromera 44,
W II półroczu 2006 r. przeprowadzono remont budynku przy ul. Paulińskiej 4/8
polegający na dociepleniu i wykonaniu kolorystyki elewacji.

Zestawienie wydanych zaświadczeń przez Archiwum Miejskie Wrocławia
w latach 1994-2006

Rok

Zaświadczenia
o zarobkach

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

64
97
104
158
377
770
1118
4511
5490
6828
6107
5409
3657

Wzrost w stosunku do Zaświadczenia o pracy,
roku poprzedniego
zasiłkach chorobowych,
w%
warunkach szczególnych,
inne

51,56
7,21
51,92
138,60
104,24
145,19
303,48
21,70
24,37
- 10,46
- 8,85
- 32,40

207
394
475
748
927
1555
2413
4511
2118
2477
2618
2284
2399
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Wzrost w
stosunku do
roku
poprzedniego
w%

90,33
20,55
57,47
23,93
67,45
55,17
86,94
-46,95
16,94
5,69
- 8.72
5,03

Dynamika wzrostu wydawanych zaświadczeń o zarobkach oraz pracy,
warunkach
szczególnych itp.
Dynamika wydawanych zaświadczeń
w latach 1994 - 2006
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Zaświadczenia o
zarobkach
Zaświadczenia o pracy

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI W 2006 ROKU
Komórka
Urzędu/
jednostka
organizacyjna
Miasta

Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
nych
ogółem udział % 2) Udział procentowy
2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne utrzy- uchylo- uchylonych uchylonych stwierinne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
manych nych
i przekaza- i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważw mocy i zmie nych do po- jących po- niewważnionych zanaych stępowanie ności
nionych nownego
stępowanie ności
do pono- I instancji
rozpoznania I instancji
wnego lub odwolub odworozpoz- ławcze
ławcze
nania

Wydział
142 946
Spraw
Obywatelskich
(bez USC)
Urząd
4473
Stanu
Cywilnego
Wydział
Organizacyjny
i Prawny
Powiatowy
Urząd
Pracy
we Wrocławiu
Razem

280

0,20

28
10

_

27
9,64

_

_

_

179
63,93

15
5,36

28
10

3
1,07

_

_

1

0,02

_

_

_

_

_

_

_

_

1
100

_

_

_

2635

6

0,23

5
83,3

_

1
16,67

_

_

_

_

_

_

_

_

_

84808

261

0,31

_

_

_

_

_

_

221
84,67

2
0,77

21
8,05

9
3,45

_

8
3,06

234862

548

0,23

33
6,02

_

28
5,11

_

_

_

400
72,99

17
3,10

50
9,12

12
2,19

_

8
1,46
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EDUKACJA
REORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

uchwałą Nr XLII/2934/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005
r. utworzono z dniem 1 września 2006 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr
10 przy ul. Rumiankowej 34, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Nr 69 we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 94,
- Szkoła Podstawowa Nr 27 przy ul. Rumiankowej 34;
utworzono oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 43 w Zespole
Szkół Nr 11. Ogółem w 62 szkołach podstawowych funkcjonuje 90 oddziałów
przedszkolnych dla 1998 dzieci sześcioletnich;
utworzono dodatkowe oddziały integracyjne w:
Przedszkolu Nr 89 przy ul. Oporowskiej 1 – 1 oddział,
Przedszkolu Nr 97 przy ul. Składowej 2/4 – 1 oddział;
uchwałą Nr XLVII/3033/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r.
utworzono Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 26 przy ul. Grochowej 13;
15 marca 2006 r. zawarto porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Wrocław Liceum
Plastycznego, Zespołu Szkół Plastycznych, Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I Stopnia oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia.

W związku z tym na sesjach Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2006 r. oraz 18
maja 2006 r. podjęto:
uchwałę Nr XLVIII/3074/06 w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego
przy ul. Piotra Skargi 23,
uchwałę Nr XLVIII/3075/06 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Plastycznych przy ul. Piotra Skargi 23, w skład którego wchodzą:
o Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych,
o Liceum Plastyczne,
uchwałę Nr LI/3146/06 w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej
I Stopnia Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 36,
uchwałę Nr LI/3147/06 w sprawie utworzenia Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 36,
uchwałę Nr LI/3148/05 w sprawie utworzenia z dniem 1 września
2006 r. Zespołu Szkół Nr 20 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 36,
w skład którego wchodzą:
o Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 3,
o Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 3,
o Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Bertolta Brechta;
uchwałą Nr XLVII/3034/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r.
utworzono Liceum Dwujęzyczne Nr IV w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 3 przy ul. Piotra Skargi 29/31;
uchwałą Nr XLVII/3039/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r.
utworzono Zespół Szkół Nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2a, w skład którego
wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące Nr XI,
Liceum Profilowane Nr 1;
uchwałą Nr XLVII/3041/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r.
utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy
ul. Grochowej
13, w skład którego wchodzą:
Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 26,
-
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Liceum Ogólnokształcące Nr V;
uchwałą Nr XLVIII/3076/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r.
utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul.
Słubickiej 29/33;
uchwałą Nr XLVIII/3078/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r.
zlikwidowano z dniem 31.08.2006 r. Przedszkole Nr 53 przy
al. Akacjowej
17;
uchwałą Nr XLVIII/3079/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r.
zlikwidowano z dniem 31.08.2006 r. Przedszkole Nr 111 przy
ul. Skwerowej
14. Na bazie tejże placówki utworzono przedszkole niepubliczne;
podjęto uchwałę Nr XLVIII/3080/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16
marca 2006 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 32 w Zespole Szkół Nr 8 przy
ul. Pieszej 1;
podjęto uchwałę Nr XLVIII/3081/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16
marca 2006 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 33 w Zespole Szkół Nr 16
przy ul. Hutniczej 45;
podjęto uchwałę Nr XLVIII/3082/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16
marca 2006 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 35 w Zespole Szkół Nr 10
przy ul. Poniatowskiego 9;
podjęto uchwałę Nr XLVII/3083/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16
marca 2006 r. w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół Nr 7 im. Kemala
Mustafa Atatürka przy ul. Braniborskiej 57;
podjęto uchwałę Nr XLVII/3091/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16 marca 2006 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 7 im. Kemala
Mustafa Atatürka przy ul. Braniborskiej 57;
podjęto uchwałę Nr XLVII/3084/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16 marca 2006 r. w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół Ochrony
Środowiska przy ul. Stabłowickiej 147/149;
podjęto uchwałę Nr XLVII/3095/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16 marca 2006 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ochrony Środowiska
przy ul. Stabłowickiej 147/149;
w związku ze zmianą przepisów prawa, podjęto uchwały w sprawie
przekształcenia z dniem 1 września 2006 r. specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w
młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
uchwała Nr XLVIII/3058/06 w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Stanisławowskiej 46,
z
jednoczesnym przejęciem zadań przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Nr 2,
uchwała Nr XLVIII/3086/06 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 przy
ul. Wałbrzyskiej 50 w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Zespole
Placówek Oświatowych Nr 1,
uchwała Nr XLVIII/3087/06 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 5 przy ul. Kieleckiej 51 w Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii Nr 2.

Stan szkół i placówek oświatowych na 31.12.2006 r.
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L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Typ szkoły/placówki
Przedszkola
Przedszkola specjalne
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe muzyczne
Szkoły podstawowe specjalne
Gimnazjum
Gimnazjum specjalne
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane, technika, zespoły szkół zawodowych,
policealne szkoły zawodowe
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne
Szkoła mistrzostwa sportowego
Centrum Kształcenia Praktycznego
Szkoły ponadgimnazjalne specjalne
Ośrodki szkolno-wychowawcze z internatami
Internaty
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Młodzieżowe domy kultury
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Schroniska młodzieżowe
Ogółem

Liczba
100
1
70
4
12
44
13
32
86
2
1
1
4
5
5
1
3
5
4
1
2
396

PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W ramach inicjatyw i programów edukacyjnych:
— rozszerzono ofertę edukacyjną poprzez utworzenie w Przedszkolu Nr 109 przy ul.
Nowowiejskiej 78/80 dodatkowej grupy bilingualnej z językiem angielskim oraz
kontynuowano system kształcenia bilingwalnego w zakresie języka niemieckiego;
— dofinansowano realizację innowacji pedagogicznej „Wesoła wyprawa – podróż
pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim” w Przedszkolu Nr 71 przy ul.
Kiełczowskiej 31;
— w ramach współpracy z Ambasadą Francji w Polsce poszerzono program o naukę
języka francuskiego w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym Nr 2, 28, 79, w Szkole
Podstawowej Nr 36, 45, 93;
— przystąpiono do realizacji programu nauki języka angielskiego w klasie I szkoły
podstawowej. Program realizowało 49 szkół podstawowych. Przyznano na to
zadanie 250 godzin tygodniowo;
— zorganizowano naukę języka ukraińskiego. Na zajęcia uczęszczało 23 uczniów.
Łącznie przyznano na ten cel 18 godzin;
— podjęto współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w zakresie prowadzenia
badań dotyczących rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 2-3 lat;
— podjęto współpracę z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego w celu
przeprowadzenia badań w zakresie „Utrudnień w adaptacji dziecka 3-letniego do
środowiska przedszkolnego” w Przedszkolu Nr 149 przy ul. Obornickiej 21;
— kontynuowano przy współpracy z Katedrą i Kliniką Endokrynologii Akademii
Medycznej we Wrocławiu pomoc dzieciom chorym na cukrzycę w oddziale
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—

—
—

Przedszkola Nr 109 przy ul. Nowowiejskiej 78/80. Pomocą objętych zostało
4 dzieci;
przystąpiono do wspólnej organizacji wraz z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie II
edycji Wrocławskiego Wieloboju Sprawnościowego Przedszkolaków. Udział wzięło
35 reprezentacji wrocławskich przedszkoli;
kontynuowano program nauki pływania uczniów klas trzecich w 57 na 70 szkół
podstawowych;
od września 2006 r. utworzono klasy sportowe w kolejnych 5 szkołach;
Liczba oddziałów sportowych we wrocławskich szkołach w 2006 r.

L.p.

Typ szkoły

—

—

—

—

—
—
—

Liczba
dzieci

1

Szkoły
podstawowe

22

605

2

Gimnazja

20,5

508

3

Szkoły
ponadgimnazjalne

15

297

57,5

1410

Razem
—

Liczba
oddziałów

wdrożono innowację pedagogiczną „Wykorzystanie programów komputerowych do
wspomagania rozwoju aktywności twórczej dzieci” w Przedszkolu Nr 108 przy ul.
Drukarskiej 8a;
przy
współpracy
ze
Stowarzyszeniem
na
Rzecz
Rozwoju
Dzieci
i Młodzieży zorganizowano Ogólnopolską Konferencję „Od inspiracji do kreacji”, na
której wymieniono doświadczenia związane z poszukiwaniem nowych rozwiązań
edukacyjnych;
włączono się w organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we współpracy z
Politechniką Wrocławską. W ramach festiwalu przeprowadzono „Projekt
Interaktywnych Pokazów IX DFN”. Z budżetu Miasta na ten cel przeznaczono kwotę
45 370 zł;
wspólnie z Zespołem Szkół Nr 11 zorganizowano konferencję „10 lat integracji we
Wrocławiu – integracja szansą na rozwój” w zakresie kształcenia integracyjnego
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z tej okazji wydano publikację
pokazującą proces rozwijania się idei integracji w przedszkolach i szkołach, na
terenie Wrocławia od września 1993 r. do czerwca 2006 r.;
wspólnie z Zespołem Placówek Oświatowych Nr 2 przy ul. Głogowskiej 30,
zorganizowano konferencję "Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym dzieci z autyzmem – wyzwaniem dla samorządów lokalnych,
profesjonalistów i organizacji pozarządowych”. W konferencji wziął udział
wiceminister Edukacji Narodowej oraz senatorowie i parlamentarzyści. ZPO Nr 2
jest jedyną tego typu placówką na Dolnym Śląsku i jedną z kilku w kraju;
kontynuowano pracę Zespołu Konsultacyjnego ds. Integracji;
kontynuowano warsztaty tematyczne dla nauczycieli pracujących w oddziałach
integracyjnych wrocławskich placówek oświatowych;
kontynuowano
realizację
Rządowego
Programu
Pilotażowego
„Wczesna,
wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku
zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”;
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—

—

—

rozwijano ofertę klas z edukacją włączającą. Obecnie w 53 oddziałach masowych w
39 szkołach, w ramach edukacji włączającej realizuje obowiązek szkolny 95
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
podjęto współpracę z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej we Wrocławiu w zakresie diagnozy niewłaściwych zachowań
młodzieży oraz wsparcia szkół w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w
zakresie przeciwdziałania agresji;
powołano kolejne 2 Prewencyjne Grupy Wsparcia w szkołach podstawowych;
Prewencyjne grupy wsparcia w dzielnicach Wrocławia w 2006 r.
Dzielnica
L.p.

Typ
szkoły

—
—

—

—

Fabryczna

Krzyki

Śródmieście Psie Pole

Ogółem

1

Szkoły
podstawowe

2

7

9

5

3

26

2

Gimnazja

4

5

6

6

3

24

6

12

15

11

6

50

Razem

—

Stare
Miasto

w ramach realizacji rządowego programu na rzecz społeczności romskiej:
rozdysponowano środki z dotacji celowej Ministerstwa Finansów
w wysokości 15 000 zł. na zakup wyprawki szkolnej i z dotacji Ministerstwa
Edukacji Narodowej w wysokości 19 000 zł. Zakupiono 161 uczniom
wyprawkę szkolną i podręczniki;
zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze, nauki języka polskiego
oraz koła zainteresowań. Łącznie przeznaczono 69 832 zł;
kontynuowała działalność świetlica środowiskowa w Szkole Podstawowej
Nr 80, którą Miasto dofinansowało kwotą 10 000 zł;
sfinansowano zatrudnienie 2 asystentów romskich. Łączny koszt
zatrudnienia asystentów romskich wyniósł 37 870 zł;
w 2006 r. na realizację rządowego programu na rzecz społeczności
romskiej wydano 152 056 zł (w tym 118 056 zł środki Miasta);
opracowano wnioski i pozyskano środki MSWiA na realizację dwóch
projektów edukacyjnych w 2007 r.:
o
zakup wyprawki szkolnej – wnioskowana dotacja 40 000 zł, środki
własne 15 000 zł,
o
Dolnośląski Program Motywacji uczniów romskich – wnioskowana
dotacja 4 050 zł, środki własne 4 050 zł;
zorganizowano naukę religii 12 innych wyznań niż katolicka;
współorganizowano wraz z Ochotniczym Hufcem Pracy Targi InformacyjnoEdukacyjne w zakresie promowania współpracy szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
młodzieży i dorosłych z przedstawicielami pracodawców i wyższymi uczelniami;
kontynuowano współpracę ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź w projekcie
„Wiedza Plus 2” – V warsztaty „Instytucje edukacyjne, szkoleniowe i kształcenia
ustawicznego wobec wyzwań rynku pracy”;
przygotowano elektroniczny informator dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
„Poradnik Absolwenta 2006, Możliwości kształcenia w szkołach policealnych
Wrocławia” oraz dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych z ofertą
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—

techników uzupełniających „Możliwości kształcenia w publicznych technikach
uzupełniających Wrocławia”;
w ramach realizacji „Rządowego programu wyrównywania warunków startu
szkolnego uczniów – Wyprawka szkolna”, 655 z 4 228 uczniów klas pierwszych
szkół podstawowych otrzymało podręczniki szkolne o łącznej wartości 62 342 zł.

DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI

W ramach awansu zawodowego nauczycieli:
przeprowadzono 280 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego; na organizację postępowań wydano
łącznie 51 248 zł;
— rozpatrzono 30 wniosków nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego o wydanie nowego aktu mianowania uwzględniającego
uzyskany wyższy poziom wykształcenia – wydano 29 decyzji pozytywnych, w 1
przypadku wydano decyzje odmowy;
— na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 2 019 670 zł:
100
000
zł
na
dofinansowanie
studiów
podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych,
96 255 zł na grupowe szkolenia dyrektorów i
nauczycieli,
pozostałą kwotę przekazano do dyspozycji dyrektorów
szkół i placówek oświatowych;
—

Struktura stopnia awansu zawodowego nauczycieli w 2006 r.

Stażysta
5,8%

Dyplomowany
23,6%

Kontraktowy
14,6%

Mianowany
56,0%

Podział środków na doskonalenie zawodowe
wg priorytetów (pula Wydziału Edukacji)

11
13%

1
2%

10
32%
9
10%

2 3 4
15%4% 0%
5
0%
6
2%
7
16%
8
6%

Legenda: Doskonalenie nauczycieli w zakresie:
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1. posługiwania się nowymi technologiami w dydaktyce, w szczególności w obszarze nauczania początkowego,
wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych,
2. pracy z uczniem zdolnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3. pracy w zakresie doradztwa zawodowego,
4. kształcenia modułowego,
5. zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz w zakresie społeczeństwa obywatelskiego,
6. pozyskiwania środków pozabudżetowych w zakresie projektów edukacyjnych,
7. pracy z dzieckiem młodszym w zakresie nauczania języka obcego,
8. pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
9. pracy w obszarze promocji zdrowia (profilaktyka zdrowotna) oraz wychowania fizycznego,
a w szczególności w zakresie sportów zimowych i gier zespołowych,
10. przygotowania nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu,
11. nabywania i doskonalenia kwalifikacji w obszarze zarządzania placówkami oświatowymi.

—

—

zorganizowano szkolenia dyrektorów, nauczycieli i intendentów jednostek
podległych w zakresie, m.in.:
elektronicznej rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację projektów
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
możliwości dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych inwestycji w
placówkach oświatowych Wrocławia,
obsługi i konfiguracji oprogramowania Lotus Notes;
zorganizowano konferencję dla dyrektorów przedszkoli w zakresie procedury
kontroli w jednostkach oświatowych, zagadnień prawnych, gospodarowania
środkami finansowymi, projektów edukacyjnych.

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PLACÓWEK:
—
—
—
—
—
—

wdrożono elektroniczną rekrutację do gimnazjów;
zmodyfikowano system elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli;
poszerzono elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2006/2007 o Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego;
opracowano zasady i kryteria naboru do przedszkoli, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008;
opracowano i wydano w nakładzie 10 tys. „Informator o szkołach
ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjówa rok szkolny 2006/2007”;
opracowano pakiet multimedialny charakteryzujący poszczególne typy szkół
ponadgimnazjanych.

REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH – WSPARCIE SOCJALNE UCZNIÓW:
—

—

realizowano projekty „Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych” oraz program pomocy stypendialnej dla studentów
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;
w 2006 r. z budżetu państwa Wrocław otrzymał dotację celową na stypendia
szkolne w wysokości 1 143 752 zł.
a
otrzy
mana
przez
Gminę
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Wrocł
ne na
wypła
ty
stype

ndiów
zapla
nowa
ne na
wypła
ty
stype
dió

złożon
ych
wnios

Rok
szkoln
y

Liczba przyznanych
stypendiów

Ogółem

620

Szkoły
ponadgimnazj
alne

1508

Gimnazja

Szkoły
podstawowe

2005/
2006
(I – VI)

4177

752

2880

864 000
1 447 220 1 143 752

2006/
2007
(IX – XII)

3341

1325

619

707

2651

583 220

PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA – STYPENDIA NAUKOWE:
—

—

utworzono pierwszą na Dolnym Śląsku klasę BGŻ, finansowaną przez bank. W
ramach przedsięwzięcia 15 uczniów z całego Dolnego Śląska podjęła od września
naukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej przy al.
Brücknera 10. Celem projektu jest stworzenie szansy kontynuacji nauki w liceum,
dla uzdolnionych absolwentów gimnazjów, pochodzącym z ubogich rodzin,
mieszkającym na wsi i w małych miasteczkach;
w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego przyznano stypendia uczniom
posiadającym celujące oceny na świadectwie końcowym oraz szczególne
osiągnięcia lub tytuł laureata I, II lub III miejsca ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej.
Liczba stypendystów
Typ szkoły

2006/2007
(IX-XII)

Szkoły podstawowe

23

22

47 700

Gimnazja

18

21

43 800

6

20

29 000

47

63

120 500

Szkoły ponadgimnazjalne
Razem
—

Kwoty
dofinansowania

2005/2006
(I-VI)

w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego przyznano w 2006 r.
stypendiów naukowych na kwotę 146 600 zł;
Rodzaj stypendiów

Liczba stypendystów

Kwoty
dofinansowania (zł)

Studenci wyjeżdżający za
granicę

76

127 400

Doktoranci

10

11 400

3

7 800

Olimpijczycy
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89

Razem

89

146 600

REALIZACJA PROGRAMÓW UNIJNYCH
—

—

—

w obszarze pozyskiwania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej podjęto
następujące działania:
udzielano wsparcia w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych między
szkołami;
przekazano dyrektorom informacje o programach unijnych;
wskazywano źródła finansowania przedsięwzięć szkolnych i zabezpieczono na
ten cel w budżecie Miasta 2 238 240 zł;
monitorowano realizację programów unijnych w 60 placówkach;
opracowano procedury dotyczące realizacji przez placówki programu wymiany
międzynarodowej Socrates-Comenius. W roku szkolnym 2006/2007 projekt
realizowało 19 publicznych placówek oświatowych. Szkoły otrzymały na ten cel
100% dofinansowania, tj. 105 213 zł;
kontynuowano monitorowanie i wspieranie prac związanych z projektem
„Want2Learn – Chcę się uczyć”. Na realizację projektu w 2006 r. wpłynęła kwota 1
055 156 zł.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Rozpatrzono 99 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, z czego zrefundowano koszty kształcenia 69 pracodawcom, którzy
przeprowadzili szkolenie 88 młodocianych w wysokości 279 052 zł.
BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY:
—

—
—

—

wspierano szkoły w zakresie budowania własnej tożsamości. Dofinansowano
uroczystości nadania imienia i sztandaru oraz uroczystości jubileuszowe w 9
szkołach podstawowych na łączną kwotę 40 000 zł;
współdziałano z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie promocji nauki wśród
społeczności lokalnej. Na przedsięwzięcie przeznaczono 100 000 zł;
w ramach rozwijania edukacji regionalnej:
kontynuowano współpracę z PTTK-Śródmieście i MDK-Stare Miasto przy
organizacji konkursu „Szkoła Promująca Turystykę”, w którym udział wzięły 22
placówki – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł,
kontynuowano
współpracę
z
PTTK-Śródmieście
i
Gimnazjum
Nr 13
w zakresie organizacji 38 Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego
Śląska;
sfinansowano i skoordynowano przedsięwzięcia inicjowane przez szkoły na rzecz
edukacji ekologicznej:
współdziałano z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa w zakresie ochrony
kasztanowców, ścieżek ekologicznych, utworzenia Wrocławskiego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej,
współpracowano z Kuratorium Oświaty w ramach projektu „Ziemia dla
wszystkich”,
współpracowano z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w
zakresie projektu „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci”. W programie
uczestniczyło 11 placówek oświatowych,
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—

—

zrealizowano program „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii elektrycznej we
wrocławskich placówkach oświatowych – Projekt 50/50”. W realizacji projektu
udział wzięło 35 palcówek,
zorganizowano i dofinansowano w wysokości 8 400 zł wrocławską edycję
Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
W Konkursie udział wzięło 67 osób,
zorganizowano i dofinansowano w kwocie 99 411 zł Ogólnopolski Finał
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Spośród 78
laureatów lokalnych edycji Konkursu wybrano Ogólnopolską „Ósemkę”
Wspaniałych oraz przyznano jedno wyróżnienie.
przeprowadzono konkurs na najlepszy samorząd uczniowski szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych Wrocławia, w którym wyróżniono 9 projektów z 8 szkół w
dwóch kategoriach – Całokształt działalności i Najlepsza inicjatywa. Łącznie
wysokość nagród wyniosła 31 000 zł;
promowano kolejne edycje projektu chóralistyki szkolnej „Śpiewający Wrocław”,
których efektem jest zaistnienie we Wrocławiu – na przestrzeni 5 lat – 50 chórów
szkolnych i około 1000 młodych chórzystów.

PROJEKTY EDUKACYJNE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI JEDNOSTKAMI:
—

wspierano szkoły w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży. Współdziałano
z organizacją międzynarodową „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w
pozyskiwaniu dofinansowania 19 projektów realizowanych przez 7 wrocławskich
szkół;
Wysokość dofinansowania projektów realizowanych
w ramach wymiany polsko-niemieckiej w 2006 r.

Liczba zrealizowanych
projektów w szkołach
publicznych

Kwoty
dofinansowania
(zł)

5

12 590

Szkoły
ponadgimnazjalne

14

21 611

Razem

19

34 201

Typ szkoły
Gimnazja

—

podjęto współpracę ze szkołami oraz innymi instytucjami w ramach współpracy
międzynarodowej;
Projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej w 2006 r.
L.p.

Nazwa szkoły

Zespół Szkół
1 Teleinformatycznych
i Elektronicznych
Zespół Szkół Nr 5
2
3

Gimnazjum Nr 21

Przedmiot dofinansowania

Kwota
dofinansowani
a

pobyt delegacji z Liceum des Feuilants w Poitiers we
Francji

2 000

wymiana młodzieży w ramach projektu „Partnerstwo w
naukach przyrodniczych” oraz projektu „Pieśń Ziemi”

4 000

udział młodzieży w projekcie Międzynarodowym „Mam
marzenie” we Włoszech

2 000
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4

Gimnazjum Nr 19

udział delegacji szkoły w Warsztatach Językowych w
Londynie, uczestnictwo w Mistrzostwach Europy w HipHopie w Espoo w Finlandii
dofinansowania projektu w zakresie orientacji zawodowej
młodzieży, pn. „Uczniowie hospitują saksońską
administrację, instytucje i przedsiębiorstwa”

2 300

LO Nr V
w Zespole Szkół
5
Ogólnokształcących
Nr 5
Zespół „Centrum
pobyt we Wrocławiu chóru "Młode Liście" z miasta Bar na
6 Edukacji Kulturalnej Podolu (Ukraina)
Dzieci i Młodzieży”
Zespół Szkół
7 EkonomicznoAdministracyjnych
Szkoła Podstawowa
8 Nr 118

2 000

3 500

udział chóru szkolnego w koncercie pieśni patriotycznych
z okazji Święta Niepodległości w Wilnie

8 000

udział szkolnego zespołu tanecznego w Mistrzostwach
Europy w Tańcu Nowoczesnym w Espoo w Finlandii

5 000

Razem

—

28 800

w ramach konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. realizowano projekty edukacyjne
przeznaczone dla dzieci z rodzin najuboższych:
„Chcę
wiedzieć
więcej”
–
przeprowadzono
zajęcia
dodatkowe
i wyrównawcze, a także półkolonie letnie,
„Chcę wiedzieć więcej II” – zorganizowano zajęcia dodatkowe
i wyrównawcze dla dzieci klas IV – VI szkół podstawowych, które miały na celu
poszerzenie wiedzy uczniów, wyrównanie ich braków edukacyjnych, a w
rezultacie lepsze przygotowanie uczniów do "Sprawdzianu klas szóstych";
Środki wydane na realizację lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.
Wkład własny Ogólny koszt
realizacji
gminy
(zł)
(zł)

Liczba szkół

Liczba
uczniów

Dotacja
otrzymana
(zł)

Chcę wiedzieć
więcej

8

493

45 000

68 314

113 314

Chcę wiedzieć
więcej II

40

1099

44 800

45 044

89 844

Razem

48

1592

89 800

113 358

203 158

Nazwa programu

—

organizacje pozarządowe
edukacyjnych:

uzyskały

dofinansowanie

następujących

projektów

Projekty edukacyjne

Kwota
dofinansowania

Liczba
projektów

Liczba organizacji
pozarządowych
realizujących
projekty

Liczba
beneficjentów

Edukacja patriotyczna dzieci
i młodzieży

50 000

5

5

1 200
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Alternatywne formy edukacji
(w tym edukacyjne projekty
kulturalne) oraz
wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży

440 167

39

25

12 000

Rozbudzanie
przedsiębiorczości dzieci i
młodzieży oraz kreowanie i
szkolenie liderów

100 837

10

7

2 000

68 468

9

9

400

48 000

4

4

170

390 000

2

2

138

1 097 472

69

52

15 908

Popularyzacja polskich
tradycji i obrzędów
Wymiana międzynarodowa
młodzieży
Przygotowanie i
prowadzenie szkoły
międzynarodowej oraz zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów
szkoły
Razem

Struktura środków finansowych Gminy Wrocław na realizację edukacyjnych zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe

Szkoła międzynarodowa
36%

Edukacja patriotyczna
5%

Wymiana międzynarodowa
4%
Polskie tradycje i obyczaje
6%

—

Edukacja alternatywna
40%

Szkolenie liderów
9%

w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, uroczystości i olimpiad
dofinansowano 136 placówek i instytucji na kwotę 492 851 zł.

ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CZASU WOLNEGO:
—

zorganizowano wypoczynek zimowy, z którego skorzystało ok. 6200 uczniów. Na
ten
cel
przekazano
z
budżetu
Miasta
kwotę
216
942
zł,
z tego na:
organizację zajęć otwartych w 59 szkołach i 4 MDK – 83 532 zł, uczniowie
uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych, plastycznych, muzycznotanecznych, świetlicowych i warsztatach komputerowych,
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—

—

—

—

—

—

organizację półkolonii dla dzieci młodszych w 16 szkołach i placówkach – 133
410 zł;
w czasie ferii letnich zorganizowano półkolonie w 18 szkołach i placówkach. Z
wypoczynku skorzystało ok. 1700 uczniów. Na ten cel przeznaczono z budżetu
Miasta kwotę 178 937 zł,
w ramach działalności Młodzieżowych Domów Kultury z zajęć pozalekcyjnych
skorzystało 53 766 dzieci i młodzieży - koszt funkcjonowania MDK-ów wyniósł
4 952 272 zł;
w okresie zimowym zorganizowano naukę jazdy na łyżwach dla chętnych uczniów
wszystkich szkół i placówek oświatowych Wrocławia, na trzech lodowiskach
udostępnionych przez MOSiR - przeznaczono na ten cel kwotę 150 tys. zł z
budżetu;
włączono się do realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus
trzy i jeszcze więcej” poprzez zorganizowanie bezpłatnych zajęć pływackich dla
rodzin wielodzietnych na siedmiu basenach szkolnych. Z zajęć tych korzysta
średnio 210 członków z rodzin wielodzietnych;
kontynuowano innowację pedagogiczną i organizacyjną w ramach realizacji
programu Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej „Od przedszkola do gimnazjum” w
Przedszkolach Nr: 28, 30, 34, 48, 71, 146, w Szkołach Podstawowych Nr: 17, 36,
51, 63, Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym Nr 3, w Gimnazjach Nr 12, 13, 14, 21
współfinansowano projekty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
prowadzone przez wrocławskie placówki oświatowe (33 600 zł), w tym m.in.:
L.p.

Projekt

Placówka

1

Szkoła Podstawowa Nr 22

Szkolny projekt edukacyjny
"Dziś mam w planie czytanie"

2

Elektroniczne Zakłady Naukowe

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej
młodzieży "Spotkania z muzyką"

3

Liceum Ogólnokształcące Nr V w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 5,
Zespół Szkół Nr 6

"Scena Młodzieżowa"

POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ESTETYKI SZKÓŁ I PLACÓWEK:
—

L.p.

Dział

1

801

2

w roku 2006 zrealizowano remonty i inwestycje w 58 placówkach oświatowych na
łączną kwotę ponad 37 000 000 zł, tj. o 32% więcej niż w roku 2005:
Rozdział

§4270

§6050 „małe
projekty”

§6050-WPI

% udziału % udziału
Wykonanie
placówek w placówek
(Razem)
2006 r.
w 2005 r.

80101 - szkoły
podstawowe

5 086 000

470 000

8 153 293

13 709 293

37

46

80104 przedszkola

2 834 280

300 000

790 000

3 924 280

11

12

222

3

80110 - gimnazja

2 315 000

788 000

1 307 000

4 410 000

12

11

4

80120 - licea
ogólnokształcące

1 848 000

669 000

1 927 000

4 444 000

12

12

5

80123 - licea
profilowane

1 511 000

-

-

1 511 000

4

3

6

80130 – szkoły
zawodowe

1 100 000

-

-

1 100 000

3

3

7

80195 Pozostała
działalność –
zadania wg
programów
ujętych w WPI

-

-

6 037 600

6 037 600

16

-

14 694 280

2 227 000

18 214 893 35 136 173

95

88

361 000

59 000

1 200 000

1 620 000

10 000

-

-

10 000

7 500

-

-

7 500

0,01

42 300

187 700

-

230 000

0,01

420 800

246 700

1 200 000

1 867 500

15 115 080

2 473 700

RAZEM DZIAŁ 801
85403 - ośrodki
szkolno
wychowawcze

8
9

854

85406 - poradnie

10

85407 - MDK

11

85410 - internaty

RAZEM DZIAŁ 854
OGÓŁEM

19 414 893 37 003 673

4
0,1

5

12

100

100

—

w ramach tych środków wykonano następujące inwestycje:
wykonano I etap modernizacji budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
przy ul. Inflanckiej za kwotę 993 293 zł, w tym 193 048 zł z dotacji celowej w
ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
wykonano II etap przebudowy Zespołu Szkół Nr 14 za kwotę 1 894 000 zł oraz
zadaszenie lodowiska za kwotę 669 000 zł przy al. Brücknera,
przebudowano budynek Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Rumiankowej na
potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 za kwotę 1 100 000 zł,
wykonano I etap przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 11 przy ul. Kamiennej za kwotę 1 000 000 zł (sala
gimnastyczna z zapleczem);

—

realizacja programów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym:
Programy

Kwota (zł)

wykonano przebudowę budynku i modernizację bloku żywienia Przedszkola
Nr 55 przy ul. Nowowiejskiej

190 000

wykonano wymianę stolarki okiennej z dociepleniem elewacji w Przedszkolu
Nr 99 przy ul. Inowrocławskiej

400 000

wykonano rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Krępickiej
wykonano przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 72 przy
ul. Trwałej dla potrzeb Szkoły Międzynarodowej

300 000

wykonano przebudowę sanitariatów w Gimnazjum Nr 22 przy ul. Lubelskiej

250 000

wykonano termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 23 przy
ul. Jastrzębiej

685 000
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wykonano przebudowę basenu w Szkole Podstawowej Nr 18 przy
ul. Poznańskiej

3 100 000

wykonano przebudowę zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Nr 15 przy ul. Chopina

330 000

wykonano przebudowę zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 przy
ul. Roosevelta
—

—
—

w ramach „małych projektów” inwestycyjnych i remontów zrealizowano:
remonty dachów w 15 placówkach za kwotę 4 238 600 zł,
modernizacje sanitariatów w 12 placówkach za kwotę 2 534 700 zł,
remont elewacji w 3 placówkach za kwotę 1 659 000 zł,
wykonano 1 203 napraw i remontów na łączną kwotę 3 363 005 zł,
dofinansowano ze środków remontowych wymianę sprzętu ogrodowego w 15
przedszkolach na kwotę 150 000 zł,
dofinansowano ze środków remontowych częściową wymianę stolarki okiennej
w 15 placówkach na kwotę 288 220 zł,
wykonano dokumentację na modernizacje i remonty przewidziane do realizacji
w latach następnych dla 33 obiektów;
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wymieniono częściowo
stolarkę okienną w 15 placówkach za kwotę 1 311 500 zł.
regulowano zaległości w 5 placówkach z tytułu zadłużenia w opłatach za
korzystanie ze środowiska na łączną kwotę 15 660 342 zł.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM OŚWIATOWYM:
—
—

—
—

—
—

administrowano 155 mieszkaniami zlokalizowanymi w budynkach placówek
oświatowych;
prowadzono 15 umów na reklamę w 154 lokalizacjach, 69 umów na dzierżawę
gruntów oświatowych, 12 umów na niepubliczną działalność oświatową; z tytułu
zawartych umów osiągnięto dochód ok. 1 700 000 zł netto;
przekazano do Zarządu Zasobu Komunalnego 6 nieruchomości;
przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług
transportowych osób niepełnosprawnych. Z transportu korzystało 110 dzieci, a
jego koszt w 2006 r. wyniósł 781 100 zł;
przeprowadzono 4 postępowania sądowe o eksmisję i egzekucję należności
wdrożono dodatkowo system „Zdalnego Monitoringu Zużycia Energii i Mediów” w 3
placówkach Szkole Podstawowej Nr 78, 90, 99.

OBSŁUGA
SCENTRALIZOWANEGO
ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ORAZ EMERYTÓW I RENCISTÓW PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH WROCŁAWIA
—

wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2006
L.p.
1

Zadanie

Kwota

Pomoc socjalna, w tym:

Liczba świadczeń

1 134 000

7 687

1.1

zapomogi

516 350

1 637

1.2

pomoc świąteczna

617 650

6 050
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2

dofinansowanie do wypoczynku

Razem pozycje 1,2
3

Pożyczki mieszkaniowe, w tym:

3.1

remontowe

3.2

budowa domu/kupno mieszkania

3.3

umorzenia z tytułu śmierci
pożyczkobiorcy

3.4

opłata czynszu mieszkaniowego

Razem pozycje 1,2,3
—

3 019 380

6 408

4 153 380

14 095

14 661 665

2 691

11 562 200

2 452

3 047 915

219

51 550

20

1 100

3

18 816 145

16 789

dodatkowo ze środków budżetowych udzielono 2 217 zapomóg zdrowotnych na
łączną kwotę 766 080 zł;
L.p.

Typ placówki

Kwota

Liczba
świadczeń

1

Przedszkola

128 650

365

2

Szkoły podstawowe

367 300

1 088

3

Gimnazja

26 650

69

4

Szkoły ponadgimnazjalne
i internaty

175 000

499

5

Inne

68 480

196

766 080

2 217

Razem

ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI:
—
—
—

—
—
—

zorganizowano 53 konkursy na stanowisko dyrektora szkół/placówek;
opracowano procedury przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacji
placówek;
dwukrotnie przeprowadzono akcję zbierania i scalania danych ze wszystkich szkół i
placówek oświatowych gminy za pomocą wymaganego ustawowo Systemu
Informacji Oświatowej;
wdrożono w szkołach podstawowych oprogramowanie Lotus Notes (70 placówek,
150 kont);
kontynuowano współpracę z 4 zespołami konsultacyjnymi, składającymi się z
koordynatorów na każdym poziomie kształcenia;
utworzono serwer edukacyjny oraz przeniesiono na serwer wszystkie konta
pocztowe użytkowników „edukacyjnych”;
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—
—

przygotowano aplikację „Uczniowie i dzieci wrocławskich szkół i przedszkoli”;
przeprowadzono analizę wyników egzaminów zewnętrznych, tj. sprawdzian w
klasie VI, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe.

EDUKACJA W SEKTORZE NIEPUBLICZNYM:
—

—
—

zarejestrowano w ewidencji 40 szkół i placówek niepublicznych, z czego 26
szkołom nadano uprawnienia szkoły publicznej; w przypadku 28 szkół i placówek
niepublicznych dokonano zmiany wpisu do ewidencji, z czego dla 25 szkół i
placówek dokonano również zmiany decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
Jednocześnie w drodze decyzji wykreślono z rejestru 93 szkoły i placówki, które nie
rozpoczęły działalności w zgłoszonym terminie lub zaprzestały działalności przez
okres dłuższy niż trzy miesiące;
udzielono 1 zezwolenia na założenie przedszkola publicznego prowadzonego przez
osobę fizyczną;
przygotowano projekt oraz wdrożono aplikację bazodanową "Rejestr szkół i
obsługa dotacji dla placówek niepublicznych".
Struktura szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji w 2006 r.
L.p.

Typ placówki

Liczba szkół

1

Przedszkole

2

2

Szkoła podstawowa

2

3

Gimnazjum

3

4

Liceum ogólnokształcące

2

5

Liceum uzupełniające

2

6

Szkoła policealna

7

Technikum uzupełniające

1

8

Placówka kursowa

7

21

Razem

40

SPORT I REKREACJI
ZREALIZOWANE PROGRAMY:
—

—

Młodzieżowe Centra Sportu – program realizowany w formie wspierania
finansowego szkolenia sportowego w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior i
młodzieżowiec, w 35 dyscyplinach objętych Ogólnopolskim Systemem Sportu
Młodzieżowego. Dofinansowanie otrzymało 61 Centrów, prowadzonych przez 33
kluby sportowe;
Grupy Szkolenia Podstawowego – program realizowany w formie wspierania
finansowego grup sportowych, które nie osiągały punktowanych wyników
sportowych, lub nie uczestniczyły w zawodach objętych Ogólnopolskim Systemem
Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży. Wsparciem objęto kilka tysięcy dzieci i
młodzieży z 45 wrocławskich klubów sportowych;
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—

—

—

—

—

—
—

—

imprezy oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne – zadanie było realizowane w
formie udzielania dotacji organizacjom pozarządowym, które organizowały zawody
sportowe, festyny rekreacyjne, zajęcia i imprezy uaktywniające sport i rekreację.
Dofinansowano 222 projekty;
sportowe, turystyczne i rekreacyjne ożywienie Odry – udzielono dotacji do
działań rozwijających sport, turystykę i rekreację na Odrze. Dofinansowano
prowadzenie ośmiu ogólnodostępnych przystani prowadzonych przez organizacje
pozarządowe działające w sportach wodnych. Wsparto organizację imprez
sportowych i rekreacyjnych – regat wioślarskich i kajakowych, żeglarskich na
Odrze;
imprezy cykliczne, całoroczne i systemowe - realizowane w formie wsparcia
finansowego konkretnych przedsięwzięć, przeprowadzanych przez organizacje
pozarządowe, o charakterze systemowym i całorocznym np. wrocławskiej części
Kalendarza Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady oraz
Akademickich Mistrzostw Wrocławia. Realizatorami zadania byli Szkolny Związek
Sportowy i Akademicki Związek Sportowy;
sport osób niepełnosprawnych – imprezy i szkolenia sportowe realizowane w
formie wspierania finansowego organizacji pozarządowych, w tym podobnie jak w
roku ubiegłym 8 imprez dla osób niepełnosprawnych;
stypendia dla młodzieży utalentowanej sportowo – przyznawane
dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki sportowe. Przyznano 245
stypendiów, w 25 dyscyplinach sportowych;
nagrody za wybitne osiągnięcia - nagrody przyznano 58 sportowcom, którzy
osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata, oraz 5 trenerom;
otwarte Mistrzostwa Wrocławia - zrealizowane w formie powierzenia zadania
Stowarzyszeniu „OMW”, które wraz z MOSiR Wrocław zorganizowało całoroczny
cykl zawodów w 35 dyscyplinach sportowych, dla dwudziestu pięciu tysięcy
mieszkańców Wrocławia;
Maraton Wrocław i Grand Prix na żużlu – wielkie imprezy sportowe promujące
Wrocław zgromadziły nie tylko rzesze uczestników maratonu, ale również ogromną
widownię. Imprezy cieszyły się także dużym zainteresowanie mediów, szczególnie
Grand Prix na żużlu;

Imprezy sportowo-rekreacyjne przeprowadzone przez MOSiR Wrocław w 2006 r.
Nazwa imprezy
L.p.
1
III Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Wrocławia
„Ferie zimowe 2006”
2
3
4
5
6
7

Festyn rekreacyjny „Uciechy zimy”
II Amatorskie Mistrzostwa Wrocławia W Slalomie Gigancie
Mistrzostwa Wrocławia w dwuboju siłowym
14. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - łyżwiarstwo
XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - short track
XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - jazda figurowa na lodzie

8
9
10
11

14. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - piłka siatkowa
14. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - biegi długie – 4 zawody
14. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - piłka nożna
V Grand Prix MOSIR W Slalomie Gigancie

12

Turniej Halowej Piłki Nożnej „Złote Jajo”

Liczba
uczestników
1 200
60
53
39
230
140
120
2 860
475
12 559
66
320
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13

14. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - pływanie

272

14

48. Biegi Przełajowe „Parasola” o Puchar MOSiR

345

15

40. Jubileuszowy Kolarski Mały Wyścig Pokoju

240

16
17

14. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - tenis ziemny
Bieg Siłacza

110

18

IX Bieg Sztafetowy O Puchar Wielkiej Wyspy

170

19

Dzień Dziecka, Turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej

280

20

Spartakiada ZUS

800

21

Festyn Z Okazji Dnia Dziecka „Pomagajmy sobie wzajemnie”

1 400

22
23

I Turniej Streetballa „Most Milenijny 2006”
Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w piłce nożnej halowej

39

24

II Festyn Rekreacyjn0- Kulturalny Noc Świętojańska ”Pilczyce 2006”

25

XVI Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta
Wrocławia WROCŁAW’CUP 2006

10

400
1 200
320

26

X Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w piłce nożnej halowej

27

IV Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Wrocławia

800

28
29

14. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - siatkówka plażowa
Wielki Festyn Policyjny

900

30

XXII Dolnośląski Maraton Pływacki o Puchar Wrocławia

86

31

Zakończenie Lata 2006 Festyn sportowo-rekreacyjny

90

32

Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Wrocławia

33

Piknik Urzędu Miejskiego Wrocławia

34

II WARSZTATY I MARATON FITNESS 2006

245

35

„Mikołaj Na Lodzie”

300

200

2 000

350
1 000

Ogólna liczba mieszkańców Wrocławia, którzy skorzystali z usług świadczonych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosła, podobnie jak w roku 2005 około
1 000 000.
W 2006 roku kontynuowano zmianę kierunku działalności Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego realizując hasło: „MOS - klub wrocławskich klubów, klub wrocławskich
uczniów”, zwiększając ilość dyscyplin i klubów objętych opieką pedagogiczno –
trenerską. Działalność MOS została rozszerzona o wioślarstwo, żeglarstwo, triathlon,
tenis stołowy i badminton – współpraca z UKS Milenium i KS AZS Politechnika
Wrocław, Juvenia Wrocław, Jacht Klub AZS, Fundacja Hobbit.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
—

zorganizowano i przeprowadzono seminaria, konferencje oraz fora dyskusyjne
adresowane przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych,
w których uczestniczyło ok. 300 osób, a dotyczące współpracy Miasta z
organizacjami pozarządowym;
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—

—

—

opracowano uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzenia Prezydenta,
regulujące problematykę związaną ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
w tym dotyczące:
programu współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.,
określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia dotacji
z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w
celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
określenia zasad organizowania otwartych konkursów na realizację zadań
publicznych oraz zasad udzielania dotacji organizacjom pozarządowym;
współpracowano i koordynowano działania w zakresie sporządzenia bazy o
organizacjach pozarządowych, konkursach i rozliczeniach. Obecnie w bazie
zarejestrowanych jest ok. 750 organizacji pozarządowych. Dzięki niej ograniczono
ilość dokumentów składanych przez organizacje wraz z ofertą na otwarty konkurs
ofert. W bazie umieszczanie są ogłoszenia oraz rozstrzygnięcia otwartych
konkursów ofert;
zaktualizowana została strona internetowa, na której można znaleźć m.in.
ogłoszenia konkursowe, akty prawne dotyczące organizacji pozarządowych,
sprawozdania z przeprowadzonych konferencji, program planowanych szkoleń,
programów z Unii Europejskiej oraz różnego rodzaju tematy związane
z działalnością organizacji pozarządowych, jak np. wolontariat, prezentacje
wrocławskich organizacji pozarządowych oraz aktualności.

KULTURA
MUZYKA

W roku 2006 Miasto dofinansowało prawie 90 wydarzeń muzycznych, najważniejsze z
nich to:
— 41 Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” - największa impreza muzyczna
we Wrocławiu. Od 2006 r. dyrektorem artystycznym „Wratislavii Cantans” jest
światowej sławy dyrygent Paul McCreesh;
— VII edycja Wrocławskiej Nagrody Muzycznej;
— Jubileuszowy Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova”. Liczba
słuchaczy ok. 7 000;
— Festiwal Jazz nad Odrą, liczba słuchaczy 3 250;
— Światowy Festiwal Kontrabasowy;
— X Festiwal Muzyki Dawnej „Muzyka dawna – Persona grata” - festiwal z udziałem
znakomitych artystów europejskich oraz orkiestry Arte dei Suonatori, ok. 2 000
słuchaczy;
— III Festiwal Trzech Baroków - cieszący się zainteresowaniem wrocławskich
melomanów festiwal muzyki dawnej;
— Wieczory Tumskie – cykl wykładów i koncertów w kościołach Ostrowa Tumskiego;
— Forum Musicum - koncerty prezentujące różne style muzyczne, z naciskiem na
muzykę dawną. Podczas tegorocznej edycji odbyło się 31 imprez, w których wzięło
udział ok. 800 osób;
— muzyka kameralna reprezentowana była przez projekty: Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej, Festiwal Muzyki Kameralnej „Wieczory w
Arsenale”, Festiwal Klawesynowy;
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—

—

—

—

projekty promujące muzykę gitarową: Festiwal Muzyki Gitarowej „GITARA 2006”,
cykl koncertów pt. „Podróże po strunach”, „Summer Guitar Festival”, pobicie
gitarowego rekordu Guinnessa (1 581 osób);
projekty operowe: ogromną popularnością cieszył się Festiwal Wagnerowski
przygotowany przez Operę Dolnośląską w Hali Stulecia. Spektakle obejrzało 9 171
widzów;
przygotowanie przez Teatr Polski premiery opery „Gwiazda” Zygmunta Krauzego
do libretta H. Kajzara, w reż. A. Makowieckiego. Spektakl został doceniony przez
krytyków otrzymując nominację do Wrocławskiej Nagrody Teatralnej;
imprezy plenerowe: cykl koncertów „Muzyka w ogrodach”.
Imprezy organizowane przez instytucje kultury:

Instytucja kultury
Teatr
Muzyczny Capitol
PPA
Klub Muzyki i Literatury

Filharmonia Wrocławska
Wrocławscy Kameralisci
Orkiestra Leopoldinum

W sumie

-

Średnia
frekwencja lub
liczba słuchaczy
75,4 %

Liczba
uczestników
ogółem
54 185

-

85 %

9 032

-

7432 słuchaczy
10 924
437 słuchaczy
3055 zwiedzających

22 koncerty
3
18

63,2%
b.d.
93,28 %

Za granicą

120 (w tym 2 premiery,
14 powtórek)*
36 spektakli,
koncertów, happeningów
154 imprezy muzyczne
8 spotkań autorskich
8 wystaw okolicznościowych
4 wystawy stałe
127 imprez
165 (w tym 130 edukacyjnych)
42 koncerty

34 786
32 700
26 922

Promocja muzyki za granicą i współpraca z instytucjami zagranicznymi:
— projekt Piramida Mozarta – dofinansowanie pobytu wrocławskiego kompozytora
Sławomira Kupczaka w Piramidzie Mozarta organizowanej przez ośrodek „Sounds
New” w Canterbury. Projekt dofinansowany częściowo ze środków unijnych;
— „Tanzolymp”, Fundacja Teatru Muzycznego „Capitol” – wyjazd młodzieży ze szkółki
baletowej na mistrzostwa tańca do Niemiec;
— dofinansowanie wyjazdu na Ukrainę zespołu Robotobibok;
— dofinansowanie wyjazdu do Australii Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca
WROCŁAW;
— Wratislavia Cantans, koncerty w Niemczech i Czechach;
— koncert
współczesnej muzyki rumuńskiej przygotowany przez Wrocławskie
Stowarzyszenie Muzyki Poważnej we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury;
— koncerty chóru Cantores Minores Wratislavienses, Orkiestry Leopoldinum;
— tournee chóru Akademii Muzycznej „Senza Rigore” w Czechach.
TEATR

Teatr
Wrocławski
Teatr
Współczesny
Wrocławski
Teatr Lalek

Premiery

Ogółem
Spektakle

Ogółem
liczba
widzów

Średnia
frekwencja

5

203

22 059

62%

5

289

43 746

80 %
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—
—

—

—

—

Wrocławski Teatr Współczesny
największy rezonans i dyskusje w mediach wzbudziły 3 premiery: Transfer!,
Kartoteka i Balladyna;
imprezy towarzyszące:
wszystkie premiery roku 2006 miały tzw. premiery studenckie: spotkania i
rozmowy młodzieży akademickiej z realizatorami i aktorami przedstawienia,
z okazji premiery Transferu! zorganizowano projekcję filmu dokumentalnego
Dziki Zachód Śląska w reż. Ute Badury oraz dyskusję panelową wokół
Transferu!,
Sztuka we Współczesnym – w tym cyklu odbyły się wystawy rysunku i
malarstwa,
z okazji premiery Kartoteki zorganizowano wystawę fotografii wszystkich
przedstawień Tadeusza Różewicza zrealizowanych w Teatrze Współczesnym
oraz portretów Autora Kartoteki;
nagrody i wyróżnienia: Nakręcana pomarańcza Anthony'ego Burgessa w reżyserii
Jana Klaty została rekomendowana przez jury I Ogólnopolskiego Konkursu na
Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej do prezentacji
podczas XXXI Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2006”;
Wrocławski Teatr Lalek:
Udział w festiwalach zagranicznych:
II Międzynarodowym Festiwalu Debiutów Artystów Lalkarzy,
tournee po Stanach Zjednoczonych Ameryki ze spektaklem „Ostatnia ucieczka”
w reż. A. Maksymiuk;
od sierpnia 2006 r. rozpoczęła działalność Scena Letnia w Teatrze Lalek.

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego
W 2006 r. przygotował następujące projekty:
— Projekt Sources – Research – Innovation,
— Archipelag Tadeusza Różewicza,
— Konferencja „Horyzonty”,
— Ślady włoskie,
— „Linia ciała”,
— Międzynarodowa konferencja „Perfomatyka: perspektywy rozwojowe”,
— Warsztaty teatralne,
— 5 wydawnictw,
— Działalność Archiwum,
— Współpraca z Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards – New
Stagiaires Programme,
— Wystawa prac “Przestrzeń w Teatrze Laboratorium” w Rzymie.
Łączna liczba uczestników: 11 650.

—
—
—
—
—

Kluczowe przedsięwzięcia Ośrodka Jerzego Grotowskiego to:
Archipelag Tadeusza Różewicza - Wrocław 2006,
Przegląd teatralny „Teatr – Miejsce – Spotkanie”, podczas którego zaprezentowały
się cztery eksperymentalne zespoły pochodzące ze Środkowej Europy,
„Matura Teatralna” - przegląd grup licealnych i klas teatralnych,
Pasaż Teatralny „Między teorią a praktyką teatralną,
międzynarodowa Konferencja „Horyzonty”, poświęcona pracy Workcenter of Jerzy
Grotowski and Thomas Richards,
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—
—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

wymiana Prac Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego z Ośrodkiem
Grotowskiego,
wymiana Prac „Ślady włoskie/Tracce Italiae”, z niezależnymi teatrami włoskimi,
Międzynarodowe seminarium praktyczne „Linia ciała w teatrze”.
Inne instytucje teatralne (organizacje pozarządowe):
Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” – 24 spektakle, łączna liczba
widzów na spektaklach we Wrocławiu 2 000. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty
dla 96 uczestników;
II edycja Festiwalu „Brave. Przeciwko wypędzeniom z kultury. Głosy Azji” Liczba
wydarzeń ogółem – 49. Liczba widzów ogółem – 2 200;
Grupa
Artystyczna
Ad
Spectatores
pod
wezwaniem
Calderona
- realizacja i prezentacja spektakli grupy - premiery: 6, spektakle: 104;
Grupa Teatralna AT, premiera „Arabskiej nocy” reż. Monika Dawidziak;
Fundacja ERDO, czytanie współczesnych dramatów rosyjskich - CAFE TEMAT;
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, premiera „Rozkładu jazdy”
Petra Zelenki, reż. Stanisława Melskiego;
Stowarzyszenie Kej–os–the–at–er, organizacja II Środkowoeuropejskich Spotkań
Teatralno-Cyrkowych;
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, Wrocławskie Spotkanie Teatrów
Jednego Aktora 2006;
Stowarzyszenie Teatr Perfomer, Instytut Sztuki Nowej, Festiwal Sztuk
Intuitywnych;
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - program integracyjny uczelni artystycznych:
5 dyplomów zbiorowych we współpracy PWST, ASP i AM, zagrano 50 publicznych
przedstawień;
Artyści na bruku, realizacja spektaklu „Błogosławiony Czesław – patron
Wrocławia”;
Stowarzyszenia Busker Bus, realizacja festiwalu Sztuki Ulicznej.

MUZEA

Muzeum
Muzeum Miejskie
Wrocławia
Muzeum
Architektury

—
—

Liczba

Liczba

Liczba

wystaw

odwiedzających

wydawnictw

25

39 886 (Ratusz)

10

17

17 000

8

Muzeum Miejskie:
Ratusz – 25 wystaw czasowych; 39 886 zwiedzających;
Arsenał – 4 wystawy stałe; 5 czasowych;
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—

10 wydawnictw;
Muzeum Miejskie Wrocławia wzbogaciło się o „Skarb z Bremy”.

—

Muzeum Architektury:
17 wystaw czasowych;
2 wystawy pokonkursowe;
7 prezentacji z cyklu „Galeria Jednego Projektu”;
9 wykładów otwartych;
8 wydawnictw;
38 lekcji muzealnych, liczba uczestników- 1039.

—

Teatralne przedsięwzięcia interdyscyplinarne:
Międzynarodowy Festiwal Kabaretowy WROCEK 2006, ok. 1 600 widzów.

—
—
—
—
—

PLASTYKA
—

—

—
—

—

—

w ramach obchodów 60-lecia Akademii Sztuk Pięknych znaczącą dotację otrzymały
projekty przygotowane przez wrocławską uczelnię. Na szczególne wyróżnienie
zasługują następujące przedsięwzięcia:
album „Sztuka i środowisko artystyczne we Wrocławiu 1946– 2006”,
realizacja III Międzynarodowego Konkursu Rysunku,
utworzenie Otwartej Pracowni Gepperta,
wystawa Urban Design,
Déjá vu - wystawa młodych;
w ramach projektu Narodowy Program Kultury Znaki Czasu, przy znaczącym
wsparciu gminy, Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych kontynuowało
tworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej;
organizacja Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu w latach 2006-2008;
przy wsparciu finansowym gminy powstaje we Wrocławiu centrum sztuki
nowoczesnej, głównie video artu. Organizatorem jest Fundacja WRO Centrum
Sztuki Mediów;
Dolnośląskich Wystaw Sztuki „...ciąg dalszy - Inne Media 2006”. Interesujący
projekt, kończący cykl sześciu dużych wystaw odbywających się co roku, połączony
z konkursem na najlepsze prace artystów z Wrocławia i Dolnego Śląska.
Organizatorem przedsięwzięcia był Oddział Wrocławski Związku Polskich Artystów
Plastyków;

miejskie instytucje kultury zajmujące się sztukami plastycznymi:
Biuro Wystaw Artystycznych
Galerie

Wystawy
liczba
frekwencja

Galeria
25
31482
Awangarda
Galeria
17
22490
Design
Galeria Szkła
remont galerii
i Ceramiki

Edukacja, performances, video
Ilość
frekwencja
37

2686

0

0
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Studio BWA
RAZEM

7
49

705
54677

33
70

902
3588

Najważniejsze projekty zrealizowane w roku 2006: „Shadows of humor – przykra
sprawa CZeSKA wystawa”, „Szkło zbliża”- wystawa zorganizowana we
współpracy z ASP, Pablo Picasso/1881-1973/ „Pokój”, współprodukcja
z jeleniogórską BWA i pokaz najnowszego filmu Katarzyny Kozyry „Opowieść
zimowa”.
Galeria Entropia

Wystawy
Liczba
18

frekwencja
4790

wystawy
pokazy,
performances,
wykłady,
40
spotkania autorskie
Dziecięca Wytwórnia Filmowa
40

1682
9 uczestników

W roku 2006 Dziecięca Wytwórnia Filmowa została uhonorowana nagrodami i
wyróżniona za działalność na międzynarodowych festiwalach poświęconych
filmom animowanym w kategorii filmu dziecięcego i tworzonych przez dzieci,
m.in.: w Niemczech, na Cyprze, w Czechach, Łodzi i Krakowie.
W Strasbourgu, w ramach współpracy w dziedzinie audiowizualnej między Alzacją
i Dolnym Śląskiem prezentowany był projekt autorstwa Alicji Jodko.
Galeria Miejska
W 2006 roku zrealizowanych zostało 11 wystaw i 4 działania połączone z
wykładem. Frekwencja na wszystkich projektach to ok. 7 000 osób.
Najciekawsze projekty to: wystawa fotografii Arno Fischera, wystawa
fotograficzna Bukareszt – Mały Paryż, wystawa prac Elżbiety Terlikowskiej.
Ognisko Kultury Plastycznej
Działalność merytoryczna prowadzona była w 3 pracowniach rysunku i
malarstwa, pracowni rzeźby, pracowni grafiki warsztatowej, pracowni grafiki
komputerowej, pracowni tkaniny artystycznej i pracowni konsultacyjnej. W
zajęciach uczestniczyło 141 osób. Wzorem lat poprzednich pracę Ogniska Kultury
Plastycznej zamykała wystawa prac uczestników zajęć. W lipcu 2006 roku odbył
się także plener malarsko-rysunkowy.

W 2006 r. dofinansowano projekty w ramach następujących zadań:
kacja kulturalna dzieci i młodzieży

Ofert
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jęto

ta

acja kulturalna dzieci i młodzieży
zacja programu kulturalnego dla dzieci
dzieży „Klub pod Brzozami”
zyczne pejzaże” – edukacja muzyczna dzieci
oratorium wrażliwości estetycznej
ecznej”
m

00
00
000
000

kacja międzykulturowa
acja międzykulturowa dzieci i młodzieży
Działania adresowane do ludzi w wieku poprodukcyjnym
demia Sztuki Trzeciego Wieku”

t

jęto

ta
00

t

jęto

ta
00

Imprezy cykliczne
okazjonalne.
Liczba imprez i
uczestników
19 imprez
1.480 uczestników

Instytucja kultury Stałe formy działalności
edukacyjnej, artystycznej
Liczba grup, uczestników
Klub Pod
Kolumnami

8 stałych form
9 grup
160 uczestników
Ośrodek
10 stałych form
Postaw
11 grup
Twórczych
175 uczestników
Wrocławski
Klub 16 stałych form
Anima
21 grup
155 uczestników
Wrocławski
Klub 15 stałych form
Formaty
13 grup
1.170 uczestników
Wrocławskie
5 stałych form
Pracownie Edukacji 31 grup
Kulturalnej
780 uczestników
54 stałych form
Razem
85 grup
2.440 uczestników

Liczba
uczestników
ogółem
1.640

30 imprez
3.587 uczestników

3.762

44 imprez
4.048 uczestników

4.203

35 imprez
3666 uczestników

4.836

1 konferencja
95 uczestników
129 imprez
12.876 uczestników

875
15.316

Na szczególną uwagę zasługuje projekt Ośrodka Postaw Twórczych pn.
„Niewidzialna Mapa Wrocławia”. Efektem dwuletniej współpracy pomiędzy
Ośrodkiem Postaw Twórczych i niewidzącymi mieszkańcami Wrocławia jest
katalog 31 miejsc, mających wyjątkowe znaczenie dla osób niewidomych,
dokumentowanych za pomocą fotografii, opisu i dźwięku.
Projekt ten został zaprezentowany w BWA oraz w formie wydawnictwa.
Książka w twardej oprawie zawiera 61 fotografii, płytę CD z dźwiękiem i
plikami tekstowymi, także pismem brajlowskim. Publikacja ukazała się języku
polskim, niemieckim, angielskim i jest dostępna w sprzedaży w całej Polsce.

FILM
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Miasto dofinansowało kilka wyróżniających się przeglądów i mniejszych festiwali
filmowych oraz projektów łączących w swojej koncepcji film z działaniami
multimedialnymi. Do najbardziej znaczących należą:
— Festiwal Kina Niezależnego KAN,
— Spektakl Multimedialny „Rytuał” Czernobyl- Ukraina-Wrocław,
— Przegląd Młodej Wrocławskiej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach- SURVIVAL;
Dofinansowano również dwie produkcje telewizyjne – film biograficzny Andrzeja Sapiji
oraz zrealizowaną dla Teatru Telewizji sztukę „Trelemorele” w reżyserii Piotra
Łazarkiewicza, której pokazy przedpremierowe odbyły się w Teatrze Narodowym w
Warszawie i Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu.
STYPENDIA

W ramach programu stypendiów i pomocy jednorazowej dla młodych
twórców przyznano 45 stypendiów artystycznych (w tym stypendia całoroczne
i jednorazowe): 3 teatralne, 11 plastycznych, 29 muzycznych, 2 baletowe na
łączną kwotę 118 850 zł.
ORGANIZACJA
I
PLENEROWYCH:
—

—

KOORDYNACJA

PROJEKTÓW

KULTURALNYCH

I

IMPREZ

ŚWIĘTO WROCŁAWIA - WROCŁAW NON STOP. Między 23 czerwca a 2 lipca 2006
r. zorganizowano obchody Święta Wrocławia połączone z trzecią edycją Festiwalu
Wrocław Non Stop. W ciągu kilku dni około 200 tysięcy osób bawiło się na ponad
100 imprezach w całym mieście. Poza tradycyjnymi nurtami imprez zorganizowano
na wrocławskim Rynku koncerty gwiazd: Joe Satriani, Al Jarreau, Buena Vista
Social Club/Eliades Ochoa;
Imprezy plenerowe na terenie wrocławskiego Rynku. W 2006 roku na terenie
Rynku zrealizowano 146 imprez plenerowych, z czego 20, to duże imprezy
plenerowe, a pozostałe to mniejsze działania artystyczne. Na wyróżnienie
zasługują: koncerty gwiazd w ramach Festiwalu Wrocław NON STOP, „Malowanie
Obrazów z Miss World” „Święto Niepodległości – Parada Niepodległości”,
„Sylwester”.

NADZÓR ORGANIZACYJNY I MERYTORYCZNY NAD INSTYTUCJAMI KULTURY

Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (MBP) na koniec 2006 roku
liczyła 57 filii i 4 centra biblioteczne. Sukcesywnie wdrażano program
modernizacji, unowocześniania pracy bibliotek oraz rozszerzania oferty usług
bibliotecznych. W czerwcu w budynku Mediateki zostało otwarte Centrum Edukacji
Interaktywnej „Multicentrum”. MBP we Wrocławiu w oparciu o zintegrowany
program biblioteczny ALEPH realizuje komputeryzację podstawowych procesów
bibliotecznych. W 2006 roku zarejestrowanych było 109 880 czytelników,
odnotowano 2 626 975 wypożyczeń. Poza podstawowym wypełnieniem funkcji
gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych, MBP prowadzi szereg działań
upowszechniających czytelnictwo oraz kierowanych do osób starszych
i niepełnosprawnych.
DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW KULTURY

236

W 2006 r. stworzono bogatą ofertę programową, w dziedzinie animacji społeczno–
kulturalnej, edukacji kulturalnej i promocji wydarzeń artystycznych. Działalność
statutową realizowano poprzez koła zainteresowań (plastyczne, muzyczne,
choreograficzno-wokalne i teatralne), zajęcia dla osób dorosłych, a także cykliczne
spotkania i imprezy osiedlowe oraz prezentacje wystawiennicze
—

Centrum Sztuki „Impart”
Rodzaj działania
Spektakle teatralne
Koncerty
Festiwale
Wystawy
Imprezy plenerowe
RAZEM

Liczba działań
10
19
3
7
4
43

Liczba widzów
3 103
9 534
205 000
350
7 700
225 687

W 2006 roku Centrum Sztuki „Impart” poza prowadzeniem działalności
statutowej zorganizowało: 42 edycję Wrocławskiego Festiwalu „Jazz Nad
Odrą”, „XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”,
uroczystości rocznicowe: „Obchody I rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła
II”, „Paradę Niepodległości”, „Requiem Pro Pace” – koncert w Hali Ludowej w
25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
W Centrum Sztuki Impart prowadzi działalność artystyczną Teatr Piosenki. W
2006 roku wystawiono 44 spektakle.
—

Centra kultury
Centra
Kultury

Stałe formy
działalności
edukacyjnoartystycznej:
-ilość grup
-liczba uczestników

C.K. „Agora”

33
696
O.D.T.
39
“Światowid”
490
C.K. Wrocław- 21
Zachód
370
C.K. „Zamek” 24
472
—

Imprezy cykliczne:
-ilość
-liczba
uczestników

Inne działania:
-ilość
-liczba
uczestników

8
6 440
5
2871
27
10 000
18
4501

9
1750
7
1230
9
10 250
62
11 922

Liczba
uczestników
ogółem

8 886
4 591
20 620
16 895

Ośrodek Działań Artystycznych „FIRLEJ”
Rodzaj działania
Spektakle teatralne i muzyczne
Koncerty
Wystawy
Pokazy filmowe
Inne imprezy
RAZEM

Liczba działań
84
84
6
3
22
199
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Liczba widzów
12 600
13 440
300
200
3000
29 540

PROMOCJA KULTURY, PROJEKTÓW EUROPEJSKICH I WYMIANY KULTURALNEJ

Projekty zainicjowane i organizowane lub współorganizowane przez Urząd:
— wskrzeszenie kultu błogosławionego Czesława – patrona Wrocławia:
opublikowanie książki „Tutelaris Silesiae. Błogosławiony Czesław we
Wrocławiu”,
wyprodukowanie filmu dokumentalnego pt. „Śladami błogosławionego
Czesława”,
pełnoplastyczna rekonstrukcja głowy bł. Czesława, konserwacja pieczęci i
powłok tekstylnych z relikwiarza bł. Czesława w klasztorze Dominikanów,
sympozjum naukowe;
— tablice upamiętniające wybitnych wrocławian umieszczane w miejscach z nimi
związanych: uhonorowano R. Wojaczka, Krąg Ekumeniczny „Una Sacra”, A.
Cieszyńskiego, F. Pautscha, J. Elsnera, R. Spiskego, S. Rosponda;
— powołanie Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia w Dziale Dokumentacji Życia
Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
— Skarb Wrocławski - udział w przygotowaniu wizyt w Bremie, koordynacja prac
związanych z umową między wszystkimi stronami (Galeria Neusse w Bremie,
Muzeum Miejskie, Wydział Kultury, Wydział Finansów);
— III Międzynarodowy Festiwal Opowiadania – faza przygotowawcza zmierzająca do
powołania dyrektora programowego, biura festiwalu oraz określenia ram
instytucjonalnych i programowych festiwalu.
Współpraca z mniejszościami narodowymi i związkami kombatanckimi:
— obchody rocznicy Nocy Kryształowej „Krystallnacht – nie zapomnimy”;
— pamiątkowe obeliski na mogiłach „Polaków spod Znaku Rodła” (Fundacja „Polskie
Gniazdo”);
— współpraca ze Społecznym Komitetem Budowy Krzyża na Cmentarzu Żołnierzy
Polskich;
— akademia w rocznicę deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR;
— renowacja sztandaru Obszaru Lwów Armii Krajowej;
— sfinansowanie przejazdu kombatantów AK do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wymiana kulturalna z zagranicą:
— V Festiwal Wyszehradzki (Stowarzyszenie Festiwal Wyszehradzki), sierpieńgrudzień 2006, (łącznie ok. 200.000 widzów);
— „Dni Bohemistów” na Uniwersytecie Wrocławskim;
— udział w Międzynarodowym Festiwalu Performance „Navinki” w Mińsku –
zaprezentowanie spektaklu „Odlot” W. Stefanika;
— program stypendialny ZEIT – Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius;
— przygotowanie planu wizyty studyjnej we Wrocławiu przedstawicieli świata kultury
z Kopenhagi;
— koncert Marty Sebestyen z okazji 50-lecia Powstania Węgierskiego, listopad 2006.
Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim:
— konferencja naukowa „Jaka Europa? Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty
wspólnoty europejskiej”;
— sesja naukowa „Język polski dziś i w przyszłości” w ramach obchodów Roku Języka
Polskiego;
— „Poradnia Językowa – Telefon Porad Językowych”;
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—
—
—

IX Dolnośląski Festiwal Nauki, ponad 1500 przedstawicieli nauki i sztuki, 82 000
uczestników;
parafialne konkursy piosenki religijnej;
Wrocławski Przegląd Kultury Studenckiej „W górach jest wszystko, co kocham”.

Upowszechnianie literatury:
— Turniej Jednego Wiersza im. R. Wojaczka;
— Zajęcia Wrocławskiego Studium Literackiego;
— „Czwartki Literackie. Spotkanie z literatami”.
Projekty wydawnicze:
— kontynuacje:
IX tom serii Wrocławskie Studia Wschodnie,
IX tom „Rocznika Wrocławskiego” ,
XIV seria wydawnicza „Z kołatką” ,
Dolnośląski Rocznik Literacki „Pomosty”, nr 11 ,
10. nr pisma artystyczno-literackiego „Rita Baum”;
— nowe projekty wydawnicze:
praca zbiorowa pod red. B. Brosia „Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich”,
„Na granicy światła. Biblijne wątki Wiedzy krzyża Edyty Stein” ,
„Teatr bez majtek i inne szkice” Józefa Kelery,
„Dwunasta w południe. Sprawa demonstracji w dniu 25 sierpnia 1968” Natalii
Gorbaniewskiej,
„Wrocławskie zadymy” Padraice’a J. Kenneya;
— 3. wydanie „Encyklopedii Wrocławia”.
Promocja Wrocławia:
obchody 60-lecia Polskiego Radia Wrocław;
— wydanie ilustrowanego zbioru wierszy (z płytą CD) L. Janerki i T. Brody pt.
„Puszka-cacuszko”;
— obchody 25-lecia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej;
— wystawa „Szlak do Wolności” w Starym Ratuszu;
— koncerty: „Legendy rocka” i „Polsko-czeska Kraina Łagodności”;
— sesja naukowa „SPCzS 1981-2006”;
— wyprodukowanie 12 odcinków „Kroniki Wrocławia” w zapisie cyfrowym;
— obchody 25-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
— XV Jubileuszowa Gala Mody i Sztuki.
—

Projekty europejskie:
koordynacja współpracy między instytucjami kultury, a Biurem Zarządzania
Funduszami Europejskimi;
— udział w społecznych konsultacjach Regionalnego Programu Operacyjnego;
— organizacja szkolenia dla instytucji kultury poświęconego nowemu okresowi
finansowania w latach 2007-2013.
—

Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus
Przygotowanie pierwszej edycji literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus
i transmisja gali wręczenia nagród w telewizji TVP 1.
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus - najważniejsza nagroda w dziedzinie
twórczości prozatorskiej w języku polskim lub tłumaczonej na język polski. Nagroda
jest przyznawana corocznie pisarzom pochodzącym z Europy Środkowej, którzy
podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do
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refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Laureatem pierwszej edycji został
Jurji Andruchowycz z Ukrainy.
Utworzenie Muzeum Solidarności i Walki z Totalitaryzmem
W ramach przygotowań do powołania Muzeum wspólnie z Instytutem
Pamięci Narodowej zorganizowano dwie wystawy plenerowe „Twarze
wrocławskiej bezpieki” i „Stan wojenny na Dolnym Śląsku” oraz wydano
publikację pt. „Twarze wrocławskiej bezpieki”.
Pozostałe projekty:
Wrocławski Park Rozrywki, udział w targach branżowych na których
zaprezentowano ofertę Wrocławia, wykonanie wstępnego studium wykonalności,
działania promocyjne w kilku największych pismach branżowych na świecie,
rozmowy i negocjacje z firmami z całego świata w sprawie inwestycji;
— miasteczko westernowe „Jack’s City”, koordynacja prac oraz nadzór nad realizacją
inwestycji;
— zabytkowe tramwaje, wykonanie spisu inwentarzowego zabytkowego taboru MPK,
negocjacje z partnerami w sprawie uruchomienia zabytkowej trasy tramwajowej;
— fontanna multimedialna, przygotowanie projektu do realizacji;
— opracowanie Programu Rozwoju Rekreacji dla Wrocławia;
— z okazji 50 rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 r. przy ul. Drobnera we
Wrocławiu odsłonięto rzeźbę ku czci Bohaterów Węgierskich.
—

OCHRONA ZDROWIA I SPRAWY SPOŁECZNE

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Prowadzenie
poradni
i
ośrodków
terapeutycznych
dla
osób
niepełnosprawnych i ich rodzin:
— działania informacyjne, poradnictwo i szkolenia dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. Z informacji Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych
korzysta ok. osób 5500 rocznie;
— wyposażenie w umiejętności społeczne, stymulacja rozwoju psychoruchowego
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia,
zapewnienie opieki w godzinach popołudniowych. Z programu skorzystało 55
uczestników;
— program rozwoju indywidualnego potencjału i nabycia umiejętności społecznych
przez osoby z niepełnosprawnością. Z programu skorzystało ok. 80 osób
niepełnosprawnych oraz 28 opiekunów tych osób, 16 wolontariuszy i 12
terapeutów;
— rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez sztukę – warsztaty teatralnoruchowe. W skali roku z programu skorzystało ok. 1500 osób;
— zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, prowadzenie
zajęć usprawniających i rehabilitacji ruchowej, warsztatów rozwoju umiejętności
psychospołecznych oraz aktywności twórczej. Z zajęć skorzystało ok. 80 osób;
— wsparcie środowiskowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z zajęć korzysta 23
podopiecznych;
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uniezależnienie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich od osób trzecich,
uświadomienie osobom po urazach rdzenia kręgowego oraz ich rodzinom
problematyki funkcjonowania osoby niepełnosprawnej poprzez cykl zajęć
teoretycznych i praktycznych. W zajęciach uczestniczyło 50 osób poruszających się
na wózkach oraz 10 osób z ich rodzin;
wszechstronna pomoc osobom z problemami psychicznymi, integracja grupy,
podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości w miejscu dziennego pobytu
poprzez warsztaty, szkolenia, zajęcia nauki języków obcych,
zajęcia
arteterapeutyczne, klub filmowy i szachowy. W zajęciach uczestniczyło ok. 120
osób;
rehabilitacja społeczna chorych psychicznie i ich rodzin poprzez kontakt
z twórczością artystyczną, integracja społeczna osób chorych psychicznie i ich
rodzin. Skorzystało ok. 1000 osób;
organizacja zajęć arteterapii, ergoterapii, zajęć ruchowych oraz warsztatów
wsparcia i umiejętnego reagowanie w chwilach pogorszenia chorobowego.
Z różnych form pomocy skorzystało ok. 600 osób;
stworzenie systemu wsparcia społecznego w środowisku osoby z zaburzeniami
psychicznymi, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego życia,
organizowanie pomocy ze strony rodziny i innych osób. Grupa samopomocy dla 33
osób;
prowadzenie w Ośrodku Orator indywidualnej terapii mowy dzieci niesłyszących,
grupowego treningu słuchowego, grupowej terapii pedagogicznej, choreoterapii,
prowadzenie szkoleń i terapii dla rodziców dzieci z wadą słuchu, organizacja
warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i specjalistów. Zajęcia prowadzone dla
132 rodzin.

Realizacja programu „Wrocław bez barier”
—
—
—
—

W ramach programu przeprowadzono:
badania dotyczące aktualnej sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych;
ogłoszono konkurs fotograficzny „Wrocław bez barier”;
realizowano kampanię informacyjno-promocyjną poprzez kolportaż plakatów
reklamujących program;
zorganizowano cykl spotkań na temat problemów osób niepełnosprawnych
z młodzieżą szkolną we wrocławskich szkołach średnich.

Realizacja programu „WROCŁAW-LWÓW”

Celem programu jest tworzenie nowych oraz poszerzanie istniejących
organizacji pozarządowych i przedstawicieli organów samorządowych,
instytucji państwowych z Wrocławia i Lwowa poprzez organizowanie
seminariów, konferencji, warsztatów, staży, wizyt studyjnych, spotkań
młodzieży i organizowanie wystaw. W różnych działaniach, programach i
projektach uczestniczyło ok. 2 000 osób.
Program aktywacji bezrobotnych

Zadania realizowane w ramach programu „Aktywizacja Bezrobotnych - Wspomagane
zatrudnienie jako efektywna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”:
— WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wypracowanie skutecznych
metod aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i z
zaburzeniami psychicznymi. Program obejmował: monitorowanie pracy osób
zatrudnionych, przygotowanie kandydatów do zatrudnienia, uczestniczenie w
praktykach zawodowych u pracodawców, szkolenie kandydatów na trenerów pracy.
Programem objęto 65 osób.
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DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET - ograniczenie skutków bezrobocia poprzez
przygotowanie grupy bezrobotnych osób po 45 roku życia do włączania się w rynek
pracy i możliwość korzystania z pomocy psychologa, prawnika, doradcy
zawodowego i grupy samopomocowej. Z pomocy skorzystało 293 osoby, w tym 24
wzięły udział w kursach zawodowych, 30 osób w grupach wsparcia oraz grupach
samopomocowych.

Kuchnie charytatywne

Dożywianie osób bezdomnych i potrzebujących – 6 działających w mieście kuchni
charytatywnych wydawało ok. 2 700 posiłków dziennie.
Prowadzenie schronisk, noclegowni i innych miejsc stałego udostępnienia
schronienia osobom bezdomnym:
— readaptacja społeczna poprzez udostępnienie miejsc noclegowych oraz łaźni. W
2006 przyjęto 2793 osoby. Z łaźni skorzystało 9 093 osób, z pralni 1584 osób, z
punktu magazynowego – 739 osób;
— uruchomiono pierwsze mieszkanie chronione, w którym zamieszkało 5 rodzin (5
kobiet i 9 dzieci);
— zapewnienie całodobowego pobytu w lokalu na okres 6 miesięcy do czasu
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ośrodku przebywało 50 osób,
w tym 18 dzieci i 32 osoby dorosłe;
— prowadzenie domu socjalnego dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS – 15
osób. Czasowego schronienia udzielono 48 osobom;
— zmniejszenie obszarów niedożywienia na terenie aglomeracji Wrocławia poprzez
zapewnienie zaopatrzenia w bezpłatną żywność. Przekazano potrzebującym
386 887,63 kg żywności za pośrednictwem 48 organizacji pozarządowych;
— przygotowano wieczerze wigilijne dla ok. 1000 osób bezdomnych, przebywających
we wrocławskich noclegowniach i schroniskach oraz ponad 500 osób samotnych,
będących w trudnej sytuacji socjalnej. W ramach
realizowanego zadania
przygotowano również ok. 700 paczek dla osób, które nie mają możliwości
uczestniczenia w spotkaniach wigilijnych.
Prowadzenie ośrodków poradnictwa obywatelskiego, ośrodków udzielających
pomocy mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
ośrodków wspomagających rozwój organizacji pozarządowych:
— szkolenie wrocławskich organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków
finansowych z EFS oraz szkolenia specjalistyczne podnoszące umiejętności
organizacji w zakresie właściwego korzystania ze środków publicznych. Łącznie
skorzystało ze szkoleń i porad ok. 650 osób.
— opracowanie Informatora Społecznego zawierającego informacje o usługach
społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe
działające we Wrocławiu;
— doradztwo, szkolenia, działania edukacyjne, mające na celu rozwijanie wiedzy i
umiejętności osób czynnie działających w organizacjach w zakresie pozyskiwania
środków i wykorzystywania nowych technologii na potrzeby organizacji;
— pomoc prawno–socjalna, aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, poprawa warunków życia ubogich osób pochodzenia polskiego oraz
mniejszości narodowej romskiej. Z porad skorzystało 400 osób;
— aktywizacja młodzieży szkolnej do działań w ramach wolontariatu - utworzono 25
grup wolontarystycznych;
— pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - zorganizowano szkolenia w wymiarze 300
godzin, w których uczestniczyło 42 osoby;
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podniesienie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i wolontariuszami,
podnoszenie kwalifikacji liderów organizacji pozarządowych i zwiększenie
sprawności organizacyjnej, zainicjowanie wymiany doświadczeń i współpracy
między organizacjami. Przeprowadzono ok. 700 godzin indywidualnych porad;
udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej – 9000 porad;
edukacja społeczna w zakresie szkodliwości sekt oraz uzależnień - udzielono 338
porad telefonicznych, 483 porad listownych. Odbyło się 361 spotkań
indywidualnych, w których uczestniczyło 1 723 osoby.

Kluby seniora oraz ośrodki aktywizujące osoby starsze

W realizacji zadania bierze udział 29 organizacji z terenu Wrocławia obejmując swym
działaniami ok. 10 000 osób starszych.
Stacjonarna opieka hospicyjna

Z pomocy w ramach opieki hospicyjnej skorzystało 117 pacjentów w terminalnym
okresie życia.
Program wspierania repatriantów
Celem programu jest pomoc repatriantom przybywającym do Wrocławia oraz
zamieszkałym we Wrocławiu w przystosowaniu się do nowych warunków życiowych. W
2006 roku dla trzech zaproszonych rodzin Gmina zapewniła lokale mieszkalne,
niezbędne wyposażenie mieszkań oraz świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.
Prowadzone były działania związane z przygotowaniem mieszkań na przyjazd
repatriantów, udzielaniem pomocy podczas załatwiania spraw w urzędach
i instytucjach, adaptacją w nowym środowisku, prowadzeniem pracy socjalnej,
monitoringiem sytuacji repatriantów i członków ich rodzin, zatrudnieniem oraz pomocą
prawną. W trakcie roku zawarto cztery umowy na aktywizację zawodową
repatriantów. W ramach pomocy na rzecz przybyłych w 2006 roku repatriantów,
dokonano wypłat dla 14 rodzin na pokrycie kosztów przejazdu oraz dla 13 rodzin na
zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, a także częściowego zwrotu kosztów remontu
dla dwóch rodzin.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji realizowane w populacji
dzieci i młodzieży to:
— program profilaktyki wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci
i młodzieży, prowadzony jako kompleksowe zajęcia rehabilitacyjne na sali
gimnastycznej, siłowni i basenie. Wykonano 17 920 zabiegów rehabilitacyjnych na
sali gimnastycznej i 18 734 na basenie kąpielowym. Badania lekarskie wykonano u
4 120 dzieci;
— program badań profilaktycznych wczesnego wykrywania wad wzroku i choroby
zezowej u dzieci i młodzieży - badaniami objęto 4002 dzieci w wieku do 6 lat.
Wady wzroku stwierdzono u 506 dzieci. Badania w zakresie wczesnej diagnostyki
wad i schorzeń wzroku oraz leczeniem rozpoznanych wad objęto 13 771 uczniów.
Wady wzroku stwierdzono u 3 617;
— program profilaktyczno-diagnostyczny wczesnego wykrywania wad i schorzeń
narządu słuchu oraz niedosłuchu u dzieci i młodzieży - badaniami
audiometrycznymi objęto 13 771 uczniów;
— Wrocławska Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie - w 47 placówkach wychowania
przedszkolnego realizowano programy zdrowotne dla dzieci i rodziców.
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Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie metod edukacji zdrowotnej.
W programach wzięło udział około 4200 dzieci;
program pomocy dla rodzin wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”realizowany we współpracy z Centrum ds. Rodziny. W ramach programu wykonano
następujące zadania:
szczepienie p/grypie - 378 dzieci oraz 60 rodziców,
konsultacje i poradnictwo dotyczące chorób alergicznych - 22 dzieci,
konsultacje i poradnictwo stomatologiczne - 35 dzieci,
konsultacje i poradnictwo ortopedyczne - 17 dzieci,
pokrycie kosztów dopłaty rodziców dzieci korzystających z programu
profilaktyki wad postawy - 133 dzieci;
program edukacji zdrowotnej i wczesnej profilaktyki chorób piersi u dziewcząt
„Samobadanie piersi” - pielęgniarki podczas 779 godzin nauczyły podstawowych
zasad samobadania piersi 3 354 uczennice.

Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji, realizowane w
populacji osób dorosłych to:
— program
profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych dla 40 i 50-letnich
mieszkańców Wrocławia - realizowany jest na terenie 61 placówek podstawowej
opieki zdrowotnej. Z badań profilaktycznych w 2007 skorzystało 3 843 osób, w
tym: 2051 40-latków i 1792 – 50-latków. W ramach programu wykonano 406
specjalistycznych konsultacji kardiologicznych oraz 252 badania diagnostyczne;
— Antytytoniowy Punkt Konsultacyjny dla dorosłych. Z programu
skorzystało 185
osób. W wyniku prowadzonego poradnictwa 39 osób zaprzestało palenia tytoniu;
— programy
edukacyjno-diagnostyczny
dla
chorych
na
cukrzycę
i ze schorzeniami metabolicznymi -w ramach programu w 11 punktach
edukacyjnych udzielono 2835 porad edukacyjnych, 157 porad z zakresu żywienia
oraz ok. 100 porad psychologicznych. Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało ok. 300
osób. Przeprowadzono 9 szkoleń dla uczestników programu, w każdym spotkaniu
uczestniczyło ok. 60 osób;
— program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - w ramach programu
wykonywane są badania ankietowe, badania spirometryczne, konsultacje lekarskie
oraz
działania
w
zakresie
edukacji
zdrowotnej. Programem objęto ok. 1300 osób;
— program
promocji świadomego rodzicielstwa ,macierzyństwa i naturalnego
karmienia noworodków i niemowląt - prowadzenie edukacji zdrowotnej dla kobiet
ciężarnych oraz przyszłych rodziców dotyczącej przygotowania do porodu
naturalnego oraz opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. W zajęciach
edukacyjnych uczestniczyło ok. 700 osób;
— Program Aktywności Ruchowej. W ramach programu prowadzone są: konsultacje
lekarskie, zajęcia ruchowe oraz edukacja zdrowotna z uwzględnieniem roli diety w
życiu. W programie uczestniczyło 356 osób;
— programy promocji zdrowia poprawiające jakość życia i bezpieczeństwo psychiczne
przewlekle i nieuleczalnie chorym. Program objęci są pacjenci przebywający w
Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych na terenie Wrocławia oraz podopieczni zespołu
opieki paliatywnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii;
— programy promocji zdrowia i profilaktyki realizowane w środowisku pracy.
Programami objęto pracowników MPK, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Urzędu
oraz placówek oświatowych. Zrealizowano następujące działania: szczepienia
profilaktyczne WZW, program prewencji bólów kręgosłupa, badania przesiewowe w
kierunku profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz program edukacyjny
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dotyczący uzależnień. Łącznie z oferty edukacyjno-diagnostycznej skorzystało 2
000 osób.
Programy profilaktyki chorób nowotworowych:
program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet
„Samobadanie piersi” - działalność edukacyjną prowadzono w 52 stałych Punktach
Nauki Samobadania. Łącznie zbadano 15 633 kobiet. Na konsultację onkologiczną
skierowano 3 676 kobiet, 619 kobiet skierowano do innych specjalistów. Raka
piersi rozpoznano u 80 kobiet. W okresie 11 lat realizacji programu łącznie wykryto
520 nowotworów piersi;
— program
profilaktycznych
badań
genetycznych
rodzinnego
występowania raka. Zaproszono do wypełnienia ankiet ok. 1600 osób z grup
podwyższonego i wysokiego ryzyka. Wykonano 665 badań;
— program profilaktyki chorób nowotworowych skóry i czerniaka. Wyniki realizacji
programu wykonano 2044 konsultacji lekarskich zmian skórnych, usunięto 1928
zmian, wykryto 75 nowotworów złośliwych. Z programu skorzystało 877 osób.
—

Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji, realizowane
przez organizacje pozarządowe
W ramach programów pacjenci korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych, wsparcia
psychologicznego, badań diagnostycznych monitorujących problemy zdrowotne oraz
edukacji zdrowotnej. W 2006 roku wykonano:
— rehabilitację osób z otępieniem psychicznym - 30 osób;
— program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet po mastektomii - 50 kobiet;
— warsztaty informatyczne, porady psychologiczne, zajęcia
arteterapeutyczne,
trening umiejętności kulinarnych oraz grupa wsparcia dla dorosłych osób z
problemami psychicznymi - 103 osoby;
— badania profilaktyczne i diagnostyczne u dzieci z otyłością - 150 dzieci;
— rehabilitacja mowy u laryngektomowanych - 27 osób;
— wczesne wykrywanie chorób nowotworowych krwi u osób z grup wysokiego
i podwyższonego ryzyka zachorowań oraz promowanie honorowego dawstwa
szpiku;
— kurs dla wolontariuszy - 56 osób.
Kampanie edukacyjno – profilaktyczne i prozdrowotne:
Wrocławskie Dni Walki z Hałasem - „Patrzę i widzę – słucham i słyszę”.
Zorganizowane zostały konkursy dotyczącej profilaktyki wad i schorzeń narządu
wzroku i słuchu. Wpłynęło 64 prac, nagrodzono 23 uczniów i przyznano
wyróżnienia dla nauczycieli;
— Wrocławskie Dni Profilaktyki Astmy i Alergii - kampania była skierowana do
najmłodszych mieszkańców Wrocławia – dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Na bezpłatne konsultacje zgłosiło się 106 dzieci, wykonano 25
badań spirometrycznych i 85 testów alergicznych. Dodatni wynik testów
stwierdzono u 65 dzieci;
— Światowy Dzień Serca. Program obejmował cykl wykładów edukacyjnych nt.
profilaktyki chorób układu krążenia, badania poziomu glukozy, cholesterolu,
ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG, konsultacje kardiologiczne, porady
psychologiczne i antynikotynowe.
—

Program stowarzyszenia zdrowych miast polskich
W ramach programu analizowano wskaźniki zdrowotne mieszkańców oraz zbierano
informacje do diagnozy epidemiologicznej. We współpracy z Regionalnym Centrum
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Krwiodawstwa przeprowadzono akcje krwiodawstwa wśród pracowników Urzędu.
Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia badań profilu zdrowia mieszkańców.
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zapobieganie AIDS
— programy wspomagania osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz ich
rodzin:
program „Pozytywny dialog”. W ramach programu prowadzono grupy wsparcia
dla osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, wizyty w
Klinice Chorób Zakaźnych, dyżury wolontariuszy, wizyty domowe, udzielono
pomocy w znalezieniu miejsca w szkole dla dziecka zakażonego HIV,
dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, ponadto udzielono pomocy
materialnej dla 5 rodzin, a także zorganizowano Dzień Dziecka i Mikołajki dla 35
dzieci oraz Wigilię dla 69 osób;
program „ Regionalny telefon zaufania”. Przyjęto 1 129 zgłoszeń, po
przeprowadzeniu rozmów doszło do 41 bezpośrednich spotkań ze specjalistami,
wykonano 150 telefonów zwrotnych do instytucji i stowarzyszeń w sprawach
dzwoniących klientów;
— realizacja programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS:
w programach edukacyjnych wzięło udział około 5 000 osób. Programy
skierowane był do osób młodych oraz do osób, których praca wymaga
odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych;
w kampanii informacyjnej skierowanej do kobiet, mieszkanek Wrocławia oraz
pielęgniarek i położnych uczestniczyło ok. 5 000 osób. Uczestnicy kampanii
otrzymali
materiały
edukacyjno-informacyjne
dotyczące
zapobiegania
zakażeniom HIV u dzieci;
w akcji informacyjno-edukacyjnej przeprowadzonej na Dworcu Głównym PKP i
w jego okolicach wzięło udział ok. 500 osób, w tym 278 osób przebadało się w
kierunku HIV i HCV;
Stowarzyszenie Plus Minus zorganizowało konferencję z okazji Światowego Dnia
AIDS nt. „Dziecko żyjące z HIV w rodzinie i społeczeństwie”;
w Forum ds. Uzależnień Miasta Wrocławia udział wzięło 75 osób.
ZWALCZANIE NARKOMANII

Program przeciwdziałania narkomanii w ramach poradni
i ośrodków
terapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych
Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia. W
ramach programu:
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—

—

—

zrealizowano zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli
w ramach kampanii profilaktycznej;
— zrealizowano programy szkoleniowe i porady dla rodziców i nauczycieli;
— podjęto zajęcia terapeutyczne z osobami eksperymentującymi;
— podjęto działania terapeutyczne dla osób uzależnionych;
wprowadzono program Street Workers na Dworcu Głównym PKP i jego okolicach,
gdzie specjaliści udzielają porad socjalnych i medycznych, kierują do poradni i
noclegowni, prowadzą rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i zmiany trybu
życia oraz kierują na badania w kierunku zakażeń wirusem HIV, HCV i innych
chorób zakaźnych;
zorganizowano konferencję na temat: „Agresja w relacji rodzic – dziecko. Szukaj
porozumienia ze swoim dzieckiem”;
— na potrzeby kampanii profilaktycznej i realizacji w/w programów
wydano wiele materiałów informacyjno-edukacyjnych.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
szkolnej oraz opiekunów:
— Wrocławski Program Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Program tworzy 131 szkół.
Z programów edukacyjnych, profilaktycznych, sportowych skorzystało 65 165
uczniów, 1 556 nauczycieli i 272 rodziców i 87 wolontariuszy;
— realizacja programów autorskich promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. W
programach uczestniczyło 28 133 uczniów i 254 rodziców. Sfinansowano 10
spektakli teatralnych „Ważna sprawa”, w których udział wzięło 1000 uczniów;
— szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W szkoleniach wzięło udział 13142
uczniów, 1056 nauczycieli,18 rodziców 87 wolontariuszy. Łączna liczba wszystkich
uczestników szkoleń 14 303 osoby;
— Młodzieżowy Punkt Antynikotynowy. Z oferty Młodzieżowego Punktu
Antynikotynowego skorzystało 12 940 uczniów;
— konkursy dla uczniów. W konkursach międzyszkolnych uczestniczyło 785 uczniów,
a w Festiwalu Sztuki Młodzieży 1 041 uczniów;
— Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju. Program adresowany jest do
młodzieży szkolnej i akademickiej. W ramach programu zorganizowano: szkolenia
dla młodzieży, seminaria z udziałem ekspertów w zakresie przygotowania do życia i
pełnienia ról społecznych, audycje internetowe, prezentacje prac młodych artystów
„Galeria Młodych Artystów”, stronę internetową, kampanię społeczną „Poświętuj
komuś święta”. Łącznie z oferty Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju
skorzystało ok. 2 000 osób.
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
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—

realizacja programów profilaktyki środowiskowej. Celem realizowanych zadań jest
zapewnienie dzieciom i młodzieży pozbawionym prawidłowych wzorców
wychowawczych możliwości modelowania zachowań społecznych, rozwijania
potrzeb poznawczych i twórczych poprzez organizacje zajęć profilaktycznych w
środowisku lokalnym tj: podwórka, boiska szkolne itp. Liczba osób objęta
programem ok. 13 000;

świetlice i kluby młodzieżowe. W 63 świetlicach środowiskowych dzieci i młodzież
korzystały z pomocy socjalnej, konsultacji psychologicznych, profilaktyki
uzależnień, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego. Opieką w świetlicach i
klubach objętych jest ok. 1 600 dzieci dziennie;
— wypoczynek letni i zimowy. Celem akcji było zagospodarowanie czasu wolnego,
zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie dzieciom opieki wychowawców,
realizację programów profilaktyki edukacyjnej oraz możliwości rozwoju osobistego
ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i rozwijania talentów. W ramach
akcji Zima opieką objęto 2 008 dzieci, z wypoczynku letniego skorzystało ok.
3 500 dzieci i młodzieży.

—

Programy prowadzone przez poradnie, ośrodki terapeutyczne, ośrodki
interwencji kryzysowej
W ramach programów prowadzone były:
— systemowa terapia rodzin i związków ze środowisk zagrożonych chorobą
alkoholową;
— terapia dla dorosłych dzieci alkoholików oraz dla współuzależnionych;
— treningi zapobiegania nawrotom picia;
— programy terapii integracyjno-mediacyjne dla osób uzależnionych i
współuzależnionych;
— programy skierowane do ofiar przemocy domowej;
— treningi zachowań asertywnych dla osób uzależnionych od alkoholu;
— program umiejętności animacyjno-terapeutycznych skierowany do dzieci i
młodzieży;
— program adresowany do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w formie terapii
systemowej i psychoterapii indywidualnej, zabaw psychologicznych oraz treningów;
— praca z osobami mającymi trudności przystosowawcze;
— warsztaty:
program dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych,
program dalszego zdrowienia dla osób współuzależnionych,
grupa edukacyjno-terapeutyczna dla matek,
grupa dla ofiar przemocy,
praca nad złością,
trening interpersonalny,
program terapeutyczny dla DDA,
praca nad poczuciem własnej wartości,
trening asertywnych zachowań abstynenckich,
warsztaty terapeutyczne dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych,
warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin z problemem alkoholowym,
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grupa terapeutyczno-edukacyjna dla młodzieży z rodzi obciążonych
uzależnieniem;
— grupa wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dla osób w sytuacji kryzysowej;
— poradnictwo prawno-socjalne;
— kompleksowe działania interwencyjne wobec ofiar przemocy.
W ramach programów realizowanych przez poradnie, ośrodki terapeutyczne, ośrodki
interwencji kryzysowej pomocy udzielono 116 278 osobom.
—

Działalność klubów abstynenta
Z oferty Klubów Abstynenta skorzystało ponad 2 000 osób.
Praca komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych
Procedura w sprawie podjęcia leczenia odwykowego:
wpłynęło 842 podania o objęcie leczeniem odwykowym,
wobec 184 osób Komisja umorzyła postępowanie,
przeprowadzono 758 wywiadów środowiskowych,
na zaproszenie Komisji zgłosiło się 427 osób, z którymi przeprowadzono
rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
na badania przez biegłego skierowano 716 osób w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia
odwykowego, badaniom poddało się 368 osób,
do sądu rejonowego skierowano wnioski o wydanie postanowienia o obowiązku
leczenia odwykowego wobec 558 osób.
Z pomocy Komisji skorzystało ok. 2400 osób;
— opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż/podawanie
napojów alkoholowych: Rozpatrzono 1330 wniosków, 1310 podmiotów
otrzymało opinię pozytywną Komisji.
—
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Działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, realizowało:
— Centrum Integracji Społecznej. W 2006 roku w zajęciach aktywizacji
społecznej i zawodowej udział wzięło 80 osób bezrobotnych. W ramach
programu prowadzono szkolenia dotyczące podnoszenia i nabywania
kwalifikacji w następujących zakresach: prac budowlanych, opieki nad
innymi osobami, poligrafii, porządkowania terenów zielonych. W wyniku
programu 71 osób podwyższyło dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz kursach językowych
udział wzięło 58 osób;
— Klub
Integracji Społecznej „Alfa” - z oferty obejmującej porady
psychologiczne, prawne, program aktywizacji zawodowej, kursów języka
angielskiego skorzystało 933 osoby;
— Fundacja „In Posterum” – w ramach programu „Szansa dla kobiet”
realizowane były szkolenia i warsztaty mające na celu poprawę jakości
życia osób niepracujących zawodowo oraz przywrócenie podstawowych
umiejętności społecznych, pozwalających na efektywne funkcjonowanie
w społeczeństwie. Z programu skorzystało ok. 200 osób.

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres działań Ośrodka limitowany był w 2006 r. z jednej strony ograniczeniami
ustawowymi co do kierunku, charakteru i możliwości finansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań realizowanych
przez samorządy powiatowe na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, z drugiej
potrzebami wynikającymi z analiz:
— rynku pracy,
— zarejestrowanego w PUP bezrobocia w grupie osób niepełnosprawnych,
— zatrudnienia w zakładach pracy chronionej,
— zatrudnienia na subsydiowanych stanowiskach pracy.
Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych wydatkowano łącznie kwotę 502
737 zł, w tym:
— tytułem
zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne – 3 600 zł,
— pożyczki – 273 500 zł,
— instrumenty rynku pracy – 1 542 zł,
— szkolenia – 224 095 zł.
Zawarto 6 umów pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast 13
osobom niepełnosprawnym umorzono pożyczki na kwotę 291 269 zł.
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112 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy skierowano na kursy
szkolenia zawodowego, w tym 7 w ramach rent szkoleniowych. Koszt szkoleń
zakończonych w ubiegłym roku zamknął się kwotą 224 095 zł.
W odniesieniu do pracowników i pożyczkobiorców, którzy nie wywiązali się z
warunków zawartych umów, prowadzono działania zmierzające do odzyskania
środków PFRON. Ogółem prowadzono 67 spraw, w tym 28 sprawy dotyczące
pożyczek i 39 refundacji kosztów nowo tworzonych miejsc pracy.
Działania Ośrodka nie związane bezpośrednio z finansowaniem ze środków PFRON
ukierunkowane były w szczególności na:
— monitorowanie rynku pracy osób niepełnosprawnych, a w tym:
zarejestrowanego bezrobocia,
zatrudnienia w zakładach pracy chronionej,
zatrudnienia na utworzonych z udziałem środków PFRON miejscach pracy,
— pozyskiwanie nowych partnerów współuczestniczących w rozwiązywaniu
problemów środowiska osób niepełnosprawnych;
— prowadzenie doradztwa organizacyjno – prawnego i ekonomicznego dla
osób niepełnosprawnych podejmujących samodzielną pracę, szerokiego
doradztwa w zakresie rehabilitacji zawodowej;
— podnoszenie
świadomości pracodawców o potrzebach i prawach
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, celach i istocie rehabilitacji
zawodowej i społecznej;
— poradnictwo
i konsultacje dla pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne na otwartym i chronionym rynku pracy;
— współudział w realizacjach programów: Wrocław bez barier, Trener,
Absolwent, itd.;
— opiniowanie proponowanych zmian w systemie wspierania zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
(projektów
ustaw
i
rozporządzeń
wykonawczych);
— czynny
udział w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, Rady Programowej WSON, zespołów aktywizujących
osoby niepełnosprawne dotychczas bezczynnych zawodowo.
PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Z dniem 1 grudnia 2005 r. rozpoczęto likwidację samodzielnego publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni przy ul. Legnickiej 61. Przetarg na
nieruchomość przy ul. Legnickiej 61 w 2005 roku ogłosił, w uzgodnieniu z Miastem, jej
właściciel, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „POPOWICE”, zawierając jako warunek
wykonywanie świadczeń zdrowotnych przynajmniej w zakresie, w jakim były
realizowane przez Miasto. Przejęcie zadań przez wygrywającego przetarg tj.
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 25/27, nastąpiło z dniem 1
marca 2006 r. NZOZ przejął realizację zadań z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej dla ponad 13 000 mieszkańców.
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W zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży świadczenia przejął
samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Oddział Dzienny Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży, z siedzibą we Wrocławiu przy

ul. Białowieskiej 74a.

Pracowników samodzielnego publicznego zakładu, którzy realizowali zadania
podlegające przekazaniu, zatrudnił w trybie art. 231 Kodeksu pracy NZOZ, tzn.
podmiot przejmujący zadania.
W związku z dyspozycją zawartą w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącą
mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie zakładu, mienie zostało sprzedane w
celu zaspokojenia wierzytelności zakładu.
Księgi rachunkowe likwidowanego zakładu zamknięto na dzień 31 sierpnia
2006, a czynności likwidacyjne zakończono zgodnie z uchwałą do dnia 30
listopada 2006 roku.

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ
MIASTA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Zestawienie zadań realizowanych w 2006 r., dostosowujących obiekty do wymagań
sanitarnych lub technicznych:
L.p

Nazwa zadania

1

SP Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy PROVITA – przebudowa infrastruktury
zakładu; modernizacja ciągów komunikacyjnych, przebudowa apteki, pogotowia
ratunkowego, garażu, budowa przyłącza wod.-kan. i kanalizacji w piwnicach w bud. A,
modernizacja hydroterapii, wykonanie drogi dojazdowej i modernizacja istniejącej
nawierzchni
SP ZOZ Wrocław Stare Miasto - Remont Przychodni Specjalistycznej Leczenia
Psychiatrycznego i Uzależnień pl. Podwale 13; roboty dekarsko-blacharskie
SP ZOZ Wrocław Stare Miasto - Dostosowanie pod względem sanitarno-higienicznym
przychodni przy pl. Dominikańskim 6; modernizacja gabinetu zabiegowego i toalet,
wykonanie żaluzji, zakup szafek
NZOZ „Karmed” - termomodernizacja budynku i modernizacja windy oraz ciągów
komunikacyjnych w przychodni ul. Bończyka 20, docieplenie ścian elewacji budynku,
remont dobudówki, izolacja stropodachu
NZOZ „Medicor” - modernizacja budynku przychodni przy ul. Trzebnickiej 88: wymiana
drzwi wejściowych, ułożenie posadzki z płytek na klatce schodowej
NZOZ „Ars Medica” - modernizacja instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Potockiego 2;
wykonanie pokrycia dachowego oraz roboty dodatkowe
NZOZ „Amicur” - modernizacja budynku przychodni przy ul. Orzeszkowej; izolacja tarasu
i remont stropodachu
NZOZ „Multi Medyk” - modernizacja budynku przy ul. M. Borna 1/3; wykonanie
docieplenia ścian elewacji
NZOZ „Na Biskupinie” - przebudowa wejścia głównego i wykonanie wejścia odrębnego
oraz przebudowa pomieszczeń przychodni zdrowia przy ul. Olszewskiego; modernizacja
pomieszczeń lekarskich, sanitariatów
NZOZ „Ama Vita”
- modernizacja budynku przy ul. Canaletta 4: modernizacja

2
3
4

5
6
7
8
9
10
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Kwotawykonanie
637 000

20 000
80 000
350 000

20 000
184 800
54 290
159 400
112 160
57 400

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

laboratorium, przebudowa holu z recepcją, malowanie gabinetów lekarskich
NZOZ Zawidawie II - modernizacja budynku przy ul. Inflanckiej 39: docieplenie ścian
elewacji, przebudowa kotłowni na gabinety lekarskie, wymiana pionu kanalizacyjnego
SP ZOZ Szpital dla Szkół Wyższych - zakupy sprzętu rehabilitacyjnego
NZOZ „Gaj” - modernizacja budynku Przychodni ul. Krynicka 51: docieplenie ścian
elewacji budynku
NZOZ PLR - modernizacja budynku przychodni przy ul. Sułowskiej 41: docieplenie ścian
elewacji budynku, modernizacja gabinetów lekarskich, wymiana instalacji elektrycznej
NZOZ „Pulsantis” - docieplenie elewacji wraz z wymiana okien w budynku przychodni,
malowanie ,wymiana parapetów
NZOZ „Starmed” - modernizacja przychodni przy ul. Młodych Techników 15, wymiana
stolarki okiennej, ścian elewacji budynku od strony patio, grzejników, roboty malarskie.
SP ZOZ „CELMED” - remont ośrodka opieki zdrowotnej ul. Celtycka 15/17: wykonanie
wentylacji, klimatyzacji, modernizacja oświetlenia, roboty glazurnicze
SP ZOZ Wrocław- Fabryczna - program modernizacja żłobków przy ul. Krowiej i
Kłodnickiej; wymiana instalacji co, cw, zw, instalacji elektrycznej, remont łazienek,
wymiana stolarki okiennej i podłóg, oddymianie klatek, modernizacja kuchni i pralni
SP ZOZ Wrocław Stare Miasto modernizacja pomieszczeń na Poradnię Terapii
Uzależnień przy ul. Podwale 7; roboty ogólno budowlane, wymiana instalacji co, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie podjazdu, w celu adaptacji pomieszczeń na
Poradnię Uzależnień
SP ZOZ Wrocław Stare Miasto - zakupy inwestycyjne dla Poradni Terapii Uzależnień przy
ul. Podwale 7; pierwsze wyposażenie Poradni Uzależnień w środki trwałe o niskiej wartości
Wydział Zdrowia- zakupy inwestycyjne do projektu MULTICentrum dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej; zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem informatycznym
Wydział Zdrowia – wydatki związane z nadzorem nad realizowanym inwestycjami
SP ZOZ Szpital dla Szkół Wyższych - modernizacja obiektu przy ul. Chopina; opracowanie
projektu przebudowy i remontu oddziału rehabilitacji i układu ruchu

360 000
208 000
300 000
160 000
350 000
350 000
133 000
766 420
510 000

100 000
863 300
25 500
155 000

POMOC SPOŁECZNA
Celem działań podejmowanych w ramach pomocy społecznej w 2006 r. było przede
wszystkim zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak
również tworzenie warunków sprzyjających życiowemu usamodzielnieniu osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
Szacujemy, iż około 5 % mieszkańców Wrocławia w skali roku obejmowanych jest
pomocą społeczną.
W 2006 roku na realizację zadań MOPS wydatkował kwotę 176 385 943 zł, w tym
na realizację poszczególnych zadań przeznaczono:
— na zadania zlecone Gminie
- 76 061 378 zł;
— na zadania własne Gminy
- 72 524 177 zł;
— na zadania własne Powiatu
- 18 360 230 zł;
— na zadania zlecone Powiatowi 798 729 zł.
Dodatkowo wydatkowano:
— środkami PFRON, w wysokości 8 641 429 zł na rehabilitację społeczną osób
niepełnosprawnych;
— 24 428 434 zł na funkcjonowanie 9 całodobowych Domów Pomocy Społecznej;
— 122 900 zł na mieszkanie chronione;
—
9 471 472 zł na 4 samodzielne placówki opiekuńczo wychowawcze.
MOPS oraz jednostki nadzorowane pozyskały 1 610 140 zł ze środków
zewnętrznych - kontrakty wojewódzkie, Europejski Fundusz Społeczny, Urząd
Marszałkowski Dolnego Śląska.
W sprawach przyznania świadczeń udzielanych przez MOPS wydano 114 844 decyzji
administracyjnych.

253

Budżet MOPS w 2006 roku
10,95%

0,48%

zadania zlecone Gminie
zadania własne Gminy
45,34%

zadania własne Powiatu
zadania zlecone Powiatowi

43,23%

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA (Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA DOTOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA)

8,23%

14,78%

4,63%
10,25%
21,33%

5,03%

4,04%

31,71%
zasiłki i pomoc w naturze

dodatki mieszkaniowe

usługi opiekuńcze

ośrodki pomocy społecznej

"Posiłek dla potrzebujących"

rodziny zastępcze

ośrodki wsparcia

placówki opiekuńczo wychowawcze

ZADANIA ZLECONE MIASTU FINASOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

9%

1%
1%
2%

87%
zasiłki stałe

składki na ubezpieczenie zdrowotne

Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Rodzaje świadczeń finansowanych z budżetu Miasta w 2006 r.
Rodzaj pomocy

Liczba osób
korzystających
z pomocy
10 755
2 270

Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
W tym dotacja z budżetu państwa
Zasiłki celowe na pokrycie kosztów posiłków (program „Posiłek
dla potrzebujących”
Zasiłek celowy na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
Zdarzenie losowe
Sprawienie pogrzebu
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8 486
2
21
103

Kwota
świadczeń
12
2
1
2

718
448
375
699

758
776
000
041

800
73 950
208 377

Rodzaje świadczeń finansowanych z budżetu Państwa w 2006 r.
Liczba osób
Kwota świadczeń
korzystających
z pomocy
2 009
6 605 932

Rodzaj pomocy
Zasiłek stały
Składki zdrowotne ZUS
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

1 717
129

536 885
1 219 185

Dożywianie dzieci i młodzieży we Wrocławiu w 2006 r.
(program „Posiłek dla potrzebujących”)
Koszt
Środki z
dożywiania
budżetu Gminy
ogółem
1 451 727
499 409

Liczba dożywianych
dzieci i młodzieży
szkolnej
3 339

Ilość opłaconych
posiłków

Średni koszt
posiłku

377 869

3,84

DODATKI MIESZKANIOWE
Kwota wypłaconych dodatków – ogółem

17 977 537

Liczba osób, którym decyzją przyznano dodatek
Ilość dodatków
Średnia wartość dodatku

9 930
18 164
163 11

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Wykonanie zadań powiatu finansowanych przez PFRON w 2006 roku.
Rodzaj świadczenia

Ilość osób

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny jednostek
Dofinansowanie zakupu sprzętu reh., przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i
technicznych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji turystyki osób
niepełnosprawnych
Ogółem

3 315 (w tym 965
opiekunów)
225
5 umów
2 581

Wykonanie
1 833 002
65 125
55 297
2 037 460

261
109

547 552
807 181

73 umowy

363 927
8 435 193

Ponadto z usług Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w 2006 roku skorzystało
456 osób.
PRACA SOCJALNA I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNE

Pracą socjalną objęto 4 009 osób i rodzin. Interweniowano w 380 sprawach
kryzysowych. Poradnictwo specjalistyczne w zakresie porad i informacji o
prawach i uprawnieniach – najczęściej w sprawach możliwości podjęcia
zatrudnienia, przekwalifikowania się, uzyskania bądź wyegzekwowania
należnych
świadczeń
alimentacyjnych,
rentowych,
emerytalnych,
rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienia opieki
całodobowej i leczenia uzależnień - prowadzono dla 5 250 osób i rodzin.
255

Podejmowano także działania na rzecz readaptacji społecznej i aktywizacji
bezrobotnych
klientów
pomocy
społecznej
przy
udziale
doradców
zawodowych i we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej oraz PUP. Pilotażowo prowadzony był program – Prac Społecznie
Użytecznych.
USŁUGI OPIEKUŃCZE I
ZAMIESZKANIA KLIENTA

SPECJALISTYCZNE

USŁUGI

OPIEKUŃCZE

W

MIEJSCU

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczono dla 2 551 osób (w ramach
zadań własnych) oraz specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych dla 129 osób z
zaburzeniami psychicznymi. Z usług świadczonych przez pracowników DUO najczęściej
korzystały osoby samotne, obłożnie chore. Usługi świadczyło 118 etatowych
opiekunek oraz przeciętnie w miesiącu 416 opiekunek zatrudnionych na umowę
zlecenie.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2006 roku.
Koszt usług
opiekuńczych i
specjalistycznych
usług opiekuńczych
ogółem
9 411 292

Środki z
rezerwy
budżetowej
Wojewody

1 219 185

Środki z
budżetu
Gminy

Liczba osób
objętych
pomocą w tej
formie w skali
roku

8 192 107

2 551

Liczba
wypracowanych
godzin usług

Wpływy z
odpłatności
klientów

932 189,5

1 526 024

USŁUGI REALIZOWANE W PLACÓWKACH O CHARAKTERZE DZIENNYM

Usługi te realizowane były w pięciu Dziennych Domach Pomocy Społecznej
przeznaczonych dla osób starszych oraz w trzech Ośrodkach OpiekuńczoAdaptacyjnych w tym jednym przeznaczonym dla dzieci i dorosłych:
— DDPS „Pogodna Jesień” ul. Litewska 20
- dla 147 osób;
— DDPS ul. Żeromskiego 37
- dla 50 osób;
— DDPS ul. Skwierzyńska 23
- dla 55 osób;
— DDPS ul. Komuny Paryskiej 11
- dla 75 osób;
— DDPS ul. Kościuszki 67
- dla 42 osoby;
— Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny, ul. Ciepłej 15b – 100 dzieci, 60 seniorów;
— Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny, ul. Podróżniczej 34/36 - dla 15 osób,;
— Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny Pensjonat Osób Starszych ul. Kamieńskiego 190
– 107 osób.
Ponadto opiekę dzienną dla 30 osób (psychicznie chorych) zapewnia Środowiskowy
Dom Samopomocy przy ul. Szkolnej 20, a dla 20 osób (upośledzonych umysłowo)
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okulickiego 2.
ZAPEWNIENIE OPIEKI CAŁODOBOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Do 31 grudnia 2006 roku rozeznano 1 618 środowisk osób wymagających opieki
całodobowej. Wydano 167 decyzji umieszczających do Domów Pomocy Społecznej,
634 decyzje kierujące do DPS; w tym do DPS na terenie Wrocławia 201 i poza
Wrocław 84 i 678 decyzji o odpłatności z tytułu pobytu w DPS.
Budżet na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2006 roku wynosił 22 042
462 zł.
Liczba miejsc i średni miesięczny koszt utrzymania we wrocławskich domach pomocy
społecznej
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Typ Domu Pomocy Społecznej Adres

DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób przewlekle
psychicznie chorych
DPS dla osób starych
DPS dla przewlekle
psychicznie chorych kobiet
DPS dla niepełnosprawnych
intelektualnie dziewcząt
DPS dla osób starych
„Samarytanin”
DPS dla przewlekle
somatycznie chorych kobiet
DPS dla dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie

Podmiot
prowadzący

Ul. Karmelkowa 25)27 Miasto Wrocław MZDPS
Ul. Rędzińska 66)68
Miasto Wrocław MZDPS
Ul. Kaletnicza 8
Miasto Wrocław MZDPS
Ul. Mączna 3
Miasto WrocławMZDPS
Ul. Farna 3
Zgromadzenie
Sióstr Marii
Niepokalanej
Ul. Objazdowa 40
Zgromadzenie
Sióstr Marii
Niepokalanej
Ul. Świątnicka 25)27
CeKiRON
Ul. Grunwaldzka 104

Zgromadzenie SS.
Franciszkanek MNP

Ul. Jutrosińska 29

Fundacja „Arka”

Ilość
miejsc

Średnio
miesięczny
koszt
utrzymania
224
1 944,00
188

1 931,00

100

1 953,00

125

2 162,00

60

1 944,57

45

1 781,85

104

2 019,44

60

2 100,08

7

2 376,41

Całodobowa opieka zapewniana była także w Pensjonacie dla Osób Starszych
przy ul. Kamieńskiego 190 (94 mieszkania) – jednostce organizacyjnej MOPS
oraz w Ośrodkach Wsparcia - dwóch Zespołach Mieszkań Chronionych
(łącznie 53 miejsca):
— przy ul. Lelewela 23/24 przeznaczonym dla osób zaburzonych psychicznie i
wymagających wsparcia w codziennym życiu;
— przy ul. Okulickiego 2 przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W 2005 roku liczba przyjętych wniosków ogółem wyniosła 6 943, w tym: w sprawie
wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 5 878, sprawie wydania
orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) - 1 065. Celem ubiegania
się o orzeczenie, wg kryterium wieku były:
— dla osób powyżej 16 roku życia:
zatrudnienie - 1 666,
zasiłek pielęgnacyjny - 120,
ulgi i uprawnienia w tym świadczenia z pomocy społecznej - 3 074,
warsztat terapii zajęciowej - 17,
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - 412,
uzyskanie karty parkingowej - 73;
— dla dzieci do 16 roku życia:
zasiłek pielęgnacyjny - 747,
świadczenie pielęgnacyjne - 87,
inne ulgi - 21;
Ogółem wydano 7 075 orzeczeń, w tym o:
zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - 4 881,
nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dorośli i dzieci) - 1 259,
odmowie ustalenia niepełnosprawności - 299.

257

W 2006 r. w ramach system opieki dla dzieci i młodzieży:
— funkcjonowały 4 placówki wielofunkcyjne, gdzie skierowano 296 dzieci;
— funkcjonowało 28 Rodzinnych Domów Dziecka, gdzie skierowano 18 dzieci;
— funkcjonowało 10 rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,
gdzie skierowano 52 dzieci;
— wydano razem 314 skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych;
— skierowano 151 dzieci do rodzin zastępczych;
— umieszczono 154 dzieci w rodzinach adopcyjnych;
— usamodzielniono 28 dzieci.
Łącznie w zakresie właściwości Zespołu wydano 1 831 decyzji administracyjnych.
SPRAWY FINANSOWE
—

—
—
—

—

w 2006 roku w rodzinach zastępczych:
usamodzielniono i przyznano świadczenia pieniężne 14 wychowankom,
przyznano świadczenia pieniężne na kontynuację nauki 211 wychowankom,
udzielono pomoc rzeczową 6 wychowankom.
na utrzymanie dzieci z rodzin zastępczych wydano 7 129 706 zł;
na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wydano 17 188 658 zł;
na usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych wydatkowano kwotę 91 188 zł, na kontynuację nauki wydano
kwotę 1 632 715 zł, a na pomoc rzeczową wydano 73 702 zł;
na prowadzenie rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego wydano
kwotę 599 400 zł.

PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zespół ds. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą MOPS w 2006 roku nadzorował 683 rodziny
zastępcze, w których przebywało 855 dzieci. W tej liczbie 587 rodzin to rodziny
spokrewnione (680 dzieci), 86 - nie spokrewnione (93 dzieci), 10- rodziny o
charakterze pogotowia rodzinnego.
PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH, RODZICÓW
ZASTĘPCZYCH ORAZ DO PROWADZENIA PLACÓWEK RODZINNYCH (RDDZ) I
PLACÓWEK INTERWENCYJNYCH (POGOTOWIE RODZINNE)

Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze w 2006 roku dla potrzeb systemu pomocy
dzieciom przygotowały 199 małżeństw i 2 osoby samotne, w tym:
— 66 kandydujących do roli rodziców adopcyjnych;
— 10 małżeństw + 2 osoby samotne kandydujące na rodziców zastępczych
nie
spokrewnionych;
— 121 małżeństw kandydujących na rodziców zastępczych spokrewnionych;
— 2 małżeństwa do prowadzenia RDDz.
Nie zakwalifikowano kandydatów do prowadzenia Rodzinnych Domów Dziecka, nie
zgłosili się kandydaci do prowadzenia Pogotowi Rodzinnych i rodzin zastępczych
zawodowych. Ośrodki prowadzą wojewódzką bazę kandydatów na rodziców adopcyjnych
i zastępczych.
REALIZACJA PROGRAMU POMOCY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „DWA PLUS TRZY
I JESZCZE WIĘCEJ”

W ramach programu objęliśmy pomocą 1 312 rodziny. Wdrożono i zrealizowano
wszystkie formy wsparcia i pomocy zawarte w wyjściowym pakiecie oferty Programu,
w tym:
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—
—

—

—

—
—
—
—

formy pomocy finansowej dla rodzin spełniających kryteria dochodowe, 871
rodzin - liczba dzieci w tych rodzinach – 3 215;
dyżury specjalistów w punktach konsultacyjnych na rzecz rodzin wielodzietnych
w ramach Programu „dwa plus trzy i jeszcze więcej”. Ponadto rozpoczęto cykl
spotkań edukacyjnych dla rodziców z rodzin wielodzietnych z wyżej
wymienionego programu. Kontynuacja przewidziana jest na styczeń 2007 jako
nowa forma pracy na rzecz klientów MOPS rodzin wielodzietnych i rodzin z
problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
nabór, przeszkolenie i koordynacja prac - łącznie 55 wolontariuszy,
rekrutujących się w głównie ze studentów Uniwersytetu (40 ), jak też innych
uczelni wrocławskich, z pomocy których skorzystało 103 dzieci z 56 rodzin;
organizowanie grup uczestników na zajęcia zbiorowe, sporządzanie imiennych
list (rodzin na baseny, dzieci na kursy języka angielskiego, rodziców na
szkolenia);
bezpłatny wstęp do ZOO we wszystkie niedziele;
pakiet oferty placówek kulturalnych;
pomoc dzieciom w nauce świadczona przez wolontariuszy;
wdrożenie
funkcjonowania
informacyjnego
Banku
Pomocy
Rzeczowej,
skorzystało łącznie 21 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W 2006 r. wydatkowano kwotę 56 389 928 zł na same świadczenia i składki
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za uprawnionych klientów (w tym 645
592 zł to składki na ubezpieczenie em.-rent.). Zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 3
414 rodzin na łączną kwotę 3 987 381 zł.
W DŚR wydano łącznie 32 775 decyzji administracyjnych.
Realizacja świadczeń rodzinnych w 2006 roku wyglądała następująco:
wyszczególnienie
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania
samotnego wychowywania dziecka
W wysokości określonej w art.12 ust.3 i 4 ustawy
W kwocie zwiększonej na podst. Art.12 ust. 5 ustawy
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku życia
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
powyżej 5 roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w
miejscowości, w której znajduje się szkoła
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła

2.8

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

3.

zasiłki rodzinne z dodatkami (W.1+w.2)

4.

zasiłki pielęgnacyjne
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kwota
liczba świadczeń
16 248 674
314 937
17 705 052
108 254
1 936 500
1 949
6 673868
585 469

3
1
1
1

380
528
852
005

765
140
625
610

16 871
1 483
16
8
8
14

836
667
169
562

170 540

3 188

835 070

11 374

1 893250

18 990

44 450

801

19 430

231

25 020

570

2 185 140

36 762

33 953 726

423 191

9 555 533

64 823

5.

świadczenia pielęgnacyjne

2 175 734

5 215

6.

świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)

11 731 267

70 038

7.

razem

45 684 993

493 229

8

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

5 261 000

5261

9

Wypłacone zaliczki alimentacyjne

14 080 222

60290

10

Łączna kwota wydatkowana na świadczenia rodzinne i
zaliczki alimentacyjne

65 026 215

558 780

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło działalność w dniu 2 stycznia 2006 r.
przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu w formie gospodarstwa pomocniczego przy
Miejskim Ośrodku Pomocy (www.bezrobocie.org.pl i www.ngo.pl., www.cis.org.pl).
W wyniku spełnienia wymagań merytorycznych i formalnych Centrum uzyskało status
instytucji szkoleniowej oraz zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia jako:

- agencja poradnictwa zawodowego,
- agencja doradztwa personalnego,
- agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach Centrum realizowany jest projekt „Centrum Integracji Społecznej we
Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym” dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Pracy i Gminy Wrocław. Projekt skierowany jest do długotrwale bezrobotnych
mieszkańców Wrocławia, zarejestrowanych nieprzerwanie przez co najmniej 36
miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy, uzależnionych od alkoholu bądź narkotyków
w trakcie terapii lub po jej ukończeniu, opuszczających zakłady karne oraz osób
bezdomnych zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne.
Celem projektu jest świadczenie kompleksowej, systematycznej i długotrwałej
pomocy, która polega na reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, za szczególnym uwzględnieniem pozostających bez
zatrudnienia mieszkańców Wrocławia i osób bezdomnych. Do końca 2006 roku
z pomocy CIS skorzystało łącznie 80 osób.
Prace społecznie użyteczne - celem prac jest przede wszystkim przygotowanie osób wykluczonych do
pełnienia ról zawodowych oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym,
a udział w programie ma służyć zwiększaniu zdolności tych osób do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Dla
uczestników prac społecznie użytecznych pozyskano 165 miejsc pracy.
Punkty Obsługi Bezrobotnych – w roku 2006 zarejestrowanych tam było 1 501
osób - bezrobotni zgłaszający się POB uzyskiwali wszechstronną pomoc w zakresie
poradnictwa i doradztwa zawodowego, rozpoznawania potrzeb i aktywizacji wg
indywidualnej ścieżki do usamodzielnienia się.
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Grupy wsparcia prowadzone przez pracownika socjalnego przygotowanego do pracy
metodą grupową w ramach indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Formy Wymiany Doświadczeń - miały na celu wypracowanie zasad współpracy na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotnych
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował również działania ukierunkowane na
podnoszenie jakości pracy pracownika socjalnego poprzez szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne. Między innymi realizowany był program „Wszechstronne edukowanie
– efektywne pomaganie” współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej pozyskano 964 406 90 zł. Program edukacyjny skierowany był do 214 pracowników
MOPS. Projekt zakłada realizację różnych form edukacyjnych, odpowiadających
współczesnym standardom nauczania w zakresie pracy socjalnej, m.in. specjalizacje I
i II stopnia oraz różnorodne szkolenia indywidualnie dostosowane do zajmowanego
stanowiska oraz predyspozycji pracowników.
DODATKOWE ZADANIA:
—

—

—

—

—
—

—

zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku
o podatku od spadków i darowizn w MOPS w obecności Dyrektora podpisywane
są umowy o opiekę pomiędzy osobami zaliczanymi do III grupy podatkowej, a
(przyszłymi) spadkodawcami (wymagającymi takiej opieki). W 2006 roku
podpisano 8 takich umów;
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej wydał 165 decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej
świadczeniobiorców, którzy nie są zaliczeni do kręgu osób „ubezpieczonych”;
na podstawie uchwały Nr XXVI/2127/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
9 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania
wierzytelności
z
tytułu
należności
pieniężnych
jednostek
organizacyjnych Gminy Wrocław, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu należności oraz
wskazania organów do tego uprawnionych w 2006 roku umorzono należności na
ogólną kwotę – 27 296 37 zł;
pokryto należności czynszowe 5 żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę
wojskową uznanym za jedynych żywicieli lub samotnych oraz wypłacono
świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy
podczas odbywania ćwiczeń wojskowych 74 osobom;
ponadto sporządzonych zostało 43 projekty uchwał Rady Miejskiej i 34 projekty
Zarządzeń Prezydenta Wrocławia;
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie szczegółowych
warunków realizacji programu pomocy dla
gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy MOPS wypłacił 76 028 zł
dla 85 gospodarstw;
w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach zginął jeden
mieszkaniec Wrocławia, a członkowie siedmiu rodzin zostali poszkodowani.
Państwo przeznaczyło na pomoc rodzinom kwotę 36 000 zł natomiast ze
środków
pomocy
finansowej
jednostek
samorządowych
wypłacono
poszkodowanym kwotę 58 000 zł.
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH W 2006 ROKU
Komórka
Urzędu/
jednostka
organizacyjna
Miasta

Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
1) Ilość decyzji zaskarżonych do Dolnośląskiego
wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Kuratora Oświaty
nych
ogółem udział %
2) Udział procentowy
2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne utrzy- uchylo- uchylonych uchylonych stwier- inne
ogółem
manych nych
nych
i umarzadzenie
manych nych
i przekaza- i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących ponieważw mocy i zmie nych do po- jących po- nieważnionych zanaych stępowanie ności
nionych nownego
stępowanie ności
do pono- I instancji
rozpoznania I instancji
wnego lub odwolub odworozpoz- ławcze
ławcze
nania
3 675

127

3,46

14
11,02

1
0,79

103
81,10

_

_

3
2,36

5*
3,94

_

1*
0,79

_

_

_

10

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Wydział
Zdrowia

9

1

11,11

_

_

1
100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Wydział
Kultury

1

1

100

_

_

_

_

_

1
100

_

_

_

_

_

_

757

0,66

309
40,82

10
1,32

192
25,36

33
4,36

1
0,13

212
28

_

_

_

_

_

_

886

0,75

323
36,46

11
1,24

296
33,41

33

1
0,11

216
24,38

5
0,56

_

1
0,11

_

_

_

Wydział
Edukacji
Biuro
Sportu
i Rekreacji

Miejski
114844
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Razem

118539

3,72

* Ilość decyzji zaskarżonych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
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KOMUNIKACJA
BUDOWA NOWYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

W zakresie zadań dotyczących powiązań komunikacyjnych:
— zakończono budowę łącznika pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Koszalińską, który
służy jako pętla autobusowa - całkowity koszt realizacji - bez partycypacji
użytkowników sieci np. MPWiK wyniósł 769 118,49 zł; wydatki poniesione w roku
2006 wyniosły 225 156,73 zł,
— zakończono budowę łącznika ul. Avicenny z Nowym Centrum Pocztowym całkowity koszt realizacji - bez partycypacji użytkowników sieci wyniósł
3 918
872,30 zł; wydatki poniesione w roku 2006 wyniosły 2 057 138,05 zł,
— zrealizowano w 48% budowę Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od
ul.
Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej - całkowity koszt realizacji - bez partycypacji
użytkowników sieci wyniósł 55 285 722 zł; wydatki poniesione w roku 2006
wyniosły 25 911 007 zł.
MODERNIZACJA PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO

Zadania zakończone w ramach modernizacji
podstawowego układu drogowego

całkowity
wydatki
koszt
poniesione
realizacji w 2006 r.
bez
(w zł)
partycypacji
użytkowników
sieci (w zł)
przebudowa pl. 1 Maja
26 331 560 12 057 029
przebudowa ul. Skarbowców (od ul. Sowiej do ul.
2 499 052
227 195
Róży Wiatrów)
przebudowa ul. Oławskiej
2 912 072
1 941 864
przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego
23 596 279
9 529 606
(rzeczowo)
przebudowa al. Armii Krajowej od ul. Borowskiej do
6 112 200
4 785 475
ul. Tarnogajskiej (rzeczowo)
przebudowa części ul. Św. Wincentego we
2 947 187
2 835 751
Wrocławiu
wraz z budową sygnalizacji świetlnych
budowa oświetlenia ulicznego dla
ul.:
183 115
183 115
Karwińskiej, Mościckiego i Gazowej
budowa wiaduktu stałego nad torami PKP w ciągu
2 181 500
1 721 500
ul. Strzegomskiej
przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi oraz
21 800 887 15 157 327
ul. Krakowską w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej
(rzeczowo)
przebudowa ul. Żmigrodzkiej (rzeczowo)
38 589 355 26 666 714
przebudowa nawierzchni pl. Bohaterów Getta
590 174
566 765
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Zadania zrealizowane w ramach modernizacji
podstawowego układu drogowego

całkowity
wydatki
koszt
poniesione
realizacji w 2006 r.
bez
(w zł)
partycypacji
użytkowników
sieci (w zł)
w 70% przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej
51 718 700 26 039 498
Północ – Południe
w 30% przebudowa Mostów Szczytnickich
57 588 259 13 988 448
w 15% przebudowa Mostów Warszawskich wraz z
113 487 565 17 559 920
remontem pl. Kromera
w
16%
przebudowa
multimodalnego
węzła
32 099 830
4 913 851
komunikacyjnego –
pl. Powstańców Wielkopolskich, etap 1
w 10% przebudowa ul. Borowskiej - łącznik Nowej
18 974 954
2 561 871
Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską
w 50% przebudowa ul. Ślężnej w ciągu drogi
13 610 025
6 427 025
krajowej nr 8
w 40% przebudowa pl. Grunwaldzkiego
99 924 972 30 690 000
w 50% przebudowa ul. Kwidzyńskiej
14 291 811
6 643 924
w 40% przebudowa ul. Bora – Komorowskiego
6 895 100
2 077 045
w 30% przebudowa ul. Wita Stwosza
2 800 783
626 651
w 23% przebudowa ul. Borowskiej od
9 428 382
500 000
ul. Glinianej do ul. Kamiennej wraz z budową
parkingu przy ul. Wesołej

W ramach programu mostowego zawartego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
wykonano:
— wymianę dylatacji jezdni i chodników na moście Uniwersyteckim południowym,
— wymianę dylatacji jezdni i chodników na mostach Mieszczańskich nowych,
— zabezpieczenie antykorozyjne spodu płyty nośnej mostu Zwierzynieckiego,
— przebudowę mostu Św. Macieja (na rok 2007 zostały do wykonania prace
kamieniarskie).
Łącznie wydatkowano kwotę 2 399 999 zł.
Ponadto wykonano remont nawierzchni na estakadach w ciągu ul. Jana III Sobieskiego
– koszt 534 157 zł.
OCHRONA PASA DROGOWEGO

W roku sprawozdawczym przystąpiono do realizacji zadania "Montaż preselekcyjnego
ważenia pojazdów w ruchu". W pierwszym etapie wykonano projekty budowlane i
organizacji ruchu na czas montażu wag w jezdni. Na dwóch wlotach do Miasta - al.
Jana III Sobieskiego - przed parkingiem na ul. Wilanowskiej oraz na al. Karkonoskiej za pasem włączenia od kompleksu sklepów Auchan, wykonano na dwóch pasach
montaż tensometrycznych urządzeń ważących wraz z systemem pętli indukcyjnych.
Tak przygotowane urządzenia zostaną w I kwartale 2007 r. podłączone światłowodem
do punktów ważenia administracyjnego zlokalizowanych około 1 km dalej - przy
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parkingach na ul. Wilanowskiej i przy skrzyżowaniu al. Karkonoskiej ze Zwycięską
(wartość umowna zadania 2 200 000 zł.) W roku 2006 wydatkowano kwotę 1 096 228
zł. Pozostała kwota została przeniesiona na 2007 r. jako środki niewygasające.
REMONTY POPRAWIAJĄCE STAN NAWIERZCHNI I TOROWISK

W ramach „Programu 14,5 mln” zrealizowano następujące remonty:
— ul. Dembowskiego od ul. Tramwajowej do ul. Spółdzielczej,
— wylotów tuneli samochodowych na pl. Dominikańskim,
— ul. Grabiszyńskiej od pl. Legionów do nr 51,
— ul. Zachodniej od ul. Legnickiej do ul. Rybackiej,
— nawierzchni ul. Sowiej od ul. Skarbowców do ul. Krzyckiej,
— nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od mostu na rzece Widawie do
stacji PKP W-w Psie Pole,
— nawierzchni ul. Żmigrodzkiej od ul. Ligockiej do ul. Paprotnej,
— nawierzchni ul. Kowalskiej i Mydlanej,
— nawierzchni ul. Redyckiej od ul. Lekcyjnej do ul. Starościńskiej.
W wyniku realizacji zadań w ramach „Programu 14,5” poprawił się stan
nawierzchni dróg, co zmniejszyło koszty bieżącego utrzymania nawierzchni
oraz znacznie poprawiło komfort jazdy. Wyeliminowane zostały zagrożenia
związane z ewentualnym uszkodzeniem pojazdów w związku z występowaniem
ubytków nawierzchni.
W ramach remontów planowo-zapobiegawczych wykonano:
— budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Czekoladowej,
— budowę parkingu przy ul. Weigla,
— remont chodnika w ul. Szkockiej,
— remonty chodników w ul. Wiśniowej.
Łącznie na całokształt remontów planowo-zapobiegawczych na drogach krajowych,
wojewódzkich, powiatowych wydatkowano 79% kwoty przeznaczonej na ten cel
tj. kwotę 1 649 387 zł.
W ramach remontów sieci i torowisk tramwajowych wykonano:
remont sieci trakcyjnej na pętli tramwajowej – Park Południowy – ul. Ślężna,
— remonty torów tramwajowych - torów i zwrotnic:
ul. Robotnicza - Śrubowa – wymiana szyn i podkładów,
ul. Ślężna od ul. Pułtuskiej do ul. Weigla – remont torów,
ul. Ślężna/Kamienna – wymiana rozjazdu od strony pętli Park Południowy,
ul. Grabiszyńska przy cmentarzu – wymiana rozjazdu na wjeździe na pętlę,
ul. Ślężna, pętla park Południowy – wymiana szyn i zwrotnic,
ul. Powstańców Śl./Hallera – wymiana rozjazdu od strony centrum,
ul. Wróblewskiego od ul. Wystawowej do ul. Kopernika – wymiana szyn
i
podkładów,
ul. Wróblewskiego/Mickiewicza – wymiana rozjazdu,
ul. Żmigrodzka – pętla – wymiana szyn i zwrotnic,
ul. Sienkiewicza przy ul. Matejki – wymiana szyn i podkładów.
Łącznie wydatkowano 100% środków dostępnych na ten cel tj. kwotę 3 449
651 zł.
—

DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW RUCHU

Dla zwiększenia płynności ruchu:
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—
—
—
—
—
—
—

wdrożono korekty programów sygnalizacji świetlnej na 43 skrzyżowaniach – koszt
wykonania 110 650 zł,
wprowadzono nowe projekty pracy sygnalizacji na 8 skrzyżowaniach – koszt
wykonania 700 000 zł,
zmodernizowano 12 skrzyżowań – wymiana sterownika – koszt wykonania 460 000
zł,
wymieniono sygnalizatory żarówkowe na LED na 6 skrzyżowaniach – koszt
wykonania 372 000 zł,
wymieniono 254 latarnie różnego rodzaju – koszt wykonania 150 000 zł,
zamontowano 67 ekranów kontrastowych – koszt wykonania 65 000 zł,
wykonano wymianę kabli oraz wybudowano kanalizację kablową – koszt wykonania
200 000 zł.

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu i dostosowania do wymogów nowej
instrukcji oznakowania:
— wybudowano azyl dla pieszych w ulicach: Kosmonautów, Grabowej, Trójkątnej;
wartość zadania wyniosła 89 982,55 zł. Z kwoty tej 44 000 zł zostało zwrócone z
pożyczki banku,
— wybudowano na przejściach dla pieszych 18 azyli - koszt wykonania 180
000 zł,
— dokonano korekty oznakowania przejść dla pieszych na 72 lokalizacjach - koszt
wykonania 72 000 zł,
— wprowadzono ograniczenie prędkości pojazdów na 13 obiektach - koszt wykonania
20 000 zł,
— wprowadzono ochronę ciągów pieszych, peronów i torowisk – 28 lokalizacji,
— ustanowiono 11 stref ruchu uspokojonego - koszt wykonania 150 000 zł,
— wprowadzono zmiany w docelowej organizacji ruchu na 20 obiektach - kosz
wykonania 60 000 zł,
— wyznaczono 21 zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w
11 lokalizacjach - koszt wykonania 6 000 zł,
— oznakowano drogi wewnętrzne na włączeniach do dróg publicznych - 10 sztuk koszty wykonania 6 000 zł,
— podniesiono standard oznakowania ścieżek rowerowych poprzez wykonanie
piktogramów w ilości 1 900 szt. i przejazdy kolejowe - koszt wykonania 11 000 zł,
— wprowadzono ograniczenie w ruchu pojazdów ciężarowych - 18 lokalizacji- koszt
wykonania 10 000 zł,
— wyznaczono i oznakowano 3 kontrapasy dla rowerzystów oraz skorygowano
przebieg 8 tras - koszt wykonania 10 000 zł,
— zamontowano szykany (ramki typu U) na przejściach dla pieszych w ilości 30 szt. koszt wykonania 9 000 zł,
— oznakowano 6 „progów” spowalniających - koszt wykonania 1 500 zł,
— odnowiono oznakowanie poziome wszystkich pasów busowych (kolor żółty) - koszt
wykonania 2 000 zł,
— wykonano lub odnowiono piktogramy "chroń swą skroń " w ilości 100 szt. - koszt
wykonania 600 zł,
— w ramach „akcja szkoła” wymalowano: 340 przejść dla pieszych (w tym 24 szt. w
technologii grubowarstwowej) i 100 piktogramów (w tym 2 szt. kolorowe) - koszt
wykonania 147 000 zł; wymieniono: 149 mb ram szkolnych, pomalowano 233 mb
ram, 28 mb bariery łańcuchowej, zamontowano 31 mb ram szkolnych,
— zorganizowano ruch zastępczy na czas imprez tj. uroczystości związanych z mszą
św. za Jana Pawła II, Futuralliami, zawodami Grand Prix na Żużlu, Festiwalem
Filmowym „Era Nowe Horyzonty”, sylwestrem, rocznicą Stanu Wojennego oraz
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organizacją ruchu zastępczego na Wszystkich Świętych w rejonach 10 cmentarzy koszt wykonania – 453 000 zł.
Obsługa komunikacyjna cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych
obejmowała m.in.:
—

—
—
—

—
—
—

organizację spotkania w sprawie podziału zadań związanych z organizacją ruchu
zastępczego, komunikację zbiorową, organizację parkingów i handlu oraz
zabezpieczenia rejonów cmentarzy,
opracowanie
projektu
organizacji
ruchu
zastępczego
dla
cmentarza
Grabiszyńskiego,
opracowanie
harmonogramu
wdrożenia
organizacji
ruchu
zastępczego
w rejonie cmentarzy,
opracowanie materiałów na konferencję prasową na temat organizacji ruchu i
parkowania w rejonie cmentarzy oraz funkcjonowania komunikacji specjalnej MPK
w tym okresie,
udział w komisjach odbiorowych związanych z wdrożeniem organizacji ruchu
zastępczego,
nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania organizacji ruchu w okresie święta
Wszystkich Świętych - udział w pracy Zespołu Koordynacyjnego,
wydanie 130 identyfikatorów na dojazd do cmentarzy w celach zaopatrzeniowych
stoisk handlowych zorganizowanych w ramach kiermaszu świątecznego oraz
punktów stałych (dowóz kwiatów, zniczy, itp.).

Bezpieczna droga dzieci do szkoły
Do głównych zadań należało stworzenie dzieciom, za pomocą środków inżynierii
ruchu, możliwości bezpiecznego dojścia z domu do szkoły i z powrotem. Pod uwagę
wzięto 83 szkoły podstawowe i 52 gimnazja, publiczne i niepubliczne.
W dniu 29 sierpnia 2006 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2006/2007
przedstawiciele Działu Zarządzania Ruchem Biura Rozwoju Wrocławia wraz z
przedstawicielami Zarządu Dróg i Komunikacji, Straży Miejskiej Wrocławia oraz
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wzięli udział w komisyjnym
przeglądzie stanu zabezpieczenia „Drogi dojścia do szkoły”. Wyniki przeglądu zostały
omówione na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W wyniku zgłoszonych uwag
podczas przeglądu powstał projekt przejścia na ul. Krępickiej wraz z barierą ochronną
w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 51.
Poza bieżącą pracą, związaną z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci
w drodze do szkoły, Dział Zarządzania Ruchem zajął dodatkowo stanowisko w sprawie
20 wystąpień Dyrekcji Szkół, Rad Rodziców, Rad Osiedli, dotyczących wniosków o
poprawę bezpieczeństwa drogowego uczniów w drodze do szkoły.
W wyniku wizji w terenie oraz powyższych wystąpień wykonano i przekazano do
realizacji w terenie przez Zarząd Dróg i Komunikacji 7 projektów z zakresu organizacji
ruchu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.
Do projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół należały:
— ul. Królewiecka - korekta oznakowania docelowego - droga do szkoły,
— ul. Skarbowców i Wawrzyniaka - korekta oznakowania docelowego - SP
nr 61,
— ul. Kowalska - korekta oznakowania docelowego - AGATKA na przejściu oraz
budowa sygnalizacji świetlnej,
— Skrzyżowanie Pobożnego - Niemcewicza, Niemcewicza, Ołbińska - korekta
oznakowania w rejonie SP nr 93,
— ul. Skarbowców - azyle na przejściu dla pieszych,
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—
—

ul. Tarasa Szewczenki - korekta oznakowania pionowego - droga do szkoły,
ul. Obornicka, Wołowska - korekta oznakowania docelowego - droga do szkoły.

Parkingi kubaturowe
W Wydziale Inwestycyjno-Technicznym prowadzone były prace związane z projektem
„parkingi kubaturowe” obejmującym stworzenie systemu parkingów w bezpośrednim
sąsiedztwie centrum Miasta, z krótkim zasięgiem dojścia do centrum. Celem projektu
jest odciążenie centrum Miasta od ruchu samochodowego i stworzenie pieszej enklawy
w jego obrębie, a także ograniczenie parkowania samochodów na ulicach w obszarze
ścisłego centrum. W 2006 r. zrealizowano prace przedprojektowe dla parkingu
podziemnego, zlokalizowanego pod placem Nowy Targ, polegające na przygotowaniu
opracowania „Pomiar liczby samochodów parkujących w obszarze centrum Wrocławia”
oraz rozpoczęciu procedury zlecania badań gruntowo-wodnych dla potrzeb
planowanego parkingu.
USPRAWNIENIE LOKALNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ramach sieci komunikacyjnej:
— przebudowano ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wyszyńskiego i
Piastowską:
odbudowano torowiska, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa
i
przyspieszenie przejazdu tramwajów,
wybudowano nowe przystanki w wygodniejszej lokalizacji dla pasażera oraz
podwyższono perony, co umożliwiło łatwiejsze korzystanie z tramwajów przez
osoby niepełnosprawne,
— przebudowano ul. Mińską i Stanisławowską:
wybudowano ronda i zatoki przystankowe w rejonie ul. Granicznej,
poprawiono bezpieczeństwo ruchu autobusowego (zadanie zrealizowano na
zlecenie Wydziału Inwestycyjno-Technicznego),
— wyremontowano ul. Powstańców Śląskich i Swobodną – poprawiono parametry
przejazdu autobusów na tym skrzyżowaniu,
— przeprowadzono
postępowanie
przetargowe
na
„Świadczenie
usług
komunikacyjnych w zakresie autobusowego transportu zbiorowego pomiędzy
Wrocławiem a gminami: Długołęka, Wisznia Mała, Miękinia, Czernica i Kąty
Wrocławskie” (postępowanie w toku).
W zakresie wyposażenia przystanków i informacji pasażerskiej:
— zmodernizowano 21 wiat przystankowych ZDiK (remont konstrukcji, wymiana
dachów, szklenie, naprawa nawierzchni pod wiatami),
— zamontowano 5 nowych ławek wolnostojących,
— zamontowano 76 nowych słupków kompaktowych z dużymi gablotami na
informację pasażerską,
— zamontowano 118 nowych tablic znaku przystankowego i nazwy przystanku z
zastosowaniem folii odblaskowej.
W taborze:
— kontynuowano wymianę taboru autobusowego – MPK Sp. z o.o.
ROZWÓJ TRANSPORTU SZYNOWEGO
W 2006 r. projektami związanymi zarówno z rozwojem transportu szynowego –
głównie tramwajowego – we Wrocławiu, jak i transportu kolejowego w granicach
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aglomeracji wrocławskiej zajmowała się Sekcja ds. rozwoju transportu szynowego
wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta Wrocławia ds. rozwoju transportu szynowego –
Zbigniewem Komarem. W gestii Pełnomocnika znalazły się wszelkie działania na rzecz
usprawnienia miejskiej komunikacji szynowej oraz komunikacji kolejowej we
Wrocławiu i w jego najbliższym otoczeniu.
Zadania zrealizowane w ramach projektu szynowego:
— zainicjowano
projekt stworzenia Zintegrowanego Systemu Transportu
Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu poprzez opracowanie wstępnej
koncepcji systemu szynowego oraz jego założeń bazowych,
— zaprezentowano na stronach wrocławskiego serwisu internetowego podstawowe
informacje o projekcie, w specjalnie przygotowanym przez Sekcję materiale
umieszczonym na stronie głównej portalu www.wroclaw.pl,
— ustalono zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych Urzędu
i
jednostek organizacyjnych Miasta za planowanie i realizację projektu oraz
powołano zgodnie z poleceniem Prezydenta Wrocławia Zespół ds. rozwoju
transportu szynowego, skupiający wybrane osoby z kierownictwa Urzędu, Zarządu
Dróg i Komunikacji oraz MPK Sp. z o.o., mający stanowić ciało doradcze
Pełnomocnika oraz komitet sterujący projektu. Sekcja we współpracy z Wydziałem
Informatyki stworzyła w Lotus Notes bibliotekę dokumentów na temat projektu
szynowego, dostępną dla członków zespołu oraz wybranych pracowników
Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, w której umieszczane są bieżące
informacje zespołu oraz dokumenty i opracowania szynowe,
— określono wstępny zakres projektu oraz plan jego realizacji, a także pozyskano
ujęte w planie zamówień cenne analizy i opracowania dotyczące zarówno
uwarunkowań rozwoju przewozów kolejowych w ramach aglomeracji, jak i
rozbudowy systemu tramwajowego w Mieście,
— opracowano
harmonogram finansowy realizacji projektu, dzięki któremu
zawnioskowano o dokonanie zmian w załączniku nr 2 Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego w zakresie umieszczonych tam zadań rozwoju transportu
szynowego (ujednolicenie zapisów dotyczących projektu, uaktualnienie kosztów
oraz lat finansowania projektu),
— przeprowadzono szereg badań – tj. kordonowe badania natężenia ruchu, badania
napełnień w środkach komunikacji miejskiej, badania ruchliwości mieszkańców
Wrocławia oraz badania preferencji w wyborze środków podróżowania we
Wrocławiu,
— w efekcie kilkumiesięcznej pracy Pełnomocnika, Sekcji oraz Działu Przygotowania
Projektów, przygotowano niezbędne materiały do przetargu nieograniczonego na
opracowanie Planu Generalnego rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu oraz
materiałów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE Projektu
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu –
etap I” oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłaniając Wykonawcę
zamówienia. Wykonawcą tym zostało konsorcjum firm (liderem jest jedna z
najlepszych firm z branży konsultingowej – Ernst & Young), które przygotowało
ofertę najatrakcyjniejszą cenowo oraz z najkrótszym zaproponowanym terminem
realizacji. Wartość zamówienia to ponad 1,7 mln zł, natomiast zadeklarowany
przez Wykonawcę termin realizacji prac to 140 dni. Konsorcjum rozpoczęło pracę
po uroczystym podpisaniu umowy w grudniu 2006 r.
— w ramach prac nad rozwojem aglomeracyjnych przewozów kolejowych nawiązano
współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz
przygotowano porozumienie pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Marszałkiem
Województwa o współdziałaniu na rzecz uruchomienia Wrocławskiej Kolei
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Aglomeracyjnej. Porozumienie, świadczące o woli współpracy pomiędzy
samorządami dla osiągnięcia wspólnego celu, podpisano 26 września 2006 r.
Realizacja wymienionych zadań pochłonęła w 2006 r. środki budżetowe w wysokości
ok. 200 000 zł, które wydatkowane były w ramach prac przygotowawczych dla zadań
współfinansowanych ze środków UE. Na 2007 r. - z uwagi na znacznie większą liczbę
przewidzianych do realizacji zadań - zaplanowano znacznie wyższe środki – w
wysokości ok. 2 100 000 zł.
Ponadto:
— podjęto współpracę z Biurem Rozwoju Wrocławia w ramach prowadzonego przez
Biuro Rozwoju Wrocławia i Biuro Zarządzania Funduszami Europejskikmi unijnego
projektu „ED – C III Via Regia” w zakresie Akcji 4.2 – Integracja systemów
kolejowych w miastach. Na potrzeby projektu zaliczono opracowane na zlecenie
Sekcji wybrane analizy i opracowania szynowe, które uzyskają finansowanie ze
środków tego projektu,
— w ramach działań Miasta na rzecz pozyskania prawa do organizacji EXPO 2012,
Sekcja opracowała materiały dotyczące zakresu i kosztów zadań planowanych w
ramach prowadzonych projektów oraz materiały dotyczące obsługi zakresu prac i
kosztów realizacji inwestycji służących obsłudze komunikacyjnej terenów EXPO –
komunikacją tramwajową, kolejową i autobusową,
— zgłoszono projekt rozwoju transportu szynowego do inicjatywy wspólnotowej
JASPERS (pomoc techniczna i doradcza w zakresie dużych projektów
infrastrukturalnych). Opracowano fiszkę projektową, zawierającą podstawowe
informacje o projekcie, jego celach i zakresie, a także określającą zakres
oczekiwanego wsparcia ze strony ekspertów unijnych i jego przewidywanych
efektów.
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

PROJEKTY KLUCZOWE SŁUŻĄCE WZMOCNIENIU POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA

I Międzynarodowe Spotkanie Firm i Koordynatorów Plato (PINE)
30-31 maja 2006 r.
Forum było inicjatywą Prezydenta Wrocławia, realizowaną we współpracy
z innymi europejskimi projektami Plato. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie
wszystkim europejskim MSP, które uczestniczyły lub uczestniczą obecnie w projektach
Plato, wzięcia udziału w dużym forum poświęconym rozwijaniu ich działalności.
Organizatorem i koordynatorem Projektu było Biuro Rozwoju Gospodarczego. Po raz
pierwszy partnerzy z różnych lokalnych europejskich projektów Plato zgromadzili się w
jednym miejscu, aby ułatwić i zachęcić przedsiębiorców do rozwoju firm na skalę
europejską. Forum było idealnym miejscem dla firm, które chcą zdobywać nowe rynki
i poznać perspektywy, jakie mają do zaoferowania inne kraje UE. Było również okazją
dla przedsiębiorców do spotkania się z MSP z Unii Europejskiej. Udział w Forum wzięło
ok. 180 przedsiębiorców z Belgii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Francji, w tym
koordynatorzy Plato z poszczególnych krajów oraz specjaliści zajmujący się
szkoleniami biznesowymi z Belgii i Irlandii. Program Forum obejmował sesje
szkoleniowo–treningowe, na które składały się: rozwinięcie umiejętności w
dziedzinach handlu i prezentacji, prawidłowe formułowanie celów i osiąganie ich,
rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych. Zdobyte umiejętności
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przedsiębiorcy mogli wykorzystać w praktyce podczas Forum Futurallia. Wydarzenie
było szeroko promowane w mediach.
XI Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców FUTURALLIA
31 maja –2 czerwca 2006 r.
Forum Futurallia odbyło się po raz pierwszy na terenie Europy Środkowo - Wschodniej
w Polsce, we Wrocławiu. Głównym celem trzech dni spotkań było umożliwienie
osobom zarządzającym małymi i średnimi firmami nawiązania strategicznych
kontaktów handlowych i finansowych oraz podejmowanie współpracy technologicznej
z przedsiębiorcami z całego świata. FUTURALLIA są doskonałym narzędziem wymiany
informacji
o
nowych
rynkach
i międzynarodowych trendach w gospodarce. Wrocławska XI Edycja MFP
Futurallia była największa w dotychczasowej jego historii, w obiekcie Hali
Ludowej zgromadziła 1 200 przedsiębiorców – liderów sektora MSP z 39 krajów,
podczas dwóch dni odbyło się prawie 8 000 rozmów biznesowych. Biuro Rozwoju
Gospodarczego odpowiedzialne było za zorganizowanie wizyt przemysłowych dla
zainteresowanych uczestników Futuralliów. Wzięło w nich udział ok. 250
przedsiębiorców z różnych krajów świata, którzy poza znaczącymi w Mieście
obszarami aktywności gospodarczej jak Wrocławski Park Technologiczny czy
Wrocławski Park Przemysłowy, mogli również zwiedzić firmy z sektora MSP. Ponadto
prowadzono rozmowy m.in. z Polsko – Francuskim Funduszem Współpracy, Izbą
Handlu
Herefordshire&Worcestershire
oraz
indywidualnymi
przedsiębiorcami
zagranicznymi. Na czas Forum zostało utworzone stoisko Miasta, które poza funkcją
informacyjną dla biorącej udział w Futuralliach rzeszy przedsiębiorców było również
miejscem oficjalnych spotkań przedstawicieli Miasta.
Całościową organizacją Forum Futurallia - w imieniu i na rzecz Gminy - zajmowało się
Convnetion Bureau – Wrocław, na podstawie umowy nr 350/BRG.WP/04 o
zorganizowanie Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw Futurallia 2006 we
Wrocławiu.
Całkowity budżet MFP Futurallia na rok 2006 wyniósł 7 100 000 zł, z czego wydatki
wyniosły: 5 500 000 zł, a dzięki dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w kwocie 1 000 000zł oraz pozyskaniu przez Convnetion Bureau – Wrocław sponsorów
prywatnych nastąpiło zmniejszenie przewidzianych kosztów przedsięwzięcia i do
budżetu Miasta została zwrócona została kwota 1 500 000 zł.
Przy realizacji MFP Futurallia podpisano 66 umów z partnerami z całego świata,
których zadaniem było pozyskiwanie firm do udziału w Forum,
Zawartych zostało 217 umów z wykonawcami poszczególnych zadań niezbędnych do
zorganizowania przedsięwzięcia.
Utworzenie Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Dolny
Śląsk” dla przedsiębiorców (9 czerwca 2006 r.)
Umowa o utworzenie i prowadzenie Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu
Pożyczkowego „Dolny Śląsk” została podpisana pomiędzy Gminą Wrocław a Polską
Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina, natomiast Gmina Wrocław podpisała z
Dolnośląską Izbą Gospodarczą umowę o współpracy w zakresie prowadzenia Punktu
Obsługi Funduszu Pożyczkowego przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą. Subregionalny
Fundusz Pożyczkowy "DOLNY ŚLĄSK" jest przeznaczony dla mikro i małych
przedsiębiorców
w
szczególności
z województwa dolnośląskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności
gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł
finansowania w postaci pożyczek. Korzystając z możliwości, jakie daje Unia
Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "DOLNY
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ŚLĄSK" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców
poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF).
Oferta Funduszu "DOLNY ŚLĄSK", jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorców,
którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego. Przedsiębiorcy mogą uzyskać
pożyczkę na cele inwestycyjne lub obrotowe do 120 000 zł. Kapitał pożyczkowy
przeznaczony dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska wynosi 10 000 000 zł.
W
Punkcie
Obsługi
Funduszu
przedsiębiorcy
mogą
uzyskać
informacje
o warunkach, na jakich udzielane są pożyczki, złożyć wniosek i wszelkie niezbędne
dokumenty, jak również podpisać umowę o udzielenie pożyczki. Poza udzielaniem
pożyczek, przy Punkcie Obsługi Funduszu organizowane są również bezpłatne
szkolenia dla przedsiębiorców. W ostatnim kwartale 2006 r. odbyły się szkolenia na
temat: „Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową
firmy”, „Negocjacje handlowe”, „Profesjonalna obsługa klienta”.
Seminarium „Wrocław - Berlin. Logistyczny system obsługi metropolii” (1415 września 2006 r.)
Seminarium zorganizowane zostało w ramach obchodów 160-lecia połączenia
kolejowego Berlin – Wrocław. Podczas seminarium omówione zostały zagadnienia
związane z warunkami inwestowania we Wrocławiu i Berlinie oraz odbyły się
prezentacje firm dotyczące najnowszych osiągnięć możliwych do zastosowania w
branży logistycznej. Przedsięwzięcie było okazją do nawiązania bezpośrednich
kontaktów gospodarczych, poszerzenia wiedzy dot. zapotrzebowania na produkty i
usługi logistyczne oraz umożliwiło wymianę informacji i doświadczeń firm branży
logistycznej. Uczestnikami seminarium byli polscy i niemieccy przedsiębiorcy, jak
również przedstawiciele władz lokalnych, ministerstwa transportu i budownictwa,
polskich i niemieckich instytucji okołobiznesowych.
Jednocześnie dnia 14 września 2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie Biura
Regionalnego Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej we Wrocławiu.
Otwarcie Biura Regionalnego oraz zorganizowane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego
seminarium, było okazją do uczestnictwa zaproszonych gości w obu wydarzeniach i
nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo –
Handlową a Biurem Rozwoju Gospodarczego.
Wrocławski Park Przemysłowy
W roku 2006 działania Wrocławskiego Parku Przemysłowego (WPP) koncentrowały się
na pozyskaniu dofinansowania ze środków UE na realizację projektu inwestycyjnego
pt.: „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Etap I”.
Wniosek złożony przez Dozamel Sp. z o.o.- jako podmiot zarządzający WPP – uzyskał
dofinansowanie z budżetu UE w wysokości ponad 24 000 000 zł. Wartość całkowita
inwestycji, które zostaną zrealizowane na terenie WPP do połowy roku 2008 wynosi
ponad 37 500 000 mln zł. Dzięki inwestycji uzbrojony w nowoczesną infrastrukturę
zostanie teren obejmujący 163 ha WPP i udostępnione zostaną nowe tereny pod
działalność o powierzchni 18,3 ha. Umożliwi to obecnym już na terenie WPP
przedsiębiorcom rozwój działalności gospodarczej, jak również pozwoli na
przyciągnięcie nowych inwestorów i producentów przemysłowych.
Inne działania WPP prowadzone wspólnie z Miastem to: bieżąca poprawa stanu
infrastruktury parku, działania promocyjne w kraju i za granicą, szkolenia i spotkania
informacyjne dla podmiotów działających na terenie WPP oraz zainteresowanych
inwestycjami na tym terenie m.in. w ramach Akademii WPP.
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Udział w pracach grupy Ekspertów ds. Foresightu Regionalnego w projekcie
UPRIS – Rozwój Dolnego Śląska – Wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji
Projekt realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju
Technicznego Unii Europejskiej. Prawie 3 letni projekt (2005-2008) realizowany jest
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z dwoma
partnerami niemieckimi IMG Innovations-Management GmbH oraz Steinbeis-EuropaZentrum oraz Politechnikę Wrocławską - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
które jest koordynatorem projektu. W ramach projektu kontynuowane były prace nad
rozwojem
i uaktualnianiem Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Celem
grupy Ekspertów ds. Foresightu Regionalnego jest m.in. wypracowanie rekomendacji
uaktualniających i precyzujących zapisy Dolnośląskiej Strategii Innowacji, które w
najefektywniejszy sposób wdrożą jej zapisy.

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI WROCŁAWSKICH
PRZEDSIĘBIORCÓW, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SKUPIAJĄCYMI PRZEDSIĘBIORCÓW
ORAZ WSPOMAGAJĄCYMI ICH DZIAŁALNOŚĆ I UŁATWIANIE PRZEDSIĘBIORCOM DOSTĘPU DO
ŚRODKÓW UE

Prowadzenie Punktu Informacji Gospodarczej
W działającym od dwóch lat Punkcie Informacji Gospodarczej, zainteresowani mogli
uzyskać informacje z zakresu następujących dziedzin: założenie własnej firmy,
poszukiwanie partnerów biznesowych czy rozwój własnej firmy. Informacje udzielano
osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Codziennie Punkt odwiedzany był
przez zainteresowanych założeniem własnej działalności oraz szczególnie przez
poszukujących wsparcia finansowego na prowadzoną działalność.
Opracowywanie materiałów informacyjnych dot. gospodarki
i
warunków prowadzenia działalności gospodarczej we Wrocławiu:
— wspólnie z Kancelarią Rödl Bramorski Sp k. wydano przewodnik dla inwestora
niemieckiego. Przewodnik jest analogiczny do wydanego przez Berlin Partner
GmbH poradnika dla polskich przedsiębiorców „8 kroków do własnej firmy w
Berlinie”.
W
przewodniku
zawarto
praktyczne
informacje
z zakresu działalności gospodarczej, w tym ubezpieczeń i podatków. Egzemplarze
przewodnika
zostały
rozdystrybuowane
poprzez
organizacje
zrzeszające
przedsiębiorców na Dolnym Śląsku oraz w krajach niemieckojęzycznych,
— zaktualizowano
publikacje
przeznaczone
dla
przedsiębiorców:
„Raport
o sytuacji społeczno – gospodarczej Wrocławia”, „Kapitał zagraniczny we
Wrocławiu”, „Jak inwestować i prowadzić działalność gospodarczą we Wrocławiu i
na
Dolnym
Śląsku”
oraz
„Biuletyn
Inwestycyjny”
wraz
z tłumaczeniem na języki obce.
Współorganizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, targach
oraz promocja zdarzeń wśród wrocławskich przedsiębiorców:
— Gala Partnerów AIESEC (26 stycznia 2006 r.) - uroczystość podsumowania 35
letniej działalności organizacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm,
uczelni oraz samorządu Wrocławia. Została dokonana prezentacja „Wrocław –
atrakcyjne miejsce do inwestowania”. Współpraca z organizacjami studenckimi w
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zakresie rozwoju, promocji i wspierania przedsiębiorczości stwarza możliwość
promowania i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych,
XX Targi Budownictwa TARBUD 2006 we Wrocławiu (17-19 marca 2006 r.) - Biuro
Rozwoju Gospodarczego we współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju
Regionalnego oraz Agencją Promocji Eksportu z Częstochowy przygotowało
seminarium dla przedsiębiorców „Przedsiębiorco skorzystaj! Dotacje w zasięgu
ręki”. W ramach inicjatywy „Partnerstwo dla zatrudnienia” Centrum Integracji
Społecznej we Wrocławiu na terenie targów TARBUD 2006, zorganizowało stoisko
partnerów wspólnego działania: organizacji pozarządowych, instytucji rządowych i
samorządowych, które aktywizują osoby bezrobotne. Na stoisku gościnnie
prezentowany był Punkt Informacji Gospodarczej jako działanie Biura Rozwoju
Gospodarczego na rzecz przyszłych i działających MSP,
Konferencja dotycząca promocji gospodarczej i turystycznej Dolnego Śląska oraz
jego stolicy w ramach cyklu „Nasze Regiony” (30 czerwca 2006 r.) w Budapeszcie organizatorem konferencji była Ambasada RP na Węgrzech, która zaprosiła do
uczestnictwa Biuro Rozwoju Gospodarczego. W konferencji udział wzięło ok. 30
przedstawicieli węgierskich izb gospodarczych, uczestniczyła również Pani
Ambasador – Joanna Stempińska. Delegacja Biura Rozwoju Gospodarczego
przedstawiła gospodarczą prezentację Wrocławia oraz dokonała podsumowania
wrocławskiej edycji Futuralliów. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili walory
merytoryczne i nawiązane kontakty, była to również znakomita forma promocji
gospodarczej Wrocławia,
Konferencja poświęcona działaniom władz miejskich w celu wspierania rozwoju
biznesu (1–2 lipca 2006 r.) w Hradec Kralove - uczestniczyli w niej przedstawiciele
ośmiu miast partnerskich Hradec Kralove w tym Polski, którą reprezentowały dwa
miasta z Dolnego Śląska: Wałbrzych i Wrocław. Delegację wrocławską
reprezentowali:
Wrocławski
Park
Technologiczny
i Biuro Rozwoju Gospodarczego. Prezentacja wrocławska składała się
z dwóch części: ogólnej prezentacji Wrocławia oraz osiągnięć i pozycji, jaką we
współczesnej gospodarce Miasta zajmuje Wrocławski Park Technologiczny,
oferujący nowoczesne rozwiązania dla zaawansowanych technologicznie firm,
IX
edycja
Dolnośląskiego
Festiwalu
Nauki
"Pasaż
Innowacji"
(18-21 września 2006 r.) - w ramach festiwalu Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego zorganizowała Giełdę Współpracy, w ramach której stworzyła
warunki do indywidualnych spotkań przedstawicieli biznesu i jednostek badawczo –
rozwojowych,
„Dni Kowna we Wrocławiu” (6 października 2006 r.) - impreza była częścią
Przedsięwzięcia „Dni Litwy w Polsce” pod patronatem Prezydenta RP.
Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Kownie wraz z Izbą Handlową
w Kownie i Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy współpracy Urzędu
Miejskiego Wrocławia. Biuro Rozwoju Gospodarczego odpowiedzialne było za
gospodarczą część prezentacji oraz promocję imprezy wśród wrocławskich
przedsiębiorców, którzy mieli okazję do zdobycia wiedzy o gospodarce Litwy, jak
również nawiązania kontaktów biznesowych,
III Uniwersytet Otwarty (13-15 października 2006 r.) - w ramach organizowanego
pod Patronatem Parlamentu Europejskiego przez France-Pologne pour l’Europe III
Uniwersytetu Otwartego we Wrocławiu odbyła się I sesja prac na temat: „Rozwój
regionalny zjednoczonej Europy w obliczu mobilności miejsc pracy w perspektywie
do 2015 roku”. W rozmowach panelowych uczestniczyli przedstawiciele związków
zawodowych z Polski, Francji i Niemiec, studenci, przedsiębiorcy, reprezentanci
organizacji pozarządowych i samorządów,

277

—

—

—

—

—

—

Konferencja inaugurująca III edycję konkursu na najlepsze biznesplany
(26
października 2006 r.) - konferencja zorganizowana została przez Fundację „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości”. Konkurs na najlepsze biznesplany to
inicjatywa, której celem jest umożliwienie młodym Polakom – autorom najlepszych
pomysłów na biznes - rozpoczęcia działalności w Inkubatorze poprzez zapewnienie
kompletnego wachlarza wszelkich potrzebnych narzędzi,
Seminarium Kierunek - Wielka Brytania, „Szanse i warunki ekspansji polskich
przedsiębiorstw na rynek Wielkiej Brytanii” (8 listopada 2006 r.) - seminarium
zorganizowano wspólnie z British Polish Chamber of Commerce. Celem seminarium
było zaprezentowanie polskim przedsiębiorstwom możliwości zaistnienia i
sprawnego prowadzenia firmy na rynku brytyjskim. W seminarium uczestniczyło
ok. 100 przedsiębiorców z Wrocławia, co pokazało jak dużym zainteresowaniem
cieszy się ten kierunek ekspansji,
Konferencja inaugurująca otwarcie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (9 listopada 2006 r.) - organizatorem
konferencji była Fundacja „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości”. Głównym
celem konferencji było dotarcie z informacją o Inkubatorze do studentów Wyższej
Szkoły
Bankowej
zainteresowanych
rozpoczęciem
własnej
działalności
gospodarczej. Biuro Rozwoju Gospodarczego zaprezentowało ofertę Punktu
Informacji Gospodarczej oraz inne formy pomocy dla MSP,
Targi Pracy we Wrocławiu (22 listopada 2006 r.) - podczas targów można było
zapoznać się z ofertą 138 wystawców z całego kraju. Targom towarzyszyły liczne
prezentacje dotyczące działalności firm. Oprócz pracodawców, na targach obecne
były również instytucje wspierające aktywizację rynku pracy: Dolnośląski Urząd
Pracy, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego i Urząd Miejski Wrocławia.
Stoisko
Biura
Rozwoju
Gospodarczego
cieszyło
się
bardzo
dużym
zainteresowaniem. Przyszli i działający już przedsiębiorcy uzyskiwali informacje i
materiały na temat funduszy unijnych i innych środków na rozwój działalności,
instytucji okołobiznesowych, organizacji szkoleń oraz inne porady w zakresie
prowadzenia firmy,
Konferencja „Szanse i zagrożenia polityki innowacyjnej regionu. Wstępne
rozpoznanie” (22 listopada 2006 r.) - konferencja odbyła się w ramach projektu
„Makroregion
innowacyjny.
Foresight
technologiczny
dla
województwa
dolnośląskiego do 2020 roku.” Celem Projektu jest podniesienie innowacyjności
gospodarki Dolnego Śląska poprzez opracowanie tzw. Regionalnego Foresightu,
który zapewni możliwość podejmowania przez lokalne samorządy, organizacje
społeczne, przedsiębiorców oraz placówki naukowe, B+R i edukacyjne,
optymalnych decyzji w przyjmowanych strategiach rozwojowych. Biuro Rozwoju
Gospodarczego przygotowało prezentację oraz materiały informacyjne dotyczące
barier w rozwoju gospodarczym,
Seminarium „Polskie doświadczenia samorządów lokalnych” (23–24 listopada 2006
r.) - seminarium odbyło się w Lwowie i było skierowane do pracowników
ukraińskiego samorządu terytorialnego. Organizatorami seminarium byli: Kolegium
Europy Wschodniej, Rada Miejska Lwowa, Urząd Miejski Wrocławia oraz
Stowarzyszenie Miast Ukrainy. Biuro Rozwoju Gospodarczego prowadziło wykłady i
specjalistyczne warsztaty na temat możliwości wspierania przedsiębiorczości.
Spotkanie było okazją do praktycznej wymiany doświadczeń pomiędzy
samorządami Polski i Ukrainy na szczególnym przykładzie samorządu Wrocławia.
Seminarium odbyło się w ramach projektu finansowanego z programu pomocy
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r., którego realizatorem
jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego,
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Cykl szkoleń dla przedsiębiorców w okresie wrzesień - listopad 2006 r. – szkolenia
zostały zorganizowane wspólnie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Tematyka
szkoleń została wybrana zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi Izbie przez
przedsiębiorców i dotyczyła różnych aspektów prowadzenia firmy. Szkolenia
zostały pozytywnie ocenione przez ich uczestników, zgłoszono również potrzebę
podobnych przedsięwzięć w przyszłości,
Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier (13 grudnia 2006 r.) - organizatorem
wydarzenia było Biuro Karier
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Temat
przewodni przedsięwzięcia to "Badanie losów absolwentów szansą na podniesienie
jakości usług biur karier". Podczas spotkania podkreślono znaczenie łączenia świata
nauki ze światem szeroko rozumianego biznesu. Biuro Rozwoju Gospodarczego
przedstawiło prezentację „Rynek aglomeracji wrocławskiej miejscem zatrudnienia
absolwentów uczelni wyższych”,
Seminarium „Możliwości inwestycyjne we Wrocławiu” (19 grudnia 2006 r.) organizatorem przedsięwzięcia była Krajowa Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej
w Pradze i Ambasada RP w Pradze. Seminarium skierowane było do czeskich
przedsiębiorców. Biuro Rozwoju Gospodarczego przedstawiło prezentację „Portret
gospodarczy miasta” mającą na celu przybliżenie potencjału Wrocławia i zachęt
inwestycyjnych a przedstawiciele Wrocławskiego Parku Przemysłowego przedstawili
ofertę inwestycyjną Parku. Uczestników konferencji
bardzo zainteresowała
działalność Biura, zwłaszcza w aspekcie możliwości nawiązania kontaktów z
wrocławskimi przedsiębiorcami, jak również rozpoczęcia działalności we Wrocławiu.

Promocja wrocławskich przedsiębiorców w kraju i za granicą
— Międzynarodowe Targi IT CeBIT w Hanowerze (14–15 marca 2006 r.) - w targach
uczestniczyła delegacja Urzędu (Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział
Informatyki). Celem wizyty było rozpoznanie rynku IT w Niemczech oraz
możliwości nawiązywania kontaktów gospodarczych przez wrocławskie firmy
podczas imprezy targowej. W targach udział wzięło 6 262 wystawców. Tematyka
targów
dotyczyła
zastosowania
informatyki
i
teleinformatyki.
Polskę
reprezentowało 12 firm z Dolnego Śląska. Wrocławscy przedsiębiorcy przy
współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego skorzystali z oferty Wrocławskiego
Centrum Transferu Technologii, prezentując firmy na stoisku WCTT,
— wizyta
na Ukrainie 03-13 kwietnia 2006 r. - delegacja Biura Rozwoju
Gospodarczego zorganizowała na Ukrainie cykl prezentacji gospodarczych
Wrocławia i wrocławskich MSP. Przedsięwzięcie zorganizowano przy pomocy firmy
East European Consulting, która posiada doskonałą znajomość rynku ukraińskiego,
jego specyfiki, mentalności i obyczajów biznesowych przedsiębiorców ukraińskich.
Prezentacje odbyły się w Izbach Gospodarczych w Ługańsku, Charkowie,
Dniepropietrowsku, Połtawie i Kijowie. Celem ich było zainteresowanie firm
ukraińskich współpracą gospodarczą z wrocławskimi MSP i zaproszenie ich do
udziału w misji gospodarczej, która planowana jest na 2007 r.,
— Targi URBIS INVEST w Brnie (25-29 kwietnia 2006 r.) - URBIST INVEST to Forum

możliwości inwestycyjnych oraz Wyposażenia i Technologii dla Miast i Gmin. Targi, w których
uczestniczyli
przedstawiciele
Biura
Rozwoju
Gospodarczego
stanowią
część
Międzynarodowych Targów Budowlanych. Biuro Rozwoju Gospodarczego zaprezentowało
szeroko rozumianą ofertę inwestycyjno – biznesową, obejmującą plany rozwoju
infrastruktury miejskiej (np. transport szynowy, aquapark), dostępność ofert
inwestycyjnych, możliwości zakładania firmy i nawiązywania kontaktów
gospodarczych we Wrocławiu, a także Międzynarodowe Forum Przedsiębiorstw
FUTRALLIA 2006 we Wrocławiu. Ze stoiska Miasta w celu odbycia rozmów
biznesowych skorzystali przedstawiciele Wrocławskiego Parku Przemysłowego.
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Zorganizowano również owocne spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w
Pradze, którzy zaproponowali zorganizowanie prezentacji oferty WPP z udziałem
ściśle wyselekcjonowanej grupy zainteresowanych czeskich firm. Stoisko
odwiedzali również przedstawiciele firm obecnych na targach, którzy
zainteresowani byli ofertą inwestycyjną Wrocławia, jak również warunkami
prowadzenia działalności we Wrocławiu,
I Dolnośląski Piknik Rzemiosła we Wrocławiu (25–27 sierpnia 2006 r.) organizatorem imprezy, której głównym celem była promocja przedsiębiorców –
rzemieślników byli: Urząd Miejski Wrocławia – Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu.
Patronat medialny nad imprezą objęli Radio RAM i Gazeta Wyborcza. W ramach
organizowanej imprezy na pl. Solnym umieszczonych było 15 stanowisk, w których
swoje wyroby i warsztat pracy prezentowało ok. 20 rzemieślników Dolnego Śląska.
Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia, jak
również turystów odwiedzających Miasto. Zadowoleni z możliwości promowania
swoich wyrobów byli wystawcy,
IV Edycja „Prezentacji Gmin i Producentów Zjednoczonej Europy’’ (16 września
2006 r.) - Gmina Wrocław uczestniczyła w organizowanej przez Zarząd
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu imprezie po
raz trzeci. W ramach przedsięwzięcia prezentowały swój dorobek 23 gminy z
terenu Dolnego Śląska. Prezentacje służyły przedstawieniu dorobku gmin i
przedsiębiorstw. Organizatorem wrocławskiego stoiska było Biuro Rozwoju
Gospodarczego. Prezentowali się na nim rzemieślnicy branży piekarsko ciastkarskiej, szkła, ceramiki oraz Spółdzielcze Zakłady Piekarsko – Ciastkarskie
MAMUT. Stoisko Gminy Wrocław otrzymało wyróżnienie w konkursie „Prezentacje
Gmin i Producentów Zjednoczonej Europy”,
udział w pracach Dolnośląskiej Rady Gospodarczej – Dolnośląska Rada
Gospodarcza została powołana na początku 2005 r. uchwałą Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. Z ramienia Urzędu w pracach prezydium DRG brał udział
Wiceprezydent Wrocławia Sławomir Najnigier. W grupie roboczej ds. Instrumentów
Wspierania Dolnośląskiego Eksportu pracowała Dyrektor Biura Rozwoju
Gospodarczego.
Grupa robocza ds. IWDE w 2006 r. zrealizowała następujące zadania:
sformułowała i doprowadziła do ujęcia w priorytecie 3 sfery gospodarczej
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do
2020 r. działania
dot. rozwoju dolnośląskiego eksportu oraz uzupełniła diagnozę strategii o
problematykę związaną z regionalnym eksportem,
przygotowała zarys koncepcji stworzenia Dolnośląskiego Centrum Eksportu jako
wyodrębnionej instytucji mającej charakter spółki prawa handlowego oraz
opracowała wytyczne do biznes planu i projekt umowy spółki – spółka została
zawiązana w listopadzie 2006 r. pod roboczą nazwą „Dolnośląska Agencja
Rozwoju Gospodarczego” Sp. z o.o.

Projekty unijne na działania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości
— Konferencja
podsumowująca realizację Projektu „Rynek pracy aglomeracji
wrocławskiej stan i perspektywy” (31 stycznia 2006 r.) - projekt „Rynek pracy
aglomeracji wrocławskiej stan i perspektywy” współfinansowany był z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1. i realizowany w ramach
partnerstwa: Gminy Wrocław-Biura Rozwoju Gospodarczego lidera projektu,
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Głównego Instytutu Górnictwa w
Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Celem Projektu było
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—

—

dostarczenie władzom samorządowym, urzędom pracy oraz instytucjom
edukacyjnym wiedzy na temat aktualnego stanu i kierunków rozwoju rynku pracy
aglomeracji wrocławskiej w perspektywie do 2007 r. Zakres badań objął trzy
spójne obszary problemowe: potrzeby kadrowe, system edukacji i mobilność
pracowników na terenie aglomeracji wrocławskiej obejmującej powiaty: miasto
Wrocław, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i
wrocławski. Podczas konferencji, w której uczestniczyli partnerzy Projektu oraz
liczni przedstawiciele instytucji rynku pracy i placówek edukacyjnych,
zaprezentowane zostały wyniki badań i analiz w poszczególnych obszarach,
Konferencja podsumowująca projekt Transfer Wiedzy do Przedsiębiorstw poprzez
Staże Absolwentów Politechniki Wrocławskiej (24 listopada
2006 r.) - głównym
organizatorem konferencji była Politechnika Wrocławska. Gmina Wrocław - Biuro
Rozwoju Gospodarczego była Partnerem Projektu. Projekt TWIPSA to jeden z
pierwszych projektów stażowych w Polsce i jedyny tego typu w województwie
dolnośląskim, realizowany w ramach ZPORR, Działanie 2.6. W ramach projektu,
który finansowany był w całości ze środków Unii Europejskiej, 47 absolwentów
Politechniki Wrocławskiej odbyło roczne staże w kilku wiodących wrocławskich
firmach. Projekt TWIPSA jest przykładem współpracy między sferą edukacyjnobadawczą a lokalnym biznesem. Projekt odniósł sukces nie tylko ze względu na
realizację zakładanych rezultatów, ale także wartości dodane, np. zainteresowanie
firm zaangażowaniem się w kolejne projekty, 100 % zatrudnienie stażystów,
udział w projekcie INNOVINT - Projekt INNOVINT w ramach Programu INTERREG
III C dla regionu Dolnego Śląska ma za zadanie wspieranie międzynarodowego
rozwoju młodych (krótko funkcjonujących na rynku lokalnym), innowacyjnych
przedsiębiorców. Głównym Partnerem Projektu jest Uniwersytet Wrocławski. Wśród
partnerów regionalnych Uniwersytetu Wrocławskiego udział w Projekcie biorą:
Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski Wrocławia (Biuro Rozwoju Gospodarczego),
WCTT, WPT oraz DIRMiŚP. Okres trwania Projektu: 2004 – 2007. Efektem
wymiernym projektu za rok 2006 jest nawiązanie kontaktu między jednym z
największych Parków Technologicznych WISTA w Berlinie a Wrocławskim Parkiem
Technologicznym oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Istotnym efektem Projektu
jest również nawiązana współpraca dolnośląskich firm z firmami pokrewnymi lub
potencjalnymi zleceniodawcami w 10 regionach partnerów Projektu. Rola Biura
Rozwoju Gospodarczego polegała na promocji projektu oraz udostępnianiu baz
danych dolnośląskich firm w celu kojarzenia partnerów, ponadto rekomendacji firm
do udziału w Projekcie. Efektem takiej rekomendacji będzie udział w IV
Międzynarodowych Spotkaniach Biznesowych Regionów, które odbywają się w
ramach projektu w Atenach firmy Oleofarm.

Obsługa działalności reklamowej na nieruchomościach Gminy Wrocław:
—

—

prowadzono kompleksową bieżącą obsługę ponad 20 inwestorów, tj.: firm
outdoorowych umieszczających na nieruchomościach Gminy sieci nośników
reklamowych (w celu wynajmowania powierzchni reklamowej innym podmiotom)
oraz inwestorów różnych branż umieszczających autoreklamę. Obsługa polegała
na: udzielaniu informacji o zasadach umieszczania reklam, rozpatrywaniu ofert,
sporządzaniu i realizacji umów cywilnoprawnych tj. uzyskiwaniu zabezpieczenia
wierzytelności Gminy z tytułu umów „reklamowych”, uzgadnianiu lokalizacji
nośników reklamowych w ramach konsultacji prowadzonych z właściwymi
komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
prowadzono Centralny Rejestr Reklam w celu inwentaryzacji reklam umieszczonych
legalnie; rejestr prowadzony jest przy współpracy Zarządu Dróg i Komunikacji,
Wydziału Edukacji oraz Działu Mienia Skarbu Państwa – Wydziału Mienia i Geodezji,
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—

udzielano pomocy w przeprowadzeniu promocji wyjątkowych wydarzeń z kręgu
kultury, sportu, przyczyniających się do promocji Miasta na arenie
międzynarodowej, tj. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (wrzesień 2006
r.), Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (sierpień - październik 2006
r.).
Dochód Miasta osiągnięty w okresie styczeń - grudzień 2006 r. z tytułu umów
„reklamowych” realizowanych przez Biuro Rozwoju Wrocławia wyniósł: 1 256
833,74 zł netto.

Organizowanie handlu okrężnego poza lokalami użytkowymi:
— prowadzono bieżącą obsługę przedsiębiorców prowadzących handel okrężny poza
lokalami użytkowymi polegającą na:
organizacji i przeprowadzeniu 8 losowań wolnych miejsc do handlu okrężnego –
celem prowadzenia sprzedaży całorocznej lub sezonowo-okolicznościowej w
miejscach wyznaczonych poza placami targowymi,
zawieraniu i realizacji nowych umów, określających zasady udostępniania
miejsc do handlu okrężnego – w związku ze zmianą warunków udostępniania
miejsc; zawarto 178 umów uprawniających przedsiębiorców do prowadzenia
sprzedaży w ramach handlu okrężnego w tym: 113 umów rocznych, 22 umowy
sezonowe i 43 umowy okolicznościowe,
uzgadnianiu lokalizacji stoisk oraz branż w ramach konsultacji prowadzonych z
właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
i jednostkami
organizacyjnymi Miasta,
udzielaniu informacji dotyczących zasad prowadzenia handlu,
— kontynuowano realizację umowy określającej zasady współpracy w zakresie
organizacji we Wrocławiu Jarmarku Świętojańskiego
i
Bożonarodzeniowego w latach 2005 – 2007,
— realizowano 6 umów dot. zorganizowanych targowisk oraz 12 umów o inkaso –
pobór opłaty targowej,
— zorganizowano i przeprowadzono konkurs ofert na organizację okolicznościowej
sprzedaży kwiatów i zniczy przy czterech cmentarzach we Wrocławiu,
— organizowano obsługę mini targowisk przy ul. Traugutta, Lotniczej, Żmigrodzkiej w
zakresie sprzątania – współpracowano z Zarządem Dróg
i Komunikacji,
ustawienia kubłów na śmieci i wywozu nieczystości – współpracowano z Zarządem
Gospodarki Odpadami,
— zorganizowano
i przeprowadzono konkurs ofert na administrowanie „mini
targowiskami” przy ul. Lotniczej, Żmigrodzkiej. Zawarto umowę (na czas
oznaczony od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), określającą zasady
administrowania ww. mini targowiskami, która pozwoli na ograniczenie kosztów
ponoszonych przez Miasto na ich obsługę,
— zorganizowano i przeprowadzono konkurs ofert na prowadzenie gastronomii w
związku z organizacją imprezy sylwestrowej w Rynku.
— Dochód Gminy osiągnięty w okresie styczeń - grudzień 2006 r. wyniósł: 978
505,51 zł netto z targowisk, 128 567,17 zł netto z miejsc do handlu okrężnego
(oraz najmu stoisk handlowych), 1 601 692,50 zł z opłaty targowej.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
„POPRAWA JAKOŚCI WODY WE WROCŁAWIU” PROJEKT NR 2000/PL/16/P/PE/019
WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI/ISPA
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Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.1 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Stabłowice
— wykonanie finansowe wyniosło 23 371 304,14 zł (99,20% planu na
2006
r.), w tym:
środki własne Gminy
12 834 679,93 zł
środki Funduszu Spójności
10 536 624,22 zł
— wykonanie rzeczowe:
kanalizacja sanitarna
8 642 m
kanalizacja deszczowa
7 269 m
wodociąg
3 334 m
nawierzchnia
76 952 m2
Wykonane zostały, ujęte w kontrakcie wszystkie sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągowej. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania
pozostałej części nawierzchni do 15 czerwca 2007 r. Wykonanie rzeczowe do końca
2006 r. wyniosło ok. 80%.
Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.2 Rozbudowa kanalizacji osiedla
Złotniki
— wykonanie finansowe wyniosło 1 124 868,11 zł , w tym:
środki własne Gminy
6 706 507,86 zł
środki Funduszu Spójności
4 418 360,25 zł
— wykonanie rzeczowe:
kanalizacja sanitarna
6 037 m
kanalizacja deszczowa
3 750 m
wodociąg
2 676 m
nawierzchnia
2 378 m2
Wykonanie rzeczowe do końca 2006 r. wyniosło ok. 20%.
Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.4 Rozbudowa kanalizacji osiedla
Oporów II
— wykonanie finansowe wyniosło 5 867 744,12 zł (97,80% planu na
2006 r.),
w tym:
środki własne Gminy
5 867 744,12 zł
środki Funduszu Spójności
0 zł
— wykonanie rzeczowe:
kanalizacja sanitarna
0 m
kanalizacja deszczowa
406 m
wodociąg
290 m
nawierzchnia
0 m2
Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.6 Rozbudowa osiedlowej sieci
kanalizacyjnej - etap II [Wojszyce i Partynice, Krzyki Południe, Klecina]
— wykonanie finansowe wyniosło 7 256 580,67 zł (96,75% planu na
2006 r.), w
tym:
środki własne Gminy
5 848 827,42 zł
środki Funduszu Spójności
1 407 753,25 zł
— wykonanie rzeczowe:
kanalizacja sanitarna
5 900 m
kanalizacja deszczowa
3 706 m
wodociąg
1 554 m
nawierzchnia
0 m2
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Wykonanie rzeczowe do końca 2006 r. wyniosło ok. 18%.
Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.5 Rozbudowa kanalizacji osiedla
Ołtaszyn - Prace projektowe na osiedlu Ołtaszyn
W dniu 25 października 2006 r. uzyskano pozwolenie na budowę kanału sanitarnego i
sieci wodociągowej w ul. Sojowej (Decyzja nr 1840/2006). W dniu 26 października
2006 r. uzyskano pozwolenie na budowę kanału sanitarnego i sieci wodociągowej w
sięgaczu ul. Ułańskiej (Decyzja nr 1852/2006). W dniu 10 maja 2006 r. decyzją Nr
293/2006 zatwierdzona została zmiana projektu budowlanego dla odwodnienia pasa
drogowego ul. Strączkowej. W dniu 17 sierpnia 2006 r. Biuro Funduszu Spójności
złożyło wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego dla brakującego odcinka
kanału sanitarnego i deszczowego oraz sieci wodociągowej w nowoprojektowanym
ciągu komunikacyjnym pomiędzy ul. Kutrzeby i ul. Bursztynową. Pracownicze Ogrody
Działkowe Oddział we Wrocławiu wniosły odwołanie na wydaną w dniu 27 września
2006 r. decyzję Nr 638/2006 zmieniającą wydane wcześniej pozwolenie na budowę nr
402/2005 z dnia 24 marca 2005 r. Trwa procedura odwoławcza.
W związku z problemami terenowo-prawnymi dotyczącymi budowy sieci
i obudowy pasa drogowego w ul. Nefrytowej zlecono biuru projektowemu „HAL-SAN”
opracowanie dokumentacji zamiennej. Projekty budów i projekty wykonawcze są w
końcowej fazie uzgodnień (Zespół Uzgadniania Dokumentacji).
W związku z wygaśnięciem udzielonych w 2004 r. pozwoleń wodnoprawnych, Biuro
Funduszu Spójności wystąpiło z wnioskami o wydanie nowych decyzji. Dla zakresu
dotyczącego zarurowania rowów wzdłuż ul. Grota Roweckiego
i odprowadzenia
wód deszczowych do rowu Br12 Wydział Środowiska
i Rolnictwa
wskazał na konieczność zaktualizowania operatu wodnoprawnego. Trwają prace
związane z ustaleniem zakresu aktualizacji dokumentacji wodnoprawnej.
W dniu 17 października 2006 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i
Gospodarki Wodnej zaakceptował dokumentację SIWZ w sprawie Ołtaszyna, co na
początku 2007 r. (w dniu 11 stycznia 2007 r.) zaskutkowało brakiem sprzeciwu EBOR
co do treści dokumentów, pod warunkiem wprowadzenia kilku poprawek. Gmina
Wrocław niezwłocznie zastosowała się do wskazówek EBOR.
Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.7 - Rozbudowa kanalizacji osiedlowej
– etap III [Brochów, Jagodno]
W dniu 24 listopada 2006 r. ostatecznie zakończyło się postępowanie protestacyjnoodwoławcze, tj. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zakończył sprawę 2 skarg Gminy
Wrocław na wyroki Zespołu Arbitrów. W dniu 11 lutego 2007 r. całość dokumentacji
została przekazana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, celem przeprowadzenia
Kontroli Uprzedniej. W przypadku pozytywnego wyniku tej kontroli, Gmina Wrocław
przystąpi do zawarcia kontraktu z wykonawcą, który został wybrany w drodze
przetargu.

PROGRAM ROZWOJU TERENÓW POD MIESZKALNICTWO

Wydział Inwestycyjno-Techniczny we współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia,
Wydziałem Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, Zarządem Zieleni Miejskiej i
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przygotowywał
Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo na lata 2007-2011.
Podstawowym kryterium wyboru terenów do ujęcia w programie była szybkość
uruchomienia terenu. Każdy z obszarów analizowano pod kątem:
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struktury własności, wybierano tereny o możliwie nieskomplikowanej strukturze
własności,
— zainwestowania w teren, w programie ujęto tereny niezabudowane,
— łatwości obsługi komunikacyjnej,
— istniejącej infrastruktury technicznej (bliskość sieci wodociągowej
i
kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej podłączenie uzbrojenia terenu do sieci),
— istnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
— przeznaczenia analizowanych terenów w „Studium uwarunkowań
i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” pod mieszkalnictwo.
W wyniku przeprowadzonych analiz do programu na lata 2007-2011 zakwalifikowano
15 obszarów zlokalizowanych na terenie Miasta.
Dla potrzeb programu przyjęto następujące kryteria pozwalające uznać teren za
przygotowany:
— uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
— przeprowadzenie wykupu gruntów na poszerzenia istniejących i budowę nowych
dróg, oznaczonych w mpzp. jako publiczne,
— wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie
umożliwiającym podłączenie mieszkańców,
— wykonanie dróg oznaczonych w mpzp jako publiczne.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono konieczność rozbudowy istniejącego
układu odbioru ścieków oraz (w znacznie mniejszym zakresie) układu zaopatrzenia w
wodę. W celu umożliwienia odbioru wód opadowych z wybranych obszarów, konieczną
okazała się także modernizacja niektórych z odbiorników wód deszczowych.
Opracowano Harmonogram Realizacji Programu obejmujący warianty realizacji przy
określonych na dany rok funduszach. Przyjęto finansowanie wydatków związanych z
realizacją Programu z następujących źródeł:
— Budżet Miasta (Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2011):
w ramach pozycji „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” (wykupy,
budowa kanalizacji deszczowej, budowa dróg),
w ramach pozycji „Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12”,
w ramach pozycji „Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta”
(modernizacja pozostałych odbiorników wód opadowych),
— Budżet MPWiK (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa).
Niezbędne zmiany budżetowe oraz korekty Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
w zakresie dotyczącym Programu będą wprowadzane na wniosek odpowiednich
jednostek (dysponentów środków) w trybie - prowadzonego przez Wydział
Inwestycyjno-Techniczny - monitoringu inwestycji.
W celu sprawnej realizacji Programu powołano Zespół roboczy, w którego skład weszli
przedstawiciele jednostek zaangażowanych w projekt, tj.: Biura Rozwoju Wrocławia,
MPWiK Sp. z o.o., Wydziału Inwestycyjno-Technicznego, Wydziału Nabywania i
Sprzedaży Nieruchomości, Zarządu Zieleni Miejskiej.
Do zadań Zespołu należeć będzie:
— definiowanie i ocena kompletności koniecznych działań w zakresie infrastruktury
oraz stopnia przygotowania spraw formalnoprawnych i organizacyjnych
warunkujących sprawną realizację Programu,
— monitorowanie stopnia realizacji i zgodności Programu z harmonogramem oraz, w
razie konieczności, definiowanie i wprowadzanie niezbędnych działań korygujących,
— cykliczne spotkania podsumowujące przebieg współpracy.
Realizacja Programu, zaplanowana na lata 2007-2011, pozwoli na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych dla około 75 000 mieszkańców.
—
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POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA MIASTA

Wydział Inwestycyjno-Techniczny we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej,
Zarządem Inwestycji Miejskich, Biurem Rozwoju Wrocławia, Wydziałem Nabywania i
Sprzedaży Nieruchomości oraz MPWiK Sp. z o.o. koordynował realizację działań
zmierzających do poprawy warunków odwodnienia Miasta.
W ramach tych zadań Wydział Inwestycyjno-Techniczny nadzorował przygotowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kolektorów deszczowych na osiedlu
Krzyki – Grabiszynek, ekspertyzy technicznej możliwości zwiększenia średnicy
przelewu wód deszczowych z ul. Ślężnej do kolektora „Ślęza”, organizował narady
koordynacyjne w celu ustalenia zakresu i trybu zlecenia koncepcji programowoprzestrzennej rozbudowy systemu odwodnienia Miasta oraz uczestniczył w naradach
koordynacyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji:
regulacja rzeki Brochówki i rowu Br-12, przebudowa kanału w ul. Obornickiej,
przepięcie kanalizacji deszczowej do kolektora „Ślęza”, organizowanych przez Zarząd
Zieleni Miejskie i Zarząd Inwestycji Miejskich.
PROGRAM LOKALNYCH ROZWIĄZAŃ ODBIORU
OSIEDLOWE POMPOWNIE I OCZYSZCZALNIE

I

OCZYSZCZANIA

ŚCIEKÓW

–

Został opracowany informator dla inwestorów, deweloperów, wspólnot oraz spółdzielni
mieszkaniowych dotyczący lokalnych rozwiązań odbioru
i
oczyszczania ścieków sanitarnych. W opracowaniu zebrano techniczne
i
ekonomiczne dane oraz wskazano możliwości wspierania tego typu inicjatyw lokalnych
przez Miasto.
Lokalne rozwiązania mogą uzupełniać miejski system odbioru i oczyszczania ścieków
docelowo lub funkcjonować jako rozwiązanie tymczasowe, z możliwością skojarzenia w
przyszłości z sukcesywnie rozbudowywanym komunalnym systemem.
Przeanalizowano obszary, na których zgodnie ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” możliwa jest zabudowa
mieszkaniowa, pod kątem możliwości odbioru ścieków sanitarnych przez miejski układ
kanalizacyjny. Wytypowano tereny, gdzie zastosowanie rozwiązań lokalnych tj.
budowa pompowni lub oczyszczalni ścieków umożliwi szybkie rozpoczęcie inwestycji.
Opracowano ścieżkę postępowania „Krok po kroku” dla inwestorów i wytypowano
miejsca, gdzie udzielane będą informacje dotyczące warunków i sposobu
postępowania przy realizacji lokalnych rozwiązań oraz
pomoc w rozwiązywaniu
ewentualnych, napotkanych przez inwestorów problemów, wynikłych ze strony Urzędu
lub MPWiK Sp. z o.o.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

WPI na lata 2006-2010
W roku sprawozdawczym obowiązywała jeszcze czwarta edycja WPI na lata 20062010, uchwalona na sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 16 lutego 2006 r. Uchwałą
Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLVII/3021/06. Zgodnie § 2 ust. 2 Uchwały, dane
dotyczące 2007 r. ze skutkami na lata 2008 i 2009 w WPI są spójne z budżetem
Miasta, uchwalonym w grudniu 2006 r. na sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Plan składa
się z następujących załączników:
— NR 1 - Zadania inwestycyjne na lata 2007 – 2011, w tym zadania, które otrzymały
dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; załącznik nr 1
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obejmuje 170 zadań w 14-tu sektorach na łączną kwotę w latach planu 2 911 562
000 zł.
— NR 2 - Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do aplikowania
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; załącznik nr 2
obejmuje 44 zadania w 7-miu sektorach na łączną kwotę
1 858 178 zł.
Ogółem plan WPI na lata 2006-2010 obejmuje zadania na kwotę
4
769 740 000 zł.
WPI na lata 2007-2011
Projekt piątej edycji WPI na lata 2007-2011 jest w trakcie opracowywania od
października 2006 r.
Przy konstruowaniu planu brane są pod uwagę:
— podstawa prawna – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5940/05 Prezydenta
Wrocławia z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie opracowania przez jednostki
organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki
miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu
na 2006 rok,
— wieloletnie prognozy finansowe,
— wiedza o możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację projektów
inwestycyjnych w ramach programów wdrażających unijną politykę spójności
w latach 2007-2013,
— dokumenty o charakterze strategicznym:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia,
Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia,
Sektorowe plany i programy rozwojowe.
Priorytety wprowadzania zadań do WPI są następujące:
— zadania kontynuowane,
— zadania, na które jest zapewnione współfinansowanie ze środków UE,
— projekty, na które są podjęte zobowiązania,
— nowe wnioski inwestycyjne jednostek organizacyjnych Miasta.
Zadania WPI w nowej edycji ujęte będą również w dwóch załącznikach:
— NR 1 - Zadania inwestycyjne na lata 2007 – 2011, w tym zadania, które otrzymały
dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
— NR 2 - Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do aplikowania o
dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Projekt WPI nie obejmuje zadań prowadzonych i w całości finansowanych przez spółki
miejskie.

INICJATYWY LOKALNE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/2991/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005
r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok. wraz z późniejszymi zmianami, na zadania
realizowane w ramach inicjatyw lokalnych w roku 2006 przeznaczono środki finansowe
w wysokości 4 507 000 zł (program inicjatyw lokalnych Dz. 600 Rozdz. 60016) Do
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rozdysponowania tych środków upoważniony był Zespół ds. inicjatyw lokalnych,
powołany Zarządzeniem Nr 7544/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 marca 2006 r.
Skład Zespołu stanowili przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia, wskazani przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, przedstawiciele Miasta (z Urzędu oraz
jednostek organizacyjnych Miasta) oraz przedstawiciele Rad Osiedli.
W 2006 r. Zespół odbył 5 posiedzeń przyznając dofinansowanie do 40 zadań. W planie
ujęto:
— 14 zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
— 26 zadań drogowych.
Zasadą prowadzenia działalności w zakresie inicjatyw lokalnych jest deklaracja, a
następnie dobrowolna wpłata, w wysokości ustalonej przez Zespół, udziału własnego
wnioskodawców w kosztach realizacji zadania. Ogółem w 2006 r. wpłaty te wyniosły –
397 000 zł, co stanowi 198,5 % założonego planu dochodów.
Rozliczenie środków finansowych przyznanych na wspieranie inicjatyw lokalnych w
2006 r.
Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

1
Program
inicjatyw
lokalnych
/ Dz.600 Rozdz.60016/
a) realizowane przez ZIM
b) realizowane przez ZDiK

2
4 507 000

3
4 383 969

4
97 %

1 987 000
2.520.000

1 881 773
2 502 196

95 %
99 %

Zakres rzeczowy wykonany w 2006 r. w ramach inicjatyw lokalnych: zakończono
realizację 10 zadań i opracowano 16 dokumentacji projektowych.
Infrastruktura techniczna:
— Kowale Ogrody etap III – kanał deszczowy

φ
φ
φ
φ

410 mm, L = 75,5 mb
400 mm, L = 76,5 mb
315 mm, L = 202 mb
kanał sanitarny
200 mm, L = 688 mb
droga
3 867 m2
kanał sanitarny φ 200 mm, L = 210 mb
φ 125 mm, L= 266 mb
kanał sanitarny φ 200, L=230mb
woda
φ 125 PEHD, L= 160 mb
kanał sanitarny φ 200mm, L=150 mb

— ul. Mączna
— ul. Deszczowa 40-42c - woda
— ul. Brynicka
Zadania drogowe:
— sięgacz ul. Kwiskiej 31-33 – ciąg pieszo-jezdny – 170 m2,
— parking przy ul. Rysiej o powierzchni 5 000 m2,
— ul. Norweska – ciąg pieszo-jezdny o pow. 293 m2, wraz z odwodnieniem dł. 65m,
— ul. Ostródzka – nawierzchnia z kostki bet.- 2 109 m2, odwodnienie – 76 m,
— ul. Pasłęcka - nawierzchnia z kostki bet.- 1 116 m2, odwodnienie – 43 m,
— ul. Tolkmicka - nawierzchnia z kostki bet.- 4 690 m2,
— oś. Muchobór Wielki etap II – ciąg pieszo-jezdny z kostki – 217 m
/1.064
m2/,
— ul. Zaziębie – nawierzchnia tymczasowa – 1 210 m2,
— ul. Kominiarska nr 41-43 – nawierzchnia tymczasowa – 436 m2,
— ul. Grawerska 1-28 – nawierzchnia tymczasowa – 2 244 m2.
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Wnioski do Programu inicjatyw lokalnych dotyczyły głównie budowy sieci:
wodociągowych, kanalizacyjnych oraz budowy dróg wraz z odwodnieniem
i
oświetleniem.
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej były przygotowywane i prowadzone
bezpośrednio przez Zarząd Inwestycji Miejskich, natomiast zadania drogowe w
większości przez Zarząd Dróg i Komunikacji.
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o procedury określone w Ustawie o
zamówieniach publicznych.
BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Dział Planowania i Monitoringu Inwestycji Wydziału Inwestycyjno-Techniczego
współpracował w przygotowaniu Zarządzenia o materiałach planistycznych do projektu
budżetu Miasta na 2007 rok.
Zgodnie z §3 ust. 6 Zarządzenia Nr 8335/06 Prezydenta Wrocławia z dnia
28.07.2006r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej
materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2006 rok, jednostki złożyły
w formie elektronicznej 338 wniosków, w tym przyjęto:
—
86 dużych wniosków inwestycyjnych na łączną kwotę 587 129 000 zł,
— 229 małych wniosków inwestycyjnych na łączną kwotę 64 134 000 zł,
natomiast odrzucono ze względów formalnych 23 wnioski, w tym: 4 duże i 19 małych.
Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych do Wydziału Inwestycyjno – Technicznego
Kart projektów inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w roku 2007 – pod względem
zasadności i możliwości realizacji oraz po konsultacjach z przedstawicielami
poszczególnych departamentów i podległych im jednostek opracowano i przekazano
do Skarbnika Miasta projekt budżetu Miasta na 2007 rok, w postaci dwóch
załączników do uchwały budżetowej:
— Załącznik nr 3 (w zakresie zdań drobnych) obejmujący 147 zadań na łączną kwotę
– 73 654 zł,
— Załącznik nr 11 (zadania WPI) obejmujący 140 zadań na łączną kwotę ze środków
własnych Miasta – 571 163 zł w 2007 r., ze skutkami na lata 2008 i 2009.
Budżet Miasta na 2007 r. ze skutkami na lata 2008 i 2009 został ostatecznie
uchwalony w II czytaniu na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Nr
III/7/06.
MONITORING INWESTYCJI

Oprócz stałego monitorowania stanu realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych
przeprowadzono 9 monitoringów głównych w oparciu o przesłane przez jednostki karty
monitoringowe inwestycji, informacje pisemne, e-mailowe i telefoniczne.
Monitoringowi w 2006 r. podlegało 321 zadań inwestycyjnych, w tym: 131 dużych
zadań inwestycyjnych (WPI) i 190 zadań drobnych.
W wyniku monitoringu zostało przeprowadzonych wiele zmian budżetowych na
wniosek Wydziału Inwestycyjno-Technicznego. Większość zmian (dla zadań ujętych w
WPI i zadań drobnych) była zaakceptowana na 9-ciu sesjach Rady Miejskiej
Wrocławia, natomiast pozostałe zmiany (w zakresie zadań drobnych) wprowadzane
były na bieżąco Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia.
Na sesję Rady Miejskiej Wrocławia, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 r., oprócz
propozycji zmian budżetowych w planie wydatków inwestycyjnych Miasta opracowano
również wykaz planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 r.
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obejmujący 54 zadania na łączną kwotę 55 485 000 zł – (uchwalony przez Radę
Miejską Wrocławia uchwałą Nr III/11/06).
Kontynuowane były prace nad wprowadzeniem aplikacji monitoringu on-line zadań
inwestycyjnych, ujętych w budżecie Miasta, m.in.:
— zakończono prace nad utworzeniem elektronicznej wersji karty monitoringowej,
— przeprowadzono
modyfikację
wyglądu
aplikacji
Planu
inwestycyjnego
z dostosowaniem do monitoringu on-line,
— przygotowano do testowania jednostkom podległym kartę monitoringową w wersji
elektronicznej.
GOSPODARKA KOMUNALNA
GOSPODARKA ODPADAMI

Realizowano zadania w ramach Projektu „Gospodarka odpadami stałymi we
Wrocławiu”
— Rekultywacja
składowiska
odpadów
Maślice
w
ramach
Projektu
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności „Gospodarka odpadami
stałymi we Wrocławiu, etap I”.
Kontrakt na roboty rekultywacyjne został przerwany w 2005 r. na poziomie
zaawansowania ok. 60%, na skutek upadłości wykonawcy - firmy MAXER S.A.
W I i II kwartale 2006 r. trwało przygotowanie przetargu w celu wyłonienia nowego
Wykonawcy Robót. W dniu 11 sierpnia 2006 r. nastąpiło wszczęcie postępowania
przetargowego. Otwarcia ofert dokonano w dniu 10 października 2006 r. a wyboru
najkorzystniejszej oferty w dniu 30 listopada 2006 r. Planowana data zakończenia
robót ma nastąpić w grudniu 2007 r.
Dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego zakończone
zostaną roboty rekultywacyjne składowiska odpadów Maślice, a tym samym
osiągnięty zostanie efekt ekologiczny projektu współfinansowanego ze środków UE.
Koszt realizacji w roku 2006 –
363 000 zł.
—

Przygotowanie
II
fazy
Projektu
„Gospodarka
odpadami
stałymi
we Wrocławiu”.
Określony został przez Konsultanta kształt docelowego systemu gospodarki
odpadami dla Miasta. Przyjęto zakres niezbędnych inwestycji miejskich.
Opracowano projekty budowlane kompostowni odpadów zielonych i zakładu
biologicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Przygotowywana była
dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności
(studium wykonalności, aplikacja modyfikująca I etap, aplikacja dla II fazy).
Efektem projektu będzie wzmocnienie systemu gospodarki odpadami Miasta,
uzyskanie środków UE na inwestycje odpadowe a także spełnienie wymagań
dyrektyw unijnych w zakresie odpadów biodegradowalnych.
Koszt działań przygotowawczych w 2006 r. – 1 000 zł (działania konsultanta
finansowane były ze środków Funduszu Spójności).

CMENTARZ KOMUNALNY WE WROCŁAWIU PRZY UL. AVICENNY
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W Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w roku sprawozdawczym prowadzono prace
związane z przygotowaniem do budowy nowego cmentarza komunalnego o
powierzchni 31,4ha w południowo-zachodniej części Wrocławia na osiedlu Oporów.
Teren planowanej inwestycji jest ograniczony ulicą Awicenny, torami kolejowymi,
rzeką Ślęzą, odcinkiem ul. Jordanowskiej. Inwestycja obejmie budowę: zespołu
cmentarnego (aleje, pola grzebalne, pola urnowe, pola z katakumbami i pola na
pochówki tradycyjne), strefy wejściowej (zespoły administracyjno-usługowe, plac
wejściowy), kaplicy usytuowanej w centrum cmentarza, strefy obsługi cmentarza z
terenem zaplecza technicznego, strefy ochrony sanitarnej, ogrodzenia terenu
cmentarza oraz uzbrojenia terenu. Od osiedla nowy cmentarz będzie oddzielony
terenami zielonymi. Ponadto zostaną wykonane prace związane z obsługą
komunikacyjną.
W 2006 r. została opracowana dokumentacja przedprojektowa
(koncepcja
programowo-przestrzenna,
program
funkcjonalno-użytkowy,
dokumentacja geotechniczna oraz inwentaryzacja zieleni). Rozpoczęto również wykup
działek pod budowę cmentarza.
WAŁ KOZANÓW

W 2006 r. prowadzone były prace przygotowawcze związane z projektem budowy
wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego wzdłuż ulic:
Nadrzecznej, Ignuta, Gwareckiej do siedziby Policji przy ul. Połbina. W roku
sprawozdawczym zaktualizowany zastał raport oddziaływania na środowisko.
Wznowiono także prace przedprojektowe (wstrzymane w grudniu 2004 r. w związku z
zaskarżeniem do NSA miejscowego planu zagospodarowania oraz brakiem decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego). Prace przedprojektowe zostały w części
wykonane i przekazane przez wykonawcę w grudniu 2006 r.
W związku z
rozwiązaniem umowy na prace przedprojektowe na prośbę wykonawcy nastąpi
znaczne przesunięcie terminów przygotowania i realizacji inwestycji.
POZOSTAŁE PROJEKTY
Oświetlenie terenu Międzynarodowego Zlotu Campingu i Caravaningu na
terenie Pól Marsowych we Wrocławiu
W terminie 28 lipca – 6 sierpnia 2006 r. odbył się na terenie Pól Marsowych we
Wrocławiu Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu. Wydział InwestycyjnoTechniczny
zlecił
opracowanie
„Programu
funkcjonalnoużytkowego
na
zagospodarowanie terenu Pól Marsowych” oraz był koordynatorem całości inwestycji.
Główny cel projektu polegał na oświetleniu boisk na Stadionie Olimpijskim oraz
przygotowaniu zasilania stanowisk obozowania dla potrzeb Międzynarodowego Zlotu
Campingu i Caravaningu, a także rekultywacji terenu po zlocie. W ramach tego
zadania podpisano 3 umowy i aneks, wykonano dokumentację techniczną na
poszczególne elementy zadania. Wykonanie zadania zlecono Zarządowi Inwestycji
Miejskich. Całość inwestycji bez rekultywacji wyniosła 870 751,33 zł. Koszt
rekultywacji terenu wyniesie ok. 200 000 zł i będzie wykonany do końca maja 2007 r.
Program Rewitalizacji Nabrzeży Odry – Iluminacja nabrzeży Odry
W 2006 r. realizowano i koordynowano zadania wchodzące w skład programu, którego
celem jest zagospodarowanie nabrzeży Odry i zwiększenie atrakcyjności tych terenów
Wrocławia:
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—

—

iluminacja obiektów przy nabrzeżach Odry – koordynowano działania
związane z iluminacją obiektów będących w miejskim zarządzie i obiektów nie
należących do Miasta, monitorowano i koordynowano działania związane z
iluminacją obiektów realizowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Inwestycji
Miejskich oraz Zarząd Dróg i Komunikacji. W 2006 r. wykonano dokumentację
projektową na iluminację Muzeum Narodowego i Pałacu Arcybiskupiego oraz
wykonano
iluminację
Urzędu
Wojewódzkiego,
Wieży
Ciśnień,
Mostu
Uniwersyteckiego, ul. Św. Józefa (oświetlenie parkowe),

rekreacja rzeczna - Zatoka Gondol przy bulwarze Dunikowskiego – w 2006 r. została
zlecona

dokumentacja

tj.

koncepcja

zagospodarowania

Zatoki

Gondol

oraz

dokumentacja na wykonanie projektu na budowę przystani.
Brama Trzeciego Tysiąclecia
W roku sprawozdawczym prowadzone były prace przygotowawcze związane z
projektem Brama Trzeciego Tysiąclecia. Celem projektu jest stworzenie dzieła sztuki
upamiętniającego Ojca Świętego Jana Pawła II, będącego równocześnie deklaracją
wierności przesłaniu: "Wrocław miastem spotkania, miastem, które jednoczy”, a także
poprawa wizerunku Wrocławia, jako Miasta wyróżniającego się bogatą, oryginalną i
pozytywną tożsamością. W dniu 19 czerwca 2006 r. Departament Architektury i
Rozwoju po przeprowadzeniu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej i
plastycznej „Bramy Trzeciego Tysiąclecia” przekazał dokumentację konkursu do
Wydziału Inwestycyjno-Technicznego, celem dalszej realizacji zadania. W grudniu
2006 r. przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania na
opracowanie dokumentacji Bramy, które zostały zatwierdzone przez Wydział
Zamówień Publicznych dnia 18 grudnia 2006 r. Pod koniec 2006 r. rozpoczęto również
negocjacje z autorem zwycięskiej koncepcji.
Galeria Lalek
W Wydziale Inwestycyjno-Technicznym prowadzone były prace przygotowawcze
związane z projektem - adaptacją podziemia pl. Solnego na Muzeum Wrocławskiego
Teatru Lalek. W 2006 r. wykonano opracowanie dotyczące analizy i oceny możliwości
przebudowy budowli ochronnej zlokalizowanej w podziemiu pl. Solnego na Muzeum
Wrocławskiego Teatru Lalek, jak również „Założenia ekonomiczne przebudowy budowli
ochronnej zlokalizowanej w podziemiach pl. Solnego na Galerię Lalek „Pod Solnym”.
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.:
— Park Przygody na Wyspie Opatowickiej – w ramach zadania zrealizowano: prace
pielęgnacyjne drzewostanu i prace porządkowe, projekt zagospodarowania terenu i
otoczenia, ekspertyzę techniczną dotyczącą wpływu budowy Parku Przygody na
przejście wód podziemnych,
— budowa Parku Milenijnego – w ramach zadania zrealizowano: nasadzenia 110 szt.
drzew i 5 788 szt. krzewów biocenotycznych, zabezpieczono polanę rekreacyjną
przed wjazdem samochodów, skorygowano linię ściany lasu i dróg wewnętrznych,
— remont i konserwacja terenów zieleni w zabytkowym kompleksie Hali Ludowej – w
ramach
zadania
zrealizowano:
prace
pielęgnacyjno-sanitarne,
projekty
wykonawcze czyszczenia zbiorników wodnych i czyszczenie kanałów wodnych w
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Parku Szczytnickim, ekspertyzy techniczne stanu konstrukcji Basenu i Pergoli,
remont oświetlenia parkowego prze wejściu głównym do Hali ludowej i wokół
Pergoli,
Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń – w ramach zadania wykonano
projekt zagospodarowania terenu Promenady na odcinku od ul. Krupniczej do pl.
Jana Pawła II, dokumentację techniczną remontu oświetlenia Promenady oraz
zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew wzdłuż fosy miejskiej,
Program Rewitalizacji Zieleni Miejskiej – w ramach programu zrealizowano i
zakończono budowę parku osiedlowego przy ul. Bajana, zagospodarowanie terenu
zieleni Osi grunwaldzkiej,
Program zieleni rozproszonej – w ramach środków przyznanych na ten cel
nasadzono 39 szt. drzew, 938 szt. krzewów i 366 szt. bylin na terenach
podległych: SM „Komunalnik”, RO Nadodrze, RO Leśnica, ZSZ przy ul. Powstańców
Śląskich oraz na terenach zielonych należących do Gminy Wrocław, a także
prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego
i Muzeum Architektury,
poprawa estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta – w ramach zadania
wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu zieleni wraz z budową
fundamentu pod pomnik Bolesława Chrobrego oraz instalacji plastycznej K.
Fleckenstelna przy ul. Karkonoskiej, a także zrealizowano remont i budowę placów
zabaw, naprawę drewnianych mostków w Parku Brochowskim, budowę oświetlenia
parkowego, zakup elementów małej architektury,
Program Rewitalizacji Wysp Odrzańskich – w ramach programu wykonano prace
związane z budową zejść do wody i tarasów widokowych oraz zagospodarowaniem
zieleni na Wyspie Słodowej, budową oświetlenia parkowego wzdłuż nabrzeża Odry
przy ul. Św. Józefa, czyszczeniem zbiornika wodnego – Zatoka Gondol przy
bulwarze Dunikowskiego,
prace konserwatorsko-remontowe pomników i rzeźb – w ramach zadania
wykonano prace konserwatorsko-remontowe pomników: Jana XXIII, kardynała
Kominka, Sokratesa, M. Kopernika, rzeźb: „Macierzyństwo”, figury bogini: Pallas
Ateny, Rei oraz ozdobnego ogrodzenia pomnika przyrody przy ul. Wróblewskiego.

Do działalności bieżącej realizowanej przez Zarząd należały:
bieżąca konserwacja parków i zieleńców na pow. 745,65 ha – w ramach zadania
nasadzono 777 szt. drzew oraz 38 660 szt. krzewów,
— bieżąca konserwacja, pielęgnacja i zagospodarowanie powierzchni leśnych
w
Lasach Komunalnych o pow. 910,45 ha – w ramach tego zadania wykonano
konserwację terenów lasów starszych o pow. 715,19 ha, przeprowadzono zabiegi
pielęgnacyjne i zagospodarowanie drzewostanów młodszych w rejonach Stabłowic,
ul. Koziej, Kłokoczyc, Nowego Dworu, Rędzina i ul. Kosmonautów; zalesiono 1,10
ha pow. gruntów porolnych za wysypiskiem śmieci na Maślicach,
— nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej – w ramach zadania posadzono:
drzew liściastych i iglastych
2 724 szt.
krzewów liściastych i iglastych
61 070 szt.
roślin rabatowych
245 470 szt.
roślin cebulowych
73 900 szt.
— konserwacja
i rewaloryzacja zieleni przyulicznej – w ramach zadania
przeprowadzono na powierzchni 459,45 ha prace pielęgnacyjne
i
pielęgnacyjno-sanitarne drzewostanu na terenie całego Miasta oraz nasadzenia
uzupełniające - ogółem wykonano nasadzenia uzupełniające drzew w ilości 1 499
szt.,
—
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zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji – w ramach zadania
wykonano oczyszczenie rowów, rurociągów i drenaży o długości 87,69 km,
czyszczenie kanałów deszczowych o łącznej długości 14,39 km, bieżące utrzymanie
zbiornika fosy miejskiej, utrzymanie przepompowni wód drenażowych i
deszczowych, konserwację i drobne remonty studni publicznych oraz badania
fizyko-chemiczne wód na wylotach kanałów do rzek,
eksploatacja oświetlenia parkowego - w ramach zadania prowadzono konserwację
urządzeń oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych będących w
zarządzie jednostki,
prace interwencyjne na terenach nowo przyjmowanych i zlecane przez Wydział
Mienia i Geodezji – przejęto 15,94 ha nowych terenów, na których zostały
przeprowadzone głównie prace porządkowe; w ramach zadania wykonano także
prace porządkowe terenów zieleni Cmentarzy Wojennych oraz prace pielęgnacyjne
drzewostanów przy ul. Kąckiej i na terenie boiska MOSIR na Sołtysowicach,
Ogród Japoński - zapewniono funkcjonowanie ogrodu w okresie zwiedzania od 1
kwietnia do 31 października 2006 r oraz dozór w okresie zamknięcia tj. od 1
stycznia do 31 marca 2006 r. oraz od 1 listopada do 31 grudnia 2006 r.,
konserwacja fontann – w ramach zadania realizowano napowietrzanie stawów,
deszczowanie trawników, nawadnianie kropelkowe oraz eksploatację fontann i
zdroju.
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

W 2006 r. Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu realizował budżet remontów i
inwestycji w wysokości 110 045 695 zł. W planie zadań Zarządu Inwestycji Miejskich
zapisane były 174 zadania. Budżet Zarządu zrealizowany został w kwocie 98 181 990
zł, tj. 89,22 % planu.
Najważniejsze zadania realizowane w 2006 roku:
Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty
Nakłady finansowe przeznaczane corocznie w budżecie Gminy na remonty
i
inwestycje budynków oświaty pozwalają uzyskać znaczną poprawę stanu technicznego
budynków mającą wpływ na bezpieczeństwo przebywających tam dzieci i młodzieży
oraz na poprawę komfortu miejsca pracy i nauki. Prowadzona konsekwentnie w
ostatnich latach termomodernizacja budynków polegająca m.in. na: wymianie stolarki
okiennej, dociepleniu elewacji, dociepleniu stropodachów, modernizacji systemu
grzewczego, pozwala szybko uzyskać wymierne korzyści finansowe w postaci
zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynków.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano:
— przebudowę budynku basenu przy SP Nr 18 przy ul. Poznańskiej oraz
przygotowano dokumentację projektową na przebudowę basenu przy SP Nr 50
przy ul. Obornickiej,
— rozbudowę budynku SP Nr 27 dla potrzeb Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy
ul. Rumiankowej, wraz z zagospodarowaniem terenu,
— rozbudowę budynku SP Nr 51 przy ul. Krępickiej,
— zadaszenie lodowiska przy ZS Nr 14 przy ul. Brücknera,
— budowę boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni w: SP Nr 27 przy
ul.
Rumiankowej, SP Nr 37 przy ul. Sarbinowskiej, SP Nr 68 przy
ul.
Szczęśliwej, SP Nr 85 przy ul. Traugutta, SP Nr 93 przy
ul.
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Niemcewicza, Gimnazjum Nr 8 przy ul. Roosevelta, Gimnazjum Nr 28 przy ul.
Zachodniej, ZS Nr 21 przy ul. Ignuta.
termomodernizację budynku Przedszkole Nr 99 przy ul. Inowrocławskiej oraz
Gimnazjum Nr 23 przy ul. Jastrzębiej.

Ponadto przeprowadzono remonty obiektów oświatowych, w tym m.in.:
remonty dachów krytych papą - 8 obiektów,
— remonty dachów krytych dachówką - 6 obiektów,
— wymianę instalacji elektrycznych - 2 obiekty,
— remonty bloków sportowych - 5 obiektów,
— remonty sanitariatów - 14 obiektów,
— modernizację pomieszczeń kuchennych dla potrzeb cateringu - 1 obiekt,
— remont elewacji - 2 obiekty.
—

Inwestycje związane z infrastrukturą techniczną
Realizacja infrastruktury, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pozwala na likwidację
przydomowych zbiorników ścieków sanitarnych poprzez przyłączanie budynków
mieszkalnych do sieci ogólnomiejskiej. Skutkuje to pozytywnym oddziaływaniem na
środowisko i poprawą jakości życia mieszkańców. W tym zakresie zrealizowano:
— zakończono uzbrojenia terenu na osiedlu Kowale Ogrody – etap III,
— zakończono
budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji
deszczowej wraz z odbudową nawierzchni na ulicach Lądeckiej
i
Długopolskiej oraz Żernickiej,
— budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odbudową nawierzchni drogowej w
ul. Maślickiej,
— rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej z odbudową
nawierzchni w ul. Północnej i ul. Potokowej,
— zakończono budowę parkingu ogólnodostępnego przy ul. Rysiej,
— zarurowano odcinek rowu melioracyjnego DY-2 w ul. Stoczniowej,
— przebudowano czynne linie napowietrzne Sn przy ul. Wełnianej, Góreckiej.
Inwestycje związane z mieszkaniami komunalnymi
Realizacja programu budownictwa mieszkaniowego przyczynia się do pozyskiwania
przez Gminę nowych mieszkań. W wyniku rewitalizacji kamienic poprzez podział
dużych powierzchni mieszkalnych na mniejsze oddano do użytkowania w 2006 r. 82
nowe mieszkania. W wyniku budowy nowych budynków oddano do użytkowania w
2006 r. 167 nowych mieszkań.
Zrealizowane inwestycje w obszarze mieszkań komunalnych:
— w zakresie Pilotowego Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia:
zakończono rewitalizację budynku przy ul. Szczytnickiej 51,
zakończono rewitalizację budynku przy ul. Szczytnickiej 44, 46, 48,
zakończono rewitalizację kamienicy przy ul. Księcia Witolda 45, rewitalizację
kamienicy nr 47,
zakończono rewitalizację kamienic przy ul. Prusa 5 i 5a oraz Świętokrzyskiej 57,
zakończono budowę komunalnych budynków mieszkalnych przy
ul.
Górniczej 11-49,
rozpoczęto budowę komunalnych budynków mieszkalnych przy ul.Górniczej 52
– 80, Jedności Narodowej,
—

rozpoczęto prace projektowe
mieszkalnych:
przy ul. Benedyktyńskiej,

związane
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komunalnych

budynków

przy ul. Pułaskiego,
przy ul. Kiełczowskiej.
Inwestycje związane z remontami i modernizacją obiektów
— inwestycje w obiektach kultury:
zakończono remont elewacji zabytkowego budynku Wrocławskiego Teatru
Lalek,
kontynuowano remont i przebudowę Pałacu Spätgena na Muzeum Miejskie
Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego,
kontynuowano remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych,
rozpoczęto prace projektowe związane z przeniesieniem CK Agora do budynku
przy ul. Serbskiej,
wybudowano fontannę krasnali przy Teatrze Lalek,
— inwestycje w obiektach rekreacji:
kontynuowano II etap oraz rozpoczęto III etap rozbudowy krytej ujeżdżalni na
terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
przebudowano i remontowano obiekty na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów
Konnych m.in. budynek magazynu zbożowego, meliorację terenu,
zakończono przebudowę i remont budynku Małpiarni na terenie Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego,
— inwestycje w obiektach sportu:
zmodernizowano i przebudowano stadion piłkarski przy ul. Oporowskiej w celu
dostosowania go do wymogów PZPN,
wykonano oświetlenie terenu boisk sportowych na terenie Pól Marsowych przy
ul. Paderewskiego, Mickiewicza,
— remonty obiektów pomocniczych Gminy:
remonty siedzib Rad Osiedli,
— remonty obiektów o charakterze użyteczności publicznej:
zakończono remont budynku przy ul. Strzegomskiej dla potrzeb Centrum
Integracji Społecznej,
rozpoczęto adaptację budynku przy ul. Sołtysowickiej dla potrzeb
Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora.
WROCŁAWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH – PARTYNICE
Inwestycje zrealizowane w 2006 r. :
— wykonano remont magazynu zbożowego – zakończono inwestycję
modernizacji
magazynu zbożowego II etap - kwota inwestycji wyniosła
80 822,61 zł. W
ramach zadania wykonano opaski betonowe, wymieniono uszkodzone elementy
konstrukcji drewnianej, wymieniono tynki, naprawiono posadzki, wymieniono
stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację odgromową i elektryczną,
wykonano wentylację mechaniczną,
— realizowano budowę miasteczka Western City - w zakres budowy miasteczka
wchodziło m. in. uporządkowanie terenu, wykonanie dróg, ścieżek, przyłączy z
rozprowadzeniem mediów, ogrodzenia, zabudowanie miasteczka, wioska indiańska,
koral, plac zabaw. W roku 2006 wykonano roboty ziemne pod budowę przyłącza
energetycznego, badania archeologiczne towarzyszące robotom ziemnym oraz
przyłączono energię elektryczną i wodę. W roku 2006 wydatkowano kwotę w
wysokości 81055,85zł, z tego partycypacja Stowarzyszenia Przyjaznego
Upowszechniania Kultur w kosztach budowy przyłączy wody i energetycznego
wyniosła 11 055,85zł. Zadanie zostało zakończone,
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wykonano ogrodzenia części terenu WTWK-Partynice – zadanie zrealizowano na
odcinku od kończącego się ogrodzenia betonowego przy ul. Karkonoskiej do rowu
melioracyjnego wzdłuż rzeki Ślęzy, zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia od ulicy
Karkonoskiej,
rozbudowano i zmodernizowano krytą ujeżdżalnię – dobudowany segment na
potrzeby hipoterapii do istniejącego budynku ujeżdżalni. Powierzchnia zabudowy
po rozbudowie wyniesie ok. 4 000 m² i obejmie bar z salą konsumpcyjną, salę
hipoterapii
z
zapleczem
techniczno-magazynowym,
pomieszczenia
administracyjne. Celem rozbudowy jest przystosowanie hali do zawodów z
udziałem publiczności oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć. W części
rozbudowywanej pomieszczenia są lokalizowane na dwóch poziomach: w
przyziemiu (strefa wejściowa, gastronomia, zespół sanitarny, rehabilitacyjny, część
administracyjna, pomieszczenia techniczne i pomocnicze) oraz na antresoli –
widownia dla ok. 230 – 250 osób, loża sędziowska. Obiekt przystosowany będzie
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
rozpoczęto budowę parkingu dla potrzeb WTWK-Partynice. Zakres prac objął
budowę parkingu dla samochodów osobowych na 240 miejsc postojowych, placu
postojowego dla autokarów o pow. ok. 1 800 m2, chodnika o szer. 3,0 m, drogi
manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej o pow. ok. 450 m2, budowę zjazdu,
przepustu, wycinkę drzew i karczowanie krzewów oraz budowę elementów
ogrodzenia z bramkami ograniczającymi dostęp,
dokonano melioracji terenów WTWK-Partynice II etap – zadanie objęło budowę
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych
istniejących budynków gospodarczych, użytkowanych jako stajnie dla koni, z
budynku mieszkalnego, odtworzenie nawierzchni z trawników zielonych,
poza bieżącymi zadaniami inwestycyjnymi o ograniczonej wartości, na terenie
WTWK – Partynice realizowane były również duże inwestycje, których wykonanie
ma przede wszystkim poprawić wizualizację obiektu i uatrakcyjnić go dla nowych
klientów, jak również poprawić warunki przebywających na torze koni oraz
usprawnić pracę ludzi.

Działalność bieżąca
Podstawową i bieżącą działalnością WTWK– Partynice jest trening koni ras
szlachetnych, a także organizowanie wyścigów dla tych koni, organizowanie imprez o
charakterze sportowym, obejmujących głównie sporty konne, w różnych dyscyplinach
(ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, WKKW, western) oraz innych sportów
profesjonalnych i amatorskich.
WTWK – Partynice prowadzi na swoim terenie działalność rekreacyjną (szkółka
jeździecka) oraz organizuje aktywny wypoczynek dzieci i dorosłych poprzez
przygotowywanie i przeprowadzanie pikników, półkolonii oraz spotkań na świeżym
powietrzu. W 1999 r. WTWK – Partynice we współpracy z PPM „OTTO-PRODENT”
rozpoczął prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.
Od 2001 r. ośrodek hipoterapii przy WTWK – Partynice jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego z siedzibą w Krakowie. Zajęcia prowadzone są
przez 3 kwalifikowane terapeutki. Ośrodek stale współpracuje z Akademią
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej, którego
studenci odbywają od 2001 r. zajęcia praktyczne w czasie trwania zajęć hipoterapii.
Dzięki umowie z PPM „OTTO-PRODENT”, zabiegi hipoterapii były w części refundowane
pacjentom przez NFZ. Wszyscy pacjenci wpłacają WTWK – Partynice kwotę 5,00 zł za
jedne zajęcia, z których opłacany jest prowadzący konia i częściowe utrzymanie trzech
koni hipoterapeutycznych. Za część utrzymania płaci PPM „OTTO-PRODENT”. PPM
„OTTO-PRODENT” zajmuje się także prowadzeniem dokumentacji pacjentów ośrodka,
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ich skierowaniami i badaniami lekarskimi. Zajęcia prowadzone są całorocznie. Wszyscy
pacjenci posiadają skierowanie od lekarza rehabilitacji oraz innych specjalistów:
neurologa, ortopedy, okulisty, alergologa lub urologa, w zależności od potrzeb.
Imprezy sportowe w 2006 r.:
— Dni wyścigowe:
18
— Zawody jeździeckie: 11
Po raz pierwszy we współpracy z Amatorskim Klubem Ujeżdżeniowym „Thomson” na
terenie WTWK – Partynice zorganizowano CDI*** eliminacje Pucharu Świata oraz
Mistrzostwa Polski. Impreza trwała trzy dni (8-9 września) i cieszyła się dużym
zainteresowaniem zarówno publiczności jak i zawodników.
W 2006 r. na terenie WTWK – Partynice przeprowadzony został cykl szkoleń młodzieży
z klubów jeździeckich województwa dolnośląskiego, przygotowującej się do
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
i Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w ramach kadry makroregionu. Szkolenia przeprowadzane były w ramach
programu Młodzieżowych Centrów Sportu realizowanego przy współpracy z
Amatorskim Klubem Ujeżdżeniowym „Thomson”.
Pozostała działalność
— Wyścigi kłusaków - w roku 2006 WTWK – Partynice kontynuował współpracę ze
Stowarzyszeniem Wspomagającym Hodowlę Konia Francuskiego (SECF) we Francji.
Zorganizowano 23 gonitwy kłusacze. Prowadzono również zajęcia szkoleniowe.
Współpraca rozwija się i dobrze rokuje na przyszłość,
— Piknik Jeździecki - w dniu 23 kwietnia WTWK – Partynice brał udział w Pikniku
Jeździeckim odbywającym się we Wrocławiu, na terenie pomiędzy ulicami
Borowską i Ślężną. Tor reklamował swoją działalność poprzez wystawienie stoiska,
na którym obejrzeć można było elementy sprzętu jeździeckiego, ulotki reklamowe
WTWK – Partynice, a także prezentację koni sportowych, które wzbudziły
największe zainteresowanie wśród zwiedzających. Można było również spróbować
jazdy konnej na koniach rekreacyjnych,
— wizyta Prezydentów miast polskich i finalistek Miss World - ważnym wydarzeniem
była kwietniowa wizyta prezydentów miast polskich, którzy zapoznali się z torem
partynickim oraz obejrzeli gonitwy pokazowe,
— Biesiada czytelnicza - w ramach akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom” tor udostępnił
swoje tereny na przeprowadzenie imprezy z tego cyklu. Wzięło w niej udział ok. 1
000 osób (młodzież wrocławskich szkół, zaproszeni goście, wolontariusze).
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
Zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2006 r.:
— przebudowano – zrekonstruowano ogrodzenia od strony ul. Osobowickiej na
terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice o łącznej długości 248 m;
wartość zadania wyniosła 434 531 zł. Efektem wykonania zadania
było
ujednolicenie oraz poprawa estetyki całości ogrodzenia,
— wykonano wyjazd na teren cmentarza Osobowice od ul. Łużyckiej. W ramach tego
zadania wykonano utwardzenie terenu umożliwiające dojazd. Uzgodniono projekt i
wykonanie z Zarządem Dróg i Komunikacji, wartość prac wyniosła 27 096 zł.
Wykonanie wjazdu pozwala na rozładowanie komunikacyjne przy wykonywaniu
prac w części wschodniej nekropoli, odciążenie bramy głównej cmentarza,
— wykonano ścieżki i drogi o nawierzchni utwardzonej na terenie cmentarzy
komunalnych. W ramach tego zadania wykonano utwardzenie dróg
i
ścieżek na cmentarzu Grabiszyn. Koszty ścieżek na polach urnowych 37 U i 48 U
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wyniosły 41 989 zł, droga nr 16 - 125 963 zł. Wykonano też utwardzenie alejki
prowadzącej do kolumbarium na cmentarzu Psie Pole o wartości 24 940 zł. Ogółem
w ramach zadania wydatkowano środki o wartości 192 893 zł. Efektem tych prac
jest poprawienie estetyki cmentarzy.
Prace przygotowawcze i projektowe do zadań realizowanych przez Zarząd:
zaprojektowano drogę dojazdową oraz plac wokół domu przedpogrzebowego na
terenie cmentarza Komunalnego Grabiszyn; koszt 10 297 zł. Zadanie będzie
wykonywane w ramach przyznanych środków inwestycyjnych na 2007r.,
— zaprojektowano
ogrodzenia od ul. Grabiszyńskiej na terenie cmentarza
Komunalnego Grabiszyn od drugiej bramy wejściowej do drogi bocznej na wartość
19 520 zł. Przygotowany projekt umożliwi w 2007 r. realizację inwestycji i
poprawienie estetyki ogrodzenia nekropolii wzdłuż ul. Grabiszyńskiej nawiązujący
do istniejącego muru ogrodzenia, od głównej bramy do bramy bocznej,
— opracowano projekt kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego Grabiszyn na
kwotę 19 520 zł. Wykonanie projektu umożliwi zrealizowanie kolumbarium w
miejscu po wyburzeniu baraku oraz przedłużenie możliwości pochówków na
cmentarzu Grabiszyn po wyczerpaniu miejsc do pochówku urnowego,
— opracowano projekt kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego Osobowice
na kwotę 9 150 zł. Gotowy projekt umożliwi szybkie podjęcie realizacji inwestycji
na terenie cmentarza Osobowice w momencie przekazania środków przez Gminę.
Nekropolia Osobowice nie posiada kolumbarium, a zapotrzebowanie społeczne w
sytuacji braku miejsc ziemnych przedłuży możliwość pochówków na tym
cmentarzu.
—

W ramach zadań własnych zarządu przeprowadzono remonty:
— pomieszczeń biura cmentarza Osobowice wraz z instalacją co.,
— wejścia głównego na cmentarz Osobowice na kwotę 55 767 zł. Remont strefy
wejściowej bramy głównej cmentarza Osobowice zrealizowano przy akceptacji
Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu poprawy estetyki oraz bezpiecznego
demontażu przęseł przed dniem 1 listopada,
— dróg i alejek na cmentarzach komunalnych na kwotę 67 024 zł. Do czasu ich
utwardzenia drogi na cmentarzach wymagają corocznych remontów,
— kaplicy na cmentarz Pawłowice na kwotę 12 223 zł. W ramach prac wymieniono
pokrycie dachu oraz wykonano remont wnętrza budynku w celu poprawy estetyki,
— dachu kaplicy na cmentarzu Osobowice oraz dachu budynku Zarządu na kwotę 28
169 zł,
— ogrodzenia przy polu 149 cmentarza Osobowice 9 397 zł. W 2007 r. Zarząd planuje
udostępnić pole do pochówków. Konieczny był remont ogrodzenia w celu
poprawienia estetyki przyszłego pola grzebalnego,
— projekt remontu elewacji budynku portierni oraz kaplicy cmentarza Grabiszyn na
łączną kwotę 19 560 zł. Wykonanie remontu elewacji kaplicy będzie zakończeniem
podjętych prac remontowych zabytkowej budowli,
— projekt remontu wnętrza kaplicy na cmentarzu Osobowice na kwotę
35
500 zł, który podkreśli wartość artystyczną tego obiektu.
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 2006 r. przeprowadzono
inwestycje i remonty zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektu:
— zakończono przebudowę i remont budynku Małpiarni,
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—
—

—

—
—

—
—
—

—

realizowano budowę wybiegu dla małp,
otwarto nowy wybieg dla żółwi wodnych - nowa ekspozycja dla krajowych
zmiennocieplnych, wyposażona w dwa obszerne zbiorniki wodne.
Prowadzono szereg działań o charakterze dydaktyczno – kulturalnym oraz
promocyjnym poprzez organizację:
imprezy dla dzieci nieuleczalnie chorych, przeprowadzonej pod patronatem
Fundacji „Mam marzenie” - spotkania dla nieuleczalnie chorych dzieci, których
ostatnim marzeniem jest bliski kontakt z wybranymi gatunkami zwierząt,
imprez z udziałem zwierząt dla zorganizowanych grup dzieci spędzających zimowe
ferie w Mieście,
imprezy „Wiosenna strzyża owiec”
- pokaz różnych technik strzyżenia - od
tradycyjnych po nowoczesne - wraz z przedstawieniem procesu uzyskiwania
włókna,
imprezy „Urodziny SAMBY” – hipopotamica SAMBA obchodziła 40-te urodziny. Jest
to najstarszy z żyjących w Polsce hipopotamów,
kampanii „Strusie afrykańskie” - kampania informacyjna o biologii strusia
afrykańskiego, przygotowana na okoliczność samca wychowującego młode,
konkursu na imię dla rysi - przyjście na świat rysi było okazją do zorganizowania
ogólnopolskiego konkursu na imię dla noworodków, połączonego z kampanią
informacyjną o krajowych gatunkach zagrożonych,
przekazania zwierząt do żywej szopki bożonarodzeniowej przy kościele oo.
Redemptorystów oraz z okazji Trzech Króli i Niedzieli Palmowej.
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI W 2006 ROKU

Komórka
Urzędu/
Jednostka
organizacyjna
Miasta

Wydział
Inwestycyjno Techniczny

Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
nych ogółem udział % 2) Udział procentowy
2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne utrzy- uchylo- uchylonych uchylonych stwierinne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
manych nych
i przekaza- i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważw mocy i zmie nych do po- jących po- niewważnionych zanaych stępowanie ności
nionych nownego
stępowanie ności
do pono- I instancji
rozpoznania I instancji
wnego lub odwolub odworozpoz- ławcze
ławcze
nania
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Zarząd
15 326
Dróg
i Komunikacji

76

0,49

25
32,89

1
1,32

8
10,53

21
27,63

_

21
27,63

_

_

_

_

_

_

15420

76

0,49

25
32,89

1
1,32

8
10,53

21
27,63

_

21
27,63

_

_

_

_

_

_

Razem

94

301

302

303

304

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY WROCŁAW
STAN ZASOBU GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW ORAZ
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY
WROCŁAW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.
powierzchnia ogólna
rok
1

1.1

Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy
Wrocław

liczba działek

[ha]

2006

15474

4 769,2793

2007

14429

4 623,3091

2007

1259

26,3352

2007

53

16,0840

2007

15741

Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy
Wrocław w tym :
grunty stanowiące własność Gminy Wrocław
wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste lub przekazanych w użytkowanie

z

grunty stanowiące współwłasność Gminy
Wrocław w udziale %
grunty stanowiące własność Gminy Wrocław
we
władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych

ogółem :
różnica
1.2

-103,5510

Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław
przekazane w trwały zarząd

2006

34

34,8895

2007

70

137,9050

różnica
1.3

+103,0155

Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław +
zarządcy, użytkownicy, władający w/w gruntami

2006

8331

4 091,7674

2007

8397

4 119,7087

różnica

+27,9413

Razem podgrupy

2006

23839

8 895,9362

2007

24208

8 923,3420

różnica

+27,4058

2
2.1

Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław
użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

w

2006

11042

490,8103

2007

10523

460,2876

różnica

-30,5227

2.2

Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław
użytkowaniu wieczystym osób prawnych

2.3

Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław
w
użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych

w

2006

60

100,9659

2007

63

100,9832

różnica

+0,0173
2006

2067

441,5125

2007

1954

406,5651

różnica

2.4

Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław
użytkowaniu wieczystym pozostałych osób

4 665,7283

-34,9474
w

różnica

2006

1250

938,5413

2007

1223

945,7128
+7,1715
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Razem podgrupy

2006

14419

1 971,8300

2007

13763

1 913,5487

różnica
3
3.1

-58,2813

Grunty stanowiące własność miasta na prawach
powiatu - Wrocław

2006

14

2,2716

2007

14

2,7930

różnica
3.2

+0,5214

Grunty stanowiące własność powiatu wrocławskiego
przekazane w trwały zarząd

2006

2

1.2063

2007

7

6.5601

różnica
3.3

+5.3538

Grunty stanowiące własność miasta na prawach
powiatu –Wrocław + zarządcy, użytkownicy,
władający w/w gruntami

2006

85

106.0111

2007

160

155.1966

różnica

+49.1855

Razem podgrupy

2006

101

109.4890

2007

181

164.5497

różnica
4

+55.0607

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy
Wrocław

2006

48

9.9727

2007

61

11.4259

różnica

+1.4532

REGULACJE STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY WROCŁAW

W ramach realizacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wrocław w 2006 r.:
ustanowiono prawo do użytkowania wieczystego w stosunku do ośmiu
nieruchomości o łącznej powierzchni 3465 m2;
sprzedano 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 32 943 m² oraz rozpoczęto pięć
procedur sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych;
ustanowiono prawo użytkowania dla czterech nieruchomości o łącznej powierzchni
9239 m2 i dwóch lokali łącznej powierzchni użytkowej 244,84m2;
prowadzono postępowania w stosunku do użytkowników wieczystych, którzy nie
dotrzymali określonych w umowach terminów zagospodarowania, bądź wnosili o
zmianę przeznaczenia - zakończono 8 spraw; w toku znajduje się 8 spraw;
wszczęto 6 postępowań wyjaśniających w związku z wygaśnięciem umów
użytkowania wieczystego z powodu upływu czasu;
przygotowano 24 decyzje o trwałym zarządzie;
NIERUCHOMOŚCI GMINY WROCŁAW PRZEKAZANE W 2006 R. W TRWAŁY ZARZĄD

Oznaczenie nieruchomości
Wincentego Kadłubka 1
Sołtysowicka 68
Wacława Berenta
Wiśniowa 70, ul. Sztabowa 101
al. gen Józefa Hallera 81
Kosynierów Gdyńskich 29
Oporowska 60,62 pl. Srebrny
Strachowska 53
Legnicka 65b

Przekazano na rzecz:
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Lotnicza 72, Metalowców 1-3, Ludwika
Idzikowskiego
Racławicka 62, Krzycka
Fryderyka Chopina 27
Kosmonautów 1
Sokola 28-30/5
Kasztelańska 7/10, 9/10 i 11/12
Aleksandra Zelwerowicza 16-18/6
Michała Bałuckiego 11/3
Strzegomska 49
pl. św. Macieja 19, działka nr 96 AM 18,
obręb Plac Grunwaldzki, o pow. 161 m2,
w udziale 1822/10000
pl. św. Macieja 20, działka nr 97 AM 18,
obręb Plac Grunwaldzki, o pow. 171 m2,
w udziale 1695/10000,
Grecka 59

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(lokale mieszkalne)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(lokal użytkowy o pow.244,20 m2 )
Szkoły Podstawowej nr 28 im. Gen. Leopolda
Okulickiego

Swobodna 71/73, działka nr 2,
o pow.10130 m2, AM 14, obręb Południe
Skwierzyńska 1-7, działka nr 5/2 AM 43,
obręb Południe, o pow. 10957 m2
Kiełczowska, działki nr: 7/1, 7/2, 7/7 AM 24
i 1/2 AM 11, obręb Psie Pole, o łącznej
powierzchni 54.9678 ha

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Zespołu Szkół Nr 25
Zarządu Cmentarzy Komunalnych

na podstawie umowy użyczenia przekazano pięć nieruchomości oraz jeden lokal;
Nieruchomości Gminy Wrocław przekazane w 2006 r. w użyczenie
Oznaczenie nieruchomości
Przekazano na rzecz:
Gliniana 20-22, działki nr 37/1, 37/5, 69, AM-17, Południe,
pow. 3 695
gen. Leopolda Okulickiego, część działki nr 4, AM-11, Zakrzów,
pow. 700
Tadeusza Kościuszki 37a, część działki nr 85/4, AM-35, Stare
Miasto
Osiniecka, działka nr 7/3, AM-32, Żerniki, pow. 16 283
Janowska, działka nr 2/9, AM-7, Pracze Odrzańskie, pow. 23 944
Prosta 46, lokal nr 7

Powiatowego Urzędu Pracy do czasu
ustanowienia trwałego zarządu.
Fundacji Przyjazny Dom im.
„Stanisława Jabłonki”
Komendy Wojewódzkiej Policji
Osiedlowego Ludowego Klubu
Sportowego „Piast” Wrocław-Żerniki
Zarządu Gospodarki Odpadami
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej
im. kard. Stefana Wyszyńskiego

prowadzono postępowania w sprawie sprzedaży gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty, wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia Nr X/192/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia bonifikaty,
rozkładania na raty oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy
sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich
użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe. Zawarto 34 akty
notarialne ze spółdzielniami mieszkaniowymi, na podstawie których sprzedano
grunt o powierzchni 20,7509 ha;
w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedano na rzecz
„Społem” Spółdzielni Hurtowo Detalicznej „Tęcza” grunt o powierzchni 6000 m2
wraz z przeniesieniem własności hali targowej;
zawarto akt notarialny dotyczący zmiany terminu użytkowania wieczystego dla
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej;
przeprowadzono aktualizację opłat rocznych, w wyniku czego wypowiedziano
dotychczasowe opłaty i ustalono ich nową wysokość w odniesieniu do 243
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym oraz 82 wypowiedzenia stawki
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procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W związku z wnioskami
użytkowników wieczystych w trzech przypadkach odmówiono obniżenia stawki
procentowej;
reprezentowano Gminę w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
dokonanej w 2005 r. z obowiązkiem wnoszenia opłat w nowej wysokości od 2006
r.;
udzielono 209 bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
przysługujących na podstawie art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami
osobom o niskich dochodach (w tym spółdzielniom mieszkaniowym);
przygotowano umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącej dojazdy do nieruchomości
będącej własnością osoby prawnej – do czasu uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i zorganizowania docelowego dojazdu do
nieruchomości;
podjęto działania w celu ujawnienia prawa pierwokupu Gminy Wrocław
przysługującego w stosunku do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków przygotowano dokumenty oraz złożono 100 wniosków do Sądu Rejonowego
Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
rozpatrzono 10 wniosków w sprawach przejęcia nieruchomości zbędnych
dotychczasowym użytkownikom pod kątem ich przyszłego zagospodarowania;
prowadzono postępowanie oraz przygotowano dokumenty niezbędne do notarialnego
ustanowienia służebności drogi koniecznej do nieruchomości gminnych oraz
rozpatrywano wnioski osób fizycznych i prawnych o ustanowienie na
nieruchomościach gminnych służebności przechodu i przejazdu. W 2006 r.
ustanowiona została służebność:
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Cichy Kącik” do nieruchomości przy ul. Prostej,
przez „Admi” Sp. z o.o. do nieruchomości Rynek 6,
przez Gminę Wrocław do nieruchomości przy ul. Żmigrodzkiej 22.
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wojewodzianka” do nieruchomości przy
ul. Kamiennej 7.
przez Gminę Wrocław do nieruchomości przy ul. gen. Józefa Hallera 24b-26;
uczestniczono w posiedzeniach Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej w Warszawie w
sprawie złożonego przez Kościół Ewangelicko Metodystyczny w Rzeczypospolitej
Polskiej wniosku o przekazanie własności nieruchomości;
prowadzono postępowanie na podstawie zarządzeń Komisji Regulacyjnej w sprawie
przekazania własności nieruchomości Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we
Wrocławiu. Skierowano do Komisji 5 wniosków o umorzenie postępowań.
Uczestniczono w rozprawach przed Komisją Regulacyjną. Uzyskano orzeczenia o
umorzeniu postępowania w sprawie czterech nieruchomości;
skierowano do Komisji Majątkowej wniosek o umorzenie postępowania regulacyjnego
o przekazanie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu – Wojszycach, z
wniosku kurii Metropolitarnej Wrocławia reprezentującej Metropolitarne
Seminarium Duchowne,
na koniec 2006 roku dysponowano 5646 czynnymi umowami dzierżawy gruntów
komunalnych.

Czynne umowy dzierżawy gruntów komunalnych
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Rodzaj umowy

Ilość

Rolne

4685

pod kioski i pawilony handlowe
pozostałe (parkingi, trafostacje, magazyny)
Razem

506
455
5646

Czynsz
roczny
[zł]
251 436

Czynsz
miesięczny netto
[zł]
196 316
415 903
612 219

251 436

W ciągu roku zawarto 376 umów dzierżawy,
Umowy dzierżawy zawarte w 2006 r.
Ogółem
pow. (ha)

Rodzaj umowy

Ilość

Umowy na cele rolne
Umowy pod kioski i
pawilony handlowe
Umowy na grunty
zabudowane
Umowy pod parkingi
Umowy pod
trafostacje
Inne

320

23

27,6633

Razem

376

64,1350

33,5185

Czynsz
roczny (zł)

Czynsz
miesięczny netto
(zł)

16 277

17

0,0826

9 565

4

0,7132

15 874

11

2,1544

17 457

1

0,0030

350
13 065
16 277

56 311

dokonano naliczeń opłat za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy dla 33 podmiotów
na ogólną kwotę czynszu wynoszącą 85 575 zł,
dokonywano naliczeń z tytułu wynagrodzenia za zajmowanie gruntów Gminy wbrew
woli właściciela, po bezskutecznym żądaniu jego zwrotu oraz po ustaniu stosunku
dzierżawy. Powyższe naliczenie dokonywano dla 15 podmiotów na kwotę 29 821 zł,
opracowano 321 protokołów czasowego udostępnienia gruntów komunalnych na rzecz
Inwestorów realizujących uzbrojenie podziemne związane z rozbudową
telekomunikacji, energetyki, gazownictwa, wodociągów, ciepłownictwa itp., oraz
pod zaplecza budów. Łączna kwota naliczonych opłat z tego tytułu wyniosła 220
140 zł,
przeprowadzono 60 negocjacji z dzierżawcami w zakresie szczegółowych warunków
umownych jak też wysokości kwoty czynszu dzierżawnego. Zastosowano stawki
wyjściowe do negocjacji wg Zarządzenia Nr 6366/05 Prezydenta Wrocławia,
udostępniono również na rzecz 11 podmiotów prowadzących działalność rozrywkowokulturalną (cyrki, wesołe miasteczka itp.) grunt Gminy. Wpływy z tego tytułu
wyniosły 31 900 zł,
przygotowano i skierowano 8 wniosków egzekucyjnych obowiązków o charakterze
niepieniężnym do komornika. W 2006 r. zostały zakończone 4 postępowania
wydaniem gruntu Gminie Wrocław i jedno zostało umorzone ze względu na śmierć
użytkownika. W trakcie postępowania egzekucyjnego znajduje się 9 wniosków.
K OMU NALIZ ACJA NIERUCHO MO Ś CI

Na podstawie prowadzonej analizy stanu prawnego gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa przygotowano i przekazano 41 wniosków do Wojewody
Dolnośląskiego, w tym:
o wydanie decyzji - 17,
o zmianę decyzji - 24.
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W 2006 r. łącznie w sprawach rozpatrywanych w okresie sprawozdawczym i w latach
ubiegłych uzyskano:
148 pozytywnych decyzji Wojewody Dolnośląskiego na łączną powierzchnię 140,2252
ha,
25 decyzji i postanowień Wojewody Dolnośląskiego zmieniających,
37 decyzji Wojewody Dolnośląskiego odmownych, do 25 z tych decyzji złożono
odwołania do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, wniesiono 4 skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Krajowej Komisji
Uwłaszczeniowej. Wystąpiono z 4 wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Wojewody
odmawiających Gminie Wrocław komunalizacji mienia,
38 decyzji Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej,
20 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przygotowano i przekazano do Wojewody Dolnośląskiego:
11 wniosków o przekazanie własności mienia Skarbu Państwa związanego z realizacją
zadań własnych Gminy Wrocław w trybie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r.
przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych,
2 wnioski o stwierdzenie nabycia przez Gminę Wrocław z mocy prawa z dniem 30
czerwca 2000r. własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie rolnym, na
podstawie art.13 ust.2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
4 pisma o wszczęcie przez Wojewodę z urzędu postępowania w sprawach stwierdzenia
nabycia przez Gminę Wrocław z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. własności
nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r.
przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych,
24 wnioski o zmiany w decyzjach komunalizacyjnych Wojewody.
W 2006 r. wystąpiono do Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg
Wieczystych z 207 wnioskami o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości i 332
wnioskami o zmianę w istniejących księgach wieczystych.
Stan komunalizacji mienia wg prawomocnych decyzji Wojewody Dolnośląskiego
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
KOMUNALIZACJA Z MOCY PRAWA W TRYBIE
Powierzchnia
[ha]
I. art.5 ust.1 – ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
125,9497
i ustawę o pracownikach samorządowych"
II. art. 13 ust. 2 – ustawy z dnia 19.10.1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
12,5159
Państwa
Razem I + II
138,4656
KOMUNALIZACJA NA WNIOSEK W TRYBIE
III. art. 5 ust. 4 – ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i
1,7596
ustawę o pracownikach samorządowych
Razem I + II + III
140,2252
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Ilość
działek

Ilość
decyzji

369

127

25

13

394

140

10

8

404

148

O PŁATA Z TYTUŁU ZM IA NY WART OŚC I N I ERU CH OM OŚCI W ZWIĄZ KU Z
UCH WA LE N IE M PLA NU M IE JSCO W EGO LUB JE G O Z M IA NĄ ORAZ O PŁA TY
AD IACENCK I E

W 2006 r. przeanalizowano łącznie 8 415 akty notarialne. W konsekwencji
prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
miejscowego lub jego zmianą w okresie sprawozdawczym wydano 36 decyzji
ustalających wysokość jednorazowej opłaty planistycznej, w tym 5 decyzji wydano
przed zbyciem nieruchomości, oraz 6 decyzji umarzających postępowanie. Z
wydanych w roku sprawozdawczym decyzji - 34 stały się ostateczne a od 2 decyzji
wniesiono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło te
decyzje i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią również o
konsekwencjach obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
miejscowego bądź jego zmianą. W 2006r. wpłynął 1 wniosek w sprawie wykupu
nieruchomości i wypłaty odszkodowania, w związku z uchwalonym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Mińskiej i Roślinnej
we Wrocławiu (pętla tramwajowa), który jest w toku załatwiania. Ponadto w 2006r.
zakończono postępowanie w sprawie wykupu za kwotę 5.097.748 zł nieruchomości
położonych w obrębie Klecina (tereny po byłej cukrowni).
W wyniku prowadzonej analizy decyzji zatwierdzających projekty podziału
nieruchomości w 2006 r. wszczęto 30 postępowań w sprawach ustalenia i pobrania
opłat adiacenckich. Wydano 30 decyzji, w tym 29 decyzji uprawomocniło się, a od 1
decyzji strona postępowania wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, które jest jeszcze przedmiotem rozpatrywania przez SKO.
ZATWIERDZA NI E PROJEKTÓW PODZIAŁ ÓW NIERUC HOMOŚC I ORA Z
ROZ GRANICZENIA NIERUCHOMO ŚC I

W 2006 r. przygotowano i wydano:
578 decyzji zatwierdzających przedstawione projekty podziału nieruchomości, w
tym 257 decyzji dotyczyło projektów podziałów nieruchomości dla potrzeb
realizacji celu publicznego: autostrada A-8 dla odcinka obwodnicy Wrocławia,
4 decyzję uchylającą wcześniej wydaną decyzję,
6 decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje,
22 decyzji umarzających postępowanie,
122 postanowienia w toku prowadzonych postępowań.
Od wydanych decyzji strony wniosły 20 odwołań do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, które utrzymało w mocy 17 decyzji, 2 decyzje uchyliło i przekazało do
ponownego rozpoznania, 1 odwołań jeszcze nie rozpoznało. Od wydanych postanowień
strony wniosły 2 zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jeszcze
ich nie rozpoznało.
Wydano 2 postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
Wydano 1 decyzję zatwierdzającą przebieg granic ustalonych w wyniku postępowania
rozgraniczeniowego i 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne dotyczące
rozgraniczenia nieruchomości
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ZMIANY W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ
KLASYFIKACJA GLEBOZNAWCZA GRUNTÓW

W 2006 r. w toku wykonywania zadań wydano:
90 decyzji w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
6 decyzji o zmianie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
10 postanowień dotyczących zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.
NAZEWNICTWO ULIC ORAZ NU MERACJA PORZĄDK OWA NIERUCHOMOŚC I

W związku z zadaniami dotyczącymi nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej
nieruchomości w 2006 r.:
zrealizowano uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o nazewnictwie dotyczące 16 ulic,
ustalono numerację porządkową dla 58 nieruchomości celem uporządkowania
zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków,
ustalono nową numerację dla 114 nieruchomości.
PODZ IA ŁY, ROZ GRA NICZENIA OR AZ WZ NOWI E NIA Z NAKÓ W
GRA NICZNYCH NIERUCHOMOŚC I S TA NO W IĄC YCH WŁ AS NOŚĆ G M I NY
WROC ŁAW N IE OD D A NY C H W UŻ YTK O WANI E WI ECZY STE I
NIERUCHO MOŚ CI STA NOWI ĄCYCH W ŁA SN OŚĆ SKARBU PA ŃSTWA
Ilościowy zakres prac wykonanych w 2006 r.
RODZAJE PRAC
podziały działek
Wznowienia granic,
okazania granic działek

Ilość prac zrealizowanych
2004 r.

2005 r.

2006 r.

6

58

107

16

79

95

PRZEKSZTA ŁC E NIE PRA WA UŻY T K O W A NIA W I E C Z YS T E GO W P R A WO
WŁA SN OŚC I N I ERU CH OM OŚC I

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wydane zostały 865 decyzje w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości. W 747 przypadkach postępowanie w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zakończyło się
decyzją pozytywną.
Ilość wydanych w 2006 r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu i decyzje nabycia prawa własności gruntu
Decyzje:

Pozytywne

Odmowne
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O
umorzeniu

O zmianie

ogółem
decyzje

w sprawie
przekształcenia prawa
użytkowania

747

80

16

22

865

wieczystego w prawo
własności

SPRZEDAŻ I NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI
GMINY WROCŁAW
OR GA NIZACJA PRZETAR GÓW

W 2006 r. przeprowadzono 128 przetargów i 3 rokowania dotyczące obrotu
cywilnoprawnego nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi.
Przetargi i rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
RODZAJ
PRZETARGU

ILOŚĆ
PRZETARG
ÓW

ILOŚĆ
PRZETAGÓW WYŁONIENI
NABYWCY

ILOŚĆ
PRZETARGÓW
BEZ
REZULTATU

Mieszkalne

16

14

2

Użytkowe

58

53

5

Użytkowe

2

2

-

76

69

7

FORMA
ZBYCIA

OPIS
LOKALU

PRZETARG USTNY

Sprzedaż
Rokowania
RAZEM

Przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych
RODZAJ
PRZETARGU

FORMA
ZBYCIA

Ustny
Ofertowy
Rokowania

Sprzedaż

ILOŚĆ
PRZETARG
ÓW

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

ILOŚĆ
PRZETARGÓW
- WYŁONIENI
NABYWCY

ILOŚĆ
PRZETARGÓ
W -BEZ
REZULTATU

zabudowane

20

18

2

niezabudowane

28

25

3

niezabudowane

2

1

zabudowane

1

1

-

niezabudowane

2

2

-

54

48

6

3

RAZEM

PRO MOCJA I R EKLA MA OFE RT NIERUC HOMO Ś CI GMINY WR OC ŁA W

Największe przedsięwzięcia promocyjno-reklamowe w 2006 r. dotyczące ofert
nieruchomości Gminy Wrocław, to:
Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes we Francji,
Międzynarodowe Targi EXPO REAL w Monachium w Niemczech.
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Szczególną rolę w promocji nieruchomości w 2006 roku zajęła indywidualnie
zaplanowana kampania reklamowa promująca prestiżową dla Miasta ofertę „Centrum
Południowego”.
S PRZEDAŻ NI ERUCH OMOŚCI GRU NTOWYCH GMINY WROC ŁA W
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
ILOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA[m2]

budownictwo jednorodzinne

21

21 669

budownictwo wielorodzinne

12

18 648

usługi

13

65 075

4

449 734

PRZEZNACZENIE SPRZEDANYCH
NIERUCHOMOŚCI

aktywność gospodarcza
Razem

50

555 126

Bezsprzecznie pierwszoplanowym wydarzeniem 2006 roku była sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich i Gwiaździstej, gdzie za
działkę gruntu o powierzchni blisko 4,5 ha, przeznaczoną na centrum usługowobiurowo-mieszkaniowe zapłacono kwotę ponad 302,5 mln zł. Na terenie „Centrum
Południowego”, po zakończeniu wszystkich etapów inwestycji powstanie obiekt o
planowanej powierzchni użytkowej około 180 tys. m2, przy przewidywanych nakładach
inwestycyjnych w wysokości 1 125 000 000 zł. Osiągnięta w przetargu cena (6 756
zł/m2 netto) była przez pewien okres najwyższą ceną jaką osiągnięto w Polsce w tej
kategorii nieruchomości.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też inne oferty inwestycyjne, a ich ceny
osiągnięte w przetargu kilkukrotnie przewyższały ceny wywoławcze oraz pojedyncze
działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne, jakie sprzedawane były w
prestiżowych osiedlach Wrocławia - na Oporowie, Partynicach i Zaciszu.
Dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w różnych formach w 2006 roku
przygotowano kolejne tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, które
wniesione zostały aportem do Towarzystwa Budownictwa Społecznego z
przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych. Powyższe dotyczyło
nieruchomości przy ul. Opolskiej/Bytomskiej i ul. Krzywoustego/Zielnej o łącznej
powierzchni 9 369 m2. Zaawansowane są prace nad przekazaniem Towarzystwu
Budownictwa Społecznego kolejnych atrakcyjnych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe położonych przy:
ul. Wileńskiej
– o powierzchni około 80 tys. m2,
ul. Dolnobrzeskiej – o powierzchni około 25 tys. m2,
ul. Afgańskiej
– o powierzchni około 11 tys. m2,
ul. Trzebnickiej – o powierzchni około 3,5 tys. m2,
ul. Bolesława Krzywoustego – o powierzchni około 500 m2.
Nieruchomości te planowane są do wniesienia aportem do TBS w 2007 roku, a
efektem ich zabudowy będzie powstanie ponad 1000 mieszkań na wynajem wraz z
nowoczesnym punktem obsługi mieszkańców (ul. Trzebnicka).
W roku sprawozdawczym przygotowano do obrotu cywilnoprawnego nieruchomość
położoną w obszarze Muchoboru Wielkiego, przy ul. Duńskiej o powierzchni blisko 2,5

314

ha. Teren ten przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod usługi centrotwórcze, innowacyjną produkcję i usługi z zakresu obsługi firm,
przekazany został w drodze aportu jako wkład niepieniężny do „Wrocławskiego Parku
Technologicznego” S.A., w wyniku czego Gmina Wrocław objęła w Spółce, po
podwyższeniu kapitału zakładowego, akcje o wartości 4.908.600 zł.
„Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” nad którym rozpoczęto prace, a w
2006 roku przystąpiono do podziałów geodezyjnych, wdrożenia procedur uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nieruchomości i prac
związanych z przygotowaniami do uzbrojenia terenów, przyniesie największe efekty w
latach 2007-2011. Efektem programu będzie przygotowanie warunków do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, docelowo dla około 150 tysięcy mieszkańców.
Najbardziej zaawansowane prace nad tym programem prowadzone są w zachodnich
rejonach Wrocławia w obrębach Maślice, Stabłowice, Złotniki i Leśnica.
W 2006 roku sprzedanych zostało także 37 nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
W tym segmencie sprzedaży dominowały transakcje z osobami fizycznymi, skutkujące
poprawą funkcjonalności działek w obszarze budownictwa jednorodzinnego.
Jedna z tych transakcji związana była ze zbyciem nieruchomości niezabudowanej o
powierzchni 4648 m2 położonej przy ul. Cesarzowickiej, którą nabyła spółka ETOMAGNETIC w celu racjonalnego zagospodarowania posiadanych w tym rejonie gruntów
(nabytych od Agencji Nieruchomości Rolnych), a przeznaczonych pod inwestycję o
charakterze produkcyjnym, przy czym jej cena sprzedaży wyniosła 454 000 zł.
Na koniec roku 2006 procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego
objętych było około 230 nieruchomości. Zbycie tych nieruchomości nastąpi w
roku 2007 i latach następnych.
S PRZEDAŻ LOKALI MIESZ KALNYCH GMINY WROCŁA W

Do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców przeznaczonych zostało
w drodze zarządzeń Prezydenta Wrocławia 1637 lokali mieszkalnych w budynkach
wielolokalowych i małych domach mieszkalnych. W przypadku 19 lokali mieszkalnych,
nie obciążonych umowami najmu, ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na ich
sprzedaż.
W 2006 roku - 1225 transakcji umów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach
wielolokalowych i małych domach mieszkalnych zakończyło się podpisaniem umów
notarialnych. Transakcje te objęły:
1205 lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców, z tego: 1161 w budynkach wielolokalowych i 44 w małych
domach mieszkalnych,
16 lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie przetargowym,
4 umowy dotyczące dosprzedaży części nieruchomości przyległych - nie
stanowiących samodzielnych lokali, do lokali wyodrębnionych w celu
poprawy ich funkcjonalności.
Sukcesywnie od 3 lat sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców utrzymuje się
na zbliżonym poziomie i wynosiła odpowiednio w 2004 roku 1429 lokali mieszkalnych.
W 2005 roku – 1308 lokali i w 2006 roku 1225 lokali mieszkalnych. Uznać należy, że
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tempo procesów prywatyzacyjnych ustabilizowało się na określonym poziomie. Na
posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Wrocławia, która odbyła się w dniu 5 października
2006 roku podjęto decyzję o zwiększeniu bonifikaty do 98 % -jeżeli wskutek
równoczesnej sprzedaży, wszystkie mieszkania w budynku przestają być własnością
Gminy (przez równoczesną sprzedaż należy rozumieć sprzedaż dokonaną na
podstawie umów zawartych w tej samej dacie oraz sprzedaż ostatniego lokalu
mieszkalnego budynku) oraz do 90% -we wszystkich pozostałych przypadkach.
Aktywnie prowadzono działania w sprawach związanych z tzw. sprzedażą
równoczesną, gdzie w wyniku jednoczesnej sprzedaży większej ilości
mieszkań w danej nieruchomości budynkowej następuje sprzedaż wszystkich
lokali będących przed tą transakcją własnością Gminy. W trybie tym zbytych
zostało w 2006 roku 241 lokali mieszkalnych, w wyniku czego Gmina
przestała być współwłaścicielem w 103 budynkach wielolokalowych.

Analiza cen sprzedanych lokali mieszkalnych
bezprzetargowym w latach 2004-2006

Lp

Rok

Ilość sprzedanych lokali
mieszkalnych w budynkach
wielolokalowych po
zasosowaniu bonifikat
85%

1

2004 1131

2

2005

3

2006

95%

62

97% 90% 98%

w

budynkach

Średnia cena lokalu mieszkalnego po
zastosowaniu bonifikat (w zł)

85%

95%

97%

90%

98%

wielolokalowych

85%

95%

97%

81

56

13 456 4 639

3 120

257

907

351

15 336

3 842

295

67

681

189

17 978

4 305

337

74

30

14 716

3 197

trybie

Średnia cena 1 m2 lokalu
mieszkalnego po zastosowaniu
bonifikat (w zł)

162

261

w

90%

98%

253

57

Do analizy przyjęto lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych z
pominięciem lokali mieszkalnych w małych domach z uwagi na strukturę tych
ostatnich
(liczne
przybudówki,
komórki,
strychy,
pomieszczenia
przynależne).
K OREKT A UDZ IA ŁÓ W W NIERUCHOMOŚC IA CH WSP Ó LNY CH

W 2006 roku wykonywane były analizy wielkości udziałów w nieruchomościach
wspólnych w budynkach wielolokalowych i podejmowane działania zmierzające do
korekty udziałów. Powyższe dotyczy nieruchomości, w których w wyniku
niejednolitych zasad określania wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, w
przeszłości (różne sposoby obliczania udziałów w okresie ponad 30 lat sprzedaży
lokali), obecna suma udziałów jest różna od jedności. Korekty w zakresie wysokości
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udziałów są też często niezbędnym warunkiem umożliwiającym sprzedaż ostatnich
lokali i tzw. „wyjście Gminy ze wspólnoty mieszkaniowej”.
Regulacje w tym zakresie są szczególnie pracochłonne, wymagające współdziałania
wszystkich właścicieli lokali. Wymaga to podjęcia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
protokołowanej przez notariusza i zmiany wpisów w księdze wieczystej. Dokonanie
korekty w tym zakresie jest często utrudnione lub w praktyce nie wykonalne z uwagi
na:
nierozstrzygnięte sprawy spadkowe po śmierci właściciela lokalu,
przebywanie właściciela poza granicami kraju,
brak zgodnej woli wszystkich właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej.
Analiza nieruchomości wspólnych pod kątem konieczności dokonania korekt sumy
udziałów, skutkowała w 2006 roku wydaniem przez Prezydenta Wrocławia 182
zarządzeń w tej sprawie. Regulacje korekty udziałów w nieruchomości wspólnej objęły
619 właścicieli lokali w 161 nieruchomościach budynkowych.
W Y S TĘ PO WA NIE O Z WROT BONIFIKATY UDZI E LO NEJ PRZEZ GMI N Ę
WROC ŁAW PRZ Y S PRZEDA ŻY LOKALI MIESZKA LNYCH

W 2006 r. prowadzono procedurę występowania z żądaniem zwrotu bonifikaty
udzielonej przez Gminę przy sprzedaży lokali mieszalnych na rzecz najemców wobec
tych nabywców, którzy zbyli lokal przed upływem 5 lat. Dokonano analizy 1389
transakcji sprzedaży na rynku wtórnym lokali mieszkalnych w domach
wielolokalowych i małych domach mieszkalnych.
W 2006 roku przyjęto do rozpatrzenia 88 wniosków w sprawie umorzenia
należności z tytułu zwrotu bonifikat. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o
postanowienia uchwały nr LII/3179/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8
czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa,
przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
wskazania organu do tego uprawnionego.
Łącznie w latach 2004 - 2006, w stosunku do 79 osób, wobec których
zaistniały przesłanki do umorzenia należności, przychylono się do wniosków
tych osób i umorzono wierzytelności z tego tytułu na łączną kwotę 3 889 127
zł, z tego w 2006 roku – umorzono kwotę 2 044 926 zł w stosunku do 42
osób. W analogicznym okresie zażądano zwrotu bonifikat od 225 osób na
ogólną kwotę 14 330 679 zł, z tego w roku 2006 od 22 osób na kwotę 1 616
968 zł.
W okresie sprawozdawczym 2006 roku do Sądu Rejonowego we Wrocławiu
skierowano 16 pozwów w sprawie zwrotu bonifikaty, w 2 zakończonych
sprawach wyrokami sądowymi zasądzono zwrot na rzecz Gminy Wrocław
udzielonych przy sprzedaży lokali bonifikat.
S PRZEDAŻ LOKALI UŻYTK OWYC H GMI NY WRO CŁA W
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W okresie sprawozdawczym sprzedane zostały ogółem 106 lokali użytkowych, w tym:
w trybie przetargowym – 47 wolnych lokali,
w trybie bezprzetargowym - 45 lokali i 14 garaży na rzecz ich najemców lub
dzierżawców.
W 27 przypadkach, przy sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, cenę
nabycia rozłożono na raty.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY WROC ŁA W

W okresie sprawozdawczym zawarto 65 transakcji pozyskując do zasobu Gminy
Wrocław nieruchomości o łącznej powierzchni 875 732 m2.
STRUKTURA FUNKCJONALNA NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH DO ZASOBU GMINY

Lp.

STRUKTURA FUNKCJONALNA
NIERUCHOMOŚCI
NABYTYCH DO ZASOBU GMINY

POWIERZCHNIA
[w m2]

1

Rozbudowa układu drogowego Wrocławia
(drogi) i inne cele publiczne

442 951

2

Techniczna infrastruktura miejska służąca
wykonywaniu zadań własnych gminy (zieleń
parkowa, zalesienia, obiekty użyteczności
publicznej i itp.)

253 444

3

Nieruchomości przeznaczone po uchwaleniu
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego do dalszego obrotu
cywilnoprawnego
Razem

ILOŚĆ
TRANSKACJI

57

%

50,6

4

28,9

179 337

4

20,5

875 732

65

100

W trybie zamiany nabywano nieruchomości niezbędne do realizacji celów publicznych,
położone w obszarach o zróżnicowanej strukturze własnościowej, głównie w obrębach:
Brochów, Księże Wielkie, Żerniki i Klecina. Procedura zamiany nieruchomości pozwoliła
również na realizację założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, umożliwiając Gminie Wrocław przygotowanie w
przyszłości atrakcyjnej oferty inwestycyjnej oraz poprawę warunków funkcjonowania
Teatru Muzycznego „Capitol”.
W 2006 roku kontynuowane były procedury związane z tzw. „regulacją stanów
prawnych” między spółdzielniami mieszkaniowymi, a Gminą Wrocław.
W ramach tych postępowań, w trybie zamiany przejęto do zasobu gminnego od:
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Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” nieruchomości zabudowane, w których
prowadzone jest publiczna przychodnia i żłobek, położone przy ul. Białowieskiej
(obręb Popowice) oraz nieruchomości stanowiące drogi publiczne,
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kozanów IV” nieruchomości zabudowane drogami
publicznymi oraz tereny zieleni.
W zaawansowanym przygotowaniu znajdują się sprawy kompleksowych zamian ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe”, „Piast” i „Energetyk”. Realizowane one będą w
2007 roku. Procedury te, długotrwałe i skomplikowane, pozwalają na definitywne
uregulowanie spraw własnościowych między spółdzielniami, a Miastem umożliwiając
kontynuację spółdzielczych procesów uwłaszczeniowych wobec członków spółdzielni,
przyczyniając się również do poprawy jakości struktury władania przestrzenią.
W trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa nabyto od Polskich Kolei Państwowych
S.A. nieruchomości przeznaczone pod przebudowę multimodalnego węzła przy pl.
Powstańców Wielkopolskich. W wyniku tej transakcji nie powodującej konieczności
wydatkowania środków finansowych wydane zostały decyzje o wygaśnięciu
zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 2 560 000 zł.
Uregulowano tytuły prawa własności do nieruchomości lub zabezpieczono w innej
formie prawo do dysponowania gruntem związane z inwestycjami współfinansowanymi
ze środków Unii Europejskiej, co umożliwiło terminową realizację inwestycji. Powyższe
dotyczy:
ul. Żmigrodzkiej - realizacja przebudowy drogi krajowej nr 5 na odcinku od ul.
Bałtyckiej do ul. Irysowej,
al. M. Kromera - inwestycja budowy Mostu Warszawskiego,
pl. Powstańców Wlkp. - budowa multimodalnego węzła komunikacyjnego,
ul. Borowskiej - przebudowa droga publicznej w związku realizacją inwestycji
Akademii Medycznej,
Pl. Grunwaldzkiego - kompleksowa przebudowa węzła komunikacyjnego.
W drodze darowizny przejęto od Skarbu Państwa nieruchomość położoną przy ul.
Glinianej z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. Jedna z osób
fizycznych przekazała również Miastu w drodze darowizny nieruchomość położoną przy
ul. Kostrzyńskiej.
Nieodpłatnie przejęto na zadania własne gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych,
nieruchomości położone w obrębach:
Pracze Odrzańskie, o powierzchni około 23,8313 ha pod zieleń publiczną i drogi,
Jerzmanowo, Poświętne, Wojszyce, o powierzchni około 3,3738 ha pod budowę
dróg.
Kontynuowano, rozpoczęte w ubiegłych latach, wykupy nieruchomości niezbędnych do
realizacji uzbrojenia terenu oraz budowy i przebudowy układu komunikacyjnego w
obrębach: Ołtaszyn, Wojszyce, Żerniki, Brochów, Krzyki i Złotniki.
Z większych transakcji nabycia nieruchomości na zadania własne gminy w 2006 roku
wymienić należy umowy cywilnoprawne dotyczące kupna terenów rekreacyjnych i
sportowych od:
„Polar” S.A. – nieruchomość o pow. 7,8034 ha za kwotę 1 380 000 zł – zakup
stadionu piłkarskiego z kompleksem boisk oraz około 3 ha terenów o przyszłym
potencjale inwestycyjnym,
Akademii Wychowania Fizycznego – nieruchomość stanowiącą część kompleksu
„Stadionu Olimpijskiego” o powierzchni 10,4776 ha wraz z udziałami w drogach
dojazdowych do Stadionu, za kwotę 10 000 000 zł.
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W okresie sprawozdawczym dokonano 20 wypłat odszkodowań na łączną kwotę 5 275
000 zł za grunty wydzielone na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego pod
drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Wrocław w trybie
art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Największą sprawą tego typu było zawarte w kwietniu 2006 roku porozumienie w
wyniku, którego za nieruchomości w obrębie Kleczków o łącznej powierzchni 36 942
m2, spółkom „Impel”, „Asset Invest in Poland” i „Impel Security” wypłacone zostało
odszkodowanie w łącznej wysokości 3 582 733 zł.
Zawarto też umowy nabycia nieruchomości przeznaczonych pod drogę krajową (al.
gen. Józefa Hallera) i drogę wojewódzką (ul. Bardzka) umożliwiając nowe inwestycje
lub modernizację istniejących dróg publicznych.
Mimo ponad trzyletnich starań Gminy Wrocław o przejęcie do zasobu komunalnego,
nieruchomości położonej przy ul. Wróblewskiego 9 (stadion „Ślęzy”) od Spółki
„Intakus”, do transakcji, w wyniku której możliwe byłoby powiększenie obszaru
Ogrodu Zoologicznego, nie doszło w roku 2006 z powodu wycofania się kontrahenta z
transakcji, mimo ustalonych końcowych warunków umowy zamiany i wyznaczenia
podpisania terminu aktu notarialnego.
Poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu nabyto do zasobu
gminnego za łączną kwotę 7 792 382 zł trzy nieruchomości położone przy:
ul. Zwycięskiej w obrębie Partynice, przeznaczoną na cel publiczny (droga
publiczna) o powierzchni 0,3894 ha,
ul. Zatorskiej w obrębie Zakrzów, na obszarze określonym w studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław jako tereny
komunikacyjne oraz budownictwa mieszkaniowego o powierzchni 4,9513 ha.
ul. Strachowickiej w obrębie Żerniki, na obszarze określonym w studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław jako oś
inkubacji, tereny komunikacyjne oraz usług o powierzchni 16, 7019 ha.
Przejęcie prawa własności w trybie skorzystania z przysługującego Gminie Wrocław
prawa pierwokupu umożliwi realizację celów publicznych, w części zaś grunty te
przeznaczone zostaną, po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, na przygotowanie wraz z terenami przyległymi atrakcyjnych ofert
inwestycyjnych dla inwestorów z sektora budownictwa mieszkaniowego i
przemysłowo-usługowego, a także sektora produkcyjnego.
Współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park” Spółka z o.o.
stworzyła podstawy do ustanowienia na terenie miasta Wrocławia podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze wskazaniem potencjalnych możliwości
jej utworzenia na terenach aktywności gospodarczej w rejonie Jerzmanowa, ul.
Granicznej, ul. Bierutowskiej i ul. Mokronoskiej. Uchwałę w tym zakresie
umożliwiającą złożenie wniosku o utworzenie we Wrocławiu podstrefy WSSE, Rada
Miejska Wrocławia podjęła w dniu 6 lipca 2006 r.
Jako szczególnie prestiżowe zadanie traktowane było uczestnictwo w pracach
związanych z realizacją prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad inwestycją budowy autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. Działania te
sprowadzały się do bieżącej współpracy z Oddziałem Terenowym Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i służbami Wojewody Dolnośląskiego w
postępowaniach administracyjnych związanych z uregulowaniem na rzecz Skarbu
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Państwa prawa własności terenów pod inwestycję oraz ustalenia odszkodowania
przysługującego Gminie Wrocław. Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia uczestniczył w
około 60 rozprawach administracyjnych dotyczących 199 nieruchomości (działek) o
łącznej powierzchni blisko 50 ha.
W wyniku wydania przez Wojewodę Dolnośląskiego 51 decyzji administracyjnych
orzekających o odszkodowaniach, Gmina Wrocław uzyskała z tego tytułu w 2006 roku
dochód budżetowy w wysokości 35 865 321 zł.
Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad skutkowała też
przekazaniem na rzecz Skarbu Państwa dwóch nieruchomości - przy ul.
Hermanowskiej i ul. Starogajowej. Pomoc Miasta w tym zakresie związana była z
koniecznością przedstawienia przez inwestora, działek zamiennych za przejmowane
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na potrzeby autostrady, działki
od osób fizycznych. Nieruchomości te zostały zbyte na rzecz Skarbu Państwa w trybie
bezprzetargowym.

GOSPODAROWANIE ZASOBEM LOKALI KOMUNALNYCH
S P OS Ó B ZA R ZĄDZAN IA ZASOBEM LOKALI KOMUNALNYC H
Stan komunalnego zasobu mieszkaniowego na koniec 2006 r.
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY

ILOŚĆ

Lokale mieszkalne,
w tym:

52 310

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA [m2]

2 639 170

w 2 052 budynkach stanowiących własność Gminy

16 304

767 492

w 4 732 budynkach wspólnot mieszkaniowych

34 993

1 815 037

Oprócz w/w nieruchomości w zasobie komunalnym nadzorowanym przez
Zarząd Zasobu Komunalnego znajdowało się:
3 672 lokali użytkowych Gminy o powierzchni użytkowej 352 584,72 m2,
2 162 garaży o powierzchni użytkowej 37 488,98 m2,
4 413 507 m2 powierzchni terenów zewnętrznych (bez chodników).
W 2006 r. zarządzanie zasobem komunalnym przedstawiało się następująco:
do dnia 31 marca 2006 r. zasobem w 15 rejonach miasta ujętych w sektorach 1,
3, 4, 5 zarządzała Grupa Administrator Sp. z o.o., od dnia
1 kwietnia 2006 r.
zarządzanie przejął Zarząd Zasobu Komunalnego,
w sektorze 2 zasobem zarządzało Konsorcjum KOO Sp. z o.o., z czego w rejonie:
R – „Kompleksowa Obsługa Osiedla” Sp. z o.o.,
S – „Romdom-3” Sp. z o.o.,
U – „Admirom-5” Sp. z o.o.,
w rejonie L zasobem komunalnym do dnia 31 marca 2006 r. zarządzał „PZM” sp. z
o.o., od dnia 1 kwietnia 2006 r. administrowanie zasobem przejął Zarząd Zasobu
Komunalnego,
w rejonach O, T, W, Z zarządzał bezpośrednio Zarząd Zasobu Komunalnego,
ZZN Gospodarstwo Pomocnicze przy ZZK do dnia 31 marca 2006 r. zarządzało
ok.8,84 % powierzchni całego zasobu, po likwidacji ZZN zadania te przejął Zarząd
Zasobu Komunalnego.
Ponieważ zarządzająca największą częścią zasobu komunalnego „Grupa Administrator”
sp. z o. o., wykazywała się nieprofesjonalną pracą w zakresie zarządzania
nieruchomościami, nadzór właścicielski w stosunku do tego zarządcy nakierowany był
przede wszystkim na wymuszanie realizacji czynności, do których był zobowiązany na
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podstawie umów o zarządzanie zawartych z Miastem. W konsekwencji pełnienia
nadzoru nad zarządcami, a wobec wielu nieprawidłowości zauważonych w
wykonywaniu przez nich czynności umownych, stosowano kary umowne. W 2006 r.
nałożono łącznie 67 kar na kwotę 786 901,38 zł, w tym na Administratora w kwocie
786 801,38 zł oraz 1 karę na ROMDOM-3 w kwocie 100 zł.
W roku 2006 został zmodyfikowany model zarządzania zasobem
komunalnym, w związku z rozwiązaniem z „Grupą Administrator” Sp. z o.o.
umów o zarządzanie komunalnym zasobem Gminy Wrocław, wygaśnięciem
umów o zarządzanie rejonami L, O, T, W, Z, oraz likwidacją
Zakładu
Zarządzania Nieruchomościami – Gospodarstwo Pomocnicze przy ZZK ( z
powodu zmian przepisów o finansach publicznych). Zmodyfikowany model w
podstawowych założeniach zakładał:
zmiany w organizacji jednostek obsługujących mieszkańców na terenie miasta,
poprzez utworzenie przez ZZK (sukcesywnie w miarę przejmowanego zasobu) Biur
Obsługi Klientów, które będą na stałe zlokalizowane w lokalach stanowiących
własność Miasta i będą odpowiadać standardom obsługi klientów obowiązującym w
Urzędzie Miejskim,
zmiany struktury organizacyjnej ZZK, dostosowując ją do dostrzeżonych potrzeb
oraz zapewnienia ciągłości zadań, m.in. poprzez zorganizowanie Biur Obsługi
Klientów, powstanie komórek funkcjonalnych zajmujących się koordynacją
zarządzania zasobem.
zastosowanie nowoczesnych informatycznych narzędzi do zarządzania
nieruchomościami – do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu SAP niezbędne
było wykorzystanie systemu Granit i doraźnych baz stworzonych w programie
Excel.
W modelu tym bezpośrednio funkcję właścicielską nad zasobem komunalnym
wykonuje jedna jednostka (ZZK), lecz przewiduje się, że jednolite rodzajowo
czynności (np. eksploatacja, konserwacja, wykonywanie robót budowlanych,
sprawowanie inwestorstwa zastępczego) będą przedmiotem zlecenia profesjonalnym
firmom w ramach zamówień publicznych.
Zmiany w sposobie zarządzania wiązały się z koniecznością podjęcia przez Zarząd
Zasobu Komunalnego - jednostkę organizacyjną Gminy Wrocław - działań mających
na celu organizacyjno - prawne przygotowanie zasobu do zarządzania, m.in. poprzez
sprawne i staranne przejęcie zasobu i dokumentacji, zorganizowania w I kwartale
2006 r. ośmiu Biur Obsługi Klienta, nabór dodatkowych pracowników, dostosowanie
struktury organizacyjnej ZZK do aktualnych potrzeb i wymagań.
Przejęcie zasobu i dokumentacji oraz ich weryfikacja odbywało się od marca 2006 r.
ze szczególnym natężeniem w okresie od III do IX 2006r. Stan tej dokumentacji
rzutował bezpośrednio na działania podejmowane w roku 2006. W trakcie procesu
przejmowania, jak i podczas korzystania z dokumentacji przy obsłudze klienta,
stwierdzono znaczną ilość nieprawidłowości w zarządzaniu zasobem komunalnym
realizowanym przez Grupę Administrator, które uniemożliwiły realizowanie w wielu
przypadkach terminowej obsługi klienta, bowiem niezbędne było czasochłonne
wyjaśnianie i weryfikowanie danych. Uniemożliwiło to również zajmowanie się
wszystkimi bieżącymi sprawami w zakresie obsługi mieszkańców lokali komunalnych.
Przewiduje się, że naprawa baz danych trwać będzie jeszcze około 2 lat.
Biura Obsługi Klienta brały w roku 2006 udział w zarządzaniu niemal całym zasobem
będącym przedmiotem działalności ZZK, z wyłączeniem rejonów R, S oraz U
zarządzanych przez Konsorcjum KOO Sp. z o.o. Od lipca 2007 r. planowane jest
utworzenie kolejnych dwóch Biur Obsługi Klienta dla rejonów administrowanych przez
tego zarządcę.
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Biura Obsługi Klienta realizują zadania związane z obsługą klienta i powierzonego
zasobu od strony eksploatacyjnej i technicznej. Do podstawowych obowiązków BOKów należy:
udzielanie informacji mieszkańcom w zakresie dotyczącym kompetencji ZZK oraz
sposobu załatwiania spraw znajdujących się w sferze przedmiotu działania
Zarządu,
przyjmowanie zgłoszeń ( ustnych, telefonicznych) i pism od klientów,
nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie eksploatacji zarządzanego
zasobu,
nadzór oraz rozliczanie wykonawców w zakresie konserwacji,
prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych,
przygotowanie informacji technicznych, ekspertyz oraz innych danych o zasobie
niezbędnych do opracowywania planów remontów,
prowadzenie książek obiektu budowlanego w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo
budowlane wraz z dokonywaniem zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i
kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania
obiektów,
prowadzenie, nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków, o
których mowa w art. 62 prawo budowlane.
Pierwszym Biurem Obsługi Klienta otwartym dla mieszkańców od dnia 1 stycznia 2006
roku było biuro zlokalizowane przy ul. Gajowckiej 96a dla rejonów O i T. Kolejne biura
rozpoczęły swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2006 r. po rozwiązaniu umów o
zarządzanie z Grupą Administrator Sp. z o.o.
Wielkość zasobu administrowanego przez BOK-i na koniec 2006 r.:

Rejon

Adres biura

Ilość
budynków
100% Gminy

Ilość gminnych
lokali
mieszkalnych
*

Ilość gminnych
lokali
użytkowych i
garaży *

BOK nr 1

A, B

171

4 879

1 110

BOK nr 2

H, I

Ul. Św. Antoniego 19
Ul. Otwarta 3

189

6 662

665

BOK nr 3

F, G

Ul. K. Miarki 7

93

5 771

673

BOK nr 4

C, D, E

Ul. Wrocławczyka 40-42

125

6 010

677

BOK nr 5

L, Ł

Ul. Brzeska 8-10

245

6 493

677

BOK nr 6

M, N

Ul. Gazowa 20

128

3 670

387

BOK nr 8

J, K

Ul. Galla Anonima 4

407

4 788

357

BOK nr 10

O, P, T

Ul. Gajowiska 96a

119

5 308

859

* dotyczy lokali i garaży znajdujących się w budynkach 100 % gminnych i w budynkach wspólnot
mieszkaniowych

W zakresie rozliczania mediów przeprowadzono odczyty urządzeń pomiarowych
mediów na koniec pierwszego i drugiego półrocza 2006 roku, wykonywano wydruki
zawiadomień o zmianach naliczeń za media, przygotowano rozliczenia wody i ścieków
dla większości opomiarowanych lokali gminnych za I półrocze 2006 roku oraz
stworzono bazę naliczeń i kosztów niezbędną do rozliczeń mediów za cały rok 2006.
Podjęto systemowe działania w zakresie odbudowania bazy danych dotyczących
mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych - w tym celu konieczne jest wykonanie
m.in. poniższych czynności:
weryfikacji w programie Granit kartotek rozliczeniowych najemców, pod względem
ujęcia w nich rozliczeń mediów, a także ich prawidłowego zaksięgowania za lata
2004 - 2005,
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weryfikacji dokumentów (teczek) najemców, po względem potwierdzenia przez
nich zawiadomienia o rozliczeniu mediów za lata 2004 – 2005,
wyjaśnienia przypadków podwójnego zaksięgowania nadpłat z rozliczenia mediów
za rok 2004.
przygotowania zestawienia kosztów za zużycie mediów za lata 2004 -2006,
przygotowania wykazu węzłów,
przygotowania odczytów indywidualnych pomierników ciepła, wody,
zestawienie kosztów z indywidualnych wodomierzy,
zaksięgowanie wyników rozliczeń na kartotekach najemców.
Zestawienie wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w latach 2002-2007
Rodzaj
wydatku

2002 rok

2003 rok

2004 rok

2005 rok

2006 rok

(wykonanie)

(wykonanie)

(wykonanie)

(wykonanie)

(wykonanie)

1

2

3

4

5

6

2007 rok
(plan)
7

Eksploatacja
Zarządzanie
(wynagrodzeni
e dla
zarządców)

16 761 116,03

15 703 328,98

13 902 007,78

20 152 111,14

26.673.610,31

18.452.140

21 033 829,00

20 298 066,76

17 381 373,13

18 232 515,52

15.192.533,76

13.939.080*

Remonty

17 418 599,09

17 418 599,09

27 155 138,59

31 600 778,21

33.638.362,30

15.970.000

Wydatki
inwestycyjne

589 174,05

478 395,25

6 360 618,27

5 850 912,97

4.775.943,06

49.385.000

Konserwacje

12 134 534,01

12 599 821,39

9 735 673,43

12 649 229,35

13.556.474,05

14.821.700

5 552 307,63

8 995 899,49

9 925 546,53

9 736 731,32

17 095 066,07

24 049 374,00

Funkcjonowani
e ZZK

* wynagrodzenie dla Konsorcjum K.O.O za okres do 30.06.2007 i dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

W roku 2006 w ramach pozycji „eksploatacja zasobu mieszkalnego” oprócz zaliczek na
poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną wynikających z podjętych przez
wspólnoty mieszkaniowe uchwał, wydatków związanych z eksploatacją budynków,
przeznaczono kwotę 13.600.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem
mediów dla najemców lokali mieszkalnych. Konieczność ponoszenia tego wydatku
wynika z faktu, iż obowiązujące regulacje zobowiązują Miasto do zapewnienia dostaw
mediów do wynajmowanych komunalnych lokali mieszkalnych. Zobowiązania te
regulowane są z wpłat najemców lokali mieszkalnych. Brak środków od najemców lub
ich opóźniony wpływ uniemożliwia terminowe regulowanie zobowiązań wobec
wspólnot mieszkaniowych, gdyż w pierwszej kolejności dokonywane są zapłaty do
dostawców mediów, z którymi zawarto bezpośrednie umowy.

WINDYKACJA I UMARZANIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NAJMU LOKALI KOMUNALNYCH

W 2006 r. kontynuowano współpracę z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi,
zlecając im czynności prawne mające na celu dokonanie oceny prawnej, aktualizacji
faktycznego poziomu zadłużenia oraz dochodzenie w imieniu i na rzecz Gminy zapłaty
bezspornych i wymagalnych wierzytelności zarówno od dłużników zalegających w
opłatach za najem komunalnych lokali mieszkalnych jak i użytkowych. Zawarte
umowy zapewniły wypłatę wynagrodzeń firmom windykacyjnym tylko w przypadku
odzyskania długów – jako procentową prowizję od faktycznych wpłat dłużników.
Efektem tych działań, było odzyskanie w 2006 r. należności na łączną kwotę
4 796 009,60 zł.
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W ramach prowadzenia bieżącej windykacji wysłano wezwań do zapłaty w zakresie
zadłużeń powstałych w związku z najmem :
lokali mieszkalnych - 15 122 na łączną kwotę 85 040 502,56 zł,
lokali użytkowych – 818 na łączną kwotę 17 331 244,89 zł.
Ponadto w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych
zawarto w imieniu Gminy Wrocław umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem
Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. W 2006 r. skierowano do Krajowego
Rejestru Długów 29 wniosków dotyczących dłużników Gminy Wrocław z tytułu najmu
lokali użytkowych o łącznej wartości 1 628 197,22 zł.
W trakcie ubiegłego roku na drogę postępowania sądowego skierowano 302 pozwy na
kwotę 5 081 866 zł z czego 89 spraw zakończyło się prawomocnymi wyrokami na
kwotę 1 124 990 zł. Uzyskano 112 nakazów zapłaty, co spowodowało wszczęcie
postępowań egzekucyjnych.
W 2006 roku kontynuowano rozpatrywanie wniosków dłużników Gminy Wrocław o
umorzenie zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Wnioski
rozpatrywano w trybie uchwały nr XXVI/2127/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9
września 2004 r. oraz nr LII/3179/06 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania, dostarczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
wskazania organu do tego uprawnionego. Duża ilość wysłanych wezwań do zapłaty
spowodowała lawinowy napływ wniosków o umorzenie zaległości lub rozłożenie jej
spłaty na raty. W 2006 r. wpłynęło 2 944 wniosków o umorzenie zaległości i udzielenie
innych ulg w ich spłacie dotyczących lokali mieszkalnych oraz 134 wnioski dotyczące
zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za lokal użytkowy. Wydano 1 123
rozstrzygnięć.
W ubiegłym roku kontynuowano rozpatrywanie wniosków dłużników Gminy Wrocław o
umorzenie zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Wnioski
rozpatrywano w trybie uchwały nr XXVI/2127/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9
września 2004 r. oraz nr LII/3179/06 z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania, dostarczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
wskazania organu do tego uprawnionego.
W 2006 r. wpłynęło 2 944 wniosków o
umorzenie zaległości i udzielenie innych ulg w spłacie dotyczących lokali mieszkalnych
oraz 134 wnioski dotyczące zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za lokal użytkowy.
Wydano 1 123 rozstrzygnięcia.
Rozpatrzono 1 069 wniosków dotyczących lokali mieszkalnych na łączną kwotę 6 781
918,96 zł. Umorzono zaległości 600 najemcom lokali mieszkalnych w łącznej kwocie
4 529 776,38 zł, a 457 najemcom rozłożono na raty spłatę długów w wysokości
2 252 142,58 zł.
Rozstrzygnięcia zapadłe w sprawie umorzenia lub udzielenia innych ulg w spłacie zaległości z tytułu
najmu lokali mieszkalnych
Rozstrzygnięcia
w sprawie

Razem

Ilość rozstrzygnięć

1069

325

Wartość zaległości

6 928 679,97 zł

- Umorzenia

586

4 496 058,66 zł

- Umorzenia z urzędu

14

33 717,72 zł

Odmówiono udzielenia ulgi

12

146 761,01 zł

Rozłożenie na raty w tym ilość
rat:

457

2 252 142,58 zł

3 - 12

104

98 550,68 zł

13 - 24

101

241 032,84 zł

25 - 36

85

370 466,85 zł

37 - 48

94

704 817,55 zł

49 - 63
>64

42
31

429 686,09 zł
407 588,57 zł

W związku z 107 wydanymi rozstrzygnięciami dłużnicy wnieśli odwołania, co
skutkowało ponowną analizą posiadanej dokumentacji. W oparciu o rozstrzygnięcia
zawarto porozumienia, umarzając zadłużenia 532 najemcom na łączną kwotę 3 455
200,28 zł oraz rozkładając spłatę zaległości na raty 484 dłużnikom w ogólnej kwocie
2 760 181,83 zł.
Porozumienia zawarte w 2006 roku z dłużnikami w sprawie umorzenia lub udzielenia innych ulg w spłacie
zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych
Ilość zawartych
porozumień
1016
391

Porozumienia

Razem
- Umorzenia
- Umorzenia częściowe
Rozłożenie na raty,
w tym ilość rat:

Wartość zaległości
6 215 382,11 zł
2 174 055,44 zł

141

1 281 144,84 zł

484

2 760 181,83 zł

3 - 12

65

61 871 65 zł

13 - 24

90

215 996,67 zł

25 - 36

104

453 634,10 zł

37 - 48
49 - 63
>64

131
55
39

958 135,74 zł
554 068,50 zł
516 475,01 zł

Rozpatrzono 54 wnioski dotyczące lokali użytkowych 54 na łączną kwotę 1 204 631,21
zł. Umorzono zaległości 21 najemcom lokali użytkowych w łącznej kwocie 288 595,56
zł (w tym 15 z urzędu na kwotę 192 373,26 zł), 28 najemcom rozłożono na raty
spłatę długów w wysokości 842 909,92 zł, 5 najemcom odmówiono udzielenia ulgi w
spłacie zadłużenia w wysokości 73 125,73 zł.
Do końca 2006 r. siedmiu najemców podpisało porozumienia w sprawie udzielenia ulgi
na łączną kwotę 276 927,65 zł.
Porozumienia zawarte w 2006 roku z dłużnikami w sprawie umorzenia lub udzielenia innych ulg w
spłacie zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych
Porozumienia
Razem
-Umorzenia
Rozłożenie na raty,
w tym ilość rat:

Ilość zawartych porozumień
7
1

Wartość zaległości
469 300,91 zł
22 127,42 zł

6

254 800,23 zł

3 - 12

0

0,00zł

13 - 24

1

16 655,27 zł

25 - 36

2

106 772,15 zł

49 - 63

3

131 372,81 zł
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W części przypadków zawarcie porozumień nastąpi w 2007r. Wobec najemców, którzy
nie zgłosili się w celu podpisania porozumienia pomimo wydanego rozstrzygnięcia
podejmowane będą działania mające na celu odzyskanie należności Gminy Wrocław na
drodze postępowania sądowego.
W 2006r wpłynęły i zostały rozpatrzone 3 odwołania najemców lokali użytkowych od
wydanych rozstrzygnięć.
REMONTY I INWESTYCJE
Ilość wykonywanych zadań remontowych w poszczególnych zakresach rzeczowych z podziałem na
nieruchomości gminne i wspólnot mieszkaniowych
Ilość
adresów
gminnych

Ilość adresów
wspólnot

Suma adresów
gminnych i
wspólnotowych

Remonty dachów

46

221

267

4 751 571,27

Remonty klatek schodowych

63

215

278

1 500 079,77

Remonty elewacji

56

65

121

6 789 405,13

Zakres rzeczowy

Remonty balkonów i loggii

9

Remonty piwnic

4

Remonty gminnych lokali
mieszkalnych - zasiedlonych
Remonty gminnych lokali
mieszkalnych - pustostanów

42

Kwota wykonania
robót
w zł

51

571 725,32

3

7

108 254,81

116

1

117

935 592,11

130

0

130

2 978 919,21

907

57

964

4 248 192,15

239

0

239

571 241,69

28

96

124

707 390,84

54

101

155

1 200 150,84

0

4

4

Remonty ogólnobudowlane

45

66

111

Remonty obiektów budowlanych
na terenach zewnętrznych

25

0

25

1 722

871

2 593

Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej
Remont lub wymiana pieców
kaflowych
Remonty, wymiana inst.
elektrycznych w częściach
wspólnych
Remonty lub wymiana instalacji
sanitarnych
Remont dźwigów osobowych

RAZEM

57 902,14
2 457 470,13

406 518,86
27 284 414,27

POZOSTAŁE PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZASOBEM KOMUNALNYM ZREALIZOWANE W 2006 R.
Ilość adresów
gminnych

Ilość adresów
Wspólnot

Suma adresów
gminnych i
wspólnotowych

Wykonanie
(w zł)

48

0

48

986 390,06

Zabezpieczenia

9

0

9

45 203,99

Dokumentacja
(Inwentaryzacja
budowlana)

60

2

62

627 552,50

Ekspertyzy

26

4

30

Zakres rzeczowy

Rozbiórki

327

Inwestycje małe

7

0

7

106 678,60

Inwestycje WPI

142

0

142

4 669 264,46

19

0

19

1 069 289,10

13

0

13

964 565,85

Lokale użytkowe-remonty
Program
Zagospodarowania Wnętrz
Międzyblokowych

W ramach wyżej wykazanych rozbiórek ostatecznie wyburzono 87 obiektów
zakwalifikowanych do rozbiórki z podziałem na obiekty mieszkalne i niemieszkalne
(garaży, budynków i komórek gospodarczych), w tym:
budynki mieszkalne szt. 5,
budynki niemieszkalne (budynki lokali użytkowych) szt. 17,
budynki gospodarcze szt.12,
obiekty niemieszkalne (garaże) szt. 37,
komórki gospodarcze szt. 6,
obiekty niemieszkalne (inne) szt. 8,
budynek magazynowy szt. 1,
budynek warsztatowy szt.1.
REMONTY LOKALI SOCJALNYCH I ZAMIENNYCH PRZEPROWADZONE W 2006 R.
Środki budżetowe

Rodzaj lokalu do
modernizacji

Ilość lokali objętych
programem modernizacji
wg planu 2006 r.

Wykonanie
(ilość lokali)

lokalne socjalne

157

84

lokale zamienne

46

58

203

142

lokalne socjalne

33

18

lokale zamienne

94

118

Razem

127

136

Ogółem
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278

Program Modernizacji Gminnych
Zasobów Mieszkaniowych – w
ramach WPI
Razem

Plan rzeczowo-finansowy remontów

Obok wydatków inwestycyjnych dokonanych w ramach Programu Modernizacji
Gminnych Zasobów Mieszkaniowych, w roku 2006 realizowane były tzw. „Inwestycje
małe” zgodnie ze złożonymi „Kartami małego projektu”.
Zadania zrealizowane w zakresie inwestycji małych to:
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej budynków mieszkalnych usytuowanych
przy ul. Miodowej 1-9, 11 i ul. Trzmielowickiej 54 (domki dla powodzian), roboty w
zakresie malowania korytarzy i klatek schodowych,
wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku
przy ul. Żernickiej 219a;
wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ogrzewania dla budynku przy ul.
św. Jerzego 21-23.
W 2006 r. realizowano również roboty w zakresie zagospodarowania wnętrz
międzyblokowych.
Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania wnętrz międzyblokowych w 2006 r.
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Położenie wnętrza międzyblokowego

ul. Stanisława Dubois
ul. Mosiężna
ul. Rybacka

Opis robót

Projekt budowlany zagospodarowania wnętrza
podwórzowego z wykonaniem robót i realizacja
Projekt budowlany odwodnienia placu Zagospodarowanie
wnętrza międzyblokowego
Zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego;

Projekt budowlany zagospodarowanie wnętrza
ul. Zdzisława Dębickiego, Kleczkowska
podwórzowego
Zagospodarowanie kompleksowe wnętrza podwórzowego,
ul. Odona Bujwida, Ksawerego Liskego, Sopocka,
rozbiórka garażu, wycinka drzew i krzewów, operat
Grunwaldzka
geodezyjny
ul. Iganacego Daszyńskiego, ks. Konstantego
Damrota, Jedności Narodowej, Karola Miarki,
Stefana Żeromskiego

Projekt budowlany i kompleksowe zagospodarowanie
wnętrza podwórzowego

ul. Stefana Żeromskiego, Kluczborska, Norberta
Barlickiego, Jana Pestalozziego

Projekt budowlany i Zagospodarowanie kompleksowe
wnętrza podwórzowego

ul. Bolesława Chrobrego, św. Wincentego,
Trzebnicka, Powstańców Wlkp.

Aktualizacja projektu budowlanego + kompleksowe
zagospodarowanie wnętrza podwórzowego

ul. Strzegomska

Projekt budowlany remontu podwórka, wykonanie placu
zabaw

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Prezydenta Wrocławia zwiększenia w 2007-2008
roku liczby przeznaczonych do remontu budynków komunalnych, z uwzględnieniem
między innymi remontów elewacji budynków, przygotowano dodatkową listę około
100 budynków, przewidzianych do realizacji w ramach programu „Rewitalizacja
zasobu – program 100 kamienic” na kwotę około 60 mln zł. W związku z faktem, iż
jest to przedsięwzięcie wymagające opracowania dużej ilości dokumentów, w roku
2006 przygotowano wytyczne do opracowania projektów technicznych, określających
zakres wykonania prac remontowych w tych kamienicach, które umożliwiły
przeprowadzenie postępowań przetargowych na dokumentacje techniczne, dotyczące
43 kamienic. Większość z nich zakończyło się wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem
umowy w 2006 roku (dotyczy 30 kamienic).
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WROCŁAWIA

W roku 2006 przyjmowano wnioski beneficjentów chcących uczestniczyć w Lokalnym
Programie Rewitalizacji w projektach przewidzianych do realizacji przez Gminę
Wrocław i przez inne podmioty. W oparciu o nowe wnioski przygotowano projekt
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005-2006 i 20072013, który został przyjęty przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 15 lutego 2007 roku.
ZAGOSPODAROWANIE WOLNYCH LOKALI MIESZKANIOWYCH

W roku 2006 dysponowano 1048 lokalami mieszkalnymi w tym:
744 z tzw. „ruchu ludności”, w tym 80 lokalami niesamodzielnymi,
173 w nowowybudowanych budynkach, z czego w 2006 roku zostało oddanych 167
lokali w budynku przy ul. Górniczej 11-49,
131 w budynkach po kapitalnym remoncie i modernizacji.

Sposób zagospodarowania wolnych lokali mieszkalnych
329

RODZAJ LOKALU

Z TZW. „RUCHU NOWOWYBUDO
LUDNOŚCI”
WANE1

PO
KAPITALNYM
REMONCIE2

OGÓŁEM

lokale zamienne

369

136

43

548

lokale socjalne

194

0

52

246

do remontu na koszt najemcy

44

0

0

44

do sprzedaży

27

2

0

29

likwidacja lokali niesamodzielnych

26

0

0

26

mieszkania chronione

1

0

0

1

realizacja uchwały RM (repatrianci)

3

0

0

3

664

138

95

897

80

35

36

151

744

173

131

1048

Ogółem
lokale niezagospodarowane:
niesamodzielne (w trakcie
postępowania) i niezasiedlone
(nowe)
ogółem
1

- przy ul. Górniczej 11-49 (167 lokali), Piotra Ignuta 101, 111, 103 (4 lokale), Juszczaka 3 (2 lokale)
- przy ul. Szczytnickiej 44, 46, 48,51 (67 lokali), ks. Witolda 45 (12 lokali przekazanych w grudniu 2006 r.),
Żmigrodzkiej 225 (15 lokali przekazanych w 2005 r.), Koreańskiej 1 (41 lokali z 2005 r.)
2

W stosunku do 80 lokali niesamodzielnych toczą się postępowania wobec najemców
części lokali wspólnie użytkowanych, w tym postępowania sądowe np. w związku z
zadłużeniem najemców, z brakiem zgody najemców na propozycję Gminy przyjęcia
wskazanego lokalu zamiennego.
W związku z wyżej opisanymi postępowaniami wydano ogółem 524 pisma kierujące do
zawarcia umów najmu:
lokali zamiennych – 356,
lokali socjalnych – 149,
w związku z likwidacją lokali niesamodzielnych (rozgęszczenia) – 15,
mieszkań chronionych – 1,
w związku z realizacją uchwał Rady Miejskiej (repatrianci) – 3
oraz 44 pisma kierujące do zawarcia umów o remont lokalu na koszt przyszłego
najemcy. Pozostałe pisma kierujące do nawiązania umów najmu dla osób, które
oczekują na wyremontowanie lokali bądź dotyczą lokali, które są w trakcie
wskazywania, zostaną wydane w 2007 r. Ponadto poza liczbą wykazanych 1036 lokali
na przełomie roku 2006/2007 zostały przekazane do zasiedlenia lokale w budynkach
po kapitalnym remoncie:
42 lokale w budynku przy ul. Koreańskiej 1 (część III i IV piętra),
12 lokali w budynku przy ul. ks. Witolda 45.
W roku 2006 zarejestrowano 49 przypadków samowolnego zajęcia lokali wyłączonych
z eksploatacji z powodu oczekiwania na wykonanie remontu. Obecnie trwa procedura
sądowa zmierzająca do odzyskania tych lokali.
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W roku 2006 r. odzyskiwano lokale mieszkalne o dużym metrażu w celu dalszego
przekazania ich do obrotu cywilnoprawnego. Lokale takie pozyskiwane były w wyniku
dokonywanych zamian, scalania mieszkań niesamodzielnych oraz przeprowadzonych
eksmisji komorniczych. Do sprzedaży przekazane zostały lokale usytuowane w
budynkach, gdzie większość mieszkań stanowią mieszkania własnościowe, położone w
atrakcyjnych rejonach miasta. Ogółem w 2006 r. przekazano do sprzedaży 29 lokali
mieszkalnych.
ZASÓB LOKALI ZAMIENNYCH

Lokale zamienne przeznaczone są dla najemców wykwaterowywanych ze względu na
zły stan techniczny zajmowanych lokali oraz dla najemców ze względu na stan zdrowia
nie pozwalający na korzystanie z dotychczasowych mieszkań. W 2006 roku wydano
356 pism kierujących do zawarcia umów najmu lokali zamiennych.
W związku z powyższym zasiedlonych zostało 136 lokali w nowowybudowanych
budynkach przy ul. Górniczej 11-49 oraz przy ul. Piotra Ignuta oraz 43 lokale w
budynkach po kapitalnym remoncie przy ul. Szczytnickiej 44,46,48,51.
Ponadto zadysponowano 369 lokali pozyskanych z tzw. „ruchu ludności”, z których
większość została zasiedlona, a w pozostałych trwają, bądź rozpoczną się w
najbliższym czasie prace remontowe.
ZASÓB LOKALI SOCJALNYCH
Stan zasobu lokali socjalnych
ZASÓB LOKALI
SOCJALNYCH

Na dzień 31.12.2006 r.

917

Na dzień 31.12.2005 r.

888

Zmiana w stosunku do dnia 31.12.2005 r.

+29

W 2006 r. łączna liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego
przekazanych do realizacji Gminie Wrocław wynosiła 530, w tym:
250 z powództwa Gminy,
280 z powództwa spółdzielni i innych podmiotów.
W roku sprawozdawczym skierowano do zawarcia 90 umów najmu lokali socjalnych z
tytułu wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego, przy czym w budynkach
po kapitalnym remoncie przy ul. Koreańskiej 1 i ul. Żmigrodzkiej 225 zasiedlono 48
lokali. W stosunku do pozostałych wolny lokali socjalnych trwa postępowanie w
sprawie wskazania ich uprawnionym, a w lokalach wskazanych lecz niezasiedlonych
trwają prace remontowe.
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. zarejestrowanych było 1 400 osób
pozostających w niedostatku wnioskujących o zawarcie umowy najmu lokalu
socjalnego. Zawarte zostały 51 umowy najmu, natomiast 33 rodziny oczekują na
wyremontowanie wskazanych lokali socjalnych. W roku 2006 odmówiono 143
wnioskodawcom prawa do ubiegania się o lokal socjalny z powodu nie spełnienia
warunków do otrzymania takiego lokalu.
W 2006 r. do zarejestrowanych wnioskodawców wysłano 1 317 ankiet
weryfikacyjnych. Obecnie przeprowadzana jest procedura weryfikacyjna, w efekcie
czego utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu
socjalnego na 2007r. Ponadto w ramach prowadzonych wykwaterowań w 8
przypadkach wskazano lokale socjalne za dotychczas zajmowane lokale z umową na
czas nieoznaczony.
LOKALE MIESZKALNE DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY

Lokale mieszkalne do remontu na koszt przyszłego najemcy przeznaczone są dla osób,
których dochód nie może przekroczyć 200% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym lub 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku zarejestrowanych jest 1700 aktywnych
wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu do remontu. Ocenie punktowej
podlegało 685 wniosków mieszkaniowych na podstawie złożonych w 2006 r. ankiet
weryfikacyjnych wraz z załączonymi dokumentami. Utworzona w 2006 r. lista lokali do
remontu na koszt najemcy obejmowała 30 lokali, z czego w jednym przypadku nie
została zawarta umowa o remont lokalu z uwagi na zły stan stropów, a wnioskodawcy
został wskazany inny lokal. W 2006 r. odmówiono 55 osobom prawa do ubiegania się
o przydział lokalu do remontu na koszt przyszłego najemcy z uwagi na przekroczony
pułap dochodów.
R EGU LA CJ E TYTU ŁÓ W PRAWNYCH DO LOKALI MIESZKA LNYCH
Szczegółowy zakres działań dotyczący regulowania tytułów prawnych
do lokali mieszkalnych w 2006 r.
RODZAJ SPRAWY

likwidacja lokali wspólnie
użytkowanych
przywrócenie tytułu prawnego po
spłacie zadłużenia

LICZBA
WNIOSKÓW

ZAWARTE
UMOWY,
ANEKSY,
POTWIERDZENI
A

SPRAWY
ROZPATRZON
E
NEGATYWNIE

SPRAWY W TOKU,
REZYGNACJA
WNIOSKODAWCY

76

27

49

0

9

4

5

0
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zamiany lokali między
kontrahentami

146

88

50

8

837

726

111

0

458

363

95

0

3

2

1

0

79

76

3

0

234

97

20

117

1 842

1 383
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125

postępowanie po zgonie najemcy
po wyprowadzeniu się najemcy,
przepisanie umowy
dzierżawy 45-letnie
modernizacje i przebudowy,
inwentaryzacje, korekty
po wygaśnięciu umowy najmu
lokalu socjalnego
ogółem

GOS PODAROWA NIE KOMUNA LNYM ZASOBEM LOKA LI U ŻYTKOWYCH

Gmina Wrocław według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. była właścicielem
3 672
lokali użytkowych o powierzchni 352 584,72 m2.
W zakresie gospodarowania lokalami na najem lokali użytkowych i garaży w 2006 r.
przeprowadzono blisko 410 postępowań w trybie rokowań i negocjacji stawek czynszu,
w tym dwie tury rokowań na 60 lokali użytkowych za tzw. „1 zł”. Ponadto
przygotowano i przeprowadzono 3 przetargi – oferty pisemne na 11 lokali użytkowych
oraz 1 przetarg ustny na 10 lokali użytkowych. W roku 2006 zawarto 249 umów i
podpisano 292 aneksy do umów najmu, wypowiedziano ok. 81 umów m.in. z powodu:
zadłużenia najemcy, złego stanu technicznego lokalu, przeznaczenia lokali (budynków)
do rozbiórki lub rewitalizacji, 41 najemcom lokali użytkowym udzielono ulgi w czynszu
z tytułu wydłużonego czasu pracy i zatrudnienia dodatkowego pracownika, podpisano
57 umów na dzierżawę sezonową tzw. ogródków gastronomicznych.
Poza bieżącym rozpatrywaniem spraw konieczne było porządkowanie bazy przejętej
od Grupy Administrator Sp. z o.o. w zawiązku z licznymi ujawnionymi błędami.
Konieczne było uaktualnienie 200 kartotek najemców oraz odpłatne przeniesienie
danych dotyczących naliczeń i faktur ujętych w próbnej bazie do bazy otrzymanej
ostatecznie od Administratora sp. z o.o.
UDZIAŁ GMINY WROCŁAW WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

W roku 2006 kontynuowano działania zmierzające do zapewnienia aktywnego udziału
w zarządzaniu tymi wspólnotami i efektywnego gospodarowania przez nie środkami
publicznymi. Uczestnicząc w zebraniach wspólnot mieszkaniowych dokonano
rozliczenia za 2005 r. zaliczek przekazanych przez Gminę Wrocław. Zgodnie z
podjętymi uchwałami należna do zwrotu Gminie kwota wynosiła 3 402 470 zł.
Rozliczenie za 2005 r. nadpłat zaliczek we wspólnotach mieszkaniowych

Przeznaczenie nadpłat wg
uchwał wspólnot
mieszkaniowych

Rozliczenie
za 2003 r.
(w zł)

Rozliczenie
za 2004 r.
(w zł)

Rozliczenie
za 2005 r.
(w zł)

1

2

3

4

Nadpłata ogółem:

4 901 341,32

2 625 439,01

3 653 622,41

- do zwrotu Gminie

3 001 878,64

2 539 862,53

3 402 470,17

952 481,39

55 683,34

237 281,97

904 033,43

29 893,14

13 870,27

42 947,86

-------

----------

- na fundusz remontowy
- na poczet zaliczek roku
następnego
- zwiększenie przychodów i inne
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Utrzymano średnią stawkę zaliczki wnoszonej przez Gminę na pokrycie kosztów
zarządu nieruchomością wspólną na poziomie z 2005 r., (ok. 1,20 zł/m2 pow. lokali),
przy jednoczesnym niewielkim wzroście stawek (o 0,1 zł za m2 pow. lokali) na
pokrycie wpłat na fundusz remontowy wspólnot.
Przyjęto, w większości przypadków, sposób naliczania zaliczek na pokrycie kosztów
zarządu nieruchomością wspólną według powierzchni użytkowej lokalu, wyłączając
rozliczenie według udziału w nieruchomości. Jednak w dalszym ciągu w wyniku
zdecydowanej postawy właścicieli, rozliczanie według udziałów będzie obejmowało 119
wspólnot w rejonach F, H, O, P, S.
Czynnie uczestniczono w ponad 6 tysiącach corocznych zebrań ogółu właścicieli
tworzących wspólnoty mieszkaniowe zwoływanych przez zarządy lub zarządców tych
wspólnot. Uczestnicząc w nich pełnomocnicy Gminy Wrocław dokonywali oceny pracy
zarządu lub zarządcy i podejmowali w imieniu Gminy uchwały, w szczególności
dotyczące udzielenia absolutorium za 2005 r. i przyjęcia planu gospodarczego na 2006
r.
Struktura uchwał wspólnot mieszkaniowych podjętych na zebraniach w 2006 r.
Sektor

Ilość wspólnot
mieszkaniowych

Ilość
odbytych
zebrań

Zmiana
zarządcy

Przyjęcie
planu
2006

Przyjęcie
sprawozdania

Udzielenie
absolutorium

TAK

TAK

TAK

Ilość
podjętych
uchwał

1

994

1 222

14

986

973

956

10 631

2

980

1 168

4

965

959

959

10 164

3

1 022

1 341

49

996

942

921

11 667

4

1 443

1 835

48

1 327

1 278

1 278

15 965

5

367

459

0

362

356

356

3 994

4 806

6 025

115

4 636

4 508

4 470

52 421

Razem

W związku z interwencjami znaczna większość zarządców przejęła na siebie rozliczanie
mediów na poszczególne lokale wprowadzając stosowne zapisy do umów o
zarządzanie lub korygując regulaminy rozliczania mediów.
Doprowadzono do zawarcia przez wspólnoty umów na wywóz odpadów komunalnych.
W oparciu o Zarządzenie nr 6366/05 Prezydenta Wrocławia z 7 października 2005 r. w
sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i nie
zabudowane stanowiące własność Gminy Wrocław, oddawane w dzierżawę na cele
inne niż rolne, w związku z podjętymi przez Gminę działaniami zarządcy
zaproponowali wspólnotom zawieranie umów na dzierżawę terenów zewnętrznych
przeznaczonych na miejsce zbiórki odpadów. W wyniku tych działań podjęto 4 468
uchwał, deklarujących chęć dzierżawy oraz upoważniających zarządców do
podpisywania stosownych umów.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA
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W ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kontynuowano
aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
w wyniku wzrostu wartości nieruchomości oraz kontynuowano określanie stawki
procentowej zgodnej z celem wykorzystania nieruchomości. Przygotowano i wysłano
1106 wypowiedzeń dotychczasowej wysokości opłat i informacji o wysokości nowej
opłaty dla użytkowników i współużytkowników wieczystych. Rozpatrzono 1 wniosek
użytkownika wieczystego o zmniejszenie wysokości opłat w związku ze zmianą
wartości nieruchomości. Przygotowano określenie stawki procentowej dla 11
użytkowników wieczystych i 1 użytkownikowi wieczystemu wypowiedziano
dotychczasową stawkę procentową, dostosowując ją do aktualnego celu na jaki
nieruchomości są wykorzystywane.
Rozpatrzono 395 wnioski o udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu z powodu niskich dochodów i udzielono 381 bonifikat osobom
fizycznym i 3 bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym.
W 2006 r. dokonano 31 uzgodnień w sprawach czasowego udostępnienia gruntów
Skarbu Państwa na rzecz inwestorów realizujących uzbrojenie podziemne, związane z
rozbudową telekomunikacji, energetyki, gazownictwa, wodociągów, ciepłownictwa itp.
oraz pod zaplecza budowy.
Umowy dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa zawarte w 2006 r.
Rodzaj zawartych umów/aneksów

Akty notarialne

Sprzedaż prawa własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych
Sprzedaż prawa własności lokalu mieszk. wraz z przynależnym gruntem

5
60

Sprzedaż prawa własności

2

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

2

Darowizna na rzecz Gminy Wrocław

1

Aneksy do umów zawartych w 2005r.

2

Razem

72

Dzierżawa gruntu pod pawilony handlowe, garaże i inne obiekty
Forma
pisemna

Ilość

3

Najem lokali

9

Użyczenie

4

Razem

16

Szczegółowy zakres zakończonych postępowań administracyjnych
Rodzaj postępowania

24

Wygaszenie trwałego zarządu

14

Aktualizacja opłat

25

Inne decyzje (umorzenie postępowania, zmieniające)

26

Razem

89

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

10

Odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

15

Umorzenie postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

21

Razem

Z
a
ś
w
i
a
d

Przekształce
nie prawa
użytkowania
wieczystego

Trwały
zarząd

Ustanowienie trwałego zarządu

Ilość

Ustalenie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

46
8

Decyzje ogółem

143

O przejściu własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
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116

Potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego

56

Zaświadczenia ogółem

172

Postanowienia ogółem

96

W toku postępowań w zakresie potwierdzania praw do zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
prowadzonych przez wojewodów udzielono 303 informacje o stopniu
realizacji przez wnioskodawców roszczeń zabużańskich. Kontynuowano
zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa zlecane licencjonowanym
zarządcom w stosunku do 12 nieruchomości.
Wystąpiono do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych z
27 wnioskami o założenie księgi wieczystej i 36 wnioskami o dokonanie nowych wpisów
do ksiąg wieczystych.
Dochód uzyskany w 2006 r. dla Skarbu Państwa wyniósł łącznie 45 738 200,36 zł z
czego, stosownie do art.23 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami kwota 10
317 200,36 zł stanowi dochód Gminy Wrocław.
PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
W 2006 roku zakończono prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i
budynków dla wszystkich obiektów ewidencyjnych Wrocławia. W lutym 2007 r.
planowane jest ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa informacji o
modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Całkowity koszt wykonania modernizacji
ewidencji wyniósł 4 869 091 zł.
Koszty te zostały pokryte w części z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym (kwota 4 599 091 zł) oraz z dotacji pozyskanych z
Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (kwota
100 000 zł) i Wojewody Dolnośląskiego (kwota 170 000 zł).
Zgromadzone w postaci elektronicznej informacje będą wykorzystywane do celów
administracyjnych, gospodarczych, planowania gospodarczego, sporządzania
różnorodnych analiz i prognoz. Prezentacja graficzna wyników realizowana jest na
mapie katastralnej. Całkowite zakończenie modernizacji umożliwi przeprowadzenie
powszechnej taksacji nieruchomości.
Kontynuowano proces informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Proces ten obejmował bieżące skanowanie dokumentacji z prac
geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do zasobu przez wykonawców tych
prac. Rozpoczęto również skanowanie dokumentacji archiwalnej (szkice polowe) oraz
przekazywanych przez notariuszy odpisów aktów notarialnych. Zakończenie tego
procesu umożliwi elektroniczne udostępnianie dokumentów między innymi do
realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz dla rzeczoznawców majątkowych,
policji, sądów, itp..
Przeliczono szczegółową osnowę poziomą III klasy Wrocławia na układ państwowy
„2000”. Planuje się w 2007 r. dokonać transformacji na układ „2000” zasobu
kartograficznego. Prace te umożliwiają opracowanie dynamicznej mapy Wrocławia w
czasie rzeczywistym, która powinna być pomocna w procesie usprawnienia prac służb
związanych z ratownictwem i utrzymaniem porządku.
We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu zrealizowano pracę
badawczą „Opracowanie technologii tworzenia systemu powszechnej taksacji
nieruchomości na terenie miasta Wrocławia”. Celem tej prac jest stworzenie
przesłanek do sprawnego przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości dla
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obszaru Wrocławia oraz stworzenie warunków do przeprowadzania różnorodnych
analiz i prognoz w zakresie wartości nieruchomości.
Realizowano prace związane z wektoryzacją rastra hybrydowej mapy zasadniczej.
Termin zakończenia całości prac jest planowany w I kwartale 2007 r. Po zrealizowaniu
tej pracy, mapa zasadnicza miasta Wrocławia w całej treści będzie mapą wektorową.
Na przestrzeni roku 2006 w ramach systemu udostępniania danych za pośrednictwem
internetu i intranetu dla upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia,
jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Wojewódzkiego łączono się z serwerem
Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego ponad 670 000 razy. Łącznie na
koniec 2006 roku dane z bazy ewidencji gruntów i budynków udostępniono na 692
stanowiskach.
Ilościowy zakres pozostałych prac związanych z państwowym
zasobem geodezyjnym i kartograficznym
ILOŚĆ PRAC
RODZAJE PRAC
Wprowadzanie zmian do operatu
ewidencyjnego

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

21 055

33 378

36 172

19 004

33 261

7 800

17 550

23 660

12 920

21 027

6 539

7 290

5 681

6086

6 514

6 650

6 470

5 994

6 270

6 711

4 765

4 550

5 069

6 390

5 239

1 531

1 516

1 732

2 070

2 209

1 531

1 516

1 709

1 938

1 992

Przygotowywanie i wysyłka
zawiadomień o wprowadzonych
zmianach w ewidencji gruntów
Przyjmowanie zamówień i
przygotowywanie materiałów do
prac geodezyjnych
Kontrola operatów
przyjmowanych do zasobu
Przygotowanie dokumentacji dla
potrzeb Urzędu oraz jednostek
organizacyjnych Gminy /ilość
spraw/
Liczba przyjętych do uzgadniania
projektów
Liczba uzgodnionych projektów
(wydanych opinii)
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI W 2006 ROKU

Komórka
Urzędu/
Jednostka
organizacyjna
Miasta

Wydział
Mienia
i Geodezji
Wydział
Nabywania
i Sprzedaży
Nieruchomości
Zarząd
Geodezji,
Kartografii
i Katastru
Miejskiego
Razem

Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
nych ogółem udział % 2) Udział procentowy
2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne utrzy- uchylo- uchylonych uchylonych stwierinne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
manych nych
i przekaza- i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważw mocy i zmie nych do po- jących po- niewważnionych zanych stępowanie ności
nionych nownego
stępowanie ności
do pono- I instancji
rozpoznania I instancji
wnego lub odwolub odworozpoz- ławcze
ławcze
nania
1 743

52

2,98

20
38,46

15
28,85

1
1,92

_

4
7,69

10
19,23

_

1
1,92

_

_

1
1,92

128

7

5,47

2
28,57

_

1
14,29

_

_

4
57,14

_

_

_

_

_

_

125

1

0,8

_

_

1
100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1996

60

3,01

22
36,67

_

17
28,33

1
1,67

_

_

1
1,67

_

_

1
1,67
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8
10
13,33 16,67

339
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Rok 2006 w działalności Departamentu, z jednej strony był rokiem
kontynuowania zadań rozpoczętych w roku poprzednim, z drugiej zaś strony
zainicjowano i rozpoczęto wdrażanie nowych projektów z własnej inicjatywy lub
we współdziałaniu z innymi podmiotami. Wśród najistotniejszych wymienić
można:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
Strategia;
Porozumienie z Agencją Mienia Wojskowego w zakresie gospodarowania
mieniem;
List Intencyjny z Neinver Polska Sp. z o.o. dot. rozbudowy układu
komunikacyjnego w ciągu ulic Strzegomska i Graniczna;
List Intencyjny z LC CORP w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego w
obrębie ulic Komandorska, Nasypowa, Powstańców Śl. i Swobodnej;
Futuralia 2006;
Ścieżka Kulturowa Czterech Świątyń;
Organizacja Kongresu Urbanistów pod patronatem Prezydenta RP;
Organizacja160 lecie linii Kolejowej Wrocław Berlin;
Koncepcje i projekty architektoniczno-urbanistyczne;
Wpis na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO – Hali Ludowej.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W zakresie kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzono
działania mające na celu zwiększenie powierzchni miasta objętej
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p). Wg
stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. w opracowaniu jest 108 m.p.z.p.
Można je pogrupować w różnych fazach opracowania, które przedstawia poniższa
tabela:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ilość
m.p.z.p.
60
5

Etap procedury sporządzania m.p.z.p.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.
Czynności przedprojektowe i koncepcyjne
Zebranie i rozpatrzenie wniosków do planu po ogłoszeniu
przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p.
Projekt planu po akceptacji Prezydenta Wrocławia
Projekt planu po opiniowaniu i uzgodnieniach
Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu
Ogółem

o

8
18
9
8
108

W 2006 roku Rada Miejska uchwaliła 33 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Plany uchwalone i w opracowaniu — stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
Powierzchnia [ha]

Udział w powierzchni
miasta [%]

Liczba planów

uchwalone

8568,94

29,3

169

uchwalone - 2006r.

1906,22

6,5

33

uchwalone obowiązujące

8530,82

29,1

165

uchwalone nieobowiązujące
w opracowaniu
w opracowaniu - 2006r.*

44,15
6959,87
3420

0,2
23,8
11,7

4
108
58

Plany

*bez trzech uchwalonych m.p.z.p., do których sporządzania przystąpiono w roku 2006
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Zestawienia dotyczące stanu w zakresie planowania przestrzennego w Mieście na
koniec roku 2006 oraz powierzchni planów uchwalonych wg lat (z wyłączeniem
planów unieważnionych) obrazują poniższe tabele:
Stan w zakresie planowania przestrzennego w Mieście na koniec roku 2006
Tereny objęte uchwalonymi planami miejscowymi
(z wyłączeniem planów uchylonych i unieważnionych*):
uchwalonymi od połowy uchwalonymi od
uchwalonymi od
stycznia 1995 r.
listopada 2002 r. do
stycznia 1995 r.
do końca 2006 r.
października 2006 r.
do połowy listopada
(bez wliczania
2002 r.
(w trakcie IV kadencji
powierzchni nałożeń
RM)
(przed IV kadencją
planów)
RM)
Powierzchnia miasta
objęta planami (%)

5,8

23,5

29,3

Powierzchnia miasta
objęta planami (ha)

1693

6867,9

8568,94

52

115

169

Liczba planów
uchwalonych

Powierzchnia planów uchwalonych wg lat (z wyłączeniem planów unieważnionych*)
Plany miejscowe
Uchwalone
Uchwalone
Uchwalone
Uchwalone
Uchwalone

w
w
w
w
w

roku
roku
roku
roku
roku

2006
2005
2004
2003
2002

Powierzchnia [ha]
1906,2
446,4
1849,3
2680,2
539,4

Udział w powierzchni
miasta [%]
6,5
1,5
6,3
9,2
1,8

Liczba planów
33
22
29
32
14

* Plany miejscowe po stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie uchwalenia planu:
„Jagodno II”— plan przyjęty uchwałą Nr XXV/2107/04 RMW z 8 lipca 2004 r.:
WSA we Wrocławiu wyrokiem z dnia 31 stycznia 2006 r. stwierdził
nieważność
uchwały
RM Wrocławia
w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
(II SA/Wr 551/04) - obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
Wrocławia z 27.04.2006 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał
Rady Miejskiej Wrocławia (BU RMW z 2006 r. Nr 4, poz.131);
„Jagodno I (część A)” — plan przyjęty uchwałą Nr XXV/2106/04 RMW z
08.07.2004 r.: WSA we Wrocławiu wyrokiem z dnia 31 stycznia 2006 r.
stwierdził
nieważność
uchwały
RM Wrocławia
w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
(II SA/Wr 552/04)
obwieszczenie
Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z 27.04.2006 r. w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej Wrocławia (BU RMW z
2006r. Nr 4, poz.131);
„Brochów, Bieńkowice (część B)” — plan przyjęty uchwałą Nr XXV/2104/04
RMW z 08.07.2004 r.: NSA wyrokiem z dnia 30 listopada 2005 r.
podtrzymał w mocy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2004 r.,
stwierdzając tym samym nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie
uchwalenia m.p.z.p.
(II S.A./Wr546/04 orzeczenie
prawomocne z dniem 30.11.2005 r.);
„Wojszyce (część A)” — plan przyjęty uchwałą Nr L/1755/02 RMW z 4 lipca
2002 r. oraz ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2002 r. nr 173 poz.2504:
NSA
wyrokiem z dnia 22 lutego 2006 r. podtrzymał w mocy wyrok WSA we
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Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2005 r., stwierdzając tym
samym
nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia
m.p.z.p.
(II S.A./Wr 2511/02 orzeczenie
prawomocne
z dniem
22.02.2006 r.);
„Rejon ul. Bierutowskiej” (221) — plan przyjęty uchwałą Nr XXXV/2337/05
RMW z dnia 17 marca 2005 r. oraz ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2005 r. Nr 92, poz.2009:
WSA we Wrocławiu wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2006 r. stwierdził
nieważność
uchwały
RM Wrocławia
w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
(II SA/Wr 415/05- orzeczenie prawomocne z dniem 16.10.2006 r.).
Przy pracach planistycznych realizowanych w roku sprawozdawczym, dokonano
m. in. analizy terenów przeznaczonych do objęcia uchwałą o przystąpieniu pod
kątem konieczności sporządzania wniosku o zmianę przeznaczenia na cele
nierolnicze i nieleśne. W roku 2006 przygotowano 8 wniosków o zmianę
przeznaczenia
gruntów
rolnych
i
leśnych
dla
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, w tym:
1 wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
7 wniosków do Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
W roku 2006 rozpatrzono i skierowano do sądu administracyjnego 5 skarg na
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
1 skargę wniósł wojewoda dolnośląski,
1 skargę wniosła osoba prawna,
3 skargi wniosły osoby fizyczne.
Dla
potrzeb
sporządzanych
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego opracowano:
19 opracowań ekofizjograficznych,
32 prognozy oddziaływania na środowisko,
25 opracowań komunikacyjnych,
31 tekstów części uchwał dla zagadnień transportowych,
19 tekstów części uchwał dla zagadnień infrastrukturalnych,
24 ideogramy uzbrojenia technicznego,
33 inwentaryzacje sieciowe,
analizę danych dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych, obszarów
zamkniętych, centrum Miasta w zakresie terenów, na których znajdują
się garaże prywatne.
Ponadto przygotowano prognozy skutków finansowych dla 16 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
STUDIUM

Zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 4656/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 lutego
2005 r. w sprawie organizacji prac nad zmianą Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław, prowadzono prace
mające na celu opracowanie projektu zmiany Studium , w szczególności:
opracowano projekt zmiany;
dokonano uzgodnień z Wojewoda Dolnośląskim, Zarządem Województwa,
Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym i Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej;
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uzyskano opinie radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli stowarzyszeń
zawodowych, drogowców, kolejarzy, lotników, wodniaków i in.;
po uwzględnieniu zebranych opinii, wyłożono projekt w Muzeum
Architektury do publicznego wglądu (z projektem zapoznało się 1311
osób).
W dniu 6 lipca 2006 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr LIV/3249/06
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w zaproponowanym kształcie.
PLAN ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Realizowano prace związane z planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego
Wrocławia, w ramach których:
przygotowano dokument Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta
Wrocławia na rok budżetowy 2007;
przygotowano materiały ze spotkań dyskusyjnych, dot. aktualizacji
dokumentu Strategia – Wrocław 2000 Plus;
przygotowano projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia przyjmującej
dokument „Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus” i dokonano
ostatecznej redakcji tekstu, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 6
lipca 2006 r.
STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWISKIEJ

W ramach prac nad przyjęciem i organizacją wdrażania Strategii rozwoju
aglomeracji wrocławskiej realizowano następujące przedsięwzięcia:
kontynuowano prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – przygotowano załącznik
graficzny oraz projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławskiego Obszaru
Metropolitalnego;
współpracowano
przy
sporządzaniu
projektu
dokumentu
Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
w zakresie uzupełniania i korekty warstw tematycznych rejestru
zabytków i rewitalizacji na potrzeby Studium;
udział w pracach studialnych nad Rozwojem Systemu Transportu
Szynowego odnoszącego się zarówno do Miasta, jak i obszaru
aglomeracji wrocławskiej.
PROJEKTY UNIJNE

W związku z projektami wykorzystującymi fundusze unijne opracowano karty w
ramach inicjatywy europejskiej INTERREG oraz innych programów, w których
Wrocław uczestniczy na zasadzie partnera. Prowadzono prace nad projektem EDCIII „Via Regia”, realizowanym w ramach inicjatywy europejskiej INTERREG IIIB,
w tym:
brano udział w spotkaniach i warsztatach;
zorganizowano dwudniowe posiedzenia partnerów projektu;
podjęto działania związane z przygotowaniem „case study” w zakresie:
Wrocławska Kolej Aglomeracyjna, rewitalizacja stacji kolejowych we
Wrocławiu,
integracja
systemu
transportowego
korytarza
transportowego z miejskim systemem transportowym, studium
poszukiwawcze
dla
południkowego
powiązania
systemu
III
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego z granicą państwa.
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ANALIZY

W ramach prac związanych z gromadzeniem i analizą danych wykonano:
analizy społeczno-ekonomiczne dla miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego – uaktualnienie analizy demograficznej dla trzech
m.p.z.p. w rejonie Księża;
analizę sytuacji demograficznej w obszarze Starego Miasta w latach 19982004;
bazę informacji o Mieście z zakresu życia społecznego;
projekt badawczy „Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych
w strukturze Miasta”;
analizę dokumentów miejskich pod kątem ochrony dziedzictwa kulturowego
w latach 1990-2006.
POZOSTAŁE PROJEKTY

Spośród najważniejszych projektów realizowanych w 2006 r. wymienić można:
prezentację dla przedstawicieli Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej „Procesy suburbanizacji ekonomicznej w regionie miejskim
Wrocławia – potrzeby inwestycji transportowych”;
referat na międzynarodowym seminarium nt. Integracja środowiskowa w
rozwoju miast, pt. „Integracja aspektów środowiskowych w rozwoju
Wrocławia”;
obchody 160-lecia połączenia kolejowego Wrocław-Berlin, w ramach
których:
zorganizowano wystawę „Połączenia – Stosunki - Perspektywy. 160 lat
połączenia kolejowego Wrocław-Berlin”,
przygotowanie międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej,
opracowanie broszury promocyjnej - wspólnie dla Wrocławia i Berlina;
II Kongres Urbanistyki, w ramach którego:
opracowano projekty dokumentów związanych z Kongresem,
opracowano i wykonano folder Kongresu, stronę internetową, projekt
programu II Kongresu,
zorganizowano dwie wystawy towarzyszące II Kongresowi,
przygotowano materiały do zamieszczenia w „Urbaniście”,
przygotowano sprzęt techniczny do obsługi sesji tematycznych.
ponadto opracowano:
koncepcję osiedla mieszkaniowego na Żernikach,
koncepcję zagospodarowania terenu z elementami architektury dla
Dolnośląskiego Hurtu Rolno-Spożywczego,
propozycję lokalizacji Parku Rozrywki – w Śródmieściu i na terenie Pafawagu,
propozycję lokalizacji siedziby dla Straży Pożarnej,
warunki konkursu dla nowego terminala portu lotniczego,
propozycję lokalizacji siedziby izby lekarskiej,
analizę komunikacyjną i infrastrukturalną na potrzeby wytycznych
konkursowych EXPO 2012,
prezentację „Komunikacja w centrum”,
udział w Programie Rewitalizacji Wrocławia,
badania obciążenia ruchu komunikacyjnego we Wrocławiu,
analizę możliwości zagospodarowania fragmentu terenu przy
pl.
Słowiańskim na targowisko,
program przygotowania ofert terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
program przygotowania ofert terenów aktywności gospodarczej,
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analizę chłonności dla terenów mieszkaniowych oraz aktywności gospodarczej
w ramach zespołów urbanistycznych, w których dopuszcza się zabudowę
mieszkaniową i aktywność gospodarczą,
analizę terenów wyznaczonych w m,p.z.p. dla usług, handlu detalicznego i
hurtowego, targowisk i hipermarketów,
prezentację tematyczną - Iluminacja obiektów wzdłuż Odry,
Europejski Instytut technologiczny- przygotowanie do wydawnictwa nowych
rysunków z ostatecznie określoną lokalizacją obszaru EIT,
udział w seminarium we Lwowie nt. „Polskie doświadczenia samorządów
lokalnych”,
prezentację nt. „Zieleń przyuliczna w planach miejscowych”,
zeszyt metodyczny „Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią Miasta”.
OCHRONA PRZYRODY
W ramach ochrony przyrody podejmowano działania mające na celu:
ochronę zieleni,
tworzenie nowych pomników przyrody,
pielęgnację pomników przyrody,
walka ze szkodnikami drzew,
ograniczenie rozprzestrzeniania niektórych gatunków płazów, gadów oraz
ptaków i ssaków.
Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego, budowa nowych obiektów
usługowo-produkcyjnych i mieszkań oraz uszkodzenia spowodowały konieczność
usunięcia łącznie 6019 drzew.
W celu kompensacji ubytków zieleni w wydanych decyzjach na wycinkę drzew i
krzewów zobowiązywano do nowych nasadzeń oraz naliczano opłaty za usuwanie
drzew, łącznie w wysokości 16 700 617 zł. Wpłynęły one na konto gminnego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (GFOŚiGW).
Z GFOŚiGW przekazywano środki na pielęgnacje zieleni oraz nowe
nasadzenia, łącznie na kwotę ponad 4 500 000 zł, głównie dla Zarządu
Zieleni Miejskiej.
W ramach ochrony pomników przyrody prowadzono działania mające na celu
zapewnienie właściwej pielęgnacji istniejących pomników przyrody. Ochroną
prawną objęto trzy nowe pomniki przyrody.
W trosce o poprawę stanu zdrowotnego zieleni we Wrocławiu prowadzono akcję
likwidacji szkodników drzew takich jak szrotówek kasztanowcowiaczek i
kuprówka rudnica. Łącznie wydatkowano na ten cel 44 000 zł.
W 2006 r. na podstawie złożonych wniosków w sprawie rejestru zwierząt
objętych ograniczeniami na podstawie umów międzynarodowych wpisano 69
osobników zwierząt należących do 14 gatunków. Wydano 19 zaświadczeń o
wpisie do rejestru oraz dokonano 10 skreśleń z rejestru.
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

W ramach ochrony gruntów rolnych podjęto czynności mające na celu:
wyłączenie z użytkowania gruntów rolnych. Na terenie gminy Wrocław
wyłączono z użytkowania rolniczego 82,4742 ha powierzchni gruntów
rolnych w klasie I – IV z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe, trasy komunikacyjne, oraz budownictwo przemysłowe.
W klasie gruntu I-III wyłączono ogółem powierzchni 61,8775 ha w tym:
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - 37,1738 ha,
z przeznaczeniem pod komunikację -

2,4799 ha,

z przeznaczeniem pod budownictwo przemysłowe -
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22,2238 ha.

Wydano 78 zezwoleń na wyłączenie gruntu rolnego w klasach IV – VI z
użytkowania rolniczego.
rozdysponowanie pozyskany humus. W decyzjach wyłączających grunty
z produkcji rolniczej pod duże inwestycje nałożono na inwestorów
obowiązek zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi (humusu), z powierzchni
46,9801 ha. Zdjęto humus w ilości 72 750 m3. W 2006 roku rozpatrzono
35 wniosków o przydzielenie humusu na poprawę jakości ziemi i
rozdysponowano humus w ilości 66 353 m3.
przygotowanie badań zanieczyszczeń gruntów rolnych wokół
zakładów pracy. Otrzymano niezbędne środki z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na kontynuację okresowych badań poziomu
skażenia gleb i roślin na terenie miasta Wrocławia w 2006 roku. W
wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca na wykonanie w/w
badań. Koszt badań wynosi 53 680 00 zł. Zadanie będzie zakończone w
roku 2007.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Realizowano następujące zadania:
badania jakości gleb. W 2006 r. we Wrocławiu istniało 1825
indywidualnych gospodarstw rolnych. W 171 gospodarstwach
prowadzono chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, w tym
hodowlę bydła w 42 gospodarstwach, trzody chlewnej w 48
gospodarstwach, owiec w 11 gospodarstwach, kóz w 21 oraz koni w
35 gospodarstwach. Fermową hodowlę drobiu prowadzono w 7
gospodarstwach, a zwierząt futerkowych w 6 fermach.
Stan pogłowia zwierząt gospodarskich na terenie miasta przedstawiał się
następująco:
bydło - 460 szt. w tym krowy 221 szt.,
konie - 242 szt. w tym klacze 106 szt.,
trzoda chlewna - 554 szt. w tym maciory 60 szt.,
owce - 732 szt. w tym matki 461 szt.,
kozy - 342 szt. w tym matki -193 szt.,
zwierzęta futerkowe – 3 962 szt.,
drób - 94 026 szt.
Zlecono badania zasobności i odczynu gleby w części gospodarstw i
na tej podstawie oceniono potrzeby wapnowania. Pobrano i
przebadano 230 próbki glebowe z 233 65 ha użytków rolnych w 68
gospodarstwach;
kontrola obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 22
maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz. U. Nr
124 poz. 1152/, w ramach kontroli ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie
prowadzono komisyjnie kontrole gospodarstw rolnych i na tą okoliczność
sporządzono 125 protokołów;
nadzór nad eksploatacją urządzeń melioracji szczegółowych. Nadzór
polegał na koordynacji prac związanych z konserwacją tych urządzeń,
wykonywaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejską Spółkę Wodną oraz
innych użytkowników rowów. Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał prace w
rowach długości 87 690 m na kwotę 869 985 zł w dzielnicach Fabryczna, Psie
Pole i Krzyki, natomiast Miejska Spółka Wodna wykonała pracę w rowach o
długości 2 800 m na kwotę 18 114 zł;
wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej, kart wędkarskich i
rejestracja jednostek pływających służących do amatorskiego połowu
ryb. Wykonując zadania powiatu z zakresu rybołówstwa wydano 880 kart
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wędkarskich oraz 85 ich duplikatów. Zarejestrowano 141 jednostki pływające
służące do amatorskiego połowu ryb. Wydano 9 legitymacji dla członków
Społecznej Straży Rybackiej, a w 120 przypadkach przedłużono ważność;
nadzór nad lasami nie będącymi własnością skarbu Państwa. Ogólna
powierzchnia lasów objęta nadzorem wyniosła 926 00 ha, w tym 911 ha lasów
komunalnych oraz 15 ha lasów stanowiących własność osób fizycznych i
prawnych. W celu zwiększenia lesistości miasta opracowano „Powiatowy
program zwiększenia lesistości Miasta Wrocławia”. Ogólna powierzchnia
gruntów przeznaczonych do zalesienia wynosi 1106 ha. Zadania związane z
realizacją programu wykonywane będą w dwóch etapach:
I etap do 2015 r. - 486 ha, uwzględnia tereny przeznaczone do zalesień w
uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
II etap do 2028 r. - 620 ha, grunty zaproponowane do zalesienia przez w/w
program lesistości.
Wykonanie zadań przewidzianych w programie pozwoli na zwiększenie
powierzchni leśnej do 3392 ha. W 2007 roku w ramach tego programu
planuje się zalesienie o łącznej powierzchni 35,93 ha.
Rozpoczęto prace związane z monitoringiem Lasu Rędzińskiego na podstawie
wytycznych zawartych w ekspertyzie „Monitoring stanu zdrowotnego
drzewostanów dębowych w lasach komunalnych miasta Wrocławia”. Założono
w Lesie Rędzińskim 3 stałe powierzchnie monitoringowe.
Na wniosek właścicieli lasów dokonywano w terenie zatwierdzeń planu wyrębu
drzew, wyznaczano drzewa do wycinki oraz sporządzano wykazy odbiorcze
drewna i cechowano pozyskane drewno w lesie. Wydano 8
Świadectw
legalności pozyskania drewna. Z Lasów Komunalnych pozyskano drewno
stosowe w ilości 385,36m3 grubizny drewna liściastego. Z Lasów Prywatnych
pozyskano drewno stosowe w ilości 22,74 m3 grubizny drewna liściastego.
Wydano dla ZZM we Wrocławiu 5 decyzji zezwalających na przekroczenie
planu cięć i 1 decyzję dla lasów prywatnych;
nadzór nad gospodarką łowiecką. Przeprowadzono objazd terenowy Koła
Łowieckiego Nr 5 „Przepiórka” pod kątem sprawdzenia stanu technicznego
urządzeń do dokarmiania zwierzyny. Zapoznano się ze stanem łowiska oraz
planem wykonania odstrzału zwierzyny za sezon 2005/2006. Na bieżąco
prowadzony jest monitoring zwierzyny przez strażnika w/w koła łowieckiego.
Zaopiniowano roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2006/2007. Naliczono i
rozliczono czynsz dzierżawny za obwody łowieckie polne na terenie m.
Wrocławia za sezon 2006/20067. Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
wyniósł 1350,16zł.
wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów zaliczanych do rasy psów
uznawanych za agresywne oraz zezwoleń na utrzymywanie chartów
lub ich mieszańców. W 2006 roku wydano 4 zezwolenia na utrzymywanie
psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne, w tym na
utrzymywanie:
Doga argentyńskiego – 1,
Rottweilera – 2,
Owczarka kaukaskiego – 1.
Ponadto wydawano 4 zezwolenia na utrzymywanie chartów lub ich
mieszańców.
OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2006 r. wpłynęło 468
środowiskowych, z czego

wniosków w sprawie wydania
190 dotyczyła stacji bazowych
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decyzji
telefonii

komórkowych, 10 dotyczyło dużych instalacji, a pozostałe wnioski dotyczyły
budowy lub przebudowy dróg oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Wydano 194 decyzji obligatoryjnych i 182 fakultatywnych, a 84
postępowań umorzono. Razem wydano 460 decyzji.
Średni czas wydawania decyzji w trakcie roku 2006 skrócił się z ok. 5 do ok. 4
miesięcy.
Ochrona powietrza atmosferycznego

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego realizowano:
ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wydawanie
pozwoleń na wprowadzanie substancji gazowych i pyłów do
powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie podlegających
obowiązkowi uzyskania pozwolenia na emisję. Ograniczono emisję
zanieczyszczeń do powietrza poprzez nałożenie ograniczeń zgodnych z
prawem o pozwoleniach dla instalacji nieenergetycznego spalania paliw oraz
dla instalacji przemysłowych emisji zorganizowanej. Łącznie – 18 instalacji.
Od właścicieli instalacji nie podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia
na emisję przyjmowano zgłoszenia. Przyjęto też dwa sprawozdania z
okresowych pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń do powietrza z
kotłowni technologiczno-grzewczych, kabin lakierniczych;
wspieranie monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Monitoring powietrza
prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przy wsparciu finansowym z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę
132 493 zł. Trzy automatyczne stacje zlokalizowane zostały przy : ul. Ślężnej
- komunikacyjna, ul. Bartniczej - ozonowa i ul. Conrada-Korzeniowskiego pomiarów tła;
interwencje w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Na
podstawie wykonywanych pomiarów dokonuje się oceny jakości powietrza w
odniesieniu do następujących substancji zanieczyszczających: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, ołów i pył zawieszony
PM10. W 2005 r. na terenie Wrocławia odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz
ozonu. Aktualnie największe zagrożenie stanowi zapylenie powietrza w
znacznej części powodowane przez niezabezpieczone odpowiednio budowy i
nie czyszczone ulice. Źródłem uciążliwości dla mieszkańców jest ruch
samochodowy wzdłuż ciągów komunikacyjnych i odory z emisji
niezorganizowanej i niskiej emisji z palenisk gospodarstw indywidualnych
opalanych węglem lub miałem węglowym. Zanotowano ogółem 25 interwencji
z czego większość była nieuzasadniona;
wydawanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie
handlu uprawnieniami do emisji. Nowością w prawodawstwie polskim w
zakresie ochrony powietrza jest handel emisjami. Zezwolenia na uczestnictwo
we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji udzielono
Dolnośląskim Zakładom Usługowo - Produkcyjnym „DOZAMEL”
Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław.
dofinansowanie likwidacji lub modernizacji źródeł zanieczyszczeń
powietrza z Gminnego Funduszu OŚiGW. Przy pomocy dotacji z
Gminnego Funduszu OŚiGW w wysokości 34 000 zł, zmodernizowano dwie
kotłownie.
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód realizowano:
ochronę wód powierzchniowych poprzez wydawanie pozwoleń wodno-prawnych,
ograniczających zrzut zanieczyszczeń z wodami deszczowymi do wód,
ochronę wód gruntowych i powierzchniowych przed ściekami bytowymi,
ochronę wód powierzchniowych i oczyszczalni ścieków
przed substancjami
szczególnie szkodliwymi wprowadzanymi do urządzeń kanalizacyjnych
Wrocławia.
Aktualnym zadaniem Wrocławia jest zapewnienie odprowadzenia wód
deszczowych z terenów rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Wydano 21
pozwoleń ograniczających ilości odprowadzanych zawiesin i substancji
ropopochodnych, z odprowadzeniem wód bezpośrednio lub pośrednio do:
rzeki Ślęzy (8 pozwoleń),
rzeki Odry (6 pozwoleń),
rzeki Widawy (2 pozwolenia),
rzeki Brochówki (2 pozwolenia)
rzek Bystrzycy, Dobrej i Ługowiny po 1.
Obliczenia wskazują, że niektóre z odbiorników (rowów) mogą nie przyjąć
zwiększonej ilości wód deszczowych i ich pojemność budzi zastrzeżenia, dlatego
rozwój budownictwa w rejonie Jagodna i Brochowa stwarza pilną potrzebę
rozwiązania przepustowości rejonu Brochówki.
Stan sanitarny wielu rzek we Wrocławiu budzi zastrzeżenia. Częściowym
rozwiązaniem jest budowa lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wydano 5 pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie oczyszczonych ścieków
bytowych.
Odprowadzanie niektórych substancji do kanalizacji miejskiej, uznanych w prawie
ochrony środowiska za szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymaga
również uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Wydano 8 takich pozwoleń
określając dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla środowiska.
Z Powiatowego Funduszu OŚiGW i Gminnego Funduszu OŚiGW dofinansowano
gospodarkę wodno-ściekową na kwotę ponad 1,5 mln zł, w tym:
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Północnej, Potokowej i Ślężoujście,
gospodarki wodno-ściekowej.
OCHRONA PRZED HAŁASEM

Jedną z najbardziej dokuczliwych uciążliwości w mieście staje się hałas
komunikacyjny. Stale rosnąca ilość samochodów i nie zmodernizowany układ
komunikacyjny powoduje, że na niektórych ulicach hałas przekracza znacznie
dopuszczalne poziom. Podstawą do zdecydowanych działań powinna być mapa
akustyczna wskazująca miejsca i ilość mieszkańców Wrocławia narażonych na
ponadnormatywny hałas. Na realizację zadania są zabezpieczone środki
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budżetowe w wys. 300 000 zł i z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości 500 000 zł.
W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu realizowano:
dofinansowanie wymiany okien na dźwiękoszczelne w szkołach, szpitalach i
budynkach zlokalizowanych w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych,
dofinansowanie modernizacji torowisk,
wydawanie decyzji ustalających poziom hałasu dla instalacji.
Łącznie dofinansowano prace na kwotę 2 118 992 zł
Problemem dla mieszkańców miasta jest również hałas emitowany przez
montowane
na
zewnątrz
budynków
urządzenia
chłodnicze
i
klimatyzacyjne. W roku 2006 przeprowadzono kilka postępowań i
wydano 6 decyzji ustalających poziom hałasu.
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Ochrona przed niejonizującym polem elektromagnetycznym realizowana
jest na etapie uzgadniania inwestycji, podczas procedury wydawania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
Na podstawie raportu oddziaływania na środowisko ocenia się czy
natężenie pola elektromagnetycznego przekraczające dopuszczalną
wartość znajduje się w miejscach niedostępnych dla ludzi. W roku 2007
uzgodniono 190 lokalizacji anten nadawczych telefonii komórkowej.
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI

W zakresie ochrony środowiska przed odpadami prowadzono:
wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zatwierdzanie programów
gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
opiniowanie zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie uzgadniania
inwestycji na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
kontrolę podmiotów uczestniczących w procesie gospodarki odpadami poprzez:
interwencje w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach,
współdziałanie ze Strażą Miejską i Zarządem Gospodarki Odpadami w
likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów oraz kontrola zawierania
umów na wywóz odpadów z terenów nieruchomości;
rejestry podmiotów (posiadaczy odpadów) zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń w zakresie zbierania lub transportu odpadów oraz odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów;
rejestry terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleb
lub ziemi;
bazę danych o podmiotach, które prowadzą działalność zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych;
rejestr terenów na których stwierdzono przekroczenia standardów w oparciu o
dostarczoną dokumentację.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Zadania realizowano poprzez:
wydawanie
decyzji – zezwoleń
na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
interwencje na skargi mieszkańców, w zakresie działalności podmiotów
uczestniczących w procesie gospodarki odpadami komunalnymi, m. in.:
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współdziałanie ze Strażą Miejską i Zarządem Gospodarki Odpadami
w zakresie likwidacji
nielegalnych
wysypisk
odpadów, kontroli
zawierania umów na wywóz odpadów i kontroli podmiotów posiadających
zezwolenia,
dofinansowywanie gospodarki odpadami z Powiatowego i Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację
nielegalnych „dzikich” wysypisk odpadów.
opracowanie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
opracowanie informacji dla przedsiębiorców o ich obowiązkach w zakresie
gospodarki odpadami, którą przekazano do wykorzystania podczas
przeprowadzanych kontroli;
przygotowanie i przeprowadzeniu szkoleń:
dla przedstawicieli Rad Osiedli i Zarządów Osiedli – w zakresie zmian w
obowiązujących przepisach dotyczących gospodarki odpadami oraz
wprowadzenia nowych regulacji prawnych dotyczących ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o pojazdach wycofanych z
eksploatacji,
dla
pracowników
Wydziału
Architektury
i
Budownictwa,
Wydziału
Inwestycyjno – Technicznego, Biura Funduszu Spójności oraz jednostek
organizacyjnych miasta, prowadzących działania inwestycyjne (ZDiK, ZIM,
MPWiK, ZGO) - w zakresie procedur przy wydawaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku realizowano poprzez:
zbieranie i upowszechnianie informacji o środowisku. Zorganizowano 19
spotkań tj. szkoleń, konferencji i warsztatów, w których uczestniczyło łącznie
około 720 osób.
W I półroczu 2006 roku kontynuowano organizację seminariów ochrony
środowiska adresowanych do radnych osiedli. W przeprowadzonych 6
seminariach udział łącznie wzięło ok. 100 radnych.
Na koniec kadencji Rady Miejskiej Wrocławia wydano informator o stanie
środowiska Wrocławia na rok 2006. Część nakładu przekazano między innymi
uczelniom, szkołom, bibliotekom i innym organizacjom.
działania edukacyjne. Kontynuowano projekt edukacyjny „Poznajemy piękno
krajobrazu i walory otaczającej nas przyrody” przeznaczony dla uczniów
gimnazjów, a realizowany w formie konkursu pt.: „Poznawanie form
ochrony przyrody na terenie Województwa Dolnośląskiego”– w którym
uczestniczyło 160 uczniów z 8 gimnazjów.
Rozstrzygnięto konkurs adresowany do uczniów I i II klas gimnazjów pt.
„Rzeki Wrocławia”. Uczestniczyło w nim 240 uczniów z 11 gimnazjów.
Dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI zorganizowano konkurs
proekologiczny „Przyroda w mieście”. W tegorocznej edycji udział wzięło
450 uczniów z 25 szkół.
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We współpracy z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
realizowany jest projekt edukacyjny „Z nami bezpieczniej” skierowany do
uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. W zajęciach prowadzonych w
ramach programu uczestniczyło ponad 600 dzieci.
Realizując zadania zapisane w przyjętym 18 listopada 2004 r. uchwałą Rady
Miejskiej Wrocławia nr XXIX/2220/04 „Programie Ochrony Środowiska dla
Miasta Wrocławia na lata 2004 –2015” przystąpiono do opracowania
„Koncepcji Ośrodka Edukacji Ekologicznej” oraz „Programu Edukacji
Ekologicznej dla Gminy Wrocław”. W drodze przetargu wykonawcą zostało
wybrane konsorcjum Dolnośląskiej Fundacji Ekologicznej i na kwotę 36 000 zł.
W 2006 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej dofinansowano 5 programów i projektów edukacji
ekologicznej placówek oświatowych na łączną kwotę 3 790 zł.
działania promocyjne. W ramach promocji środowiska kontynuowano:
akcję sadzenia lasu z okazji obchodów Dnia Ziemi. Została ona
przeprowadzona w dniu 21 kwietnia na Maślicach w pobliżu
rekultywowanego wysypiska śmieci. Dzieci i młodzież z wrocławskich
placówek oświatowych posadziły sadzonki drzew na powierzchni ok. 1 ha –
łącznie w akcji uczestniczyło ok. 260 uczniów;
tworzenie ścieżek ekologicznych na terenie Wrocławia. Wydano
drukiem pomocnicze karty pracy dla szkół oraz zlecono druk
miniprzewodnika – zgodnego ze schematem wrocławskiego Systemu
Informacji Miejskiej dla ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej na terenie Parku
Krajobrazowego Dolina Bystrzycy w rejonie wrocławskich osiedli RatyńJarnołtów oraz przygotowano trasę kolejnej ścieżki edukacyjnej
pn.:„Rośliny i zwierzęta widziane i zauważone z mostów Wrocławia – rola
przyrody wielkiej rzeki w edukacji ekologicznej”;
konkurs „Wrocławska magnolia” na najlepsze prace magisterskie
poświęcone tematyce ochrony środowiska. Przyznano nagrody pieniężne
dla 13 absolwentów z 5 uczelni. Przygotowano również uroczystość
wręczenia nagród laureatom III konkursu, która tradycyjnie odbyła się w
Ogrodzie Botanicznym.

OCHRONA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

W ramach ochrony zwierząt bezdomnych realizowano:
utrzymywanie i nadzór nad działalnością Schroniska dla Zwierząt.
Uruchomiono pierwsze w Polsce Pogotowie dla Bezdomnych Zwierząt o
całodobowej dyspozycyjności we wszystkie dni tygodnia. W
2006 roku
zarejestrowano 2095 przypadki interwencji dotyczących udzielenia pomocy
bezdomnym zwierzętom. Na realizację tych zadań oraz utrzymanie Schroniska
wydano 1 118 000 zł. Przyjęto do Schroniska 2533 psów i 811 kotów.
Kontynuowano program regulacji populacji bezdomnych zwierząt polegający
na podawaniu bezdomnym kotom środków antykoncepcyjnych, a także
poddawani bezdomnych kotów sterylizacji. Wysterylizowano 1513 kotów i 196
psów. Na środki antykoncepcyjne i sterylizację kotów wydano 72 981 77 zł.
Wydział Środowiska i Rolnictwa przeprowadził 4 kontrole m.in. pod kątem
przestrzegania stanu sanitarnego w Schronisku, warunków utrzymania
zwierząt, obrotu zwierzętami oraz obrotu lekami.
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program znakowania psów. W 9 zakładach weterynaryjnych oznakowano
3474 psy. Na program znakowania i rejestracji psów wykorzystano środki
finansowe w wysokości 83 562 83 zł. W 2006 roku zainicjowano program
znakowania psów w Schronisku dla Zwierząt. Do 31.12.2006 r. oznakowano w
Schronisku 1833 psy. Ogółem do 31.12.2006 r. oznakowano 9 202 psy;
budowę azylu dla zwierząt zaatakowanych przez ptasią grypę. W 2006
roku w związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii ptasiej grypy stworzono
we Wrocławiu, miejsca dla zranionych lub osłabionych ptaków, których
przyjęcia odmówiłoby Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, bądź Miejski
Ogród Zoologiczny. Na realizacje zadania wykorzystano środki budżetowe w
wysokości 14 640 zł;
wydano:
4 zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za
agresywne,
4 zezwolenia na utrzymywanie chartów lub ich mieszańców.
ODKOMARZANIE WROCŁAWIA

Efektem uwarunkowań atmosferycznych było przeprowadzenie zwiększonej, w
porównaniu z latami ubiegłymi, liczby zabiegów zwalczania larw oraz osobników
dorosłych. Wykonano 40 zabiegów odkomarzania (chemiczne, biologiczne) na
powierzchni 1053 60 ha.
Na terenach zielonych miasta Wrocławia wykonano 37 oprysków na powierzchni
53 60 ha. W ramach agrolotniczej metody zwalczania komarów przeprowadzono
3 zabiegi na powierzchni 1000 ha ( zabieg chemiczny).
Kontynuowano zarybianie 50 zbiorników wodnych narybkiem zjadającym larwy
komarów nie dopuszczając do wylęgu postaci dorosłych tych owadów. Koszt
zakupu i introdukcji ryb wyniósł 11 999 83 zł.
PROGRAM INTERREG IIIC

Kontynuowana
jest
rozpoczęta
w
2004r.,
realizacja
zadania
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Projekt „Regionalny
Program Rozwoju Środowiska” w ramach unijnego programu INTERREG
III C. W ramach projektu zorganizowano międzynarodowe Seminarium,
którego głównym tematem było omówienie integracji aspektów
środowiskowych w rozwoju gospodarczym miast europejskich.
DOCHODY I WYDATKI

Dochody do budżetu gminy stanowią opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich . Z
planowanych 1600 zł wpłynęło 1 350 16 zł. Dochody powiatu stanowiły wpłaty za
wydawanie kart wędkarskich.
Plan wydatków dla zadań gminy po
korektach obejmował 1 621 318 zł. Największe wydatki poniesiono na
utrzymanie schroniska dla zwierząt 1 118 000 zł i akcję walki z
komarami 145 714 zł. Zadania powiatu po rezygnacji z wykonania mapy
akustycznej obejmowało tylko nadzór nad gospodarką leśną – 4000 zł.
WYDATKI WSR RAZEM, TABELA ZBIORCZA
Plan roczny
( zł )

Lp.

Dział

Rozdział

§

010

01022
JUA14

xxxxx

1

4300
2

010

01095
JUA14
Rolnictwo – pozostała
działalność

xxxxx
4300
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Wykonanie

Procent
wykonania

14 640,00

14 640,00

100,00

14 640,00

14 640,00

100,00

2 000,00

2000,00

100,00

2 000,00

2000,00

100,00

3

4

020

900

02002
/JWU-21/
Nadzór nad gospodarką
leśną
90004
JUA 14
Likwidacja szkodników
drzew

xxxxx

4000,00

3 579,79

89,49

4000,00

3 579,79

89,49

33 000,00

31 954,00

96,83

4170

12 500,00

11 454,00

91,63

4300

20 500,00

20 500,00

100

145 715

145 714,72

100,00

4170
4300

12 000,00
133 715,00

12 000,00
133 714,72

100,00
100,00

4300

300 000,00

0,00

0,00

1 118 000,00

1 117 877,60

99,99

1 118 000,00

1 117 877,60

99,99

132 213,00

83 562,83

63,20

129 163,00
3 050,00

83 562,83
0,00

64,70
0,00

52 000,0

27 854,73

53,57

2 715,0

0,0

0,0

2 285,0

0,0

0,0

47 000,0

27 854,73

59,27

36 000,00

36 000,00

72

50 000,00

36 000,00

72

100 000,00

98 718,00

98,7

47 500,00

46 783,00

98,5

4170
xxxxx

xxxxx
5

6

7

8

9

900

90004
JUA 14
Odkomarzanie

900

90013
JUA 14
Schronisko

900

900

900

90095
JUA 14
czipy

90095
JUA-14
Pozostała działalność

90095
(JUA-14)

xxxxx
2820
xxxxx
4300
4300
4309/
999
4308/
999
4429/
999
xxxxx
4300
xxxx

10

11

900

925

90095
/JUA 14/
akcja proekologiczna

92503
JUA 21
Monitoring i pielęgnacja
pomników przyrody

4210
4300

2 500,00

2 492,00

99,7

2810

20 000,00

20 000,00

100

2820

25 000,00

24 444,00

97,7

2830

5 000,00

5 000,00

100

33.750,00

33.750,00

100

8.000,00

-

0,00

xxxxx
4170
4300

25.750,00

RAZEM

1 671 318,00

33.750,00
1 595 651,70

100
98,41

OBSŁUGA FUNDUSZY CELOWYCH
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Przychody
Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
na planowane przychody 11 450 000 zł oraz bilansem otwarcia 8 957 535 zł
pomniejszonym o kwotę 6 690 112 zł, która została rozdysponowana w roku
2005 a przesunięta do realizacji na rok 2006 wynosił 13 717 423 zł.
Do dnia 31.12.2006 r. na konto Funduszu wpłynęła kwota 19 301 477,91 zł.
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Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
rok 2006

p.

Plan na
2006 r. ( zł )

Zadanie

Wpływy za wprowadzanie zanieczyszczeń
do wód i korzystanie z urządzeń
Wpływy z opłat i kar za emisje
2
zanieczyszczeń powietrza.
3 Za składowanie odpadów
1

4 Wpływy za wycinkę drzew i krzewów

403 524,55

80,7

1 700 000

1 684 152,86

99,1

300 000

191 432,27
16 700
617,89
321 750,34
19 301
477,91
8 957
535,00
28 259
012,91

63,8

600 000

6 Planowane przychody

11 450 000

7 Stan konta na 31.12.2005

8 957 535

Razem plan

20 407 535

8 w tym:
kwota rozdysponowana z 2005 roku a
przesunięta do realizacji na rok 2006

6 690 112

Razem do dyspozycji w roku 2005

Wykonanie
(k.4/k.3)
%

500 000

8 350 000

5 Inne dochody (odsetki, darowizny)

9

Wpływy za
2006 r.( zł )

6 690 112,00

13 717 423

21 568
900,91

200,0
53,6
168,6
100,0
138,5
157,2

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2006 wyniosły
19 301 477,91 zł na planowane przychody 11 450 000 zł, co wraz z bilansem
otwarcia w wysokości 8 957 535 zł, pomniejszonym o kwotę 6 690 112 zł
(która została rozdysponowana w roku 2005, a przesunięta do realizacji na rok
2006) daje sumę 21 568 900,91 zł tj. 157,2 planu przychodów.
Plan zrealizowano dzięki dużym wpływom za wycinkę drzew. Do dnia 31.12.2006
rozdysponowano kwotę 9 775 436 zł.

Wydatki
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej za 2006 rok
Lp

I

Zadanie

Par.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju, w tym:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
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2440

Plan na
2006 r
( zł )

Wykonanie
za rok 2006
( zł )

Wskaźn
-ik 4/3
(%)

672 429

432 829,69

64,4

150 000

150 000,00

100,0

b) dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

2450

140 000

140 000,00

100,0

c) zakup usług pozostałych
d) Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej

4300
4300

248 926
133 503

82 070,38
60 759,31

33,0
45,5

- zakup usług pozostałych

4300

133 503

60 759,31

45,5

Realizowanie zadań modernizacyjnych i
inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i
gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej
retencji wodnej, z tego:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych
b) zakup usług pozostałych
c) wydatki inwestycyjne funduszy celowych
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
c) zakup usług pozostałych
d) wydatki inwestycyjne funduszy celowych
Realizacja przedsięwzięć związanych z
gospodarką odpadami
Wspomaganie lokalnych źródeł energii
odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników
energii
Wspieranie ekologicznych form transportu
Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego
bezpośrednio oddziaływującego na stan gleby,
powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie
gospodarstw rolnych produkujących metodami
ekologicznymi, położonych na obszarach
szczególnie chronionych

2 424 847

b) realizowanie zadań związanych z ochroną
przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem
elektromagnetycznym, z tego:
- wydatki funduszy celowych: ekrany akustyczne
- wydatki funduszy celowych: wymiana okien
c) finansowanie prac studialnych, badawczych i
ekspertyz służących ochronie środowiska, z tego:
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
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51,3

2440

100 000

4300
6110

800 000
1 524 847

100 000,00
1 144 296,47

12,5
75,0

6 830 513

4 967 541,79

72,7

-

-

2440

601 500

89 700,00

14,9

2450

75 000

75 000,00

100,0

4300
6110

5 674 963
479 050

4 501 349,40
301 492,39

79,3
62,9

4210

750 000

5 539,93

0,7

4300

10 000

-

-

6110

1 295 000

1 157 642,75

89,4

4300

140 000

-

-

8 284 746

3 436 751,37

41,5

234 000

103 250,00

44,1

234 000

103 250,00

44,1

5 730 746

2 118 992,00

37,0

2 280 000
3 450 746

2 118 992,00

61,4

122 000

32 455,00

26,6

82 000
10 000
30 000

3 050,00
29 405,00

3,7
98,0

Inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące
ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w
tym na programy ochrony środowiska, z tego:
a) realizowanie zadań modernizacyjnych i
inwestycyjnych służących ochronie atmosfery, z
tego:
- wydatki inwestycyjne z funduszy celowych

1 244 296,47

6110

6110
6110

4300
4410
4420

d) dofinansowanie wypoczynku letniego i
zimowego dzieci z terenu Gminy Wrocław, z
tego:
- dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych
- dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zakup usług pozostałych
e) dofinansowanie programu ochrony środowiska
- dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych
f) wykonanie mapy akustycznej
- zakup usług pozostałych
g) wykonanie informatora o stanie środowiska
Wrocławia
h) realizowanie zadań termomodernizacyjnych
IX Wspomaganie realizacji zadań państwowego
monitoringu środowiska, z tego:
Zakup usług pozostałych
Razem

1 000 000

1 000 000,00

100,0

2440

200 000

200 000,00

100,0

2450

700 000

700 000,00

100,0

4300

100 000
8 000

100 000,00
8 000,00

100,0
100,0

2440

8 000

8 000,00

100,0

4300

500 000
500 000

-

-

4300

100 000

84 054,37

84,0

6110

500 000

-

-

90 000

90 000,00

100,0

90 000
90 000,00
20 407 535 11 244 602,00

100,0
55,1

2440

Wydatki Gminnego Funduszu w roku 2006 wyniosły 11 244 602 zł z czego za
rok 2006 – 7 828 519,94 zł, a z lat ubiegłych 3 416 082,06 zł.
Kwotę w wysokości 11 244 602 zł wydatkowano między innymi na:
dofinansowanie czasopism o tematyce ekologicznej, konkursów ekologicznych dla
dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej w Parkach Krajoznawczych - wyjazdy
dzieci w ramach „Zielonej Szkoły”,
dofinansowanie konferencji na temat hałasu,
modernizację gospodarki ściekowej we Wrocławiu,
utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych i rowów
melioracyjnych na terenie Gminy Wrocław,
utrzymanie parków i zieleńców Wrocławia, nowe nasadzenia, utrzymanie zieleni
przyulicznej, zagospodarowanie zalesień, pielęgnacja lasów,
pielęgnacja zieleni i nowe nasadzenia w Ogrodzie Zoologicznym, Wrocławskich
Torach Wyścigów Konnych „Partynice”, Szpitalu przy ul. Kamieńskiego,
Ogrodu Botanicznego, w szkołach i przedszkolach,
dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci,
dofinansowanie wymiany okien w przypadku przekroczenia poziomu hałasu
w jednostkach oświatowych, szpitalach,
dofinansowanie modernizacji kotłowni,
dofinansowanie „Święta Odry” w związku z dniami Wrocławia,
opracowanie „Informatora o stanie środowiska Wrocławia”,
monitoring środowiska,
budowa ścieżek rowerowych na terenie Wrocławia.
Do dnia 31 grudnia 2006 roku rozliczona została kwota 11 244 602 zł.
Nierozliczone dotacje z roku 2006 i lat ubiegłych - ogółem 4 915 585 zł zostały
przeniesione do realizacji na rok 2007.
Na rok 2007 przeniesiono realizację między innymi takich zadań jak:
budowa ekranu akustycznego przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu na kwotę
530 000zł,
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wykonanie mapy akustycznej Wrocławia na kwotę 500 000 zł,
unieszkodliwianie odpadów pochodzących z inwestycji prowadzonych przez
jednostki Gminy Wrocław na kwotę 700 000 zł,
„Rewitalizacja Wysp Odrzańskich” na kwotę 178 000 zł,
wymiana okien ze względu na przekroczenie hałasu na kwotę 1 400 000 zł,
wykonanie zielonych ogrodów – urządzanie zieleni na kwotę 330.000 zł,
budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wrocław - 138.000 zł zadanie
realizowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody
Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006
rok wraz z planowanymi przychodami w kwocie 1 000 000 zł oraz bilansem
otwarcia 533 685 zł pomniejszonymi o kwotę 533 685 zł., która została
rozdysponowana w 2005 roku a przesunięta do realizacji na rok 2006 wynosił 1
533 685 zł. Do dnia 31.12.2006 roku na konto Funduszu wpłynęła kwota 1 151
554 zł.
Dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku
Lp.
1
2
3
4
5

6

7

Zadanie

Plan na 2006 r
[zł]

Wpływy za wprowadzenie
zanieczyszczeń do wód i
korzystanie z urządzeń
Wpływy z opłat i kar za emisje
zanieczyszczeń powietrza

Stan konta na 31.12.2006r.
Razem plan
W tym :
kwota rozdysponowana w 2005
roku a przesunięta do realizacji
na rok 2006
Razem do dyspozycji
w roku 2006

2006r

Wykonanie
4/3 %

200 000,00

149 119,99

74,5

600 000,00

850 949,64

141,8

100 000,00

135 598,06

135.5

100 000,00

15 886,33

15.6

1 000 000,00

1 151 554,02

115,1

533 685,00
1 533 685,00

533 685,00
1 685 239,02

109,8

533 685,00

533 685.00

-

1 000.000,00

1 151 554,02

115,1

Za składowanie odpadów
Inne dochody / odsetki /
darowizny
Planowane przychody w 2006 r

Wpływy za
[zł]

Dochody Powiatowego Funduszu za rok 2006 wyniosły 1 151 554 02 zł, na
planowane przychody 1 000 000 zł, co wraz z bilansem otwarcia w wysokości
533 685 zł., pomniejszonym o kwotę 533 685 zł. /która została
rozdysponowana w roku 2005, a przesunięta do realizacji na rok 2006/ daje
sumę 1 151 554 02 zł.
Wydatki
Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za rok 2006

Lp.

Zadanie

Par.
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Plan na
2006 rok
( zł )

Wykonanie
za rok
2006r

Wykonanie
4/3
(%)

1
1

2

2
Wspomaganie realizacji
zadań państwowego
monitoringu środowiska, w
tym:
a) zakup usług pozostałych

b) wydatki inwestycyjne
funduszy celowych
Inne zadania ustalone przez
Radę Powiatu, służące
ochronie środowiska i
gospodarce wodnej,
wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju, w
tym na programy ochrony
środowiska, z tego:
a) realizacja przedsięwzięć
związanych ze składowaniem
i unieszkodliwianiem
odpadów
b) „opracowanie Programu
zwiększenia lesistości dla
Powiatu i Gminy Wrocław”
c) podróże służbowe zagraniczne
R a

z

e

4

200 000,00 132 493.97
4300

6
66,2

70 000,00

70 000,00

100,0

130 000,00

62 493,97

48,0

444 510,00 252 530,18

56,8

4300

270 000,00

78 020,18

28,8

6110

174 510,00 174 510,00

100,0

889 175,00 387 543,62

43,8

764 175,00 284 181,12

37,1

b) dotacje przekazane z
funduszy celowych na
2440
realizację zadań dla jednostek
sektora finansów publicznych
Realizowanie zadań
modernizacyjnych służących
ochronie środowiska i
gospodarce wodnej, w tym
instalacji lub urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej
i obiektów małej retencji
wodnej, z tego:
a) zakup usług pozostałych

3

3

( zł )
5

4300

4300

95 000,00

94 000,00

28,9

4420

30 000,00

9 362,50

31,2

772 567,77

50,3

1533 685,00

m

W roku 2006 rozdysponowano 1 292 567 zł, co stanowi 84,2% planu
wydatków. Z tej kwoty przesunięto 520 000 zł do rozliczenia w roku 2007
/w tym : 450 000 zł na likwidację dzikich i nielegalnych wysypisk śmieci przez
Zarząd Gospodarki Odpadami i 70 000 zł na dokończenie budowy kanalizacji w
osiedlu Maślice/, rozliczono fundusze w kwocie 772 567 77 zł co stanowi 50,3 %.
Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczone zostały na następujące zadania:
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dofinansowanie stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza Instytutu Inżynierii
Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej i Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska,
dofinansowanie badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych na
terenie miasta Wrocławia realizowanych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej,
dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Północnej, Potokowej
i Ślężoujście w osiedlu Maślice, zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji
Miejskich,
likwidację dzikich, nielegalnych składowisk odpadów na terenie miasta
Wrocławia, zadanie realizowane przez Zarząd Gospodarki Odpadami,
opracowanie Programu zwiększenia lesistości Wrocławia – zadanie realizowane
przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.
Na rok 2007 przeniesiona zostaje kwota w wysokości 912 671 zł,
pomniejszona o środki w kwocie 520 000 zł. rozdysponowane w roku 2006
z terminem realizacji w 2007 r.
Do dnia 31.12.2006r. rozdysponowana została kwota 759 889 zł na plan 1 533
685 zł, pomniejszony o kwotę 533 685 zł, która została rozdysponowana w roku
2005, a ujęta w planie do realizacji na rok 2006.

OCHRONA ZABYTKÓW
W roku 2006 kontynuowano przedsięwzięcia dotyczące ochrony dóbr kultury,
polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i
remontowych. Łącznie wydano kwotę 2 070 000 zł.
W lipcu 2006 roku wpisano Halę Ludową na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury. W ramach działań związanych z wnioskiem o wpis Hali Stulecia, w roku
sprawozdawczym wydatkowano na jej remont kwotę łączną 3 214 450 zł.
W roku 2006 przeprowadzono między innymi remont kamienicy „Pod Złotym
Słońcem” na którą wydatkowano kwotę 648 000 zł. Środki w kwocie 100.000
przeniesiono jako wydatki niewygasające na rok 2007 z przeznaczeniem na:
20 000 zł na remont zabytkowego statku,
80 000 zł na realizację witraża w kaplicy Rajców Miejskich kościoła p.w. św.
Elżbiety.
W zakresie ochrony dóbr kultury przygotowano stosowne rozwiązania w zakresie
zasad dofinansowania remontów kamienic zabytkowych należących do Wspólnot
Mieszkaniowych – program aktualnie jest wdrażany. Wynikiem realizacji zadań w
tym zakresie jest również plan ochrony zabytków w ramach Planu Obrony
Cywilnej. W toku bieżącej działalności Konserwator Zabytków uczestniczył w
opracowaniu programu Rewitalizacji, w pracach komisji zadaniowych – Komisji
Historycznej, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ds. Odbudowy
organów w kościele Św. Elżbiety.
W 2006 roku wydano 158 opinii konserwatorskich.
ARCHITEKTURA I GOSPODARKA BUDOWLANA
W 2006 r. nadal doskonalono i dostosowywano do obowiązującego orzecznictwa
procedury wydawania decyzji.
W ramach zadań podejmowanych przez Architekta Miasta i jego zespół:
wykonano następujące opracowania:
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analiza planistyczna i wytyczne do planu obszaru Browaru Piastowskiego,
projekt koncepcji zagospodarowania pl. Nowy Targ,
elektroniczny model przestrzenny całego miasta,
przebudowy i modernizacji ul. Oławskiej,
wytyczne, na podstawie ustaleń obowiązującego planu miejscowego, do
projektowania nowego stadionu – ul. Drzymały,
wytyczne planistyczne dla obszaru w rejonie ul. na Grobli,
wytyczne planistyczne dla campusu Politechniki Wrocławskiej,
projekt koncepcyjny przebudowy obiektu biurowego przy ul. Strzegomskiej
dla potrzeb Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
analiza funkcjonalno-przestrzenna Sukiennic,
wytyczne do projektu budowlanego „Ścieżki czterech świątyń”;
zorganizowano i przeprowadzono konkursy:
„Piękny Wrocław” – na najlepszą realizacje architektoniczną w latach 2003 –
2005,
na opracowanie koncepcji architektonicznej i plastycznej Bramy Trzeciego
Tysiąclecia na pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu,
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania
terenów EXPO 2012 we Wrocławiu;
zapewniono udział Architekta Miasta w komisjach przetargowych, zespołach,
sądach konkursowych, dotyczących m. in.:
sprzedaży nieruchomości: Centrum Południowego, terenu w rejonie
ul.
Granicznej,
konkursu na opracowanie projektu budowlanego Terminala Pasażerskiego w
Porcie Lotniczym we Wrocławiu.
Realizowano obowiązki związane z udziałem pracowników w zespołach roboczych
innych jednostek, zespołach przetargowych oraz prowadzeniem przez inne
komórki organizacyjne Urzędu zadań usprawniających jego działalność, jak:
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
„Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej,” w
zespołach roboczych dotyczących rejestracji graficznej, portalu mapowego,
mapy akustycznej, ortofotomapy Wrocławia,
prace związane z Systemem Zarządzania Jakością,
opracowanie założeń, konsultacje bieżące w trakcie opracowywania programu
obiegu dokumentów na przykładzie procesu wydawania pozwolenia na
budowę oraz programu dla rejestracji graficznej.
W ramach współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
opracowano szereg dokumentów np.: opinie urbanistyczne, wyrysy i wypisy z
obowiązujących i archiwalnych planów zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2006 nie zrealizowano projektu pn. „ Zegar Słoneczny” oraz nie
rozpoczęto projektu określanego jako Akademickie Centrum Edukacji
Ekologicznej-Planetarium. Na taki stan rzeczy wpłynęła postawa Uniwersytetu
Wrocławskiego, którego władze w pierwszym przypadku postawiły warunki nie do
przyjęcia, a w drugim wycofały się z projektu.

ILOŚĆ I RODZAJ SPRAW ROZPATRYWANYCH W 2006 ROKU
l.p.

rodzaj spraw
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ilość

korespondencja, która wpłynęła do Wydziału

42971

wszystkie wydane dokumenty

47770

decyzje

7354

w tym: decyzje wydane w oparciu o ustawę o planowaniu

2111

i zagospodarowaniu przestrzennym
decyzje wydane w oparciu o prawo budowlane

5243

postanowienia

3822

zaświadczenia

12561

1

decyzje o warunkach zabudowy

1176

w tym: ustalające warunki

959

odmawiające ustalenia warunków zabudowy

217

2

decyzje inne związane z decyzją o warunkach zabudowy

426

3

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

322

w tym: ustalające lokalizację

320

odmawiające ustalenia lokalizacji
4

decyzje inne związane z ustaleniem lokalizacji

5

decyzje o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu proj. bud.

2
187
3137

w tym: decyzje udzielające pozwolenia na budowę
w tym:

budownictwo jednorodzinne
budownictwo wielorodzinne
infrastruktura i instalacje wewnętrzne

2858
181
60
1215

decyzje odmawiające pozwolenia na budowę
6

279

decyzje pozwolenia na rozbiórkę

98

w tym: decyzje udzielające pozwolenia

92

odmawiające pozwolenia na rozbiórkę

6

7

decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę

281

8

decyzje inne

964

9

decyzje wnoszące sprzeciw wobec prowadzenia robót budowlanych lub

763

zmiany sposobu użytkowania
10

zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych i zmiany sposobu

4399

użytkowania
11

postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w proj. bud.

1947

12

rejestracja dzienników budów

2086

13

zaświadczenia o samodzielności lokali

7549

w tym: zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych

14

6624

zaświadczenia o samodzielności lokali użytkowych

534

zaświadczenia o samodzielności garaży

391

zaświadczenia inne (np. o ostateczności decyzji, o zgłoszeniu

5012

prowadzenia robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania)

14

postanowienia opiniujące podział

427

zaświadczenia dotyczące planów miejscowych

800

363

15

wypisy i wyrysy z obowiązujących planów miejscowych
w tym:

16

922

dla WNiSN

79

dla WŚR

67

dla WMG

17

opinie urbanistyczne, pisma w sprawie planów miejscowych (w tym

821

wyrysy i wypisy z nieobowiązujących planów miejscowych)
w tym:

dla WNiSN

40

dla WŚR

92

dla WMG

338

dla ZGiKM

95

dla BRG

66

17

wykazy decyzji dla BRW

54

18

skargi

16

ILUSTRACJA GRAFICZNA ILOŚCI SPRAW

WPŁYWY

ILOŚĆ SPRAW
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ILUSTRACJA GRAFICZNA ILOŚCI WYDANYCH DOKUMENTÓW

WYDANE DOKUMENTY, DECYZJE,
POSTANOWIENIA

ILOŚĆ WYDANYCH DOKUMENTÓW, DECYZJI, POSTANOWIEŃ
60 000

59 026

56 408

54 089

50 000

47 770

40 000
30 000
20 000
10 000

8 379
2 471

3 580

3 816

7 554

7 022
1 451

3 446

4 146

1 674

3 214

4 203

7 354
1 176

3 137

3 822
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WSZYSTKIE

2003 r.

2004 r.

WARUNKI ZABUDOWY I LOKALIZACJA CELU PUBLICZNEGO

DECYZJE RAZEM

2005 r.

2006 r

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

POSTANOWIENIA

Nadal największe trudności związane były z prowadzeniem postępowań
administracyjnych i wydłużonym terminem wydawania decyzji o warunkach
zabudowy, co ma negatywny wpływ na działania inwestycyjne w mieście. W celu
wszczęcia postępowania istnieje konieczność spełnienia określonych w ustawie
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warunków, a sam proces wydawania decyzji jest skomplikowany i długotrwały.
Brak planów miejscowych (pokrycie obszaru gminy Wrocław planami wynosi ok.
29,3%) powoduje, że decyzja zawierająca ustalenia dotyczące przeznaczenia
terenu, jest namiastką planu. Coraz częściej opracowywane są decyzje na
obszarach, na których, ze względu na jego wielkość, położenie, warunki
uzbrojenia, ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego, powinny być
rozstrzygane w ramach planu miejscowego.
Jakość wychodzących decyzji, mimo znacznej poprawy, nie była w pełni
satysfakcjonująca, co wykazywały decyzje kasacyjne organu drugiej instancji.
Jednakże, po szczegółowej analizie tych orzeczeń, okazało się, że w wielu
przypadkach były to rozstrzygnięcia podejmowane po stwierdzeniu odmiennego
stanu prawnego niż reprezentowany przez inwestora, a czasami wręcz wadliwe.
Korekta rozstrzygnięć drugiej instancji jest możliwa wyłącznie na wniosek stron,
co w sytuacji wieloletniego oczekiwania na Wyroki Naczelnego Sądu
Administracyjnego nie jest praktykowane i powoduje uznanie przez inwestorów
wadliwych decyzji podejmowanych w drugiej instancji.
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT ARCHITEKTURY I ROZWOJU W 2006 ROKU
Komórka
Urzędu

Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
nych ogółem udział % 2) Udział procentowy
2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne utrzy- uchylo- uchylonych uchylonych stwierinne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
manych nych
i przekaza- i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważw mocy i zmie nych do po- jących po- niewważnionych zanaych stępowanie ności
nionych nownego
stępowanie ności
do pono- I instancji
rozpoznania I instancji
wnego lub odwolub odworozpoz- ławcze
ławcze
nania

Wydzial
Architektury 7 354
i Budownictwa
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5,09

59
15,77

3
0,80

39
10,43

4
1,07

_

_

88
58
23,53 15,51

Miejski
Konserwator
Zabytków

892

1

0,11

_

_

_

_

Wydział
Środowiska
i Rolnictwa

2079

42

2,02

3
7,14

_

25
59,52

2
4,76

5
7
11,90 16,67

Razem

10325

417

4,04

62
14,87

3
0,72

64
15,35

6
1,44

5
1,20

*

- decyzja zaskarżone do Ministra Kultury
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_

_

49
13,10

7
1,87

1
0,27

66
17,65

_

_

1*
100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

50
11,99

7
1,68

1
0,24

66
15,83

95
58
22,78 13,91

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE URZĘDU
ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA
W 2006 ROKU

Decyzje administracyjne wydane przez komórki organizacyjne Urzędu
W 2006 r. komórki
administracyjnych w
publicznej.

organizacyjne Urzędu wydały 289 487 decyzji
indywidualnych sprawach z zakresu administracji

Ilość wydanych decyzji w poszczególnych
Departamentach Urzędu
Departament

Ilość wydanych decyzji

Departament Prezydenta

774

Departament Finansów Publicznych

122 674

Departament Obsługi i Administracji

150 054

Departament Spraw Społecznych

3 695

Departament Nieruchomości

1 871

Departament Architektury i Rozwoju

10 325

Departament Infrastruktury i Gospodarki
Razem

94
289 487

Spośród 289 487 wydanych decyzji administracyjnych,
zaskarżonych, co stanowi 0,34 % wydanych decyzji, z tego do:

976

zostało

Samorządowego Kolegium Odwoławczego – 550 – co stanowi 0,19 % ogółem
wydanych decyzji,
Ministra Kultury – 1 - co stanowi 0,001 % ogółem wydanych decyzji,
Kuratora Oświaty – 6 – co stanowi 0,002 % ogółem wydanych decyzji,
Wojewody – 419 - co stanowi 0,14 % ogółem wydanych decyzji.
Znikoma część zakwestionowanych decyzji administracyjnych (0,34 % tj. 976
decyzji – w porównaniu do 2005 r. spadek o 1 071 zakwestionowanych decyzji)
dowodzi o dużej poprawności merytorycznej oraz formalnej wydanych
dokumentów.

368

Z zaskarżonych decyzji:
409 utrzymano w mocy, co w stosunku do decyzji wydanych stanowi
0,14 %,
19 uchylono lub zmieniono, co w stosunku do wydanych decyzji stanowi 0,007 %,
331 uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania, co w stosunku do
wydanych decyzji stanowi 0,11 %,
19 uchylono i umorzono postępowanie I instancji lub odwoławcze, co w stosunku
do wydanych decyzji stanowi 0,007 %,
w 9 przypadkach stwierdzono nieważność decyzji, co w stosunku do wydanych
decyzji stanowi zaledwie 0,004 %.
Ilość prawidłowo wydanych decyzji powinna być satysfakcjonująca, gdyż potwierdza
słuszność przyjętych procedur nadzoru nad załatwianiem spraw oraz świadczy o
skutecznym przygotowaniu pracowników.

Ilość decyzji wydanych przez komórki organizacyjne Urzędu
w latach 1998-2006
278298
269431

273449

281747

284703

289487

260150

248832

215204

1998

1999

2000

2001

2002
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Decyzje administracyjne wydane przez jednostki organizacyjne Miasta
W

2006

r.

jednostki

organizacyjne

Miasta

wydały

215

administracyjne. W stosunku do 2005 r. nastąpił przyrost

103

decyzje

o 1 076 wydanych

decyzji administracyjnych przez jednostki organizacyjne.

Ilość wydanych decyzji w poszczególnych jednostkach
Jednostka

Ilość wydanych decyzji

Zarząd Dróg i Komunikacji

15 326

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

114 844

Zarząd Geodezji, Kartografii

125

i Katastru Miejskiego
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Razem

84 808
215 103

Spośród 215 103 wydanych decyzji administracyjnych, zaskarżono 1 095, co
stanowi 0,51 % wydanych decyzji.
Na 1 095

zaskarżonych decyzji, 555 (50,68 %) zostało utrzymanych w

mocy. Stwierdzono nieważność zaledwie 1 decyzji, co stanowi 0,09 % spośród
wszystkich wydanych przez jednostki organizacyjne Miasta decyzji
o ich dużej poprawności formalnej.
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i świadczy

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENTY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA W 2006 ROKU
Departament
(bez
nadzorowanych
jednostek
organizacyjnych
Miasta)

Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
nych
ogółem udział % 2) Udział procentowy
2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne utrzy- uchylo- uchylonych uchylonych stwierinne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
manych nych
i przekaza- i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważw mocy i zmie nych do po- jących po- niewważnionych zanaych stępowanie ności
nionych nownego
stępowanie ności
do pono- I instancji
rozpoznania I instancji
wnego lub odwolub odworozpoz- ławcze
ławcze
nania
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Departament 122674
Finansów
Publicznych

84

0,07

26
30,95

_

38
45,24

2
2,38

3
3,57

15
17,86

_

_

_

_

_

_

Departament 150054
Obsługi
i Administracji

287

0,19

33
11,45

28
9,76

_

_

_

179
62,37

15
5,23

29
10,10

3
1,04

_

_

129*

3,49

14
10,85

1
0,77

104
80,62

_

_

4
3,10

5
3,88

_

1
0,77

_

_

_

59

3,15

22
37,29

_

16
27,12

1
1,69

_

8
10
13,56 16,95

_

1
1,69

_

_

1
1,69

Departament
Prezydenta

Departament
Spraw
Społecznych

774

3695

1871
Departament
Nieruchomości
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Departament
Architektury
i Rozwoju

10325 417**

4,04

62
14,87

3
0,72

64
15,35

6
1,44

5
1,20

Departament
Infrastruktury
i Gospodarki

94

_

_

_

_

_

_

_

Razem

289487

976

0,34

157
16,09

4
0,41

250
25,61

9
0,92

8
0,82

* - w tym 6 decyzji zaskarżonych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
** - w tym 1 decyzja zaskarżona do Ministra Kultury
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95
58
22,78 13,91

_

_

122
252
12,50 25,82

_

50
11,99

7
1,68

1
0,24

66
15,83

_

_

_

_

_

15
1,54

81
8,30

10
1,02

1
0,10

67
6,86

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA W 2006 ROKU
Jednostka
Ilość
Ilość decyzji
1) Ilość decyzji zaskarżonych do
organizacyjna wyda- zaskarżonych
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Miasta
nych
ogółem udział % 2) Udział procentowy
decyzji
%
utrzy- uchylo- uchylo- uchylonych stwier- inne
ogółem
manych nych
nych
i umarza- dzenie
w mocy i zmie- i przeka jących po- nieważnionych zanaych stępowanie ności
do pono- I instancji
wnego lub odworozpoz- ławcze
nania
Zarząd Dróg
i Komunikacji
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Zarząd
Geodezji,
Kartografii
i Katastru
Miejskiego
Powiatowy
Urząd Pracy
we Wrocławiu
Razem

1) Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody
2) Udział procentowy
utrzyuchylo- uchylonych uchylonych
manych nych
i przekaza- i umarzaw mocy i zmie nych do po- jących ponionych nownego
stępowanie
rozpoznania I instancji
lub odwoławcze

stwierinne
dzenie
niewważności

15326

76

0,49

25
32,89

1
1,32

8
10,53

21
27,63

_

21
27,63

_

_

_

_

_

_

114844

757

0,66

309
40,82

10
1,32

192
25,36

33
4,36

1
0,13

212
28

_

_

_

_

_

_

125

1

0,8

_

_

1
100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

84808

261

0,31

_

_

_

_

_

_

221
84,67

2
0,77

21
8,05

9
3,45

_

8
3,06

215103

1095

0,51

334
30 50

11
1

201
18 36

54
4 93

1
0 09

233
21 28

221
20 18

2
0 18

21
1 92

9
0 82

_

8
0 73
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