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D e p a r t a m e n t P r e zy d e n t a

DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA I BIURA RADY MIEJSKIEJ
-

-

-

-

Liczba sesji Rady Miejskiej Wrocławia
16
Liczba zgłoszonych projektów uchwał
429
Liczba podjętych uchwał
398
Liczba wezwań do usunięcia naruszenia prawa
13
Liczba rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego
10
(2,51% wszystkich uchwał z 2012 r.)
Liczba rozstrzygnięć nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej 0
(0% wszystkich uchwał z 2012 r.)
Liczba złożonych skarg do WSA
23
w tym liczba zaskarżonych uchwał Rady Miejskiej
23
(5,77% wszystkich uchwał z 2012 r.) w sumie
skarg umorzono
1
skarg unieważniono w części lub w całości
11
skarg odrzucono
3
skarg w toku
4
skarg oddalono
4
Liczba skarg zgłoszonych na podstawie art. 229 kpa (m.in. na Prezydenta,
kierowników jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego)
60
w tym:
Nieuwzględnione
54
2
Uwzględnione
w części uwzględnione
0
w toku
0
inne
4
Liczba skarg zgłoszonych na podstawie art. 231 kpa do innych organów 23
Liczba spraw podjętych podczas dyżurów:
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
48
Radnych
102
Liczba zgłoszonych interpelacji przez Radnych RM
9
Liczba zgłoszonych zapytań radnych
88

W roku 2012 odbyło się w sumie 240 posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wrocławia.

DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA ORGANÓW MIASTA I KIEROWNIKA URZĘDU
AKTY PRAWNE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA I PREZYDENTA WROCŁAWIA
W roku 2012 podjętych zostało przez Radę Miejską i Prezydenta Wrocławia ogółem
3 398 aktów prawnych, w tym:
Rada Miejska –
401, w tym: 399 uchwał,
1 apel,
1 stanowisko;
Prezydent
– 2997, w tym: - 2 967 zarządzeń organu,
30 zarządzeń wewnętrznych kierownika.
Łącznie w obecnej kadencji organy miasta wydały 7 353 akty prawne, z czego
w poszczególnych latach:
w tym:
Rok

Ogółem

2010
2011
2012
Ogółem

165
3 790
3 398
7 353

Rada

Prezydent

34
416
401
851

131
3 374
2 997
6 502

9

w tym:
zarządzenia
zarządzenia
organu
wewnętrzne

127
3 324
2 967
6 418

4
50
30
84

Zbiór aktów prawnych wydanych przez organy miasta w okresie od 27 maja 1990 r.
do końca 2012 r. liczy 50 461 dokumentów, w tym:
9 271 – to akty prawne uchwalone przez Radę Miejską, w tym: 9 209 uchwał, 46
stanowisk, 12 apeli, 4 rezolucje,
40 310 – to akty prawne organu wykonawczego miasta, w tym: 13.549 uchwał
i zarządzeń porządkowych Zarządu, 26 761 zarządzeń Prezydenta,
880 – to akty wewnętrzne kierownika urzędu, w tym: 719 zarządzeń kierownika,
115 postanowień, 42 pisma okólne, 4 polecenia służbowe.
Zbiór aktów prawnych wg organu wydającego
40310 - akty prawne organu

45000

wykonawczego (Zarząd i
Prezydent)

40000
35000
30000
25000
20000
15000

9271 - akty prawne organu

10000

i kontrolnego (Rada)

stanowiącego

5000

880 - akty wewnętrzne
kierownika urzędu

0

W rozbiciu na poszczególne rodzaje aktów prawnych zbiór obejmuje:

Zbiór wg rodzaju aktu prawnego

46 stanowisk
12 apeli
4 rezolucje

22757 uchwał

4 polecenia służbowe
42 pisma okólne

27481 zarządzeń
115 postanowień

Zbiory aktów prawnych udostępniane są na stronie internetowej w formie:
− bazy aktów prawnych obejmującej uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Rady
Miejskiej oraz zarządzenia Prezydenta Wrocławia jako organu wykonawczego,
− Elektronicznego Biuletynu Urzędowego Rady Miejskiej Wrocławia,
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− Elektronicznego Zbioru Aktów Prawa Miejscowego.
Najliczniejsza grupę w ramach podjętych w minionym roku przez Radę Miejską uchwał
tworzą regulacje z zakresu ustroju, organizacji, zarządzania i administracji. Obejmują
one blisko 45,9% ubiegłorocznego zbioru uchwał. Drugą grupę pod względem liczebności
stanowią uchwały normujące sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego 14%. Trzecia grupa to uchwały z zakresu finansów i rachunkowości – około 9,8%,
kolejna - uchwały obejmujące problematykę pomocy i spraw społecznych – 8,5%
i następna - uchwały dotyczące edukacji – prawie 6,3%.
Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia wg regulowanej problematyki
Lp.

Podział tematyczny

1. Ustrój, organizacja, zarządzanie, administracja

Ogółem
183

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

56

3. Finanse i rachunkowość

39

4. Pomoc i sprawy społeczne

34

5. Edukacja

25

6. Ochrona zdrowia

14

7. Ochrona środowiska, czystość i porządek

14

8. Kultura

11

9. Transport, komunikacja, drogi

11

10. Inne (gospodarka nieruchomościami-4, gospodarka zasobem
mieszkaniowym-4, gospodarka komunalna-3, bezpieczeństwo-1)
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Ogółem w 2012 r.

399

W roku sprawozdawczym podjętych zostało 101 uchwał zawierających przepis o wejściu
w życie właściwy dla aktów prawa miejscowego, z których:
− 1 oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego jako
akt prawa miejscowego (uchwała nr XXXI/682/12 – pomnik przyrody),
− 98 włączono do zbioru aktów prawa miejscowego jako uchwały ogłoszone w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego będące aktami prawa miejscowego,
− w odniesieniu do uchwały regulującej zasady i tryb przyznawania stypendiów
w zakresie twórczości artystycznej Wojewoda Dolnośląski stwierdził jej nieważność w
całości,
− wobec uchwały przyjmującej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi Wojewódzki
Sąd Administracyjny uznając, że nie ma charakteru aktu prawa miejscowego, stwierdził
nieważność w części, w tym przepisu o jej wejściu w życie.
Na mocy przepisu szczególnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
opublikowana została uchwała budżetowa. Apel uchwalony w roku sprawozdawczym
dotyczył budowy Kolei Dużych Prędkości a stanowisko – projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dot. rozwoju
Transeuropejskiej Sieci Transportowej i wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę
inwestycji priorytetowych.
Wśród wydanych w minionym roku zarządzeń Prezydenta jako zarządzeń organu,
najliczniejsza grupa to zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. Stanowią
one – 79,5% ubiegłorocznego zbioru zarządzeń. Drugą grupę tworzą zarządzenia
regulujące sprawy w obszarze administracji, organizacji i zarządzania – 4,9%. Trzecia
pod względem liczebności grupa to zarządzenia z zakresu finansów i rachunkowości –
blisko 4,1%. Następną grupę stanowią zarządzenia z zakresu gospodarki zasobem
mieszkaniowym - 4% i kolejną - zarządzenia z zakresu edukacji – 3,7%.
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Zestawienie zarządzeń Prezydenta Wrocławia wg regulowanej problematyki

Lp.

Podział tematyczny

Ogółem

1. Gospodarka nieruchomościami

2.359

2. Administracja, organizacja, zarządzanie

146

3. Finanse i rachunkowość

121

4. Gospodarka zasobem mieszkaniowym

119

5. Edukacja

110

6. Gospodarka komunalna

48

7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

43

8. Pomoc i sprawy społeczne

14

9. Transport, komunikacja, drogi

5

10. Ochrona środowiska

2
Ogółem w 2012 r.

2.967

Na podstawie przepisu szczególnego 5 zarządzeń zostało opublikowanych w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w tym:
− 4 zarządzenia z zakresu pomocy społecznej dot. ustalenia średnich miesięcznych
wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ustalenia
średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
oraz
− jedno zarządzenie przedkładające sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni.
Od momentu wprowadzenia w 2002 r. jednoosobowego organu wykonawczego gminy
(Prezydenta) w miejsce organu kolegialnego (Zarządu), do końca 2012 r., organy miasta
- Rada i Prezydent - podjęły łącznie 32 731 aktów prawnych (bez wewnętrznych aktów
prawnych kierownika urzędu), z czego:
Rada Miejska Wrocławia – 5 993, w tym:
5 973 uchwał,
11 stanowisk,
9 apeli,
Prezydent Wrocławia
– 26 738 zarządzeń organu.
Akty prawne wydane przez organy miasta od początku IV kadencji Rady i I kadencji Prezydenta
jako jednoosobowego organu wykonawczego

Rada Miejska Wrocławia
Kadencja
uchwały
IV

w tym:

3 390

2002
2003
2004
2005
2006
V

w tym:

1 738

2006
2007
2008
2009
2010
VI

w tym:

845

w tym:
42
463
1.792
711
382
w tym:
38
445
530
341
384
w tym:

stanowiska

8

w tym:

apele
2

w tym:

3
1
3
2
1

w tym:

1
3

w tym:

1

1

2
2

w tym:

4

w tym:
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Prezydent
Wrocławia
zarządzenia
organu
9 120 w tym:
73
1.959
2.428
2.657
2.003
11 200 w tym:
169
2.214
2.716
3.255
2.846
6 418 w tym:

Ogółem
12 520 w tym:
118
2.423
4.223
3.371
2.385
12 942 w tym:
207
2.661
3.246
3.596
3.232
7 269 w tym:

2010
2011
2012
Ogółem

34
412
399
5 973

1
1
11

127
3 324
2 967

3
1
9

161
3 740
3 368

26 738

32 731

Najwięcej podjętych w roku sprawozdawczym zarządzeń wewnętrznych kierownika
urzędu normuje sprawy z zakresu organizacji, zarządzania i kadr (dot. m.in. podróży
służbowych, Zintegrowanego Systemu Zarządzenia, Systemu Identyfikacji Wizualnej,
czasu pracy, trybu postępowania przy realizacji niektórych zadań, regulaminu
wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu zamówień celowych) – około 76,7%.
Regulacje w sprawach związanych z finansami i rachunkowością (dot. zasad weryfikacji
zadań, instrukcji finansowych, planu kont, inwentaryzacji) stanowią około 23,3%
ubiegłorocznych zarządzeń.
Zestawienie zarządzeń wewnętrznych wydanych w 2012 r. wg regulowanej problematyki

Lp.

Podział tematyczny

1.

Organizacja, zarządzanie, kadry

2.

Finanse, rachunkowość

Ogółem
23
7

Ogółem w 2012 r.

30

Zbiór wewnętrznych aktów prawnych kierownika urzędu wydanych od 27 maja 1990 r. do końca
2012 r.
Wyszczególnienie

Zarządzenia

Postanowienia

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

18
16
15
7
12
23
26
22
33
28
26
28
32
54
45
46
36
41
30
54
47
50
30

14
6
14
3
2
5
23
9
10
6
11
4
8

Razem

719

115

Pisma
okólne
1
11
4
3
5

Razem

2
3
2
-

3
1
-

33
33
33
10
17
33
49
31
43
34
37
32
40
66
47
46
38
44
30
54
50
50
30

42

4

880

X

X

9
2

X

Polecenia
służbowe

Elektroniczne zbiory aktów prawnych kierownika urzędu obejmujące zarządzenia,
postanowienia i pisma okólne dostępne są w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu
Miejskiego.
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POROZUMIENIA W SPRAWACH WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH
W roku sprawozdawczym do ewidencji wpłynęło 2 porozumienia i 10 aneksów do
porozumień, zawartych w 2012 r. z organami administracji rządowej i jednostkami
samorządu terytorialnego w sprawach wykonywania zadań publicznych, podlegających
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Porozumienia zostały podpisane z:
− Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.,
− Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie umożliwienia korzystania
z istniejących połączeń kolejowych przez pasażerów posługujących się biletami
miejskiej komunikacji zbiorowej.
Aneksy do porozumień zostały zawarte z:
− Gminami: Czernica – 3 aneksy, Długołęka – 2 aneksy, Miękinia – 1 aneks, Wisznia Mała
– 1 aneks, Siechnice – 1 aneks, Kobierzyce – 1 aneks - dotyczą lokalnego transportu
zbiorowego;
− Powiatem Wrocławskim – 1 aneks - dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy.
Zbiór porozumień i aneksów do porozumień zawartych od 2003 r. z organami
administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach wykonywania
zadań publicznych, obejmuje 35 porozumień (w tym 1 porozumienie zmieniające) i 49
aneksów do porozumień.
Zaewidencjonowane porozumienia i aneksy do porozumień zawarte w latach 2003 – 2012 z
organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach wykonywania
zadań publicznych:
POROZUMIENIA
i ANEKSY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ogółem
zawarte
z Gminami:
- Czernica,
- Długołęka,
- Kąty
Wrocławskie,
- Kobierzyce,
1
6
4
5
10
12
2
2
1
9
52
- Miękinia,
- Święta
Katarzyna,
- Siechnice,
- Wisznia Mała
z Powiatem
1
1
1
1
4
Wrocławskim
z Województwem
1
1
1
1
1
1
6
Dolnośląskim
z Wojewodą
1
2
2
5
3
1
14
Dolnośląskim
z ministrami:
- Ministrem
Kultury i
Dziedzictwa
1
4
1
1
1
8
Narodowego,
- Ministrem
Edukacji
Narodowej
Ogółem

1

8

7

10

12

14

16

6

8

4

12

84

W drodze porozumień uregulowane
z wykonywaniem zadań dotyczących:

zostały

w

latach

2003

-

2012

sprawy

związane

Porozumienia Aneksy Ogółem
transportu
wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących
kwalifikacji wojskowej
szkół artystycznych
programu na rzecz społeczności romskiej
cmentarzy
zadań powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
realizacji infrastruktury technicznej
obowiązku szkolnego i przedszkolnego
zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
obsługi ruchu w zw. z przewodnictwem Polski w
Radzie UE
Ogółem 2003-2012

9
1
5
4
4
3
2
3
1
1
1
1

42
4
1
2
-

51
5
5
4
4
4
4
3
1
1
1
1

35

49

84

Najwięcej zawartych na przestrzeni lat 2003 - 2012 porozumień i aneksów dotyczy
realizacji wspólnej komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia i sąsiadujących gmin
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego (59,5% zbioru).
KOLEGIUM PREZYDENTA
W 2012 r. odbyły się 84 posiedzenia Kolegium Prezydenta Wrocławia poświęcone
zadaniom realizowanym przez Miasto. Kolegium pracowało w dwóch zespołach
tematycznych: zespół omawiający problematykę ogólną, tj.: sprawy związane
z gospodarką, kulturą, edukacją oraz przygotowaniami do Euro 2012 oraz zespół ds.
planistycznych zajmujący się między innymi realizacją przebudowy i modernizacji układu
komunikacyjnego miasta, rewitalizacją zabytkowej substancji mieszkaniowej.
AKTYWNOŚĆ PREZYDENTA WROCŁAWIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE
STOWARZYSZENIAMI, ZWIĄZKAMI GMINNYMI I KOMUNALNYMI FUNDACJAMI,
JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
W 2012 r. przedstawiciele Miasta uczestniczyli w pracach 10 stowarzyszeń, fundacji
i związków gminnych.
PATRONATY
HONOROWE
PREZYDENTA
W KOMITETACH HONOROWYCH

WROCŁAWIA

I

UDZIAŁ

W 2012 r. wpłynęło do Prezydenta Wrocławia 369 wniosków z prośbą o objęcie
Patronatem Honorowym lub uczestnictwo w Komitetach Honorowych m.in. wydarzeń:
kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych, gospodarczych i medycznych.
Prezydent Wrocławia objął Patronatem Honorowym lub uczestniczył w Komitetach
Honorowych 208 poszczególnych przedsięwzięć. Dodatkowo, 29 wydarzeń zostało
objętych Patronatem Honorowym jednostek miejskich Urzędu.
W 2012 r. wpłynęły 1 924 zaproszenia do osobistego udziału Prezydenta Wrocławia
w poszczególnych wydarzeniach.
Prezydent przyznał i wręczył doroczną Nagrodę Prezydenta Wrocławia zasłużonym
wrocławianom w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, naukowego
i sportowego. Prezydent wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej Wrocławia,
podczas którego przyznano - pośmiertnie - tytuł Civitate Vratislaviensi Donatus
Eugeniuszowi Getowi-Stankiewiczowi.
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SPOTKANIA
PREZYDENTA
I
PRZEDSTAWICIELI
WŁADZ
MIASTA
ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ BIURO PREZYDENTA
Prezydent Wrocławia uczestniczył w kilkuset spotkaniach z przedstawicielami różnych
środowisk, między innymi:
Styczeń-grudzień Spotkania z dziećmi z wrocławskich Przedszkoli i Szkół
10
stycznia
Spotkanie
z
Prof.
dr.
Andersem
Wiesandem, Dyrektorem
wykonawczym ERIcarts, i Senatorem Jarosławem Obremskim w
związku z Europejską Stolicą Kultury 2016
10 lutego
Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w ramach Rady Programowej
Europejskiej Stolicy Kultury 2016
27 lutego
Spotkanie z Jerzym Hausnerem, Członkiem Rady Polityki Pieniężnej
29 lutego–2 marca Konferencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego
Komitetu Olimpijskiego
16 marca
Robocza kolacja w ramach projektu Europejska Stolica Kultury
19 kwietnia
Wizyta Przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki we Wrocławiu
w związku z World Games 2017
29 maja-31 maja III Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy
20-22 maja
Konferencja w ramach projektu CLIP
24–27 maja
Synod Biskupów Greckokatolickich
31 majaKonferencja Wrocław Global Forum – forum polityki transatlantyckiej
2 czerwca
we Wrocławiu
24 czerwca
Święto Wrocławia
24 czerwca
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Wrocławia i spotkanie z laureatami
Nagrody Prezydenta oraz Rady Miejskiej Wrocławia
17 lipca
Wizyta Ministra Jacka Foxa we Wrocławiu w związku z World Games
2017
31 sierpniaEurocamp 2012
7 września
Spotkanie z przedstawicielami Federacji Petanque
Tydzień
Ruchu
(Wrocławska
Halowa
Olimpiada
Sportowa)
17
września
27 października
organizowana wspólnie z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
w związku z World Games 2017
28 września
Spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki w związku z
World Games 2017
3 października
Uroczyste otwarcie ronda imienia Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu
8 października
Uroczysta kolacja wydana na cześć Ryszarda Horowitza z okazji
przyznania Doktoratu Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu
26 października Wizyta Profesora Jerzego Hausnera we Wrocławiu dotycząca
Europejskiej Stolicy Kultury 2016
20 listopada
Konferencja z okazji 20-lecia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
29 listopada
VI Gremium Ekspertów Turystyki – Konferencja „Wyzwania
współczesnej polityki turystycznej”
26 listopada
Bowling Cup, wydarzenie pozostające w związku z World Games 2017
30 listopada

WSPÓŁPRACA MIASTA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI WROCŁAWIA
W roku 2012 podjęto pracę nad rozwijaniem tworzonego w poprzednich latach modelu
współpracy samorządowo-uczelnianej w istniejącym porządku ustrojowym RP.
Kontynuowana była praca nad portfelem projektów własnych realizowanych
w partnerstwie z innymi podmiotami. W pakiecie pojawiły się także nowe projekty.
Główne zadania realizowane w 2012 r. można uporządkować typologicznie zależnie od
genezy:
- PORTFEL WŁASNY PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH
- WSPARCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z UCZELNIAMI
- TWORZENIE I WSPIERANIE SIECI WSPÓŁPRACY AKADEMICKO-BIZNESOWOSAMORZĄDOWEJ.
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Wszystkie zadania stanowiły realizację celu tworzenia we Wrocławiu warunków do
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Poprzez działania oddziaływano na: talenty,
przedsiębiorstwa i uczelnie wyższe a także na samorząd; rozwiązywano konkretne
jednostkowe problemy oraz tworzono narzędzia do współpracy biznesu i nauki w
przyszłości.
Realizowane zadania były komunikowane społeczności samorządowej oraz partnerom
zewnętrznym pod szyldem programu Wrocławskie Centrum Akademickie.
PROGRAM WROCŁAWSKIE CENTRUM AKADEMICKIE
Program Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) jest skoordynowanym portfelem
projektów i działań, których celem jest wspieranie procesów rozwoju Wrocławia poprzez
integrację środowiska akademickiego i wzmacnianie jego konkurencyjności. Misja
programu streszcza się w sformułowaniu: „Włączyć uczelnie w pracę rozwojową na rzecz
Wrocławia”
PAKIET WŁASNY PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH
Cel: Wsparcie kadr i talentów naukowych, integracja środowiska akademickiego
STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW
W 2012 r. decyzją Prezydenta Wrocławia, uzupełniono zakres nowego priorytetu
stypendialnego dla doktorantów. Tak więc do wprowadzonych w roku poprzednim:
- stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
- stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
- stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
na wniosek Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry wprowadzone
zostały:
- stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych
- stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki.
Celem wprowadzanej zmiany było zwiększenie intensywności wsparcia młodych talentów
naukowych także poza naukami ścisłymi.
WROCŁAWSKA PROFESURA IM. FRITZA STERNA
Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna (urodzony we Wrocławiu wybitny amerykański
historyk) ustanowiona została z inicjatywy Prezydenta Wrocławia oraz Fundacji ZEIT w
2009 r. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie społeczności akademickiej oraz
wzbogacenie życia intelektualnego Wrocławia poprzez przyciąganie do miasta światowej
sławy autorytetów z dziedziny humanistyki i nauk społecznych. Do tej pory
zorganizowana została pierwsza edycja Profesury. BWU było koordynatorem
przedsięwzięcia: pięciodniowej wizyty we Wrocławiu Richarda von Weizsäckera, byłego
Prezydenta RFN i pierwszego laureata oraz patrona nagrody, a także członków kapituły.
W ramach wizyty zorganizowane zostały spotkania ze studentami i otwarte prelekcje oraz
uroczystość wręczenia Profesury a Auli Lopoldyńskiej.
W roku 2012 opracowano nową formułę przedsięwzięcia i przygotowano organizacyjne
ramy dla wizyty kolejnego laureata Profesury, wybranego przez kapitułę, którym będzie
Joschka Fischer, były Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
VISITING PROFESSORS
Przeprowadzono wykłady i warsztaty promujące naukę wśród wrocławian. W spotkaniach
wzięli udział przedstawiciele wrocławskiego środowiska akademickiego oraz społeczności
lokalnej. Wśród naukowców i artystów, którzy odwiedzili Wrocław w ramach projektu,
znaleźli się:
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- Jeffrey C. Goldfarb - wybitny socjolog kultury, polityki i mediów; profesor katedry
socjologii ufundowanej przez Michaela E. Gelerta na nowojorskiej New School for Social
Research;
- Michael Keenan - zajmujący się psychologią, pedagogiką specjalną, terapią autyzmu.
Uznawany w świecie nauki jako autorytet w zakresie Stosowania Analizy Zachowań;
- John Kenny - zajmujący się grą na puzonie we wszystkich odmianach
historycznych i rejestrowych tego instrumentu;
- Stephen
Drury
zajmujący
się
grą
na
fortepianie,
dyrygenturą,
wykonawstwem muzyki współczesnej;
- Johan
van
der
Linden
zajmujący
się
instrumentalistką
grą
na
saksofonie; która w terapii autyzmu ma największą i do tej pory jedyną
potwierdzoną wieloletnimi badaniami skuteczność;
- Pascal Madeleine - zajmujący się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem
a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym), włączając w to pracę,
wypoczynek, jak również technikę sportową. Celem jego badań jest zwiększenie
efektywności działań ludzkich, w tym: pracy zawodowej, jak również techniki
sportowej, lecz nie kosztem zwiększonego wysiłku czy innych obciążeń człowieka;
- Richard
Shusterman
zajmujący
się
problematyką
świadomości
ciała
i somatoestetyką. Jeden z najbardziej znanych współczesnych filozofów zajmujących się
problemem cielesności. W swych pracach wskazuje na drogi integracji cała i umysłu
zarówno od strony teoretycznej, jak też praktycznej z wykorzystaniem metody
Feldenkreisa;
- Sebastian Strobl – jeden z kilku najznamienitszych konserwatorów witraży na świecie.
Doktor historii sztuki, a także mistrz szklarski;
- Adina Bar-On - wybitna artystka sztuki performance i wideo, profesor sztuk
interdyscyplinarnych na Bazael - Akademii Sztuk Pięknych w Jerozolimie, zajmująca się
problematyką identyfikacji społecznej i personalnej;
- Gunter
Henn
wybitny
architekt
specjalizujący
się
w
projektowaniu
obiektów przemysłowych zintegrowanych z tkanką miejską. Twórca koncepcji "Form
follows flow", w której układ funkcjonalny budynku przemysłowego odpowiada cyklowi
produkcyjnemu;
- Anna
Gepert
autorytet
w
dziedzinie
strategicznego
planowania
przestrzennego we Francji, zajmująca się także ponadnarodowym planowaniem
przestrzennym w wymiarze Europejskim;
- Yuen-Ron
Shen
uznany
na
świecie
specjalista
w
zakresie
fizyki
molekularnej, optyki nieliniowej oraz zaawansowanych metod badania powierzchni
materiałów;
- Johannes Topler - ekspert w dziedzinie zastosowania wodoru jako paliwa
w transporcie i energetyce, specjalista w zakresie paliw odnawialnych;
- Frederi Viens - specjalista w dziedzinie analizy stochastycznej, zajmujący się badaniem
złożonych systemów losowych w ciągłej przestrzeni i ciągłym czasie;
- Vaclovas Lakis - zajmujący się rachunkowością zarządczą i audytem;
- James C. Powers - wybitny specjalista zajmujący się biochemią enzymów
proteolitycznych,
kontrolujących
rozwój
szeregu
chorób
cywilizacyjnych,
w tym nowotworów, twórca koncepcji markerów chemicznych;
- Frederic Andres - zajmujący się semantyką w systemach informacyjnych zarządzania,
ontologią oraz mapami pojęć;
- Lucjan T. Orłowski – zajmujący się ekonomią i finansami międzynarodowymi;
- prof. Adam Grobler - filozof;
- Monika Klonowska – psycholog;
- prof. Ryszarda W. Kulczyński – specjalista z zakresu teorii mediów elektronicznych i
sztuki interaktywnej;
- Jacek Santorski – psycholog społeczny oraz trener biznesu;
- Miguel Poiares Maduro – współtwórca aktualnej doktryny i jurysprudencji w Europie.
Goście przyjechali do Wrocławia na zaproszenie Prezydenta Miasta oraz rektorów
poszczególnych
wrocławskich
uczelni:
Uniwersytetu
Wrocławskiego,
Instytutu
Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Akademii Sztuk
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Pięknych, Akademii
Wrocławskiej.

Wychowania

Fizycznego,

Akademii

Muzycznej

i

Politechniki

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW (AMUIA)
Akademia powołana została w 2009 r. przez kapitułę złożona z przedstawicieli nauki
zaproszonych przez Prezydenta Wrocławia. Grono naukowców wytypowało 12 osób,
których zadaniem jest działanie na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju młodych
talentów w nauce.
Kapituła skład: prof. Andrzej Białas (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności), prof. Marek
Bojarski (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), Rafał Dutkiewicz (Prezydent Wrocławia),
prof. Michał Kleiber (Prezes Polskiej Akademii Nauk), prof. Tadeusz Luty (Honorowy
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) oraz prof. Maciej
Żylicz (Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). AMUiA zgodnie z przyjętym regulaminem
poszerzyła swoje grono o pięcioro nowych członków - młodych przedstawicieli nauki
Wrocławia. Spotkania Akademii odbywają się co dwa-trzy tygodnie w siedzibie
Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Przedstawiciele Akademii przeprowadzili m.in.
pilotażowy projekt „Warsztaty logiczne z elementami filozofii krytycznej dla wrocławskich
licealistów” dla 10 wrocławskich liceów, warsztaty animacji kukiełkowej oraz inicjowali
nowy cykl wykład popularyzatorskich w ramach interdyscyplinarnego programu „Nadmiar
i brak”. Wrocławska Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest pierwszą tego typu
inicjatywą w Polsce i piątą w Europie.
KONKURS WROCŁAWSKA MAGNOLIA – KONTYNUACJA
Przeprowadzono kolejną edycję konkursu Wrocławska Magnolia na najlepsze prace
magisterskie z szeroko pojętej dziedziny ochrony środowiska i przyrody Wrocławia. W
roku 2012 przeprowadzono korektę modelu tematycznego konkursu, koncentrując
tematykę prac mogących brać udział w konkursie na szeroko pojętej poprawie jakości
życia wrocławian. Ciężar tematyczny konkursu przesunięto zatem z tematyki
skoncentrowanej wokół ochrony środowiska w kierunku wszystkich dziedzin, w których
zaproponowane rozwiązania prowadzić mogą do poprawy jakości życia mieszkańców
miasta.
WSPARCIE ORGANIZACYJNE FORUM DYSKUSYJNEGO IM. PROFESORA DUDKA
Jesienią 2008 zmarł profesor Józef Dudek, wybitny matematyk, twórca tzw. „Salonu
Dudka”, czyli forum dyskusyjnego, którego działalność spotkała się z szerokim echem w
Polsce (gośćmi spotkań organizowanych przez profesora Dudka byli między innymi Jan
Nowak-Jeziorański, Lech Wałęsa i abp Józef Życiński). Mając na uwadze znaczenie
inicjatywy stworzonej przez Ś.P. Profesora Dudka dla rozwoju samorządności, życia
intelektualnego i demokratycznego we Wrocławiu, Biuro Współpracy z Uczelniami wsparło
kontynuację działalności „Salonu Dudka” w postaci forum dyskusyjnego imienia Profesora
Dudka. Forum nawiązuje wprost do spotkań organizowanych przez Profesora i jest
adresowane do środowiska akademickiego Wrocławia. Spotkania koordynowane są przez
profesora Andrzeja Kisielewicza. Ze względu na wymogi dyskusji (brak anonimowości)
każdorazowo przygotowywana jest lista uczestników. Na spotkania Forum zapraszani są
także wybitni uczniowie wrocławskich szkół średnich.
AKADEMIA POLSKIEGO FILMU / AKADEMIA KINA ŚWIATOWEGO
Akademie, których organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej; AFP (4 semestry)
AKŚ (8 semestrów) są kursami historii polskiego i światowego kina. Zajęcia realizowane
są w części uczelni Wrocławia w formie międzywydziałowych przedmiotów
fakultatywnych, a ich zaliczenie premiowane punktami ECTS. BWU prowadziło działania
konsultacyjne i wspierające wprowadzenie przedmiotów do wrocławskich uczelni.
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WSPARCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO
Cel: stworzenie mechanizmów współpracy uczelni i biznesu zgodnie z krótko- i
długoterminowymi potrzebami wrocławskiego rynku pracy;
ZIELONY TRANSFER
W roku 2012 zakończona została realizacja projektu, w ramach którego realizowanych
było 30 staży naukowców w przedsiębiorstwach.
termin realizacji: 1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2012 r.
Pracownicy naukowi odbywali kilkunastomiesięczne (9-18 m-cy) staże w innowacyjnych
przedsiębiorstwach na Dolnym Śląsku, otrzymując wynagrodzenie w wysokości 7000
zł/mies. W ramach stażu pracowali minimum 60 godzin miesięcznie – w większości w
siedzibie firmy. Celem projektu byl obustronny transfer wiedzy pomiędzy sferami nauki i
biznesu. Budżet projektu stanowiły blisko 4 miliony złotych ze środków unijnych
pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: 8.2.1; transfer
wiedzy). Tematycznie projekt dedykowany był badaniom związanym z redukcją emisji
dwutlenku węgla i podnoszeniem jakości życia we Wrocławiu. Uczestniczące w projekcie
firmy działają w jednej z trzech dziedzin:
- nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia,
- odnawialne i alternatywne źródła energii,
- technologie informacyjne (IT).
Projekt doprowadził do wymiernych efektów dla firm, uczelni oraz rynku pracy; powstały
przynajmniej (wyniki na podstawie ankiet przeprowadzonych 3 miesiące przed
zamknięciem projektu):
− 33 nowe usługi i produkty,
− ponad 20 nowych miejsc pracy,
− kilkadziesiąt publikacji naukowych,
− nowatorskie programy nauczania,
− wzrost przychodów (od kilku do 30%) - identyfikowany przez przedsiębiorców z
obecnością naukowca.
Miejsca pracy powstały przede wszystkich obszarach badawczo-rozwojowych firm bądź
jako zalążki nowych obszarów działania firm, bądź linii produktowych.
„MOZART” – PARTNERSTWO NAUKI I BIZNESU
Wskutek dobrego przyjęcia projektu „Zielony Transfer” oraz jego wymiernych efektów,
podjęto prace nad kontynuacją i rozwinięciem wypracowanej formuły współpracy
przedsiębiorstw i naukowców. W efekcie tych prac przedstawiono pod obrady Rady
Miejskiej Wrocławia projekt uchwały, która została jednogłośnie przyjęta przez radnych
5 lipca 2012 r., jako „Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i
Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej”, który komunikowany jest publicznie pod
roboczym szyldem „Mozart”. Zasadniczym celem programu jest wsparcie wrocławskiego
rynku pracy, docelowo poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla wrocławian w efekcie
partnerstwa nauki i biznesu. A także inicjowanie przepływu wiedzy od praktyków
przedsiębiorczości do uczelni w celu lepszego dostosowywania programów nauczania dla
potrzeb rynku pracy. W ostatnim kwartale roku 2012 przeprowadzono kampanię
informacyjną oraz rekrutację partnerstw do projektu. Podpisanie umów i uruchomienie
nowej formuły współpracy naukowców i przedsiębiorców zaplanowano na początek roku
2013.
WROCŁAWSKI ABSOLWENT
Kontynuowano realizację projektu „Wrocławski Absolwent”, którego przedmiotem jest
stworzenie
modelu
współpracy
uczelni,
biznesu
przy
wsparciu
samorządu.
Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadzenie dodatkowego pakietu zajęć dla studentów
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ostatnich lat różnych specjalności (kryterium różnorodności dyscyplinarnej). W projekcie
aktywny udział biorą wrocławscy przedsiębiorcy na wszystkich etapach: od rekrutacji
studentów oraz trenerów, poprzez budowanie syllabusu, prowadzenie zajęć aż po
ewaluację. W roku 2012 finalizowana była (do połowy roku akademickiego) 2 edycja
projektu, w ramach której partnerstwo stworzone przez Uniwersytet Przyrodniczy,
Akademię Sztuk Pięknych oraz Wyższą Szkołę Bankowa przeprowadziło zrealizowało
zajęcia według modelu Wrocławski Absolwent w formule adresowanej na potrzeby
przemysłów kreatywnych w tym wrocławskiego sektora wytwórców gier komputerowych.
W semestrze zimowym uruchomiona została 3 edycja projektu, w nowej dotacyjnej
formule. W efekcie przeprowadzonego konkursu na realizację kursu, środki na realizację
przedsięwzięcia przekazane zostały Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu.
WSPÓŁPRACA WROCŁAWIA Z OECD
W roku 2012 kontynuowano pracę udziałem Wrocławia w kolejnej rundzie przeglądów
eksperckich OECD poświęconych zaangażowaniu regionalnemu instytucji szkolnictwa
wyższego. Powołany został Komitet Sterujący Przeglądu w którym reprezentowane były
władze uczelni wyższych Wrocławia, przedstawiciele organizacji zrzeszających
pracodawców, agencji rozwoju, samorządów miejskiego i wojewódzkiego oraz
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lutym 2012 r. eksperci OECD spędzili we
Wrocławiu pięć dni, podczas których odbyli spotkania z udziałem około setki uczestników.
Odbyły się trzy wizyty instytucjonalne (Uniwersytet, Politechnika, Wrocławskie Centrum
Badań) oraz szereg sesji tematycznych, w których wybrzmiał głos Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, władz uczelni, liderów akademickich, studentów i doktorantów,
przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu. W ślad za wizytą eksperci zbierali
dodatkowe materiały pozostając w kontakcie z ministerstwem oraz środowiskiem
wrocławskim. W wyniku przeglądu OECD sporządzi kompleksowy dokument, który po raz
pierwszy podsumuje tematykę trzeciej misji uczelni we Wrocławiu (to jest współpracy
szkolnictwa wyższego z otoczeniem społeczno-gospodarczym). Dokument ten będzie
istotną bazą wiedzy i rekomendacji dla ministerstwa, regionu, miasta, uczelni, biznesu i
liderów akademickich.
TWORZENIE I WSPIERANIE SIECI WSPÓŁPRACY AKADEMICKO-BIZNESOWOSAMORZĄDOWEJ
WROCŁAWSKIE CENTRUM AKADEMICKIE – RYNEK 13
Umiejscowienie programu Wrocławskie Centrum Akademickie w tym miejscu jest ściśle
powiązane z celem integrowania środowiska akademickiego.
W pomieszczeniach znajdujących się na pierwszym piętrze kamienicy organizowane były
w 2012 r. cykliczne spotkania otwarte i warsztatowe, między innymi:
- Spotkania Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz jej gości;
- Spotkania Forum Dyskusyjnego im. Prof. Dudka (tzw. Salon Dudka);
- Spotkania warsztatowe z przedsiębiorcami;
- Dyskusje na tematy związane z rozwojem akademickiego Wrocławia;
- Prezentacje dla gości miasta.
ACADEMIA EUROPAEA
Na pierwszym piętrze kamienicy działa Węzeł Wiedzy Academia Europaea. To największa
w Europie organizacja zrzeszająca naukowców, w tym blisko 50 noblistów. Powstanie
biura AE we Wrocławiu jest efektem podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem
Wrocławia, a władzami Akademii, której jedyna siedziba do tej pory znajdowała się w
Londynie.
DOLNOŚLĄSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY SUNRISE WROCŁAW
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Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, jako partner bezbudżetowy kontynuowało
współpracę w ramach projektu Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu Sunrise
Wrocław, której celem była aktywizacja praktycznej współpracy pomiędzy naukowcami a
wrocławskimi firmami. Liderem konsorcjum realizującego projekt był Uniwersytet
Wrocławski.
UNIA METROPOLII POLSKICH
W roku 2012 kontynuowano współpracę z UMP. Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami
Wyższymi uczestniczył w posiedzeniach komisji ds. badań i innowacji. W dniach 6-7
listopada 2012 posiedzenie ww. komisji zorganizowano we Wrocławiu. W trakcie spotkań
prezentowane były przedstawicielom innych miast Polski inicjatywy Wrocławskiego
Centrum Akademickiego, w tym najnowszy projekt „Miejski Program Wsparcia
Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej”.

AUDYT WEWNĘTRZNY
Zadania audytowe prowadzone były według planu audytu wewnętrznego na rok 2012.
Wykonano pięć zadań audytowych planowanych. Przeprowadzono zgodnie z planem na
2012 r. czynności sprawdzające. Jedno zadanie, opisane w punkcie 2.4,. z planu audytu
na 2012 r. przeniesione zostało do wykonania w latach następnych. Efektami
przeprowadzonych zadań audytowych były: zapewnienie o prawidłowości działania,
wzrost efektywności i skuteczności działania, zwiększenie efektywności i skuteczności
kontroli zarządczej. Zalecenia oraz opinie i wnioski wynikające z ustaleń audytów
wewnętrznych prezentowane były w sprawozdaniach.
Wykaz zrealizowanych zadań audytowych

Temat zadania

Istotne ryzyka/ słabości
kontroli zarządczej

Zagospodarowanie terenu
wschodniego pomiędzy obszarem
stadionu i rzeką Ślęzą wraz z
budową kładki

Istotne ryzyko to przestrzeganie
warunków umowy kredytowej pomiędzy
Gminą a EBI odnośnie zapisów
rachunkowych, które w jasny sposób mają
odzwierciedlać operacje odnoszące się do
finansowania i realizacji projektu. Audyt
potwierdził prawidłowe funkcjonowanie
kontroli zarządczej w tym zakresie. Zapisy
księgowe w jasny sposób odzwierciedlają
realizację projektu oraz jego
finansowanie.
Prawidłowość rozliczeń finansowych Istotne ryzyka to terminowość i
(w tym VAT) pomiędzy Gminą a
kompletność podstawy rozliczenia.
Mennica Polska S.A.
Terminowość wpłat Mennicy Polska S.A,
(tzw. wiekowanie należności)
monitorowane jest na bieżąco. W
przypadku nieterminowanej wpłaty
naliczane są odsetki za zwłokę.
Kompletność podstawy rozliczenia
sprawdzana jest poprzez niezależny
odczyt raportu finansowego GOLD przez
pracownika WTR, a na jego wydruku
potwierdzenie daty odczytu i zgodności
wraz z autoryzacją. W ocenie audytora
kontrola zarządcza w tym zakresie jest
wystarczająca.
Problematyka podziałów
Słabością kontroli zarządczej może być
geodezyjnych realizowanych w
brak pisemnych zasad udzielania
Zarządzie Geodezji, Kartografii i
zamówień publicznych do 14 tys. zł
Katastru Miejskiego.
(zwolnionych ze stosowania ustawy prawo
zamówień publicznych).
Procedury przyznawania,
Słabością kontroli zarządczej może być
monitorowania oraz zasadność
niepełna analiza ryzyka przeprowadzona
wypowiadania umów w sprawie
w obszarze przyznawania, monitorowania
środków z Funduszu Pracy, o
oraz wypowiadania umów w sprawie
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Uwagi
Zadanie planowane na
2012 r., zapewniające.

Zadanie planowane na
2012 r., zapewniające.

Zadanie planowane na
2012 r., zapewniające.

Zadanie planowane na
2012 r., doradcze

których mowa w art. 46 ustawy z
środków z Funduszu Pracy.
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Przyznawanie statusu osobom
Brak
bezrobotnym i ustalanie prawa do
świadczeń, o których mowa w art.
71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

Zadanie planowane na
2012 r., doradcze.

Wykaz zrealizowanych czynności sprawdzających, zgodnie z planem audytu na 2012 r.

Czynność sprawdzająca
Wydawanie licencji na transport drogowy osób lub rzeczy

Uwagi
Zalecenia
wykonano

Wykaz zadań planowanych na 2012 r. przeniesionych na lata następne

Temat zadania
Nadzorowanie jednostek organizacyjnych podległych
Departamentowi Infrastruktury i Gospodarki

Uwagi
Audyt zapewniający

Zadanie zostało przeniesione ze względu na zmianę oceny ryzyka spowodowaną
rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK-N3.4131.446.2012 z 13 sierpnia 2012 r. Wojewody
Dolnośląskiego. W 2013 r. zadanie zostało zaplanowana do wykonania w formie
czynności doradczych. Sporządzono plan audytu na 2013 r. po przeprowadzeniu analizy
ryzyka metodą szacunkową.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK GMINY WROCŁAW
ORAZ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY WROCŁAW
W 2012 r. Gmina Wrocław sprawowała nadzór właścicielski nad:
- jednoosobowymi spółkami Gminy:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
4. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
5. Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
6. Wrocław 2012 Sp. z o.o.
7. Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o.
8. Wrocławski Park Wodny S.A.
9. ZOO Wrocław Sp. z o.o.
10. Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o.o.
11. Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
- spółkami, w których Gmina ma większościowe udziały/akcje:
1. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
2. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
3. Wrocławski Park Technologiczny S.A.
4. Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.
5. Ekosystem Sp. z o.o.
- spółkami, w których Gmina ma mniejszościowe udziały/akcje:
1. Port Lotniczy Wrocław S.A.
2. Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A.
3. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. – do 17 września 2012 r.
4. Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
5. Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
Łączne zaangażowanie kapitałowe Gminy Wrocław w Spółkach, liczone jako suma
wartości nominalnych udziałów / akcji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło
1 808 954 011,00 zł.
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Zestawienie
informacji
dotyczących
udziałów
lub
w spółkach prawa handlowego – stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa Spółki

MPWiK S.A.

liczba
udziałów
lub akcji
Gminy
Wrocław
[szt.]

wartość
nominalna
udziału lub
akcji
[zł]

akcji

kapitał Gminy
Wrocław
[zł]

Gminy

Wrocław

udział % Gminy
w kapitale
zakładowym

kapitał
zakładowy
spółki
[zł]

8 871 184

50

443 559 200 zł

100,00%

443 559 200 zł

319 665

675

215 773 875 zł

100,00%

215 773 875 zł

339

499 054

169 179 306 zł

100,00%

169 179 306 zł

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

9 929

1 000

9 929 000 zł

100,00%

9 929 000 zł

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

8 500

1 000

8 500 000 zł

100,00%

8 500 000 zł

384 968

1 000

384 968 000 zł

100,00%

384 968 000 zł

82 739

500

41 369 500 zł

100,00%

41 369 500 zł

48 190 953

1

48 190 953 zł

100,00%

48 190 953 zł

147 191

1 000

147 191 000 zł

100,00%

147 191 000 zł

Wrocławskie Centrum Rehabilitacji
i Medycyny Sportowej Sp. z o.o.

8 531

1 000

8 531 000 zł

100,00%

8 531 000 zł

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

3 000

1 000

3 000 000 zł

100,00%

3 000 000 zł

39 210 377

1

39 210 377 zł

99,39%

39 447 377 zł

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala
Ludowa Sp. z o.o.

217 429

500

108 714 500 zł

97,84%

111 113 000 zł

Wrocławski Park Technologiczny
S.A.

111 654

100

11 165 400 zł

94,45%

11 821 900 zł

48 734

1 000

48 734 000 zł

87,13%

55 934 000 zł

902

1 000

902 000,00 zł

75,17%

1 200 000,00 zł

203 287

500

101 643 500 zł

49,14%

206 830 000 zł

Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk
Wrocław" S.A

17 900

1 000

17 900 000 zł

47,95%

37 328 000 zł

Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.

4 000

50

200 000 zł

6,50%

3 075 400 zł

292 400

1

292 400 zł

1,48%

19 819 475 zł

MPK Sp. z o.o.
TBS Wrocław Sp. z o.o.

Wrocław 2012 Sp. z o.o.
Wrocławskie Centrum Treningowe
SPARTAN Sp. z o.o.
Wrocławski Park Wodny S. A.
ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej S.A.

Wrocławskie Centrum Badań EIT +
Sp. z o.o.
Ekosystem Sp. z o.o.
Port Lotniczy Wrocław S.A.

Dolnośląskie Centrum Medyczne
DOLMED S.A.
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W roku 2012 z zakresu nadzoru właścicielskiego realizowano szereg zadań, w tym:
- Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem
Wrocław
W dniu 28 czerwca 2012 r. podpisane zostało Porozumienie, na mocy którego
Prezydent Wrocławia i Marszałek Województwa Dolnośląskiego dokonali nieodpłatnej
zamiany nieruchomości oraz udziałów posiadanych w spółkach prawa handlowego.
Porozumienie miało na celu korzystniejszą realizację założeń strategicznych
prowadzonych przez Miasto oraz Województwo.
Miasto Wrocław, w wyniku postanowień Porozumienia, zbyło nieodpłatnie na rzecz
Województwa:
- nieruchomości gruntowe położone we Wrocławiu, przy ul. Mazowieckiej 1-13: działka
nr 18/3, AM-2, Obręb Południe, o pow. 3649 m2, działka nr 18/4, AM-1, Obręb
Południe, o pow. 5 665 m2, działki nr 8/3 i nr 8/4, o pow. 54 m2.
- wszystkie posiadane udziały w spółce Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z o.o.,
tj. 4 580 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Tym samym, Miasto Wrocław na
podstawie zgody wyrażonej w uchwale nr XXIX/664/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
5 lipca 2012 r., wystąpiło ze Spółki.
Województwo Dolnośląskie, w wyniku postanowień Porozumienia, zbyło nieodpłatnie na
rzecz Miasta Wrocław:
- wszystkie posiadane udziały w spółce Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z
o.o., tj. 1 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W związku ze zbyciem
udziałów, Województwo Dolnośląskie przestało być udziałowcem Spółki, natomiast
zaangażowanie kapitałowe Miasta wzrosło do 86,65%,
- 19 804 udziały w kapitale zakładowym spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA
LUDOWA Spółka z o.o. W związku ze zbyciem udziałów, zaangażowanie kapitałowe
Województwa Dolnośląskiego w Spółce zmniejszyło się do 2,14%, natomiast
zaangażowanie kapitałowe Miasta wzrosło z dotychczas posiadanych 88,24% do
97,66%.
Akty notarialne, przenoszące prawa własności, zostały podpisane w dniu
17 września 2012 r.
- Podjęte działania w celu zbycia udziałów Wrocławskiego Centrum
Treningowego SPARTAN sp. z o.o., będących własnością Miasta
W związku z zarządzeniem Nr 4796/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów Wrocławskiego Centrum Treningowego
SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będących własnością Gminy
Wrocław oraz w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji w
przedmiocie zbycia tych udziałów (zmienionym zarządzeniem Nr 5406/12 z dnia 29
sierpnia 2012 r.), została rozpoczęta procedura prywatyzacji WCT SPARTAN sp. z o.o.
Zaproszenie do negocjacji ukazało się w dniu 25 czerwca 2012 r. w Gazecie Wyborczej
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. W
wyznaczonym terminie (tj. do dnia 31 lipca 2012 r.) złożona została jedna odpowiedź
na zaproszenie przez CENTRAL FUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Oferent został dopuszczony do procedury negocjacji. Zostało przyznane prawo
CENTRAL FUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o. zbadania dokumentów przedsiębiorstwa
WCT Spartan spółka z o.o. Po dokonaniu analizy formalno-prawnej oraz ekonomicznej
złożonej oferty, odstąpiono od prowadzenia negocjacji. Oferowana przez CENTRAL
FUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o. cena za jeden udział, stanowiąca mniej niż 1/3
wartości nominalnej udziału, uznano za zbyt niską.
Prezydent Wrocławia, na podstawie rekomendacji Zespołu ds. negocjacji, odstąpił od
dalszych negocjacji.
- Utworzenie spółki Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która
nakłada na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie,
a także tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, na podstawie uchwały
Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVI/584/12 z 17 maja 2012 r., została utworzona spółka
Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt zawiązania spółki został
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podpisany w dniu 5 czerwca 2012 r. Założycielami Spółki są: Gmina Wrocław, której
udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi: 75,17% oraz Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. posiadająca pozostałe udziały w kapitale zakładowym.
Spółka Ekosystem Sp. z o.o. została powołana w celu wykonywania powierzonych jej
przez Gminę Wrocław zadań o charakterze użyteczności publicznej
służących
bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie
utrzymania czystości, porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
- Kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2009 - nabycie udziałów
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa HALA LUDOWA Sp. z o.o. od pracowników
Spółki
W roku 2009 wszczęto procedurę nabywania udziałów Spółki od byłych pracowników.
Zgodnie z przedstawioną ofertą, cena zakupu pojedynczego udziału wynosiła 138,25 zł.
Uprawnionych do zbycia udziałów było 51 osób. W roku 2009 - 44 osoby odpowiedziały
pozytywnie na złożoną ofertę.
W roku 2012 wystąpiono ponownie do pozostałych 7 pracowników posiadających
udziały WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. o skorzystanie z wcześniej proponowanej oferty
odkupienia udziałów przez Wspólnika – Gminę Wrocław. W okresie od dnia
26 marca 2013 r. do dnia 13 sierpnia 2012 r. zawarto umowy sprzedaży udziałów
z czterema osobami i odkupiono w ten sposób 330 udziałów, za łączną
kwotę 46 622,50 zł. Gmina Wrocław zwiększyła udział kapitałowy w Spółce
o 165 000,00 zł. Trzy osoby dotychczas nie skorzystały z możliwości sprzedaży
posiadanych przez siebie udziałów na rzecz Wspólnika – Gminy Wrocław.
- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławski Park Technologiczny
Spółka Akcyjna
Zarząd Spółki, jako użytkownik wieczysty zabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych we Wrocławiu (obręb Grabiszyn, działki nr 1/38, AM-1; 1/67, AM-1; 1/70,
AM-1; 4, AM-6; 1/87, AM-1; 1/40, AM-1; 1/47, AM-1; 1/48, AM-1; 1/49, AM-1; 1/50,
AM-1; 1/52, AM-1; 16/3, AM-2; 11, AM-2; 12, AM-2; 13, AM-2; 1/39, AM-6; 1/40, AM6; 1/44 AM-6), zwrócił się z wnioskiem do Akcjonariusza większościowego – Gminy
Wrocław o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności wymienionych
nieruchomości. Na podstawie przeprowadzonych analiz – Prezydent Wrocławia
zaopiniował pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, wydając w dniu 11 grudnia 2012 r.
zarządzenie nr 6299/12. W dniu 27 grudnia 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, które podjęło uchwałę Nr 3/NZW/2012 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz wyłączenia z prawa poboru akcji wszystkich Akcjonariuszy.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony przez Gminę Wrocław o kwotę 10 632
000,00 zł. Podwyższony kapitał został pokryty poprzez wniesienie wkładu
niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych.
Do końca roku 2012 wniesiony kapitał nie został zarejestrowany w KRS.
- Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
wykorzystywanej na siedzibę spółki Wrocławskie Mieszkania Spółka z o. o., na
jej majątek, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego
Realizując zarządzenie nr 4906/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2012 r. w
sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja
53-55, stanowiącej własność Gminy Wrocław, poprzez wniesienie jej jako wkładu
niepieniężnego (aportu) oraz pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki pod
firmą Wrocławskie Mieszkania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, w dniu 20 lipca 2012 r. podpisany został akt notarialny przenoszący prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, wykorzystywanej na siedzibę Spółki,
na spółkę Wrocławskie Mieszkania sp. z o. o. Wartość nieruchomości została wyceniona
przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Wiczkowskiego, na kwotę 2 428 000,00 zł,
o którą został podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki, został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 2 sierpnia 2012 r.
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BIEŻĄCY NADZÓR NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM GMINY WROCŁAW
W zakresie nadzoru nad spółkami do zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego należy m. in.:
- wykonywanie
praw
korporacyjnych
i
majątkowych
Miasta
w
Spółkach,
w szczególności: przygotowywanie projektów aktów stanowiących, w tym projektów
uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, przygotowywanie analiz i procedur zbywania akcji i
udziałów,
- współpraca przy przygotowywaniu procedur przekształceń majątkowych i/lub
własnościowych w Mieście,
- współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju spółek,
- monitorowanie pozycji rynkowej i finansowej spółek,
- współpraca z organami spółek w zakresie zmian majątkowych lub udostępniania innym
podmiotom składników majątkowych (w tym nieruchomości),
- gromadzenie dokumentów związanych z organami spółek,
- nadzór i realizacja ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi,
- opiniowanie planów, programów oraz wniosków spółek przedkładanych Prezydentowi
i/lub Radzie Miejskiej Wrocławia,
- przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na
Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie,
- prowadzenie i/lub koordynacja wspólnych projektów Miasta i spółek,
- opracowywanie standaryzujących projektów dokumentów organizacyjnych zalecanych
do stosowania w jednoosobowych spółkach,
- przygotowywanie informacji dla Prezydenta o operacyjnych i strategicznych działaniach
podejmowanych przez spółki,
- współpraca z organami spółek w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
pozyskiwaniu nowych technologii itp.,
- monitorowanie ważniejszych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez spółki,
- inicjowanie procedur naprawczych w spółkach,
- przygotowywanie koncepcji procedur przekazywania Miastu mienia pozostałego po
likwidacji lub upadłości spółki,
- współdziałanie
z
organami
administracji
rządowej,
organami
samorządów
terytorialnych, jednostkami gospodarczymi oraz innymi instytucjami w sprawach
wchodzących w zakres działalności Biura,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach wchodzących
w kompetencje Biura, w tym przygotowywanie opinii projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach opłat za usługi komunalne,
- inicjowanie i koordynacja nowych przedsięwzięć gospodarczych z udziałem spółek.
Spis zarządzeń, których projekt opracowało Biuro Nadzoru Właścicielskiego
nr
data
w sprawie
zarządzenia podjęcia
3534/12

13.01.2012

3595/12

19.01.2012

3637/12

24.01.2012

3638/12

24.01.2012

3688/12

31.01.2012

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1462/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 30
maja 2011 r. w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3024/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 15
listopada 2011 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z zadań powierzonych
do wykonania aktem założycielskim spółce Wrocławska Rewitalizacja Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
zmieniające zarządzenie nr 9656/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca
2010 r. w sprawie wskazania kandydatów na Członków do składu Rady
Nadzorczej Wrocławskiego Przedsiębiorstwa HALA LUDOWA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 1636/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
powstałej z przekształcenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 1125/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia
2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady
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3689/12

31.01.2012

3706/12

3.02.2012

3778/12

13.02.2012

3871/12

27.02.2012

3928/12

1.03.2012

4036/12

16.03.2012

4037/12

16.03.2012

4238/12

5.04.2012

4239/12

5.04.2012

4312/12

17.04.2012

4402/12

26.04.2012

4403/12

26.04.2012

4486/12

8.05.2012

4587/12

17.05.2012

4656/12

30.05.2012

4657/12

30.05.2012

4658/12

30.05.2012

4659/12

30.05.2012

4660/12

30.05.2012

4686/12

31.05.2012

4691/12

4.06.2012

4692/12

4.06.2012

4693/12

4.06.2012

4737/12

5.06.2012

4795/12

15.06.2012

4796/12

15.06.2012

Nadzorczej III kadencji Wrocławskiego Parku Wodnego Spółka Akcyjna
zmieniające zarządzenie nr 1635/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady
Nadzorczej VIII kadencji w Spółce Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna
zmieniające zarządzenie nr 1381/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 maja 2011
r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady
Nadzorczej II kadencji spółki Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki WROCŁAW
2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Wrocławskiego Klubu
Sportowego „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Spółki WROCŁAW 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki WROCŁAW
2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
spółki Wrocławskie Mieszkania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Spółki WROCŁAW 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Spółki WROCŁAW 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki WROCŁAW
2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do
wykonania aktem założycielskim spółce Wrocławska Rewitalizacja Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Spółki WROCŁAW 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
ZOO WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 7932/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia oraz świadczeń
dodatkowych dla Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady
Nadzorczej pierwszej kadencji spółki Ekosystem Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 10914/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia oraz świadczeń
dodatkowych dla Prezesa Zarządu spółki Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i
Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 7874/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 listopada
2009 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej
spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o.
w sprawie nagrody rocznej Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
zmieniające zarządzenie nr 1636/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
powstałej z przekształcenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 6565/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 czerwca
2009 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wrocław do składu Rady
Nadzorczej IV kadencji Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 7874/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 listopada
2009 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu pierwszej Rady
Nadzorczej spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o.
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki Wrocławskie
Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady
Nadzorczej III kadencji spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Spółka Akcyjna
w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów Wrocławskiego Centrum
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4797/12

15.06.2012

4831/12

19.06.2012

4835/12

20.06.2012

4841/12

22.06.2012

4954/12

5.07.2012

4955/12

5.07.2012

4989/12

10.07.2012

5184/12

27.07.2012

5197/12

31.07.2012

5256/12

8.08.2012

5257/12

8.08.2012

5351/12

23.08.2012

5352/12

23.08.2012

5406/12

29.08.2012

5407/12

29.08.2012

5408/12

29.08.2012

5613/12

21.09.2012

5722/12

3.10.2012

5730/12

3.10.2012

5853/12

18.10.2012

5868/12

19.10.2012

5869/12

19.10.2012

5870/12

19.10.2012

5906/12

24.10.2012

5922/12
5923/12

25.10.2012
25.10.2012

Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będących
własnością Gminy Wrocław oraz w sprawie powołania zespołu do
przeprowadzenia negocjacji w przedmiocie zbycia tych udziałów
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki Wrocławski
Park Wodny Spółka Akcyjna
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Spółki WROCŁAW 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wyznaczenia Prezesa Zarządu na kolejną kadencję spółki Wrocławski
Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Spółki WROCŁAW 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
ZOO WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie nagrody rocznej Prezesa Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki Wrocławskie
Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie nagrody rocznej Prezesa Zarządu spółki ZOO WROCŁAW Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki WROCŁAW
2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie nagrody rocznej Prezesa Zarządu spółki Wrocławskie Mieszkania
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 2662/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6
października 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia oraz
świadczeń dodatkowych dla Prezesa Zarządu spółki Wrocławska Rewitalizacja
Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 4796/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 czerwca
2012 r. w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów Wrocławskiego
Centrum Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
będących własnością Gminy Wrocław oraz w sprawie powołania zespołu do
przeprowadzenia negocjacji w przedmiocie zbycia tych udziałów
zmieniające zarządzenie nr 4954/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 lipca 2012
r. w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 4989/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2012
r. w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
ZOO WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki Wrocławskie
Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 1637/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie zgłoszenia osób do składu Rady Nadzorczej spółki celowej
WROCŁAW 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
ZOO WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zmieniające zarządzenie nr 1125/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia
2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady
Nadzorczej III kadencji Wrocławskiego Parku Wodnego Spółka Akcyjna
zmieniające zarządzenie nr 1636/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
powstałej z przekształcenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Wrocław ze składu Rady Nadzorczej
spółki Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i
Kanalizacji
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością

29

5961/12

30.10.2012

zmieniające zarządzenie nr 1636/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie wyznaczenia Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
powstałej z przekształcenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5962/12

30.10.2012

zmieniające zarządzenie nr 1532/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 czerwca
2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej
drugiej kadencji Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

6039/12

9.11.2012

w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki Wrocławskie
Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6184/12

28.11.2012

w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki WROCŁAW
2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6284/12

10.12.2012

w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki Agencja
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

6296/12

11.12.2012

w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki WROCŁAW
2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6319/12

17.12.2012

6350/12

21.12.2012

w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do
wykonania aktem założycielskim spółce Ekosystem Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6351/12

21.12.2012

w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki Wrocławskie
Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6352/12

21.12.2012

zmieniające zarządzenie nr 4486/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 maja 2012
r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do
wykonania aktem założycielskim spółce Wrocławska Rewitalizacja Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

6354/12

21.12.2012

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3928/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 1
marca 2012 r. w sprawie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego
Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna

6355/12

21.12.2012

6407/12

31.12.2012

zmieniające zarządzenie nr 2387/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia
2008 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych
do wykonania aktem założycielskim spółce Wrocławska Rewitalizacja Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie wniesienia przez Gminę Wrocław dopłaty do kapitału zakładowego
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością

6418/12

31.12.2012

w
sprawie
powierzenia
spółce
Ekosystem
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością zadań z zakresu gospodarowania odpadami i utrzymania
czystości

Spis uchwał Rady Miejskiej Wrocławia

nr uchwały

data
podjęcia

XXVI/584/12

17.05.2012

XXIX/644/12

5.07.2012

w sprawie wystąpienia ze spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie wszystkich
posiadanych w tej spółce udziałów w innym trybie niż określony w art. 33 ust.1
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

XXXV/759/12

29.11.2012

zmieniająca uchwałę nr LI/1486/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 czerwca
2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania
finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław
2012 Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały
we Wrocławiu”

przedmiot uchwały
w
sprawie
utworzenia
odpowiedzialnością

30

spółki

Ekosystem

Spółka

z

ograniczoną

Wartość i przedmiot wkładów i dopłat Gminy Wrocław do poszczególnych spółek w 2012 r.
SPÓŁKA
WKŁAD
PRZEDMIOT WKŁADU
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.

16 832 150,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
5906/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 października
2012 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.

60 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 3778/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 13.02.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 24
kwietnia 2012 r.
20 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4238/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 5.04.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 24 maja
2012 r.
20 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4954/12 Prezydenta
Wrocławia
z
dnia
5.07.2012
r.,
zmienione
Zarządzeniem nr 5407/12 Prezydenta Wrocławia z
dnia 29.08.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 14
września 2012 r.
40 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 5923/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 25.10.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 27
grudnia 2012 r.
wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
6 399 000,00 zł zakładowego, budżet 2011 r., Zarządzenie nr
6350/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.12.2012 r.
Uwaga: do końca 2012 r. nie został zarejestrowany
kapitał zakładowy
16 272,00 zł wkład niepieniężny – w postaci aportu prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej we Wrocławiu przy ul. Afgańskiej, budżet
2012 r., Zarządzenie nr 6285/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 10.12.2012 r.
Uwaga: do końca 2012 r. nie został zarejestrowany
kapitał zakładowy
4 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4239/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 5.04.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 25
września 2012 r.
2 428 000,00 zł wkład niepieniężny – w postaci aportu prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej we Wrocławiu przy ul. Reja 53-55, budżet
2012 r., Zarządzenie nr 4906/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 28.06.2012 r.
3 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 5922/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 25.10.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 27
grudnia 2012 r.
14 319 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
3871/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 27.02.2012 r.
3 829 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4036/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 16.03.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 30
marca 2012 r.
2 263 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
4037/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.03.2012 r.
4 100 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4312/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 17.04.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata nie została zwrócona do Gminy Wrocław w
2012 r.
3 900 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4402/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 26.04.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata nie została zwrócona do Gminy Wrocław w
2012 r.

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

Wrocławskie Mieszkania
Sp. z o.o.

Wrocław 2012 Sp. z o.o.
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Wrocławski Park Wodny S.A.

ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej S.A.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Hala Ludowa Sp. z o.o.

1 671 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
4403/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 26.04.2012 r.
2 500 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4587/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 17.05.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata nie została zwrócona do Gminy Wrocław w
2012 r.
6 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4835/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 20.06.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata nie została zwrócona do Gminy Wrocław w
2012 r.
3 500 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4855/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 5.07.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata nie została zwrócona do Gminy Wrocław w
2012 r.
24 699 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
5257/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 8.08.2012 r.
6 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
6184/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.11.2012 r.
Uwaga: do końca 2012 r. nie został zarejestrowany
kapitał zakładowy
1 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
6296/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.12.2012 r.
Uwaga: do końca 2012 r. nie został zarejestrowany
kapitał zakładowy
3 651 616,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
4831/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 19.06.2012 r.
25 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4656/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 30.05.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 17
września 2012 r.
3 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
4797/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15.06.2012 r.
10 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4989/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 10.07.2012 r., zmienionym
Zarządzeniem nr 5408/12 Prezydenta Wrocławia z
dnia 29.08.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 21
września 2012 r.
7 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
5730/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 3.10.2012 r.
20 000 000,00 zł dopłata – Zarządzenie nr 4989/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 10.07.2012 r., zmienionym
Zarządzeniem nr 5853/12 Prezydenta Wrocławia z
dnia 18.10.2012 r., budżet 2012 r.
Dopłata zwrócona do Gminy Wrocław w dniu 20
grudnia 2012 r.
500 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
4831/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 19.06.2012 r.
Uwaga: do końca 2012 r. nie został zarejestrowany
kapitał zakładowy
3 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
5613/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.09.2012 r.
3 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
6039/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 9.11.2012 r.
500 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
6351/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.12.2012 r.
Uwaga: do końca 2012 r. nie został zarejestrowany
kapitał zakładowy
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Wrocławski Park Technologiczny
S.A.

Wrocławskie Centrum Badań
EIT+ Sp. z o.o.

Ekosystem Sp. z o.o.

10 632 600,00 zł wkład niepieniężny – w postaci aportu prawa
własności nieruchomości gruntowych będących w
użytkowaniu wieczystym Spółki, budżet 2012 r.,
Zarządzenie nr 6299/12 Prezydenta Wrocławia z dnia
11.12.2012 r.
Uwaga: do końca 2012 r. nie został zarejestrowany
kapitał zakładowy
2 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
4737/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 5.06.2012 r.
2 000 000,00 zł wkład pieniężny – na podwyższenie kapitału
zakładowego, budżet 2012 r., Zarządzenie nr
5797/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 31.07.2012 r.
902 000,00 zł wkład pieniężny – przeznaczony na kapitał zakładowy
nowoutworzonej Spółki zgodnie z Uchwałą nr
XXVI/582/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17.05
2012 r.

Wykaz Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników/ Walnych Zgromadzeń
w poszczególnych spółkach w 2012 r.
Nazwa Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.

Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników / Zwyczajne
Walne Zgromadzenie
17.05.2012

Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników / Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
ilość:3
10.02.2012
05.06.2012
25.10.2012
ilość:9

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.

25.05.2012

ilość:4
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

15.05.2012
ilość:5

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

29.06.2012

ilość:3
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

18.05.2012
ilość:14

Wrocław 2012 Sp. z o.o.

27.06.2012 – 11.07.2012

Wrocławskie Centrum Treningowe
SPARTAN Sp. z o.o.

29.06.2012

Wrocławski Park Wodny S. A.

16.05.2012

ilość:0
ilość:2
ilość:11

ZOO Wrocław Sp. z o.o.

04.06.2012
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14.02.2012
23.03.2012
5.04.2012
16.06.2012
5.07.2012
27.08.2012
26.10.2012
21.12.2012
31.12.2012
24.01.2012
12.03.2012
17.05.2012
21.12.2012
5.04.2012
19.07.2012
20.07.2012
25.10.2012
31.12.2012
30.03.2012
12.04.2012
25.10.2012
16.01.2012
27.02.2012
19.03.2012
17.04.2012
26.04.2012
17.05.2012
15.06.2012
21.06.2012
5.07.2012
12.07.2012
8.08.2012
27.08.2012
28.11.2012
11.12.2012

8.02.2012
20.06.2012
12.03.2012
13.04.2012
30.05.2012
4.06.2012
15.06.2012

Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i
Medycyny Sportowej Sp. z o.o.

29.05.2012

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

04.06.2012

Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej S.A.

18.06.2012

ilość:1
ilość:3

ilość:1
ilość:7

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala
Ludowa Sp. z o.o.

24.05.2012

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

11.06.2012

ilość:3

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Sp. z o.o.

6.06.2012

Ekosystem Sp. z o.o.

nie dotyczy

Port Lotniczy Wrocław S.A.

28.06.2012

Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk
Wrocław” S.A.
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
Sp. z o.o.

ilość:2
ilość:2

ilość:2
ilość:1

26.06.2012

ilość:5
29.06.2012

Dolnośląskie Centrum Medyczne
DOLMED S.A.

18.05.2012

23.01.2012
11.05.2012
27.08.2012
12.12.2012
23.04.2012
26.06.2012
16.08.2012
26.09.2012
16.10.2012
13.11.2012
27.12.2012
10.07.2012
20.07.2012
27.12.2012
16.03.2012
1.08.2012
27.07.2012
27.12.2012

ilość:0

22.06.2012

Wrocławski Medyczny Park Naukowo
- Technologiczny Sp. z o.o.

26.06.2012
4.07.2012
10.07.2012
3.10.2012
18.10.2012
21.12.2012
19.12.2012

2.03.2012
30.03.2012
30.03.2012
11.04.2012
15.05.2012
6.07.2012
13.08.2012
12.12.2012

ilość:0

KONTROLE W SPÓŁKACH GMINY WROCŁAW
W roku 2012, wykonując uprawnienia Wspólnika do indywidualnej kontroli, na podstawie
art. 212 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenia
Wspólników, Biuro Nadzoru Właścicielskiego zleciło przeprowadzenie wewnętrznej
kontroli.
SPÓŁKA
Wrocław 2012
Sp. z o.o.

DATA

UCHWAŁA NZW

kontynuacja kontroli nr 27/11 w sprawie przeprowadzenia
z roku 2011
kontroli w spółce WROCŁAW 2012
Spółka z o.o.
Kontrola w zakresie:
1) przeprowadzonych przetargów na
usługi i dostawy w okresie od
1.01.2008 r. do 6.12.2011 r.
2) procedury wyłonienia konsorcjum
SMG jako „Operatora Stadionu”
3) wydatków poniesionych przez
Spółkę w związku z organizacją i
przeprowadzeniem turnieju
piłkarskiego
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PROWADZONA PRZEZ /
STAN SPRAWY
Wydział Kontroli Urzędu
Miejskiego Wrocławia
5 listopada 2012 r.
Wydział Kontroli
przekazał Protokół z
kontroli, natomiast w dniu
20 listopada 2012 r.
Protokół został przekazany
Radzie Nadzorczej Spółki

27 sierpnia 2012 r.

nr 32/12 – w sprawie przeprowadzenia
kontroli w zakresie finansowania,
organizacji i rozliczania imprez:
1) turnieju piłkarskiego „Polish
Masters”
2) koncertów w ramach „Rock Festiwal”
pismem z dnia 3 września 2012 r.
Wspólnik wskazał Kontrolującemu
obszary, które uszczegółowiły zakres
kontroli.

Wydział Kontroli Urzędu
Miejskiego Wrocławia
22 listopada 2012 r.
Wydział Kontroli
przekazał Protokół z
kontroli, natomiast w dniu
29 listopada 2012 r.
przekazano do Rady
Nadzorczej Spółki. W dniu
4 grudnia 2012 r.
przekazano Protokół do
Wiceprezydenta W.
Adamskiego

KONTROLA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
W roku 2012 Biuro Nadzoru Właścicielskiego, poddane zostało kontroli przez Najwyższą
Izbę Kontroli w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami
komunalnymi w latach 2010-2012 (I kwartał) w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Kontrola
przeprowadzona została przez dwóch Inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, w okresie od
29 maja 2012 r. do 16 listopada 2012 r. (z przerwami). Pracownicy Biura Nadzoru
Właścicielskiego byli zaangażowani w opracowywanie zestawień zbiorczych w ujęciu
tabelarycznym, dotyczących w badanym okresie, m.in.: nieruchomości wniesionych przez
GW do spółek, sytuacji finansowej spółek, wynagrodzeń organów spółek, posiadanych
udziałów i akcji z rozbiciem na lata, zmian w strukturze kapitałowej spółek.
Przygotowywano wyjaśnienia, wskazywano dokumenty źródłowe oraz powielano i
potwierdzano za zgodność z oryginałem prowadzoną korespondencję w określonych
sprawach. Ogółem do Biura wpłynęło 13 wystąpień złożonych przez Inspektora NIK, na
które zostały przygotowane wielostronicowe odpowiedzi. Kontrola została zakończona
Protokołem kontroli z dnia 16 listopada 2012 r. W dniu 4 stycznia 2013 r., w trybie art.
60 ustawy o NIK, zostało przedłożone Wystąpienie pokontrolne, w którym Najwyższa
Izba Kontroli oceniła pozytywnie z nieprawidłowościami realizację przez Urząd, zadań
związanych z nadzorem właścicielskim Prezydenta Wrocławia nad spółkami prawa
handlowego z udziałem Miasta Wrocław w latach 2010 – 2012 (I kw.). Najwyższa Izba
Kontroli we wnioskach pokontrolnych wniosła o poprawę nadzoru w obszarach:
- zwiększenia liczby kontroli nad spółkami; - sprawozdawczości przedstawicieli
Prezydenta Wrocławia zasiadających w radach nadzorczych spółek gminnych; kontynuację wniosku pokontrolnego z roku 2010 w zakresie dostosowania udziału Miasta
Wrocław w sph do ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej poza sfera
użyteczności publicznej. Prezydent Wrocławia nie wniósł zastrzeżeń do Wystąpienia
pokontrolnego.

PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
I NIEINWESTYCYJNYCH O PRIORYTETOWYM ZNACZENIU DLA MIASTA
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z POMOCOWYCH ŚRODKÓW KRAJOWYCH
I ZAGRANICZNYCH
W
-

2012 r. w zakresie zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim Wrocławia:
prowadzono listę strategicznych projektów Miasta,
dokonywano kwartalnej sprawozdawczości z realizowanych projektów,
nadzorowano pracę Liderów projektu oraz Kierowników projektów, a także
poszczególnych członków zespołów projektowych,
dokumentowano postępy w realizacji poszczególnych projektów, a także rejestrowano
zarówno opóźnienia, jak i przyczyny powstałych opóźnień,
opiniowano wnioski o wpisanie nowych projektów na listę projektów strategicznych, a
także przedstawiano do zatwierdzenia właściwemu Wiceprezydentowi kategoryzację
nowych projektów. Po akceptacji wniosku Wiceprezydent Wrocławia wyznaczał
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-

Sponsora i Kierownika/Lidera projektu oraz powierzał im projekt do realizacji.
Jednocześnie nadawano kategoryzację projektu ze względu na jego poziom
skomplikowania i znaczenie dla Miasta;
prowadzono politykę informacyjną, zarówno w stosunku do klienta wewnętrznego, jak
i dla klienta zewnętrznego,
pełniono funkcję dysponenta środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie
zadań realizowanych przez Spółkę Wrocławska Rewitalizacja.

W ramach realizowanych projektów przez Urząd Miejski Wrocławia Zespół Zarządzania
Projektami:
- w pierwszym kwartale 2012 r. monitorował 55 projektów,
- w drugim kwartale 2012 r. monitorował 56 projektów. Zakończone zostały cztery
projekty. Na Listę projektów strategicznych wpisanych zostało pięć nowych
projektów,
- w trzecim kwartale 2012 r. monitorował 56 projektów. Zakończony został jeden
projekt. Na Listę projektów strategicznych wpisany został jeden nowy projekt,
- w czwartym kwartale 2012 r. monitorował 56 projektów. Zakończone zostały dwa
projekty. Na Listę projektów strategicznych wpisane zostały dwa nowe projekt.
Zespół jednocześnie zapewniał wsparcie i pomoc przy realizacji wszystkich projektów.
MODELOWA STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WRAZ Z SYSTEMEM
ELEKTRONICZNYM
W roku 2012 kontynuowano działania mające na celu opracowanie i rozwijanie
jednolitego systemu zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
Kontynuowano prace nad opracowaniem koncepcji „Polityki Prowadzenia i Zarządzania
Projektami UMW”, która ma na celu ujednolicenie wspólnych zasad realizacji
strategicznych projektów od pomysłu do zakończenia realizacji projektu. W 2012 r.
udoskonalany był System Monitoringu Projektów, który jest kompleksowym
rozwiązaniem obejmującym wszystkie projekty realizowane w ramach WPI. System ten
jest prowadzony przez Wydział Inżynierii Miejskiej. System umożliwia zarządzanie
budżetami projektów poprzez śledzenie planów wydatków i porównywania ich z
rzeczywistymi kosztami. Dzięki wdrożeniu systemu dostępne są bieżące informacje o
stanie projektów oraz związanymi z ich prowadzeniem wydatkami. W roku
sprawozdawczym trwały prace nad zmianami koncepcji funkcjonowania systemu EPM.
Sukcesywnie dodawane są nowe funkcjonalności. Poprzedzone jest to licznymi testami.
Zmianie podlega między innymi sposób nadzorowania projektów. Następuje stopniowe
odejście od zarządzania według metody ścieżki krytycznej na zarządzanie łańcuchem
krytycznym. Rozpoczęły się prace nad dodaniem do systemu funkcjonalność związanej z
zarządzaniem ryzykiem i jej podpinaniem pod zadania na harmonogramie w MS Project.
Trwają również prace nad wprowadzeniem modułu umożliwiającego podpinanie
i rozliczanie zasobów projektowych w systemie EPM.
ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU SZYNOWEGO W AGLOMERACJI I WE
WROCŁAWIU – ETAP I
W ramach Projektu realizowane są 44 podzadania składowe, w tym budowa nowych
odcinków tras tramwajowych, modernizacja odcinków istniejących, dostawy nowego
taboru tramwajowego, wdrożenie systemu sterowania z priorytetem dla tramwajów oraz
budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Wszystkie te zadania służą
uruchomieniu tras nowego systemu Tramwaj Plus, uruchomieniu nowej Trasy
Średnicowej, zapewnienie priorytetu dla komunikacji tramwajowej na trasach Tramwaju
Plus i Trasach Średnicowych oraz wykreowanie węzłów przesiadkowych umożliwiających
wygodne przesiadki pomiędzy komunikacją miejską – tramwajową i autobusową oraz
regionalną – kolejową i autobusową. Zakończono prace przygotowawcze i projektowe.
Zakończono większość robót budowlanych. Prowadzone były roboty budowlane dla
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ostatnich zadań składowych Projektu. Ponadto realizowano zadanie związane z
wdrożeniem systemu ITS.
Kluczowe zadania w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w
Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I” są realizowane przez następujące komó®ki
organizacyjne Urzędu, jednostki i spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o., Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., Zarząd Dróg i Utrzymania
Miasta, Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego, Wydział Komunikacji Społecznej oraz
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.
Mapa Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we
Wrocławiu - etap I

REALIZACJA INWESTYCJI I ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH
MPK SP. Z O.O.
-

-

-

-

Zakończono realizację robót dodatkowych związanych z modernizacją stacji
prostownikowej „Pułaskiego”. Zadanie obejmowało wykonanie zasilania stacji i trakcji
w koordynacji z realizacją przebudowy ul. Pułaskiego we Wrocławiu.
Wartość zadania: 171 640,35 zł brutto.
Zakończono budowę stacji prostownikowych „Milenijna” i „Dworska” niezbędnych do
zapewnienia zasilania trakcji na nowej trasie tramwajowej od ul. Legnickiej do
Stadionu Wrocław przez osiedle Kozanów. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie
obiektów i rozpoczęto ich eksploatację.
Wartość zadania – stacja „Milenijna”: 7 420 649,98 zł brutto.
Wartość zadania – stacja „Dworska”: 5.072 637,98 zł brutto.
Zakończono i rozliczono budowę stacji prostownikowej „Fiołkowa”. Uzyskano
pozwolenie na użytkowanie i rozpoczęto eksploatację stacji.
Wartość zadania: 6 444 298,65 zł brutto.
Zakończono dostawy taboru dwukierunkowego Skoda 19T do obsługi tras Tramwaju
Plus. Rozliczono ostatnie dostawy w ramach kontraktu stanowiącego zamówienie
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uzupełniające do zamówienia podstawowego. Rozpoczęto eksploatację nowych wozów
na docelowych trasach.
Wartość dostaw tramwajów Skoda 19T: 302 806 900,00 zł brutto.
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.
-

-

-

-

Zakończono realizację wszystkich robót dodatkowych oraz uzupełniających
związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury na trasach przewidzianych w
Projekcie. Wykonano m.in. wdrożenie etapów organizacji ruchu dla zadania „Budowa
węzła przesiadkowego w rejonie Dworców PKP i PKS”, wykonanie nawierzchni z kostki
i inne. Wartość wykonanych prac: 203.570,00 zł brutto.
Zrealizowano i zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hubska
– Gliniana w celu usprawnienia przejazdu tramwajów. Dokonano niezbędnych
odbiorów i rozpoczęto eksploatację.
Wartość zadania: 396 915,60 zł brutto.
W roku 2012 zakończono roboty budowlane w ramach zadania: Budowa połączenia
tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu z planowanym
Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów. Zakres zrealizowanych robót
obejmował:
Budowę torowiska tramwajowego oraz „małej” krańcówki tramwajowej wraz z
wyposażeniem o konstrukcjami wsporczymi dla trakcji tramwajowej Wykonano
torowisko
na
skrzyżowaniach
Legnicka/Milenijna/Lotnicza
oraz
Milenijna/Popowicka, pasie rozdziału ul. Milenijnej, odcinku Milenijna – Popowicka
– Pilczycka – Pałucka – Kozanowska I – Modra – Kozanowska II, oraz częściowo w
obszarze IVa: skrzyżowaniu Dokerska/Kozanowska II, ul. Dokerskiej małej
krańcówki tramwajowej.
Wykonano torowisko od przejazdu przez ul. Kozanowską II, wzdłuż ul. Pilczyckiej
wraz z przejazdem przed ul. Gwarecką
Budowę torowiska tramwajowego wraz z wyposażeniem konstrukcjami
wsporczymi dla trakcji tramwajowej. Wykonano torowisko dwutorowe wzdłuż ulic
Pilczyckiej na odcinku od przejazdu przez ul. Pilczycką za krańcówką przy
stadionie Euro 2012 (z wyłączeniem tego przejazdu) do skrzyżowania ul.
Pilczyckiej i Gwareckiej. Wykonano przebudowę i budowę chodników i ścieżek
rowerowych oraz zasilanie trakcji tramwajowej.
Opracowanie dokumentacji projektowej ORZ wraz z uzgodnieniem i wdrożeniem,
roboty ziemne, wykopy/nasypy na całym odcinku, badania i pomiary geodezyjne,
ułożenie kabli, demontaż słupów, montaż wysięgników i opraw, przebudowę
kanalizacji TP S.A. wraz z przebudową kabla, zabezpieczenie przepustów sieci
Dialog, konstrukcję podbudowy, montaż rozjazdu i torowiska, zabudowę
sterowania i ogrzewania zwrotnic.
Montaż osprzętu trakcji.
Rozbiórki obiektów kolidujących z linią tramwajową.
Wycinki drzew i krzewów.
Przebudowę sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej.
Przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą koordynacyjną,
budowę MTKK i przebudowę sieci teletechnicznych, przebudowę i budowę
oświetlenia wraz z zasilaniem peronów, przebudowę sieci wod.-kan. wraz z
odwodnieniem układu drogowo-torowego oraz budowę studni.
Dokonano odbiorów końcowych zadania oraz prób zarówno obiektu mostowego, jak i
nowego torowiska i trakcji tramwajowej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Rozpoczęto eksploatację nowej infrastruktury.
Wartość całkowita zadania: 101 623 972,00 zł brutto.
Wykonano i zakończono wszystkie roboty dodatkowe i uzupełniające związane z
budową trasy tramwajowej w tym:
Budowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dokerskiej,
Zasilanie pawilonu handlowego,
Przebudowę kabli Fonbud.
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Wartość wykonanych prac: 604 668,00 zł brutto.
W ramach toczących się procedur związanych z wykupami gruntów w ramach zadania
„Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim
Groszu z planowanym Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów” dokonano
zapłaty odszkodowań za grunty oraz innych opłat związanych z czasowym zajęciem
gruntu na rzecz osób prywatnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Wartość zadania: 2 599 948,96 zł.
Nowa trasa tramwajowa do Stadionu przez osiedle Kozanów

-

-

-

W roku 2012 w ramach Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic:
Legnicka – Na Ostatnim Groszu z planowanym Stadionem EURO 2012 przez osiedle
Kozanów - Odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym
stadionie wykonano montaż trakcji tramwajowej.
Wartość zadania: 261 375,00 zł brutto.
Zakończono prace odbiorowe w ramach zadania: Budowa połączenia tramwajowego
skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu z planowanym Stadionem EURO
2012 przez osiedle Kozanów - Odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy
planowanym stadionie. Mimo zakończenia zadania w 2011 r. odbiory mogły zostać
przeprowadzone dopiero po wybudowaniu całego odcinka nowej trasy tramwajowej
biegnącej do Stadionu Wrocław.
W ramach zadania dodatkowego wyposażono parkingi Park&Bike zlokalizowane
w rejonie krańcówki przy stadionie w stojaki rowerowe.
Wartość zadania: 45 510,00 zł brutto.

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
-

Zakończono realizację zadania: Remont Mostu Młyńskiego Północnego. Zakres
prac obejmował:
Branża mostowa: roboty rozbiórkowe na obiekcie; odbudowę ścianek żwirowych
mostu; wykonanie płyt przejściowych; naprawy przyczółków mostu i tarasu
widokowego pomiędzy mostami; wykonanie wzmocnienie dźwigarów kratowych
mostu; przebudowę rusztu stalowego mostu; wykonanie żelbetowej płyty
pomostu; wykonanie odwodnienia mostu; wykonanie nawierzchni na jezdni;
wykonanie robót konserwatorskich i naprawczych na balustradach kamiennych
mostu oraz robót remontowe na balustradach stalowych mostu; wykonanie
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zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych; wykonanie nawierzchni i
izolacji na chodnikach mostu;
Branża torowa: roboty rozbiórkowe torowiska na dojazdach i na moście;
wykonanie podbudowy torowiska na dojeździe do mostu i międzymościu;
wykonanie elementów torowiska na moście; montaż torów z szyn tramwajowych
bez podkładów na dojeździe, moście i międzymościu;
Branża drogowa: roboty rozbiórkowe nawierzchni i chodników z kostki kamiennej;
wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodników;
ustawienie krawężników kamiennych i obrzeży; wykonanie nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej; wykonanie nawierzchni chodników;
Branża elektryczna: demontaż oświetlenia mostu; wykonanie instalacji
oświetleniowej mostu; montaż słupów oświetleniowych i opraw; budowa MSRK;
naprawa studni teletechnicznych; wykonanie instalacji iluminacji mostu.
Dokonano odbiorów zadania i rozliczono zawarty kontrakt.
Wykonawca POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.
Wartość zadania 4 049 994,98 zł brutto.
Zakończono realizację zadania: Remont Mostu Młyńskiego Południowego. Zakres
prac obejmował:
Branża mostowa: roboty rozbiórkowe na obiekcie; naprawy przyczółków mostu;
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rusztu stalowego;
Branża torowa: roboty rozbiórkowe torowiska na dojazdach i na moście;
Branża drogowa: roboty rozbiórkowe nawierzchni i chodników z kostki kamiennej;
przebudowa sieci wodociągowej.
Dokonano odbiorów zadania i rozliczono kontrakt. Rozpoczęto eksploatację mostu.
Wykonawca POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.
Wartość zadania 5 820 599,41 zł brutto.
W roku 2012 kontynuowano realizację zadania: Inteligentny System Transportu
na potrzeby Projektu ZSTS – etap I (zapewnienie priorytetu tramwajowego oraz
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej):
Zakończono prace instalacyjne w pojazdach MPK;
Realizowano budowę sieci pasywnej;
Realizowano prace związane z infrastrukturą sterowania ruchem na
skrzyżowaniach;
Zakończono prace związane z uruchomieniem Centrum Zarządzania ruchem i
Transportem Publicznym (CZRiTP);
Zakończono wdrażanie priorytetu dla Tramwaju Plus – etap I obejmujący
skrzyżowania w ciągu ulic Świeradowska – Bardzka – Hubska – Gliniana –
Borowska;
Zakończono realizację Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej (SDIP) – I
grupa przystanków zlokalizowanych na trasach Tramwaju Plus.
W związku z opóźnieniami w realizacji prac, zawarto aneksy do umowy z Wykonawcą
wydłużające termin realizacji zadania – Aneks nr 6 z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz
Aneks nr 7 z dnia 09 lipca 2012 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.
Wykonawca: WASCO, Gertrude.
Wydatki poniesione w 2012 r. – 11 185 987,78 zł brutto.
Wartość zadania: 42 705 000,00 zł brutto.

Procedura uzyskania dofinansowania Projektu ze środków UE oraz rozliczenia
Projektu
- Zakończono ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w Centrum Unijnych Projektów
Transportowych (CUPT).
- Zakończono opracowanie załączników do umowy o dofinansowanie.
- W dniu 06 marca 2012 r. pomiędzy CUPT a Miastem Wrocław zawarto umowę o
dofinansowanie Projektu nr POIS.07.03.00-00-006/10-00.
- Wartość Projektu:752 652 316,36 zł.
- Wartość dofinansowania UE: 362 011 247,34 zł.
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W dniu 08 sierpnia 2012 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.07.03.0000-006/10-01 wydłużający okres realizacji Projektu w związku z opóźnieniami w realizacji
zadania związanego z wdrożeniem systemu sterowania ruchem – ITS.
W dniu 06 marca 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 1 obejmujący wydatki na
zakup taboru. Postępowania przetargowe objęte wnioskiem o płatność nr 1 przeszły
uprzednią kontrolę w CUPT. CUPT akceptował wniosek w dniu 10 kwietnia 2012 r.
Refundację wydatków objętych wnioskiem o płatność nr 1 otrzymano w dniu 18 kwietnia
2012 r. Refundacja została następnie w całości przekazana Partnerowi Projektu tj. MPK
Sp. z o.o.
W dniu 13 czerwca 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 2. Dokonano korekty
wniosku zgodnie z uwagami CUPT. Wersję skorygowaną złożono ponownie w CUPT w dniu
30 sierpnia 2012 r. CUPT zatwierdził wniosek z wyłączeniem kontrolowanych zamówień
publicznych w dniu 27 września 2012 r. oraz dokonał w dniu 17 października 2012 r.
płatności I transzy środków. II transza została wypłacona Beneficjentowi w dniu 27
grudnia 2012 r. Część refundacji przekazano Partnerowi Projektu tj. MPK. Sp. z o.o.
W dniu 14 września 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 3. Dokonano korekty
wniosku zgodnie z uwagami CUPT. Wersję skorygowaną złożono ponownie w CUPT w dniu
11 grudnia 2012 r. Wniosek w trakcie weryfikacji przez CUPT.
W dniu 11 grudnia 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 4.
Przygotowano dla Projektu Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego, wymagany na
etapie uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej. Wniosek przeszedł proces opiniowania w
instytucjach odpowiedzialnych za dofinansowanie tj. w CUPT, Ministerstwie Transportu
oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dokonano niezbędnych korekt i aktualizacji
wniosku. W dniu 22 listopada 2012 r. wniosek został przekazany przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego do Komisji Europejskiej.
W roku 2012 w związku z faktem podpisania umowy o dofinansowanie oraz złożeniem
wniosków o płatność CUPT wszczął 18 postępowań kontrolnych. Postępowania te nie
zostały zakończone. Procedury będą kontynuowane w roku 2013.

Procedura wdrożenia Projektu oraz zadania związane z informacją i promocją
Projektu
- W dniu 31 marca 2012 r. uruchomiono docelowe połączenia przewidziane w Projekcie
w relacjach: Gaj – Kozanów, Gaj – Kozanów – Stadion. Od tego dnia w docelowym
układzie rozpoczęły swoje kursowanie również linie łączące Pilczyce – Stadion
Olimpijski oraz Cmentarz Grabiszyński – pl. Kromera. Trzy pierwsze połączenia
realizowane są w systemie Tramwaj Plus, liniami poznaczonymi jako 31PLUS, 32PLUS
i 33PLUS. Ostatnia z wymienionych tras funkcjonuje jako trasa średnicowa – linia nr
11. Wraz z uruchomieniem trasy tramwajowej do Stadionu możliwa stała się obsługa
imprez organizowanych na Stadionie komunikacją tramwajową realizowaną od strony
ul. Królewieckiej. Obsługa ta była niezwykle istotna podczas Turnieju UEFA EURO
2012™.
- W ramach działań związanych z informacją i promocją w Projekcie, która stanowi
wymóg uzyskania dofinansowania w roku 2012 przygotowano i przeprowadzono
kampanię w mediach. Wyprodukowano spoty reklamowe dotyczące Projektu oraz film
reklamowy do wyświetlania w pojazdach objętych dofinansowaniem. Zadanie będzie
kontynuowane w 2013 r.
Wydatki poniesione w roku 2012: 455 029,00 zł brutto.
- W ramach realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem „Budowa połączenia
tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu z planowanym
Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów” wykonano i zamontowano na początku
i końcu nowej trasy tramwajowej tablice informacyjne o dofinansowaniu Projektu.
Na realizację zadań w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w
Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I w roku 2012 poniesiono wydatki w łącznej kwocie:
121 820 561,31 zł.
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Obsługa Turnieju UEFA EURO 2012™ - kibice reprezentacji Czech, źródło: MPK. Sp. z o.o.

PROGRAM ŚCIEŻEK KULTUROWYCH CZTERECH ŚWIĄTYŃ
Celem Programu jest odtworzenie i udostępnienie Mieszkańcom i turystom wartości
kulturowych południowo-zachodniej części Starego Miasta oraz wykreowanie atrakcyjnej
trasy turystycznej ukazującej historyczną wielokulturowość oraz otwartość i
tolerancyjność współczesnego Wrocławia.
W 2012 r. osiągnięto następujące rezultaty:
- Remonty świątyń w Dzielnicy Czterech Wyznań:
Remont elewacji wschodniej i krat kościoła parafii rzymsko-katolickiej przy ul. Św.
Antoniego 30 – dotacja 155 000 zł – Miejski Konserwator Zabytków,
Remont elewacji wieży głównej Polskiego – Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego przy ul. Św. Mikołaja 40 - dotacja 200 000 zł – Miejski
Konserwator Zabytków;
- Remonty kamienic i lokali:
Remont dachu Włodkowica 7/9 - dotacja Miejski Konserwator Zabytków – 399 168
zł,
Remont elewacji i dachu Św. Antoniego 12 - dotacja Miejski Konserwator
Zabytków – 270 790,75 zł,
Zakończenie remontu kamienicy, będącej własnością w 100 % Miasta ul. Mikołaja
54/55 – II etap, wydatkowano 787 144 zł – Zarząd zasobu Komunalnego
(w sumie 1 620 275, 52 zł na przestrzeni lat 2009-2013),
- Zagospodarowanie „miejsca spotkań” róg ul. Kazimierza Wielkiego i ul. św. Antoniego
prace budowlane wraz z latarnią i małą architekturą (kosze, ławy, stojaki rowerowe,
gazony, płaskorzeźba), wydatkowano 546 275,47 zł Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Rzeźba „Kryształowa Planeta” Ewy Rossano w „miejscu spotkań”, wydatkowano 160
000 zł Wydział Kultury;
- Posadowienie latarni wzdłuż ul. Św. Antoniego – koszt 134 000 zł Tauron
(porozumienie z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta)
W roku 2012 wydatkowano 2 518 378, 22 zł na działania zw. z celem Projektu.
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SUKIENNICE
Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Sukiennic oraz ożywienie
poprzez zmianę funkcji w parterach budynku z biurowej na usługowo – handlową,
kształtowanie aranżacji przestrzeni publicznej oraz lokalizowanie ogródków.
Jesienią 2012 r. lokal przy ul. Sukiennice 12 został opuszczony przez Straż Miejską.
Docelowo planuje się uwolnić całą przestrzeń parteru Sukiennice 12 - 15 i przeznaczyć
pod nowe funkcje.
SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ - CHAMPIONS - IMPROVEMENT OF CE
REGIONS ACCESSIBILITY THROUGH AIR TRANSPORT INTERCONNECTIVITY
Na podstawie opracowanych studiów przedinwestycyjnych w ramach projektu, w czerwcu
2012 r., ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie, wdrożenie oraz czasowe
utrzymanie eksploatacji wersji pilotażowej Systemu Informacji Pasażerskiej.
Projektowany System Informacji Pasażerskiej winien umożliwić dostęp do następujących
informacji: rozkłady jazdy komunikacji publicznej; informacje o połączeniach
komunikacyjnych pomiędzy wybranymi miejscami w aglomeracji wrocławskiej;
charakterystyki tras przejazdu oraz dostępnych środków transportu; informacje o
opóźnieniach i utrudnieniach w podróży udostępniane przez przewoźników; informacje o
opłatach za korzystanie z komunikacji publicznej, sposobach zakupu biletów i sposobach
realizacji płatności. Wyszukiwarka będzie stanowić uzupełnienie istniejących systemów
informacji lotniczej, kolejowej i autobusowej.
W dalszym etapie rozwoju, System Informacji Pasażerskiej powinien umożliwić
udostępnianie pasażerom niekomercyjnej informacji turystycznej, kulturalnej, sportowej,
itp. dotyczącej aglomeracji wrocławskiej. Zgodnie z podpisana umową Wykonawca do
końca 2012 roku zrealizował etap I i II.
W sierpniu 2012 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze partnerów realizujących
inwestycję pilotażową, na którym zaprezentowano wstępne rezultaty prac nad
projektowaną wyszukiwarką połączeń komunikacyjnych. Ponadto we wrześniu i
listopadzie partnerzy z Wrocławia brali udział w ogólnych spotkaniach partnerów, na
których omówiono dotychczasowe rezultaty wynikające z realizacji projektu, m.in.
omówiono wyniki pracy nad przewodnikiem dostępności lotniczej oraz koncepcją
transportu na żądanie. W ramach projektu, przygotowano dwa kolejne wnioski o
płatność, za okres wrzesień 2011 - luty 2012 r. oraz marzec 2012 – sierpień 2012 r..
W grudniu Lider przekazał kwotę 13 455,82 euro będącą zwrotem poniesionych
wydatków w okresie wrzesień 2010 – sierpień 2011 r.
Całkowite wydatki związane z realizacją projektu w 2012 r. wyniosły 143 498,48 zł.
PROJEKT REWITALIZACJA
W okresie objętym sprawozdaniem podpisano 18 wskazań do realizacji na łączną kwotę
1 865 411,73 zł:
– 1/12 – Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla 4 projektów na kwotę 77 600,00 zł.
– 2/12 – Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko skutków rewitalizacji na kwotę 9 000,00 zł.
– 3/12 – Opracowanie wniosku aplikacyjnego - promocja WUWY na kwotę
11 000,00 zł.
– 4/12 – Stałe monitorowanie problemów rewitalizacyjnych w okresie lipiec-grudzień
2012 na kwotę 318 121,83 zł.
– 5/12 - Opracowanie koncepcji Masterplan i Oficyny na Przedmieściu Odrzańskim na
kwotę 351 829,20 zł.
– 6/12 – Zakup wyposażenia budynku przy ul. Dubois 33/35a na kwotę
85 940,10 zł.
– 7/12 – Wykonanie audytu zewnętrzny inwestycji: Policja i Schron na kwotę
47 945,00 zł.
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8/12 - Ruska 46 - wstępna koncepcja użytkowania i zagospodarowania zespołu
zabudowy na kwotę 76 284,60 zł.
– 9/12 - Leśnica - wstępna zintegrowana strategia rewitalizacji na kwotę
80 171,40 zł.
– 10/12 - Przedmieście Oławskie - wstępna zintegrowana strategia rewitalizacji na
kwotę 97 760,40 zł.
– 11/12 - Nadodrze - podwórka z udziałem mieszkańców - koncepcja programu na
kwotę 21 328,20 zł.
– 12/12 - Nadodrze - system skwerów na kwotę 38 892,60 zł.
– 13/12 - Nadodrze - modelowy projekt zagospodarowania kwartału na kwotę
44 649,00 zł.
– 14/12 - Przedmieście Oławskie - modelowy projekt zagospodarowania kwartału na
kwotę 50 380,80 zł.
– 15/12 - Nadodrze - zagadnienia związane z mieszkalnictwem na kwotę
56 580,00 zł.
– 16/12 - Opracowanie koncepcji Masterplan na Przedmieściu Oławskim na kwotę 497
928,60 zł.
– 17/12 – Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko skutków realizacji
aktualizacji Programu dla Obszaru Wsparcia wraz z uzyskaniem stanowisk opinii lub
decyzji właściwych organów na kwotę 9 040,50 zł.
– 18/12 – Stałe monitorowanie problemów rewitalizacyjnych w okresie styczeńczerwiec 2013 na kwotę 326 513,12 zł.
Przystępując do realizacji „Programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013” podpisano 22 umowy na wykonanie studiów wykonalności i programów
funkcjonalno-użytkowych na łączną kwotę 345 000 zł.
–

Tytuł projektu
"Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul.
Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu wraz z
zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjnosportowe - Etap II"

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2012

2 804 413,15

4 928 409,38

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była naprawa elewacji ceglanej i sali gimnastycznej gimnazjum,
wymiana stolarki okiennej, modernizacja wnętrza budynku, zagospodarowanie
przyległego terenu na cele rekreacyjno–sportowe oraz renowacja muru ogrodzeniowego.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

Tytuł projektu
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia
poprzez kompleksowa rewitalizacje wnętrza
podwórzowego w obrębie ulic Jagiellończyka,
Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2012

1 945 680,33

3 455 933,89

Opis projektu
Projekt polegał na rewitalizacji wnętrza podwórzowego znajdującego się w obrębie ulic
Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka. Do rewitalizacji przeznaczono
obszar o powierzchni ok. 14417 m2. Realizację prac związanych z robotami budowlanymi
podzielono na dwie części. W zakres robót weszło:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
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niwelacja terenu, usuniecie gruzu,
wykonanie robót fundamentowych, boisk sportowych, trybun,
montaż obiektów architektonicznych, elementów małej architektury,
wykonanie urządzeń sportowych i miejsc rekreacji,
zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja zieleni, założenie
wykonanie nasadzeń.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

-

Lata
realizacji

Tytuł projektu

Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia
poprzez kompleksowa rewitalizacje budynku przy
ul. Roosevelta 5a na cele kulturalne wraz z 2010-2012
remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulic
Słowiańska, Roosevelta, Jedności Narodowej

trawników,

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

1 193 039,02

2 088 019,73

Opis projektu
Realizacja projektu miała na celu rewitalizację wnętrza podwórzowego w kwartale ulic
Słowiańska, Roosevelta, Jedności Narodowej wraz z budynkiem na cele kulturalne. W
ramach przedmiotowego projektu planowano przeprowadzenie m.in. następujących prac
związanych z rewitalizacją podwórza zajmującego powierzchnie 9073 m2:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- niwelacja terenu, usuniecie gruzu,
- wykonanie robót fundamentowych, boisk sportowych, trybun,
- montaż obiektów architektonicznych, elementów małej architektury,
- wykonanie urządzeń sportowych i miejsc rekreacji,
- zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja zieleni, założenie trawników,
wykonanie nasadzeń.
Poza rewitalizacją podwórza w ramach przedmiotowego projektu rewitalizacji został
poddany budynek warsztatowy objęty ochroną konserwatorską, zlokalizowany przy ul.
Roosevelta 5a, który został zaadoptowany na cele kulturalne.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

Modernizacja zespołu budynków Liceum
Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9
we Wrocławiu - Etap II

2010-2012

2 516 505,60

4 422 433,47

Opis projektu
Celem projektu była rewitalizacja kompleksu budynków I LO, która obejmowała:
- elewację, w tym naprawę tynków, oczyszczenie i uzupełnienie elementów kamiennych,
naprawę elementów sztukatorskich nad oknami,
- modernizację kanalizacji deszczowej,
- remont ogrodzenia,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.
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Tytuł projektu
Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni
publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru
Wsparcia – przebudowa zieleńca przy pl.
Strzeleckim

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2012

1 032 105,90

1 827 944,38

Opis projektu:
Realizacja projektu miała na celu przebudowę zieleńca przy pl. Strzeleckim we Wrocławiu
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, która zaspokoi potrzeby mieszkańców terenu
Nadodrza w zakresie wypoczynku biernego i czynnego.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu
polityki poprawy bezpieczeństwa na obszarze
wsparcia

2010-2012

1 524 821,39

2 679 207,38

Opis projektu:
W ramach projektu planowane było zlokalizowanie 40 punktów kamerowych na terenie
dzielnicy Śródmieście we Wrocławiu, zwłaszcza w rejonie miejsc ujętych w projektach
dotyczących Rewitalizacji Obszaru Wsparcia celem poprawy bezpieczeństwa.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

Tytuł projektu
Utworzenie lokalnego Centrum Rozwoju
Zawodowego

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2008-2013

3 361 423,45

6 026 588,07

Opis projektu
Działania w ramach projektu skupione są wokół rewitalizacji kompleksu XIX – wiecznych
budynków przemysłowych położonych przy ul. Dubois 33-35 we Wrocławiu. Nowa funkcja
obiektu – Centrum Rozwoju Zawodowego – łączy w sobie wielowymiarowe działania
związane z edukacją zawodową, w szczególności rzemiosło artystyczne, nowoczesny
design. Całość koncepcji zaplanowano tak, by można było realizować pełny cykl
edukacyjny: wytwarzanie na warsztatach i zajęciach praktycznych, nauka zarządzania,
marketingu i przedsiębiorczości, działalność banku staży i praktyk, wystawy wyrobów,
zaawansowane prezentacje multimedialne lokalnych wyrobów.
W ramach projektu zostanie zrewitalizowana nieruchomość położona przy ul. Dubois
33/35. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:
- remont i przebudowa budynków przemysłowych,
- przystosowanie pomieszczeń do nowej funkcji,
- zapewnienie warunków odpowiadających obecnym przepisom p. poż.
- likwidacja ewentualnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie placu z ogrodzeniem i murem,
- prace zabezpieczające wolnostojącego komina.
Stan realizacji:
Zakończenie realizacji przewidywane na rok 2013.
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Tytuł projektu
Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni
publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru
Wsparcia - przebudowa zieleńca przy ul.
Pomorskiej - Kaszubskiej

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2009-2012

1 206 300,90

2 144 120,38

Opis projektu
Przedmiotem realizacji projektu była przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej –
Kaszubskiej we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, która zaspokoi
potrzeby mieszkańców terenu Nadodrza w zakresie wypoczynku biernego i czynnego.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

Tytuł projektu
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia
poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrza
podwórzowego w obrębie ulic Rydygiera,
Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2012

727 117,05

1 270 109,38

Opis projektu
Celem ogólnym projektu była poprawa warunków życia mieszkańców poprzez
przeciwdziałania marginalizacji obszarów kamienicowej zabudowy mieszkaniowej, na
której nasilają się negatywne zjawiska społeczne oraz ulega degradacji stan fizyczny
przestrzeni publicznej.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.
Tytuł projektu
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia
poprzez kompleksową rewitalizację budynku przy
ul. Jagiellończyka 10a na cele kulturalne wraz z
remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulic
św. Wincentego, Chrobrego, Jagiellończyka,
Rydygiera

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2013

2 466 256,90

4 312 100,86

Opis projektu
Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez
przeciwdziałania marginalizacji obszarów kamienicowej zabudowy mieszkaniowej, na
której nasilają się negatywne zjawiska społeczne oraz ulega degradacji stan fizyczny
przestrzeni publicznej.
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie wyburzeń obiektów oraz uporządkowanie terenu,
realizację uzbrojenia terenu i zagospodarowanie wnętrza podwórzowego, przebudowę
budynku przy ul. Jagiellończyka 10a z przeznaczeniem na ośrodek kulturalnodydaktyczny.
Stan realizacji:
Zakończenie realizacji przewidywane w roku 2013.
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Tytuł projektu
Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni
publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru
Wsparcia - przebudowa Parku Staszica

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2012

3 323 489,38

5 839 805,50

Opis projektu:
Realizacja projektu ma na celu przebudowę Parku Staszica we Wrocławiu wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, która zaspokoi potrzeby mieszkańców terenu
Nadodrza w zakresie wypoczynku biernego i czynnego.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

Tytuł projektu
Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia kluczowego elementu infrastruktury służącej
społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we
Wrocławiu

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2012

2 753 642,61

5 018 439,18

Opis projektu:
Projekt miał na celu rewitalizację kompleksu oficyn na potrzeby MOPS. W
zrewitalizowanych budynkach zostanie uruchomiony ośrodek interwencji kryzysowej dla
kobiet z dziećmi, placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego, ośrodek
interwencji kryzysowej w tym dla osób niepełnosprawnych, hostel dla wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, klub samopomocy. Cele
projektu zostaną osiągnięte poprzez kompleksową modernizację zespołu oficyn i ich
adaptację na nowe funkcje (wraz z zakupem wyposażenia).
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.
Tytuł projektu

Poprawa jakości na obszarze wsparcia poprzez
kompleksową rewitalizacje wnętrza
podwórzowego w obrębie ulic pl. Staszica,
Chrobrego, św. Wincentego

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

2010-2012

1 241 880,39

Wartość
całkowita
projektu (zł)

714 063,86

Opis projektu
Projekt był realizowany na obszarze wnętrza podwórzowego położonego w obrębie ulic pl.
Staszica, ul. Chrobrego, ul. Św. Wincentego. Celem ogólnym projektu była poprawa
warunków życia mieszkańców poprzez przeciwdziałania marginalizacji obszarów
kamienicowej zabudowy mieszkaniowej, na której nasilają się negatywne zjawiska
społeczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni publicznej. Zakres robót:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- niwelacja terenu, usuniecie gruzu,
- wykonanie robót fundamentowych, boisk sportowych, trybun,
- montaż obiektów architektonicznych, elementów małej architektury,
- wykonanie urządzeń sportowych i miejsc rekreacji,
- zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja zieleni, założenie trawników,
wykonanie nasadzeń.
Stan realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.
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Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2010-2012

870 297,17

1 516 807,84

Tytuł projektu
Poprawa jakości na obszarze wsparcia poprzez
kompleksową rewitalizacje wnętrza
podwórzowego w obrębie ulic Paulińska, św.
Macieja, Henryka Brodatego, Rydygiera

Opis projektu
Projekt był realizowany na obszarze wnętrza podwórzowego pomiędzy ulicami: Paulińska,
L. Rydygiera, H. Brodatego, Pl. Św. Macieja we Wrocławiu. Planowany obszar podwórza
do rewitalizacji wynosił: 7760 m2.
Celem ogólnym projektu była poprawa warunków życia mieszkańców poprzez
przeciwdziałania marginalizacji obszarów kamienicowej zabudowy mieszkaniowej, na
której nasilają się negatywne zjawiska społeczne oraz ulega degradacji stan fizyczny
przestrzeni publicznej. Zakres robót:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- niwelacja terenu, usuniecie gruzu,
- wykonanie robót fundamentowych, boisk sportowych, trybun,
- montaż obiektów architektonicznych, elementów małej architektury,
- wykonanie urządzeń sportowych i miejsc rekreacji,
- zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja zieleni, założenie trawników,
wykonanie nasadzeń.
Stan realizacji projektu
Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.
REWITALIZACJA FUNKCJONALNO – INFRASTRUKTURALNA PSIEGO POLA
Rewitalizacja funkcjonalno – infrastrukturalna Psiego Pola to realizowany program
odnowy zdekapitalizowanej części miasta. Celem projektu jest stworzenie Centrum dla
północno-wschodnich osiedli Wrocławia jako atrakcyjnej, zorientowanej na użytkownika
przestrzeni publicznej służącej zatrudnieniu, życiu, edukacji i rekreacji. Zostanie to
uczynione poprzez:
- skoordynowane działania planistyczne (opracowanie MPZP);
- remont i modernizację infrastruktury mieszkaniowej;
- remont, modernizację i kreację obiektów infrastruktury handlowo-usługowej;
- przebudowę układu komunikacyjnego;
- działania faktyczne wprowadzające ład urbanistyczny;
- kreację obiektów pełniących funkcje centrotwórcze na skalę lokalną (np. pasaż
handlowy, dom kultury, biblioteka, mediateka);
- kreację lub remont infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (kompleks sportoworekreacyjny, zieleń, sanacja płyty lokalnego Ryneczku).
Pod względem zarządczym Zespół Zarządzania Projektami odpowiada za „pozadrogowy”
komponent projektu, w szczególności za planowanie, koordynację działań pomiędzy
różnymi jednostkami realizującymi (ZZK, ZIM, WLM, BRG) oraz podmiotami
zewnętrznymi (TBS, Rada Osiedla itp.).
W okresie objętym sprawozdaniem, w ramach II naboru, zostało zgłoszonych 5 projektów
i pod koniec 2012 r., na 4 z nich podpisano umowę o dofinansowanie:

Tytuł projektu
Rewitalizacja kamienic komunalnych położonych przy
ul. Chrobrego 34A, Niemcewicza 34, Rydygiera 43 we
Wrocławiu
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Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2013-2014

33 707,29

2 500 000,00

Tytuł projektu
Dziedziniec artystyczny – adaptacja budynków
oficynowych i wnętrza podwórzowego przy
ul. Rydygiera 25 – 27 we Wrocławiu na otwarte
pracownie artystyczne

Tytuł projektu
Kompleksowe zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego w obrębie ulic Dubois, Kurkowej,
Otwartej, Pomorskiej we Wrocławiu

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2011-2014

49 994,55

2 000 000,00

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2011-2014 1 219 344,62 2 500 000,00

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

Program działań promocyjnych służących wzmocnieniu
rozpoznawalności osiedla WUWA we Wrocławiu jako 2013-2014
atrakcji turystycznej obszaru wsparcia

90 345,53,

200 000,00

Tytuł projektu

PROGRAM REWITALIZACJI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO WUWA WE
WROCŁAWIU
Program ma na celu przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji, wzorcowego osiedla
WUWA, które powstało w 1929 r. w ramach zorganizowanej przez Śląski Oddział
Werkbundu wystawy „Mieszkanie i Miejsce Pracy” (Wohung und Werkraum Ausstellung).
Osiedle WUWA jest unikatowe w skali światowej, ponieważ i jest jednym z ośmiu
wzorcowych osiedli, które powstały w Europie w końcu lat 20-tych i na początku lat 30tych XX wieku. W ramach wystawy pokazano rozwiązania nowatorskie nie tylko w sferze
architektonicznej ale też funkcjonalnej i technologicznej, które miały ogromny wpływ na
dalszy rozwój architektury mieszkalnej.
Program ma charakter innowacyjny, ponieważ zakłada stworzenie nowego modelu
sterowania, zarządzania i finansowania przy jednoczesnym zaangażowaniu podmiotów
publicznych i prywatnych.
W ramach programu planowanych jest szereg przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym
m.in.:
Rozwój turystyki aktywnej obszaru wsparcia poprzez rewitalizację przestrzeni
publicznych obszaru WUWA we Wrocławiu;
Program działań promocyjnych służący wzmocnieniu rozpoznawalności osiedla WUWA
we Wrocławiu jako atrakcji turystycznej obszaru wsparcia;
Program dotacji celowej dla właścicieli nieruchomości opracowany i prowadzony przez
miejskiego konserwatora zabytków.
Lata
realizacji

Tytuł projektu

Rozwój turystyki aktywnej obszaru wsparcia poprzez
rewitalizację przestrzeni publicznych obszaru WUWA we
Wrocławiu
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Wkład UE
(zł)

2011-2014 3 314 635,00

Wartość
całkowita
projektu (zł)

6 500 000,00

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast
województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i
ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Realizacja projektu
przyczyni się do:
• Poprawy jakości oferty turystycznej Miasta Wrocławia poprzez zagospodarowanie
przestrzeni publicznej i stworzenie nowej trasy turystycznej dla mieszkańców i
przyjezdnych,
• Zrewitalizowania unikatowego w skali światowej, wzorcowego urbanistycznie osiedla
WUWA,
• Zwiększenia dostępu do kultury poprzez stworzenie systemu informacji o architekturze i
urbanistyce okresu międzywojennego.
Stan realizacji:
Na podstawie umowy nr 2/ZZP/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. została opracowana
kompletna dokumentacja projektowa dla rewitalizacji przestrzeni publicznych osiedla
WUWA. Pracownia projektowa BASIS działając w imieniu zamawiającego – ZZP:
• Opracowała projekt budowlany (styczeń 2012 r.);
• Uzyskała wszystkie niezbędne decyzje administracyjne (pozwolenie konserwatorskie
oraz pozwolenie na budowę - marzec 2012 r.);
• Przygotowała projekt wykonawczy (grudzień 2012 r.).
Na koniec 2012 r. inwestycja posiadała komplet dokumentacji niezbędnej do aplikowania
o środki unijne w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu
Program działań promocyjnych służący wzmocnieniu
rozpoznawalności osiedla WUWA we Wrocławiu jako
atrakcji turystycznej obszaru wsparcia

Lata
realizacji

Wkład UE
(zł)

Wartość
całkowita
projektu (zł)

2012-2014

90 345,53

200 000,00

Opis projektu:
Celem projektu jest uruchomienie potencjału kulturowego osiedla WUWA do podniesienia
atrakcji turystycznej Wrocławia poprzez podjęcie działań promocyjnych kreujących nowa
markę „WUWA” i sprzyjającej rozwojowi turystyki kulturowej.
Stan realizacji:
W dniu 28 marca 2012 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Od marca do
września 2012 r. trwała formalna i merytoryczna weryfikacja złożonych przez
Beneficjenta dokumentów. Procedura aplikacyjna została pomyślnie zakończona decyzją
Zarządu Województwa Dolnośląskiego we wrześniu 2012 r., przyznającą dofinansowanie
dla przedmiotowego projektu. W dniu 14 grudnia 2012 r. została podpisana umowa o
dofinansowanie dla projektu.
PRZEBUDOWA TEATRU MUZYCZNEGO CAPITOL WE WROCŁAWIU
Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu
poprzez adaptację istniejącego budynku z salą teatralną dawnego kinoteatru CAPITOL,
adaptację istniejącego budynku Odra-Film i dziedzińca łączącego budynki oraz pokrycie
wolnych przestrzeni szklanym zadaszeniem. Realizacja projektu pozwoli m.in. rozszerzyć
wachlarz oferty repertuarowej, zwiększyć komfort uczestniczenia w spektaklach i
zapewnić artystom bardziej komfortowe warunki pracy.
W ramach projektu „Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu” w 2012 r.
zrealizowano następujące zadania i prace:
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-

-

Kontynuowano prace budowlane, realizowane przez firmę WARBUD S.A. Zamknięto
stan surowy nowego budynku od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nowego
budynku od ul. Świdnickiej, nowego budynku od ul. Bogusławskiego. Podjęto prace
konserwatorskie w budynku głównym Teatru, obejmujące zabytkowe foyer oraz
widownię. Odtworzony zostały złocenia i srebrzenia sufitu i ścian oraz posadzka
parkietowa. Zainstalowano nową technologie sceny, w tym cztery zapadnie sceniczne,
kieszeń na scenę obrotowa, wciągarki do sztankietów dekoracyjnych. Stan
zaawansowania robót na koniec roku wyniósł: roboty konstrukcyjno–budowlane–
100%, roboty instalacyjne–75%, roboty wykończeniowe 70%.
W ramach działań promocyjnych kontynuowano realizowaną umowę na rozbudowę
strony internetowej Teatru Muzycznego Capitol. Na podstronie dotyczącej przebudowy
znajdują się aktualne informacje dotyczące projektu, zdjęcia z budowy, wizualizacje,
podgląd z kamery, materiały dla prasy. Zorganizowano także prestiżowy recital dla
potencjalnych sponsorów i mecenasów nowego Teatru.
Podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie przesuwający datę kwalifikowania
wydatków w ramach projektu na 30 września 2013 r. w związku z wyznaczoną na 28
września 2013 r. uroczystą inauguracją Teatru przedstawieniem, pt.: „Mistrz i
Małgorzata” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 145 242 095,64 zł, z czego koszty projektu w
ramach
wniosku
o
dofinansowanie
ze
środków
unijnych
wynoszą
119 195 225,27 zł - jest to wartość netto inwestycji, pozostałą kwotę –
26 046 870,37 zł stanowią wydatki pozaprojektowe, w tym VAT. Kwota
dofinansowania – 80 000 000 zł.
W roku 2012 w ramach projektu wydatkowano 46 127 447,23 zł, z czego
37 303 273,25 zł w ramach kosztów projektowych oraz 8 824 173,98 zł w ramach
wydatków pozaprojektowych.
PMZ2 – PARTYCYPACYJNY MODEL ZMIANY ZACHOWAŃ UCZESTNIKÓW
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Celem projektu jest stworzenie Partycypacyjnego modelu zmiany zachowań uczestników
przestrzeni miejskiej (PMZ2) poprzez:
- potwierdzenie w polskich warunkach reguł interakcji społecznych między uczestnikami
w odniesieniu do rodzaju przestrzeni publicznej, w której reguły występują;
- dostosowanie do polskich warunków formalnych modelowego rozwiązania
proceduralnego w zakresie zarządzania przestrzenią ruchu drogowego;
- przetestowanie w polskich warunkach rozwiązań inżynieryjnych;
- zastosowanie narzędzi informatycznych wspierających procedury decyzyjne w
przedmiotowym zakresie.
W ramach projektu wypracowane zostanie zintegrowane podejście do zarządzania
ruchem, czerpiące z europejskich doświadczeń shared - space, czyli przestrzeni
wspólnej, w której zmniejszenie zakresu regulacji przestrzeni miejskiej pozwoliło na:
- zwiększenie przepustowości skrzyżowań,
- zwiększenie płynności ruchu,
- znaczne zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych.
Efekt uzyskano dzięki dostosowaniu rozwiązań planistycznych oraz zarządczych do
społecznych reguł obowiązujących w interakcjach drogowych
Zalety wypracowania modelu PMZ2:
- PMZ2 to model unikatowy na skalę ogólnopolską – nikt jeszcze nie wdrażał shared –
space;
- PMZ2 to model o kluczowym znaczeniu dla:
-praktyki inżynierskiej w polskich warunkach społecznych;
-interpretacji danych liczbowych dostępnych dzięki badaniom i z sytemu ITS;
-planowania przestrzeni i działań architektonicznych w pasie drogowym;
- partycypacyjny charakter modelu przygotuje Mieszkańców na planowane zmiany;
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ewentualna skuteczność rozwiązań shared-space z uwagi na koszty niższe niż koszty
inwestycji miałaby kluczowe znaczenie dla wspólnot samorządowych;
wdrożenie modelu może korzystnie wpłynąć na zwiększenie przepustowości
skrzyżowań.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Gmina Wrocław (Lider), Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej i Centrum Rozwiązań Systemowych.
Planowana wartość projektu: 1 860 000 euro, z czego 5% stanowi wkład własny,
45% dofinansowanie z NFOŚ, 50 % dofinansowanie z UE.
Lata realizacji : VI 2012-VI 2016
W lipcu 2011 r. został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ)
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków unijnych, który przeszedł pozytywnie
pierwszy etap oceny. W kwietniu 2012 r. Komisja Europejska odrzuciła wniosek na
drugim etapie oceny. W związku z powyższym i brakiem alternatywnego źródła
finansowania projekt został zawieszony.
PROGRAM SENIOR
Realizacja projektu ma na celu reorganizację funkcjonującego obecnie systemu usług
opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku. Działania planowane w tym zakresie
zostały ukierunkowane przede wszystkim na:
− rozbudowę infrastruktury z uwzględnieniem zróżnicowania zakresu i standardu
świadczonych usług,
− poprawę jakości usług opiekuńczych w celu jak najdłuższego zatrzymania osób
starszych w społeczeństwie,
− obniżenie kosztów Miasta na zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym.
W ramach projektu planowana jest realizacja zadań, których odbiorcami będą:
− osoby wymagające opieki całodobowej,
− osoby samodzielne wymagające częściowego wsparcia w codziennym życiu,
− osoby wymagające dziennej opieki instytucjonalnej,
− osoby wymagające opieki w miejscu zamieszkania.
Projekt „Senior” jest bardzo istotnym elementem polityki społecznej Miasta. Jego
realizacja jest niezbędna z punktu widzenia zachodzących zmian demograficznych.
Wynikiem planowanych działań ma być kompleksowy, unikatowy na skalę kraju,
zbudowany i zdywersyfikowany zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami społeczeństwa
system opieki nad osobami starszymi.
Realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu jest uzależniona od dostępności
środków na ich realizację. W 2012 r. zostały wykonane następujące prace:
− kontynuacja rozmów z potencjalnymi inwestorami.
− uzyskanie zgody na przebudowę 3 dziennych domów pomocy społecznej
od właścicieli obiektów, w których mieszczą się placówki,
− uzyskanie pozwoleń na przebudowę 3 dziennych domów pomocy społecznej,
− przebudowa dziennego domu pomocy społecznej przy ul. Żeromskiego,
− zmiana funkcji i uruchomienie dziennego domu pomocy społecznej przy ul.
Żeromskiego,
− zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, które będą korzystać z usług
DDPS przy ul. Żeromskiego i dostawa auta,
− uzyskanie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego na zmianę funkcji DPS przy ul. Mącznej
i zwiększenie liczby miejsc o 30,
− adaptacja pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Mącznej i uruchomienie
30 nowych miejsc,
− częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego „Przebudowa starego hotelu na Zakrzowie z przeznaczeniem na
Ośrodek Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Mężczyzn”,
− przeprowadzenie szkoleń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób
starszych oraz kadry koordynującej świadczenie usług opiekuńczych,
− wdrożenie procedur działania dla organizatorek usług opiekuńczych,
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uruchomienie pilotażu Indywidualnego Planu Wsparcia Klienta.
podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
− analiza sytuacji klientów korzystających z usług opiekuńczych pod kątem możliwości
zastąpienia tych usług efektywniejszymi formami pomocy dziennej,
− analiza możliwości zorganizowania cateringu dla osób korzystających z usług
opiekuńczych,
− przeprowadzenie badań zadowolenia klientów z usług opiekuńczych,
− uruchomienie numeru telefonu dla klientów i opiekunek w związku z koniecznością
zapewnienia ciągłości opieki w dni wolne od pracy,
− przygotowanie dokumentacji do konkursu na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
− współpraca z NGO i podmiotami zewnętrznymi,
− działania informacyjno-promocyjne.
Planowany koszt realizacji programu to około 25 mln zł.
UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH WE WROCŁAWIU

Celem realizacji projektu było zapewnienie miejsc w przedszkolach dla mieszkańców
Wrocławia. W wyniku zmiany przepisów dot. wieku dzieci objętych obowiązkiem
szkolnym skutkującej brakiem wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach. Wydział
Edukacji oszacował, że w roku szkolnym 2012/2013 powinno się pojawić ok. 2 400
nowych miejsc.
Po analizach wytypowano 3 grupy zadań wchodzących w zakres projektu:
- Zadania realizowane we współpracy z Fundacją Familijny Poznań, tj. budowa
6 przedszkoli modułowych (825 miejsc), adaptacja obiektu gminnego na przedszkole
(125 miejsc), utworzenie 2 punktów przedszkolnych (75 miejsc),
- Zadania realizowane przez Miasto polegające na adaptacji lub remoncie 11 obiektów
gminnych na przedszkola (870 miejsc),
- Powiększenie grup w funkcjonujących przedszkolach.
Większość miejsc została uruchomiona z dniem 1 września 2012 r., pozostałe miejsca
będą uruchamiane sukcesywnie do końca I kw. 2013 r. W 2012 r. zostały wykonane
następujące prace:
− wyznaczenie lokalizacji pod nowe przedszkola oraz nieruchomości, które mogą być
zaadaptowane na przedszkola,
− określenie zakresu projektu, kosztów oraz terminów realizacji poszczególnych zadań
w ramach projektu,
− uzgodnienia z władającymi nieruchomościami, na których powstaną przedszkola oraz
formalne przejęcie nieruchomości (zawarcie umów użyczenia, ustanowienie trwałego
zarządu dla wybranych nieruchomości),
− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych zadań,
− pozyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań,
− przygotowanie terenów pod przedszkola modułowe,
− dostawa i montaż modułów,
− budowa niezbędnych przyłączy do przedszkoli modułowych,
− zagospodarowanie terenów wokół przedszkoli wraz z utworzeniem placów zabaw,
− adaptacja budynków gminnych na potrzeby przedszkoli,
− wyposażenie przedszkoli,
− uruchomienie z dniem 1 września 2012r. 6 przedszkoli modułowych, 9 przedszkoli
w budynkach gminnych oraz 2 punktów przedszkolnych (pozostałe miejsca będą
uruchamiane sukcesywnie do końca I kw. 2013r.),
− rekrutacja dzieci oraz kadry do nowych przedszkoli,
− działania informacyjno-promocyjne.
Projekt zrealizowano we współpracy z Fundacją Familijny Poznań. Fundacja postawiła
i wyposażyła przedszkola modułowe, wyremontowała jeden z budynków gminnych oraz
przygotowała punkty przedszkolne. Nowe przedszkola uzyskały statut placówek
publicznych i są prowadzone przez Fundację. Koszty realizacji ww. prac oraz eksploatacji
nowych placówek ponosi Fundacja.
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Realizatorem prac inwestycyjnych po stronie Miasta jest Zarząd inwestycji Miejskich. ZIM
wykonał budowę przyłączy oraz elementów zagospodarowania terenów pod przedszkola
modułowe, a także przeprowadził remonty/przebudowy 11 nieruchomości gminnych
przeznaczonych na przedszkola. Ponadto Miasto wyposażyło przedszkola zaadaptowane
przez ZIM. Nadzór nad realizacją tego zadania miał WED.
Koszt realizacji wszystkich prac po stronie Miasta wyniósł 8.343.800zł.
Całość prac koordynował kierownik projektu z Zespołu Zarządzania Projektami.
OPTYMALIZACJA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Realizacja
projektu
ma
na
celu
inwentaryzację
i
optymalizację
sposobu
zagospodarowania nieruchomości gminnych poprzez określenie najbardziej efektywnego
sposobu użytkowania poszczególnych nieruchomości oraz wyznaczenie nieruchomości,
które mogą być przeznaczone do sprzedaży. Zasób nieruchomości Gminy Wrocław jest
bardzo duży, a zarządzanie nim zdywersyfikowane pomiędzy różne wydziały UMW i
jednostki podległe. W katastrze miejskim można odnaleźć podstawowe informacje na
temat poszczególnych nieruchomości, ale często wiedza ta jest niewystarczająca. Część z
nich nie jest wykorzystywana w efektywny sposób i przysparza Gminie strat lub pozbawia
potencjalnych zysków. W związku z powyższym, zaistniała potrzeba zinwentaryzowania
nieruchomości przez podmioty nimi zarządzające, a następnie przeprowadzenia
szczegółowej analizy sposobu ich zagospodarowania. Na tej podstawie możliwe będzie
wyodrębnienie tych nieruchomości, które Gmina powinna sprzedać oraz tych, dla których
należy zmienić sposób użytkowania, po to, aby optymalnie wykorzystywać zasoby
gminne.
Planowany termin realizacji projektu to IV kw. 2012 r. – IV kw. 2013 r.
W 2012 r. zostały wykonane następujące prace:
− Opracowanie wykazu nieruchomości gminnych w oparciu o dane z katastru,
− Analiza wykazu nieruchomości z katastru wg wybranych kryteriów,
− Inwentaryzacja nieruchomości DSS,
− Analiza wykazu nieruchomości będących w dyspozycji MOPS,
− Opracowanie kart wybranych nieruchomości będących w dyspozycji MOPS,
− Analiza wykazu nieruchomości będących w dyspozycji WZD,
− Opracowanie kart wybranych nieruchomości będących w dyspozycji WZD.
Prace nad projektem będą kontynuowane w roku 2013.
REWITALIZACJA WNĘTRZA KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU,
POPRZEZ REKONSTRUKCJĘ ORGANÓW MICHAELA ENGLERA
Bazylika pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu, zwana także kościołem
garnizonowym. Kościół usytuowany jest na placu pomiędzy ulicami Kiełbaśniczą,
Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety przy północno-zachodnim narożniku wrocławskiego
rynku. Bogate wyposażenie kościoła i dużą część oryginalnej zabudowy strawiły jednak
trzy pożary, które miały miejsce w roku 1960, 1975 i 1976. Ostatni pożar prawie
całkowite strawił drewniane wyposażenie kościoła w tym unikatowy instrument
organowy. Organy w kościele pw. św. Elżbiety były najbogatszym instrumentem
ówczesnego Śląska. Oprócz walorów muzycznych wspaniały prospekt organów budził
zachwyt swoim wyglądem – złocony i polichromowany, ozdobiony drewnianymi figurami
aniołów, proroków Starego Testamentu oraz personifikacjami harmonii i dysonansu
autorstwa Johanna Albrechta Siegwitza z Bambergu. Po pożarze w 1976 r. bazylika p.w.
św. Elżbiety została odbudowana, ale pusta empora organowa wciąż przypomina o
utracie jednego z najwspanialszych ówczesnych instrumentów w tej części Europy. Choć
od pożaru upłynęło ponad 35 lat, organy wciąż funkcjonują jako znak rozpoznawczy
świątyni. Tak silna identyfikacja spalonych organów z kościołem św. Elżbiety jest
kluczowym argumentem przemawiającym za odbudową prospektu. Organy to także
wyjątkowy instrument koncertowy. Elżbietańskie organy z pewnością zachęciłyby do
przyjazdu do Wrocławia artystów i melomanów z całej Europy. Ich potencjał doskonale
wpiszą się w wydarzenia związane z przyznaniem Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy
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Kultury 2016, a szczególnie w takie imprezy jak Wrocławskie Lato Organowe,
Międzynarodowy Festiwal Organowy czy wreszcie Międzynarodowy Festiwal Wratislavia
Cantans. Obecnie świątynia ta pełni
niewątpliwie, obok swojej podstawowej –
liturgicznej, również funkcję reprezentacyjną. Od ośmiu stuleci jest ona „świątynią rajców
miejskich”, którzy identyfikowali się z tym miejscem. Doceniając historyczne dziedzictwo
minionych epok, wartość wkładu poprzednich pokoleń w obudowę bazyliki, Władze Miasta
postanowiły wesprzeć działania zmierzające do tego aby Wrocław odzyskał jedną ze
swoich najsłynniejszych wizytówek.
Ponadto realizacja Projektu przyczyni się do: przywrócenia świątyni pierwotnego wyglądu i
charakteru, ochrony polskiego dorobku kulturowego oraz dalszego rozwoju Miasta poprzez
podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,
Środki niezbędne na realizację Projektu, zostaną pozyskane z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.
- Nazwa Programu: „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”,
- Obszar Priorytetowy: „Ochrona dziedzictwa kulturowego”,
- Operatorem Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Planowany termin naboru wniosków do MF EOG – I kwartał 2013 r.
Zadania wykonane:
- Pozwolenie konserwatorskie Decyzja Nr 710/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. –
uzyskano,
- Pozwolenie na budowę, Decyzja Nr I-W-25/12 z dnia 30 października 2012r. –
uzyskano,
- Pismo Parafii do Gminy Wrocław o udzielenie pożyczki na realizację zadania –
przygotowane,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania – sporządzono.
- Kosztorysy inwestorskie – sporządzono,
- List intencyjny – trwają rozmowy na temat uszczegółowienia zapisów listu,
- Promocja inwestycji - zrealizowana poprzez przygotowanie albumów.
- Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie do MF EOG - zawarto umowę z
wykonawcą,
- Na Kolegium Prezydenta dnia 28 stycznia 2013 r., Projekt rekonstrukcji organów
został ujęty na liście projektów kulturalnych Europejskiej Stolicy Kultury 2016,
Zadania planowane:
Studium wykonalności - II kwartał 2013r.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami - II kwartał 2013r.
Powyższe zadania zostaną zrealizowane w przypadku ogłoszenia naboru do MF EOG.
WROCŁAWSKIE WZORCOWE OSIEDLE MIESZKANIOWE NOWE ŻERNIKI
Inicjatywa wybudowania wzorcowego osiedla mieszkaniowego została zgłoszona przez
środowisko wrocławskich architektów reprezentowanych przez Dolnośląską Okręgową Izbę
Architektów oraz Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Patronat nad tą
inicjatywą objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
Projekt historycznie nawiązuje do wybudowanego w 1929 r. zespołu mieszkaniowego na
wystawę „Mieszkanie i miejsce pracy” (Wohnung und Werkaum” – WUWA). W pobliżu
Terenów Wystawowych i Hali Stulecia Powstało powstało wówczas, w ciągu 3 miesięcy, 14
obiektów o różnorodnej formie od budynków wielokondygnacyjnych do niskiej zabudowy
jednorodzinnej a także przedszkole oraz dom hotelowy dla osób samotnych.
Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie Wzorcowego Zespołu
Mieszkaniowego odpowiadającego potrzebom nowoczesnego miasta oraz jego aktywnych
mieszkańców. Propozycja ma być alternatywą do „produkcji taśmowej” mieszkań, mocno
ujednoliconej, ilościowo niedostatecznej i nie zawsze jakościowo zadowalającej oferty
generowanej przez rynek. Rozwiązania projektowe powinny być pochodną obecnych
realiów
społeczno-gospodarczych,
równocześnie
umożliwiając
przekształcenia
i
modyfikacje prognozowane w okresie najbliższych 10 lat. Propozycje architektoniczne przy
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zachowanych wysokich wymaganiach estetycznych i ekologicznych powinny uwzględniać
czynniki ekonomiczne. Wrocławski Wzorcowy Zespół Mieszkaniowy „NOWE ŻERNIKI” ma
być jedną z wizytówek Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.
Uwarunkowania - Wzorcowe osiedle mieszkaniowe powstanie na os. Żerniki w obszarze
ograniczonym od północy ul. Kosmonautów, w sąsiedztwie Stadionu i Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia. Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie
ma powstać 700 mieszkań (10 ha), docelowo na 40 ha, w ciągu 10 lat ma zamieszkać 10
tyś. mieszkańców. Termin realizacji I etapu to 2016 r.
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wrocław, na lata 2013-2016 przewidziano na
realizację miejskiej infrastruktury technicznej (drogi) i społecznej (szkoła, przedszkole,
dom z serwisem opiekuńczym, dom kultury z centrum aktywności lokalnej, boiska
sportowe, targowisko) – 54 mln zł.
W ramach projektu wykonano następujące zadania:
DOIA wybrało w ogłoszonym konkursie nazwę oraz elementy graficzne identyfikacji
wizualnej Wrocławskiego Zespołu Mieszkaniowego. Nowa nazwa Projektu to: „NOWE
ŻERNIKI”.
zabezpieczono w budżecie Miasta środki niezbędne na realizację zadania,
uczestniczono w spotkaniach warsztatowych grupy projektantów-architektów
organizowanych przez DOIA i SARP,
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego
odcinka Trasy Targowej we Wrocławiu,
przygotowano nieruchomość do obrotu cywilnoprawnego,
ustalono zasady i formy współpracy WI z przyszłymi administratorami infrastruktury
komunalnej,
przeprowadzono konsultacje społeczne zapraszając do uczestnictwa w warsztatach
projektowych członków Stowarzyszenia Mieszkańców „Żerniki Nowe”
podjęto rozmowy z: przedstawicielami TBS w sprawie realizacji obiektów infrastruktury
społecznej (przedszkole, dom mieszkalny z serwisem opiekuńczym) ich programu
funkcjonalnego i przekazania terenów; ZIM i kierownictwem Wrocław ESK-2016 ws.
budowy Domu Kultury z Centrum Aktywności Kulturalnej; BRG ws. budowy targowiska;
MPWIK ws. objęcia zakresem realizacji sieci kanalizacyjnej istniejącego osiedla (ul.
Grabowa, Białodrzewna i sąsiednie);
podjęto współpracę z Biurem Promocji Miasta działania promocyjne w zakresie
realizowanego zadania.
BUDOWA PARKINGU PODZIEMNEGO PRZY HALI STULECIA
-

Kontynuacja prac przy definiowaniu oraz uzgadnianiu przyszłych warunków umowy
koncesyjnej na budowę i eksploatację parkingu przy Hali Stulecia.
Zakończenie negocjacji w październiku 2012 r.
Zakończenie prac w komisji negocjacyjnej oraz przekazanie materiałów do dalszych
prac projektowo-budowlanych do działu inwestycji w WPHL – grudzień 2012 r.
Zamknięcie projektu pn.” Budowa parkingu podziemnego przy Hali Stulecia „ na
etapie podpisania umowy Koncesjodawcy tj. Wrocławskie Przedsiębiorstwo hala
Ludowa Sp. z o.o. z koncesjonariuszem – Budimex Parking i przekazanie do dalszego
prowadzenia przez Zarząd Spółki w ramach podpisanych zobowiązań.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA OBSZAREM WPISANYM NA LISTĘ UNESCO
-

-

Zdefiniowanie projektu pn. „ Strategia zarządzania obszaru wpisanego na Listę
UNESCO” oraz wprowadzenie do systemu motywacyjnego UMW – luty 2012 r.
Kontynuacja prac nad projektem w postaci : podsumowania dotychczasowych działań
i wykonanych opracowań, analiz etc. na rzecz projektu przez Partnerów projektu –
Miasto - Halę Stulecia.
Uzgodnienie warunków działania Partnerów projektu oraz podział kompetencji.
Uporządkowanie materiałów wyjściowych i kontynuacja prac.
Przygotowanie interdyscyplinarnej analizy obszaru.

57

-

Przygotowanie historycznej analizy obszaru.
Przygotowanie danych uwarunkowań środowiskowych.
Przygotowanie danych uwarunkowań własnościowych.
Przygotowanie danych uwarunkowań przestrzennych.
Przygotowanie analizy zagospodarowania przestrzennego.
Przygotowanie analizy uwarunkowań komunikacyjnych
Analiza ochrony zabytków.
Przygotowanie danych o turystyce i promocji obszaru.
Pozyskanie danych socjo-ekonomicznych.
Podsumowanie wyników analiz i konsultacji.
Wskazanie działań w obszarze ochrony wartości kulturowych.
Wskazanie działań w obszarze planowania przestrzennego.
Wskazanie działań w zakresie komunikacji.
Wskazanie działań w zakresie ochrony zieleni i krajobrazu.
Wskazanie działań w zakresie poprawy wizerunki i promocji.
Wskazanie działań w zakresie ochrony środowiska.
Zatwierdzenie etapu analizy.
Zestawienie kosztów i wskazanie źródeł finansowania.
Przygotowanie wytycznych operacyjnych w ramach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju obszaru.

EUROPA TO NASZA HISTORIA
Projekt "Organizacja wystawy "Europa - to nasza historia" w Hali Stulecia we Wrocławiu"
został zakończony kontrolą UMWD w lutym 2012 r., ostatnia płatność wpłynęła na konto
Miasta w dniu 15 lutego 2011 r.
Całkowity budżet projektu – 8 384 964,94 zł
Wysokość dofinansowania ze środków RPOWD – 3 877 481,02 zł.
UTWORZENIE DIALOGUE CAFE WROCŁAW
Przedmiotem Projektu jest utworzenie we Wrocławiu, oddziału Dialogue Cafe. Jest to
inicjatywa non-profit, oferującą najnowszą technologię wideokonferencji (CISCO) w celu
umożliwienia kontaktu rozmaitym grupom ludzi na całym świecie. DC jest platformą dla
kreatywności i innowacji, ukierunkowaną na dialog międzykulturowy, innowacje
społeczne, wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy obywatelami różnych społeczeństw
oraz ich partycypację w życiu kulturalnym i społecznym na skalę światową.
Dotychczas uruchomiono 9 punktów Dialogue Cafe (Amsterdam, Lisbona, Rio de Janeiro,
Ramallah, Cleveland, Paris, Northampton, London, Melbourn).
Jednostką bezpośrednio realizującą projekt w imieniu Miasta Wrocław jest Miejska
Biblioteka Publiczna, w której sztandarowej placówce - Mediatece położonej przy pl.
Teatralnym, umiejscowiona została siedziba Dialogue Cafe Wrocław.
W toku 2012 zawarte zostało porozumienie, na mocy którego Miasto Wrocław oficjalnie
przystąpiło do światowej sieci Dialogue Cafe, Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała
punkt dostępu wyposażony zgodnie z zaleceniami zawartymi w powyższym
porozumieniu. W grudniu 2012 został dostarczony zestaw telepresence marki CISCO
stanowiący kluczowy element każdego Dialogue Cafe. Realizacja rzeczowa projektu
została zakończona, przeprowadzono instalację i testy oprogramowania, oficjalne
otwarcie odbyło się 26 lutego 2013 r.
Wysokość nakładów poniesionych na realizację projektu w roku 2012 – 70 000 zł.
LET US NEVER TAKE OUR HUMAN RIGHTS FOR GRANTED, THE ROLE OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT IN REINFORCING HUMAN RIGHTS
"Let us never take our human rights for granted, the role of the European Parliament in
reinforcing human rights" – jest to projekt edukacyjny, dotyczący praw człowieka i karty
praw podstawowych oraz roli Parlamentu Europejskiego w ich szerzeniu i promowaniu. W
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ramach projektu, po przyznaniu dofinansowania przez PE, uczniowie wrocławskich szkół
będą realizować działania artystyczne (film, fotografia) Projekt ma na celu zwiększenie
wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli i działalności, wśród uczniów szkół
średnich (bezpośrednio) i mieszkańców (pośrednio) z Wrocławia i regionu, szczególnie w
zakresie obrony praw człowieka, wykorzystując formę konkursu dla uczniów szkół
średnich: Konkurs na opowieść obrazu (składający się z fotografii)na tematem praw
człowieka oraz Konkurs dla uczniów szkół średnich w wystąpieniach publicznych
(podobnych do tych w Parlamencie Europejskim), pod tytułem "co byś powiedział o
swoich poglądach na temat człowieka i ochrony praw obywateli, gdybyś miały szansę
wygłosić przemówienie w Parlament Europejski". Zwycięskie prace konkursowe zostaną
przedstawione w trakcie uroczystej gali z udziałem uczniów Wrocławskich szkół oraz
specjalnych gości.
Planowany całkowity budżet projektu - € 135.810
Dofinansowanie ze środków P.E. - € 95.067
WROCŁAW WYRÓWNUJE SZANSE - WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM
Projekt dotyczy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, i obejmuje
szkolenia z zakresu obsługi komputerów i internetu oraz zapewnienie dostępu do sieci
(dostarczenie Internetu oraz komputerów) do ponad 200 gospodarstw domowych we
Wrocławiu.
INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU ITS
Rok 2012 był kolejnym rokiem realizacji tego wieloletniego przedsięwzięcia. System jest
budowany przez polsko-francuskie konsorcjum WASKO S.A. Gliwice i GERTRUDE S.A.E.M.
z Bordeaux (FR). Zamawiającym jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który w imieniu
Gminy Wrocław prowadzi to zadanie. W pracach związanych z nadzorem robót wspiera
ZDiUM Nadzór Inwestorski – firma EGIS Poland Sp. z o.o.
W roku 2012 realizowano etapy związane z budową tablic Dynamicznej Informacji
Przystankowej. Na mapce poniżej przedstawiono lokalizacje przystanków wyposażanych
w tablice.
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Jednocześnie zakończono wyposażanie pojazdów transportu publicznego w urządzenia
służące do komunikacji z Systemem ITS

Każdy pojazd wyposażony jest w jednolity system komputerów pokładowych KPP2 PIXEL
do zbierania informacji o stanie pojazdu oraz do zarządzania informacją na pokładzie.
Dane o położeniu geograficznym otrzymywane z modułu geolokalizacji GPS
przekazywane są za pomocą łączności radiowej do Centrum ITS. Dzięki temu możliwe
jest zarówno śledzenie przejazdu każdego środka transportu zbiorowego, co jest
przedmiotem zainteresowania zarówno Wydziału Transportu UM jak i służb MPK.
Rok 2012 był również rokiem zatwierdzania dokumentacji związanych z szeroko
rozumianą sferą informatyczną w projekcie. Opracowano i uzyskano opinie do
następujących modułów aplikacji, jakie będą dostarczone w ramach ITS:
- Moduł Przechowywanie i przetwarzanie danych
- Projekt Przełączników sieciowych
- Projekt podsystemu obsługi zgłoszeń awarii Helpdesk
- Podsystem łączności (sieć, skrzyżowania, CZRiTP)
- Podsystem Monitorowania Urządzeń
- Projekt okablowania Centrum
- Aplikacja OpenEye
- Procedura obsługi zgłoszeń serwisowych FrontRange
- Aplikacja do podsystemu Prowadzenia Ruchu (znaki VMS)
- Podsystem Informacji dla kierowców
- Podsystem Dynamicznej Informacji Przystankowej
- System centralnego sterowania w czasie rzeczywistym (GERTRUDE)
- Podsystem Wideonadzoru
- Podsystem Raportowy
- Repozytorium Danych
- Szyna Danych ESB
- Moduł wizualizacji mapowej GIS
- Podsystem Nadzoru Transportu Publicznego
Kontynuowano prace projektowe z zakresu modernizacji skrzyżowań objętych Projektem,
systemu łączności oraz branży informatycznej.
Kontynuowano prace budowlano-montażowe oraz instalację urządzeń Systemu ITS
objęte zakresem pozostałych etapów Projektu.

POLITYKA I STRATEGIA INFORMACYJNA MIASTA
MONITORING MEDIÓW
W 2012 r. prowadzono monitoring mediów ze szczególnym uwzględnieniem prasy
i telewizji, monitorowano również informacje umieszczane w portalach internetowych
z naciskiem na portale lokalne.
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PRASA
W 2012 r. prowadzono archiwizację wybranych artykułów publikowanych w
najważniejszych dziennikach, tygodnikach i pozostałych czasopismach ukazujących się na
terenie Wrocławia. Artykuły w Gazecie Wyborczej Wrocław, Polskiej Gazecie Wrocławskiej
i Fakcie, czyli w najpoczytniejszych tytułach. W ramach monitoringu prasy Biuro Prasowe
przygotowuje tzw. prasówkę, tj. zbiór informacji prasowych (i internetowych) zebranych
w jeden zeszyt dystrybuowanych w urzędzie w wersji papierowej (Biuro Prezydenta) i
elektronicznej (w całym urzędzie) poprzez stronę intranetową. Średnio w ciągu miesiąca
ukazuje się w tych mediach 250 informacji. Wzrost częstotliwości informacyjnej
odnotowano w czerwcu podczas trwania Turnieju UEFA EURO 2012™.
TELEWIZJA
Przez cały 2012 r. prowadzono monitoring mediów regionalnych (i również
ogólnokrajowych), a szczególnie programów informacyjnych w programach TVP3
Wrocław i TeDe.
INTERNET
Prowadzono archiwizację artykułów z portali internetowych Tuwroclaw.com, onet.pl,
mojemiasto.wroclaw.pl, gazetafinansowa.pl, pap.pl. Artykuły archiwizowane były razem z
artykułami prasowymi.
BIEŻĄCA OBSŁUGA MEDIÓW
W ramach swojej pracy Dział Prasowy odpowiada za codziennie kontakty z
dziennikarzami odpowiadając na ich pytania i kontaktuje z osobami merytorycznie
odpowiedzialnymi za poszczególne działy urzędu. Dział Prasowy jest w stałym kontakcie
telefonicznym i elektronicznym z dziennikarzami i również tymi drogami przekazuje im
niezbędne informacje. W roku 2012 Dział Prasowy odpowiedział na niemal 2 000 zapytań
prasowych, z tego 298 w trybie dostępu do informacji publicznej.
KOMUNIKATY PRASOWE
W 2012 r. wysłano ponad 450 komunikatów prasowych do dziennikarzy informując ich
przede wszystkim o konferencjach i spotkaniach urzędników z przedstawicielami mediów
oraz o projektach, eventach. W 2012 r. intensywna działalność w tym zakresie miała
związek także z trwającymi Mistrzostwami UEFA EURO 2012™, podczas których niemal
codziennie odbywały się briefingi prasowe.
ORGANIZACJA KONFERENCJI
DZIENNIKARZAMI

PRASOWYCH,

BRIEFINGÓW

I

SPOTKAŃ

Z

W 2011 Dział Informacji Biura Prasowego zajmował się obsługą medialną i organizacją:
- konferencji prasowych w tym 78 konferencji prasowych z udziałem Prezydenta
Wrocławia
- spotkań z dziennikarzami (wywiady, spotkania Prezydenta z dziennikarzami
zagranicznymi, spotkanie z dziennikarzami regionalnymi, przygotowanie spotkania
opłatkowego z dziennikarzami
- przygotowywaniem wywiadów (158 wywiadów przeprowadzonych z mediami
lokalnymi i ogólnopolskimi i 60 z mediami zagranicznymi).
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NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA
Turniej UEFA EURO 2012™
W czasie Turnieju Dział Prasowy prowadził Centrum Medialne w Strefie Kibica. Główne
Centrum obsługujące dziennikarzy w Strefie zlokalizowane było w strefie technicznej przy
ul. Św. Mikołaja (plac przy Kościele Garnizonowym). Dziennikarze mieli również dostęp
do pomieszczeń prasowych które mieściły się na I piętrze kamienicy Rynek 13 oraz
zwyżki dla dziennikarzy na trybunie VIP. Natomiast przy ul. Strzegomskiej 148 działało
Centrum Medialne obsługujące Centrum Operacyjne i Miejsko–Wojewódzki Sztab
Organizacyjny EURO 2012 we Wrocławiu. Do zadań Centrum Medialnego Euro 2012
Wrocławia należały: obsługa prasowa dziennikarzy, wydawanie akredytacji, udzielanie
informacji dziennikarzom, wydawanie materiałów informacyjnych, wysyłanie informacji
prasowych, informowanie o wydarzeniach i atrakcjach pozameczowych w mieście.
Łącznie wydano ponad niemal 800 akredytacji dla dziennikarzy w strefie kibica;
dziennikarze polscy: 594; zagraniczni: 164.
Biuro prasowe w Strefie Kibica działało codziennie (niezależnie od funkcjonowania Działu
Prasowego). W Strefie Kibica Przygotowanych było 35 stanowisk (w tym 16 ze
stacjonarnym komputerem) dla dziennikarzy z dostępem do: stałego łącza
internetowego, łącza internetowego WIFI, drukarki, skanera, ksero. Wyznaczono 18
stanowisk na ustawienie wozów transmisyjnych oraz ok. 30 miejsc w pobliżu stadionu.
Zorganizowano 12 brifingów prasowych z udziałem m.in.: wiceprezydenta Janickiego,
wiceprezydenta Adamskiego, Pawła Czumy, Pawła Petrykowskiego, Julii Wach
dotyczących atrakcji w strefie kibica, funkcjonowanie miasta w dni meczowe i
niemeczowe, narodowości kibiców na stadionie, komunikacja, informacje techniczne dot.
pracy Centrum Medialnego i obsługi dziennikarzy. Liczba komunikatów prasowych
opracowanych i rozesłanych z Centrum Medialnego – 120.
12.01.2012 – konferencja prasowa związana z przyznaniem Wrocławiowi Igrzysk Sportów
Nieolimpijskich World Games 2017
23.02.2012 – urodziny Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Miejskim w Ratuszu
01.03.2012 – dwudniowa wizyta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego we
Wrocławiu połączona z konferencją prasową 2.03.
09.03.2012 – konferencja z nowym inwestorem – BNY Melon
15.03.2012 – konferencja prasowa dot. dostępności UEFA EURO 2012 ™ dla
niepełnosprawnych
11.04.2012 – konferencja dot. przyznania nagrody literackiej Angelus
20.04.2012 – otwarciem nowej strażnicy przy ulicy Kosmonautów
27.04.2012 – konferencja na Stadionie Miejskim zapowiadająca koncert zespołu Queen
27.04.2012 – konferencja w Muzeum Współczesnym Wrocławia – Only a game?
04-06.05.2012 – Wrocław gości puchar UEFA EURO 2012™
07-08.05.2012 – konferencja dot. Global Forum
23.05.2012 – konferencja „Droga do rodzicielstwa” w Teatrze Lalek
04.06.2012 – nagroda Jana Nowaka Jeziorańskiego w Ossolineum dla Valdasa Adamkusa
07.06.2012 – uroczyste otwarcie Strefy Kibica UEFA EURO 2012™ na wrocławskim Rynku
15.06.2012 – wizyta Księcia Alberta z Monako we Wrocławiu
17.06.2012 – mecz Polska-Czechy w ramach UEFA EURO 2012™
17-25.06.2012 – Święto Wrocławia
25.06.2012 – konferencja prasowa T-Mobile Nowe Horyzonty
11.09.2012 – konferencja prasowa poświęcona Hasco-Lek Maratonowi
25.09.2012 – konferencja prasowa dot. Dni Seniora we Wrocławiu
05.10.2012 – konferencja prasowa połączona z uroczystym otwarciem Parku Staszica
17.10.2012 – uroczyste nadanie im. Ronda Vaclava Havla
23.10.2012 – konferencja prasowa dot. American Festiwal
16.11.2012 – konferencja prasowa na budowanym wale przeciwpowodziowym na
Kozanowie
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23.11.2012 – briefing dot. konkursu „Koniec świata we Wrocławiu”
11.12.2012 – konferencja prasowa „Wrocław bez barier”
19.21.2012 – konferencja prasowa związana z przekazaniem wózków
wrocławskim onkologom
31.12.2012 – zabawa sylwestrowa na wrocławskim Rynku
DZIAŁANIA PR
-

Konferencja Press tour z dziennikarzami - realizacja kampanii informacyjnej tworzącej
wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia
Stworzenie spotu wraz z emisją dot. rozwoju usług elektronicznych we wrocławskiej
oświacie współfinansowany ze środków unijnych
Promocja (poprzez materiały filmowe emitowane w telewizji regionalnej) projektu
współfinansowanego ze środków unijnych dot. realizacji zadania Zintegrowany
System Transportu Szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu.

W roku sprawozdawczym prowadzono:
- portale
internetowe:
wroclaw.pl,
kreatywnywroclaw.pl,
www.wca.wroc.pl,
silesius.wroclaw.pl, angelus.com.pl;
- aplikację mobilną: mobi.wroclaw.pl;
- portale społecznościowe: nasza-klasa.pl, Facebook.com, YouTube.com, twitter.com,
Foursquare Instagram.
PORTAL MIEJSKI WWW.WROCLAW.PL
W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. portal miał 24 221 665 odsłon, w
tym 15 629 834 odsłon tzw. unikalnych (z unikalnych adresów IP). W tym samym
okresie serwis odwiedziło 2 827 716 użytkowników. Najwięcej wizyt (9 749 702)
miało miejsce z terytorium Polski, odwiedzali nas też użytkownicy z Niemiec (81 861),
Wielkiej Brytanii (44 280), Stanów Zjednoczonych (36 127), Szwecji (17 964).
Najczęściej odwiedzaną stroną była strona rozkładów jazdy (ponad połowa wszystkich
wyświetleń), później znajdowała się strona główna, oferty pracy, mapy Wrocławia, widok
z kamery w Rynku, pozycja Wrocław na weekend, zmiany w kursowaniu komunikacji
zbiorowej oraz podstrona ofert pracy dla nauczycieli. Te strony tworzyły pierwszą
dziesiątkę najczęściej otwieranych stron.
Ilość wyświetleń witryny www.wroclaw.pl po 25 maja gwałtownie rośnie, co może być
związane z szukaniem przez użytkowników strony informacji na temat Euro 2012. Co
najważniejsze, wysoka oglądalność witryny utrzymuje się aż do końca roku. Przed
rozpoczęciem EURO 2012 we Wrocławiu redakcja przygotowała i aktualizowała informator
dla wrocławian i turystów - Wrocław na EURO 2012 zawierający wszystkie informacje
dotyczące mistrzostw, komunikacji miejskiej, parkingów, noclegów, informacji
dotyczących wrocławian, informacji dotyczących przyjezdnych, informacji dla
dziennikarzy. W czasie trwania EURO 2012 redakcja przygotowywała i publikowała
newsletter dostępny na stronie wroclaw.pl oraz na komputerach w biurach prasowych i w
formie drukowanej.
Z jednostek miejskich otrzymano i zamieszczono 140 ofert pracy w bazie danych od
1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., natomiast do aplikacji ofert pracy dla nauczycieli
zgłoszono w tym okresie 64 wakaty. Dokumenty zawierające oferty pracy jednostek
gminy były pobierane przez użytkowników ok. 135 tys. razy. Są to oferty, których nie
publikuje BIP UM.
Popularność bazy danych wydarzeń kulturalnych dostarczanej przez PIK była w
naszej ocenie niska (9 718 wyświetleń w ciągu roku, 7 837 wyświetleń unikalnych).
Sytuacja poprawiła się dopiero w tym roku po zmianie od 1 stycznia 2013 r. dostawcy
danych z Punktu Informacji Kulturalnej na Coigdzie.
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Na portalu publikowane są relacje fotograficzne z różnych wydarzeń: kulturalnych,
sportowych, okolicznościowych, prowadzone są również transmisje internetowe sesji
Rady Miejskiej, wręczenia nagród Angelus i Silesius, a także różnych wydarzeń
międzynarodowych jak np. z Global Forum.
FUNKCJE DODATKOWE PORTALU
Wrocław na weekend – artykuł, w którym zebrane są wszelkie imprezy i wydarzenia
odbywające się w mieście co tydzień od piątku do niedzieli, pozycja cieszy się dużą
popularnością - 117 tys. odwiedzin.
E-kartki - by uatrakcyjnić serwis miejski stworzyliśmy mechanizm pozwalający wysłać ekartkę do znajomych z okazji świąt, dnia życzliwości czy z okazji pobytu we Wrocławiu.
Wrocławskie Tablice
Celem projektu jest przybliżenie historii Wrocławia poprzez przypominanie osób i miejsc,
które tę historię tworzyły. Są wśród nich postaci historyczne, a także osoby które
tworzyły współczesne dzieje, np. członkowie Studenckiego Komitetu Solidarności.
IVONA – mechanizm odsłuchiwania treści dla niedowidzących i niewidomych
(Spełnia unijne normy dla serwisów internetowych instytucji użyteczności publicznej.)
Fotoreportaże – baza zdjęć z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku.
PORTAL KREATYWNYWROCLAW.PL
Informowano
o
wydarzeniach
kulturalnych
we
Wrocławiu
(kalendarium),
przeprowadzamy rozmowy z przedstawicielami wrocławskich twórców (artystami,
muzykami, pisarzami itp.), recenzujemy duże wydarzenia organizowane przez miejskie
instytucje kultury i nie tylko, relacjonujemy przygotowania do Europejskiej Stolicy
Kultury 2016. W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 serwis
kreatywnywroclaw.pl miał 271 232 odsłon, w tym 216 079 unikalnych. W tym samym
okresie serwis kreatywnywroclaw.pl odwiedziło 57 569 osób, w tym najwięcej
odwiedzających pochodziło z Polski (104 490 wizyt).
W roku 2012 rozwinięto znacząco konto na portalu społecznościowym Facebook.
Zaczynano z liczbą 4 tys. użytkowników, dziś jest ich 10 400. Na profilu zamieszczano
ok. 4 wpisów dziennie, co daje rocznie 1460 wpisów. Informowano użytkowników o
wydarzeniach kulturalnych, przeprowadzamy konkursy, w których do wygrania są bilety
na wydarzenia kulturalne, rozdajemy też książki i płyty wrocławskich wydawnictw.
Zapraszamy do dyskusji, dzielenia się opiniami na temat wydarzeń kulturalnych. Blisko
42 proc użytkowników aktywnie komentuje posty.
Prowadzono też strony internetowe silesius.wroclaw,pl, angelus.com.pl. Są to strony
poświęcone wrocławskim nagrodom literackim. Zawierają informacje przydatne
wydawcom zgłaszającym książki do nagród. Uzupełnieniem stron są profile na portalu
społecznościowym Facebook. Zamieszczano tam informacje o laureatach, publikacjach
ich książek, przypomnienia dotyczące regulaminów obu konkursów.
Serwis angelus.wroclaw.pl wg. statystyk Home.pl miał 6 376 odsłon od kwietnia do
końca grudnia 2012 r. Najwięcej odsłon serwis miał w październiku (2234), najmniej w
czerwcu (205). Średnia liczba odsłon serwisu na miesiąc to ok. 715. W tym samym
okresie odwiedziło go 5 174 użytkowników. Najwięcej użytkowników odwiedziło serwis
w październiku (1707), najmniej w czerwcu (191). Serwis silesius.wroclaw.pl miał wg.
statystyk Home.pl od kwietnia 2012 do końca grudnia 2012 r. 3 573 odsłony.
Najwięcej odsłon wypadło w maju (1303) , najmniej w sierpniu (136). Średnia
miesięczna liczba odsłon serwisu to 395. W tym samym okresie serwis
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silesius.wroclaw.pl odwiedziło 2722 użytkowników. Najwięcej użytkowników odwiedziło
serwis w maju (911), najmniej w sierpniu (133).
PROWADZENIE APLIKACJI MOBILNYCH MOBI.WROCLAW.PL
Prowadzono i codziennie aktualizowano portal dla telefonów komórkowych mobi.wroclaw.pl, który jest kompatybilny z dużą stroną wrocław.pl.
Od maja użytkownicy mogą też korzystać z aplikacji Treespot dla smartphone i iphone.
Aplikacja zawiera przygotowane przez redakcję najważniejsze informacje o całym mieście
w prostej formie dla użytkowników telefonów. Znajdują się w niej oprócz aktualnych
informacji o mieście, obiekty i zabytki istotne dla turystów, trasy turystyczne, aktualne
rozkłady jazdy i wyszukiwarka połączeń, baza wydarzeń kulturalnych z repertuarami,
obiekty sportowe i rekreacyjne, informacja o ostrych dyżurach i wiele innych. Strona
główna aplikacji Treespot miała wg statystyk Home.pl ok. 958 846 wywołań (od maja
do grudnia 2012 r.) Ilość użytkowników, którzy pobrali aplikację mobilną na urządzenia
typu smartphone
wg ilości urządzeń zarejestrowanych to 15 947. Aplikacja jest
codziennie aktualizowana i uzupełniana treścią przez redakcję, baza wydarzeń
kulturalnych jest pobierana od dostawcy Coigdzie.
PROWADZENIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Dział Redakcji Internetowej koordynuje aktywność Wrocławia w obszarze tzw. social
media na portalach: nk.pl, Facebook.com, YouTube.com, twitter.com, Foursquare i
Instagram. Na portalach społecznościowych Facebook, nk.pl i twitter.com umieszczamy
łącznie ok. 40 wpisów dziennie (łącznie z weekendami) co daje około 1200 wpisów
miesięcznie.
Na profilach społecznościowych Wrocławia prowadzimy konsultacje z
mieszkańcami, akcje społeczne o zasięgu ogólnopolskim ( Wrocław przeciw płatnej
obwodnicy), konkursy związane z miastem (Koniec świata we Wrocławiu). Na samym
facebooku ilość odsłon strony Wrocławia przekracza milion miesięcznie.
Oprócz strony oficjalnej Wrocławia, prowadzone są też strony: Prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz, Wrocław przeciw płatnej obwodnicy, Wrocław dla klimatu.
BLOGI: Planeta Wrocław, We Wrocku, blog fotograficzny wrofoto, blog foursquarowy
Poznaj Mayora.
Z mediów społecznościowych korzysta coraz więcej użytkowników. Tylko na Facebooku
Wrocław ma obecnie ponad 85 tysięcy fanów (najlepszy wynik wśród polskich miast),
nk.pl śledzi prawie 109 tys. osób, twitter.com prawie 8 tys. użytkowników. Nasze
działania w internecie doceniane zostały w rankingach branżowych (Press, Brief, OX
Media), w których Wrocław zajmuje od 2009 r. pierwsze miejsca we wszystkich
kategoriach. W 2012 Wrocław zwyciężył w rankingu portalu megafoni.pl
APLIKACJE INFORMATYCZNE
Wśród aplikacji wykonanych na stronę www.wroclaw.pl w 2012 r. można wymienić:
- aplikację pozwalającą na zgłoszenie akredytacji do Strefy Kibica Euro 2012 przez
pracowników mediów,
- nową bazę danych wydarzeń kulturalnych i wyszukiwarkę wydarzeń, opracowaną na
potrzeby przetworzenia danych wysyłanych przez Coigdzie,
- aplikację pozwalającą na głosowanie na projekty zgłoszone do konkursu „Brama
Nadodrza”. Użytkownicy aplikacji oddali łącznie 12 tys. głosów,
- aplikację pozwalającą na pozostawianie komentarzy pod informacjami o debatach
miejskich.
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DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W roku sprawozdawczym 2012 do Biura wpłynęły łącznie 15 004 sprawy
konsumenckie (wnioski i zapytania), tj. o 2 325 spraw więcej niż w roku ubiegłym.
Coroczny wzrost ilości spraw to już stała tendencja.
I jak w latach ubiegłych dominowały sprawy dotyczące umowy sprzedaży. W znacznej
ilości spraw konsumenci otrzymywali pomoc w formie porady lub/i informacji prawnej.
W roku sprawozdawczym Biuro przygotowało 38 pozwów/wniosków i pism
procesowych do sądu powszechnego, w 826 sprawach występowano na piśmie z
interwencją do firmy, prowadząc mediację lub wydając opinię prawną. Na działalność
Biura w roku sprawozdawczym nie wpłynęła żadna skarga

PROMOCJA MIASTA
TARGI EDUKACYJNE „WROCŁAWSKI INDEKS”

W dniach 6–7 marca 2012 r. w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy ul.
Wystawowej 1 we Wrocławiu odbyła się trzecia edycja Targów Edukacyjnych „Wrocławski
Indeks” zorganizowanych przez wrocławskie uczelnie i Biuro Promocji Miasta. Swoją
ofertę zaprezentowało 20 wrocławskich uczelni. Organizacji Targów Edukacyjnych
„Wrocławski Indeks” podjęła się grupa inicjatywna złożona z przedstawicieli uczelnianych
biur promocji i przedstawicieli Biura Promocji Miasta. Główne cele przedsięwzięcia to:
- promocja Wrocławia jako atrakcyjnego miejsca do studiowania
- prezentacja wszystkich uczelni jako jednego silnego ośrodka akademickiego, a nie
pojedynczych szkół wyższych (wspólny design powierzchni wystawienniczej z
wyeksponowaniem logotypów poszczególnych uczelni).
Nowością podczas trzeciej edycji były warsztaty i wykłady dla uczniów oraz nauczycieli,
które poprowadzili eksperci z dziedziny nowych mediów, psychologii, pedagogiki,
językoznawstwa i prawa oświatowego. Przedsięwzięcie było niekomercyjne. Formuła non
profit pozwalała na bezpłatny wstęp dla odwiedzających. Uczelnie organizujące targi
opracowały wspólny program imprez towarzyszących oraz prezentacje kół naukowych,
adresowanych do kandydatów na studia i uwzględniających specyfikę poszczególnych
szkół wyższych.
KONKURS „WROCŁAWSKI INDEKS”
Już po raz szósty jedenaście renomowanych wrocławskich uczelni razem z Biurem
Promocji Miasta zorganizowało internetowy konkurs ułatwiający start we Wrocławiu
przyszłym studentom. Na laureatów konkursu czekały atrakcyjne nagrody w postaci
indeksów, stypendiów, kursów i talonów na podręczniki ufundowane przez uczelnie
biorące
udział
w konkursie. Nagrodą specjalną w konkursie był weekend we Wrocławiu ufundowany
przez Hotel Tumski. Łączna wartość nagród to ponad 100 tysięcy złotych. Celem
konkursu jest zaproszenie młodych ludzi do Wrocławia i zaprezentowanie im
akademickiej oferty miasta oraz jego wyjątkowego klimatu. Konkurs składa się z dwóch
części – pierwsza dotyczy wiedzy o Wrocławiu, druga natomiast to ścieżka tematyczna na
wybranej przez kandydata uczelni. W konkursie udział wzięło ok. 8 tysięcy uczestników
z całej Polski.
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UDZIAŁ W TARGACH „EDUCATION ABROAD” W KIJOWIE
W dniach 26 marca – 6 kwietnia 2012 r. w ramach projektu „Teraz Wrocław”
przedstawiciele Biura Projektu „Teraz Wrocław” wraz przedstawicielami Biura Promocji
Miasta po raz kolejny wzięli udział w targach edukacyjnych „Education Abroad”
organizowanych przez Towarzystwo Wiedzy „Znannia” pod patronatem Ministerstwa
Edukacji i Nauki Ukrainy. Stoisko „Teraz Wrocław” znajdowało się w tzw. pawilonie
polskim i wyróżniało się w sposób szczególny. Jednym z elementów wyposażenia był stół
do gry w piłkarzyki. Zostały przeprowadzone zespołowe rozgrywki wśród uczniów i
studentów odwiedzających targi. Atrakcyjność stoiska projektu „Teraz Wrocław”
wzmacniały także elementy wizualizacji z Dnia Życzliwości. Podczas targów odbył się
szereg spotkań z instytucjami i organizacjami działającymi na rynku edukacyjnym –
przedstawicielami uczelni ukraińskich zainteresowanych nawiązaniem współpracy
międzyuczelnianej i wymianą studentów, agencjami rekrutacyjnymi, reklamodawcami
(portale oświatowe, prasa branżowa) w celu omówienia współpracy, wymiany
doświadczeń oraz rozpowszechnienia informacji o projekcie.
AKCJA „MOTOSERCE 2012”
W dniu 21 kwietnia 2012 r. przy Magnolia Park odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej
akcji Motoserce. Akcja została zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i klubem
motocyklowym Gremium MC Wrocław oraz Biurem Promocji Miasta. Środowisko
motocyklistów, przy dźwiękach muzyki rockowej, zainaugurowało sezon motocyklowy.
Motocykliści, mieszkańcy Wrocławia oraz turyści oddali krew na rzecz dzieci.
Podczas akcji prowadzonych w całej Polsce udało się pozyskać ponad 4 219 litrów krwi.
Przedsięwzięcie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród uczestników imprezy, a
towarzyszący jej koncert obejrzało kilkuset widzów. Akcji Motoserce towarzyszyła ekipa
TVP Wrocław, telewizja internetowa Wroclaw24.tv oraz Polskie Radio Wrocław.
KONKURS NA FILM PROMOCYJNY O WROCŁAWIU „KRĘCI CIĘ WROCŁAW? KRĘĆ
WROCŁAW!”

10 maja 2012 r. wystartowała piąta edycja konkursu na film promocyjny o Wrocławiu.
Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest zarówno do amatorów, jak
i zawodowców, osób indywidualnych, zespołów oraz agencji reklamowych. Przede
wszystkim jednak konkurs adresowany jest do wszystkich, których Wrocław kręci i którzy
– kręcąc Wrocław – potrafią podzielić się z innymi swoją pozytywną wizją miasta.
Ważne, żeby była to wizja pomysłowa, nowatorska i nieszablonowa, która odda
niepowtarzalność i wyjątkowość Wrocławia i jego mieszkańców. Łącznie
w konkursie przewidziano 5 nagród. Nagrody finansowe ufundowało Biuro Promocji
Miasta, firma Multimedia Polska i Starbucks. Twórcy filmów konkursowych mogli wygrać
też dwa staże przy produkcji filmowej firmy ATM Grupa SA oraz roczny karnet do
Aquaparku Wrocław (za najciekawsze ukazanie obiektu).
28 października 2012 r. podczas gali finałowej w Dolnośląskim Centrum Filmowym
ogłoszone zostały wyniki piątej edycji konkursu „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!”.
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Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Biura Promocji Miasta, Stowarzyszenia Nowe
Horyzonty, specjaliści od reklamy i PR oraz filmowcy z firm ATM i 3 Kroki, wybrało
zwycięskie filmy spośród 28 nadesłanych prac.
- miejsce 1. i nagrodę główną w wysokości 10 000 zł otrzymał film nr 26, autor: Michał
Krygier. Nagrodą dodatkową dla zwycięzcy był staż przy produkcjach firmy ATM
Grupa S.A. oraz emisja spotu podczas American Film Festiwal.
- miejsce 2. i nagrodę w wysokości 7 000 zł otrzymał film nr 17, autor: Katarzyna
Domżalska, współautor Radomił Folcik.
- miejsce 3. i nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymał film nr 2, autor: Maciej Sławuski.
Swoje nagrody w głosowaniu trwającym od 8 do 21 października 2012 r. przyznali
również internauci. W jego wyniku wyłoniono laureatów dwóch pierwszych nagród
publiczności, które zdobyli: film nr 9, autor: Kamil Kamiński, współautorzy: Paweł
Turbański, Marta Czajkowska oraz film nr 11, autor: Aleksandra Skalska; współautorzy:
Julia Szewczyk, Kamil Nicieja. Dodatkową nagrodę w postaci stażu przy produkcjach
firmy ATM Grupa S.A. otrzymał film nr 19, autorki: Patrycja Duczkowska i Dominika
Nowakowska.
W ramach konkursu 10 lipca Biuro Promocji Miasta
zorganizowało także panel
dyskusyjny pt. „Komunikacja miasta – jak lepiej nakręcić film reklamowy”. Autorami
panelu byli specjaliści, członkowie jury tegorocznej edycji konkursu: Grażyna Skarżyńska
– strateg, wykładowca Szkoły Strategii Marki przy Stowarzyszeniu Komunikacji
Marketingowej SAR, partner w agencji reklamowej Albert Lumberjacker, oraz Radosław
Drabik – dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, specjalista zarządzania,
marketingu i komunikacji, producent od d 15 lat związany z reklamą i filmem.
MIĘDZYNARODOWE REGATY WIOŚLARSKIE „ODRA CUP”

12 maja 2012 r. odbyły się Międzynarodowe Regaty Wioślarskie „Odra Cup”. Impreza
została zorganizowana przez AZS Politechniki Wrocławskiej i Biuro Promocji Miasta. W
zawodach wzięło udział osiem załóg. Głównym wydarzeniem był wyścig ósemek
Politechniki
i Uniwersytetu o Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej, który wygrała osada
Uniwersytetu. Zawodom towarzyszył piknik wioślarski, w którym zawsze chętnie
uczestniczą całe rodziny z dziećmi, by korzystać ze sportowo-rekreacyjnych atrakcji.
Wyścigi wioślarskich ósemek studenckich mają we Wrocławiu kilkunastoletnią tradycję.
Wzorem najstarszych wyścigów studenckich na świecie, Oxford–Cambridge, na
wrocławskiej Odrze w wioślarskie szranki stają ósemki reprezentujące dwie największe
uczelnie wyższe w regionie – Politechnikę i Uniwersytet Wrocławski. Po raz pierwszy
studenci tych uczelni wiosłowali przeciw sobie w 1997 r.
KONGRES REGIONÓW W ŚWIDNICY
W dniach 29-31 maja 2012 r. wziętoo udział w III edycji Kongresu Regionów
w Świdnicy. „Samorząd – Inwestycje – Rozwój” to wielkie spotkanie samorządowców
z przedsiębiorcami. Podczas tej edycji odbyły się: 4 sesje plenarne oraz 53 panele
dyskusyjne. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, biznesu,
administracji publicznej oraz Unii Europejskiej, a także eksperci, naukowcy
i dziennikarze. Kongresowi towarzyszyły liczne imprezy oraz wystawa, podczas której
firmy z całego kraju prezentowały swoją ofertę dla jednostek samorządu terytorialnego.
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Wręczone zostały również nagrody w prestiżowych rankingach samorządowych,
organizowanych m.in. przez tygodnik „Newsweek Polska” czy miesięcznik „Forbes”. W
przestrzeni świdnickiego rynku przez dwa dni na specjalnym stoisku prezentowało się
również miasto Wrocław, gdzie zaprezentowano ofertę ESK 2016 i WG 2017.
WYCIECZKI DLA DZIECI
Od 1 czerwca do 15 września 2012 r. odbyły się bezpłatne wycieczki dla dzieci
„Tropem wrocławskich krasnali". Kolejne edycje cieszą się coraz większym powodzeniem.
Wycieczki przeznaczone są dla rodziców z dziećmi w wieku 5-12 lat. Odbywają się przez
całe wakacje w piątki, soboty i niedziele. W tym roku było pięć tematów wycieczek:
- Wrocławskie historie z dreszczykiem, czyli opowieści, które pamiętają już tylko
krasnale.
- Krasnoludki są na świecie, we Wrocławiu je znajdziecie, czyli co nowego słychać u
starych znajomych.
- Na tropie krasnali, czyli krasnoludkowe podchody.
- Gdzie nas krasnale poniosą, czyli wycieczka niespodzianka.
• Krasnoludkowe manewry, czyli zabawa dla dociekliwych, spostrzegawczych i
odważnych poszukiwaczy krasnali.
FESTIWAL KULINARNY „EUROPA NA WIDELCU”

3 czerwca 2012 r. już po raz czwarty na wrocławskim rynku odbyła się zorganizowana
przez Biuro Promocji Miasta europejska biesiada „Europa na widelcu”. Jest to impreza
kulinarna, której patronują Robert Makłowicz i Piotr Bikont. Prace nad koncepcją menu
rozpoczynają się już na początku roku. Graficy Biura Promocji Miasta opracowują System
Identyfikacji Wizualnej, przygotowywane są materiały promocyjne i gadżety, zamawiane
są reklamy w prasie.
Impreza jest kilkudniowa: obejmuje jarmark produktów spożywczych, samą biesiadę
i wydarzenia towarzyszące. W tym roku jarmark odbywał się 2–3 czerwca, a sama
biesiada w rocznicę pierwszych po wojnie wolnych wyborów w Polsce. W programie
tegorocznej biesiady znalazły się m.in.:
- degustacja potraw z 16 krajów – uczestników Mistrzostw Europy UEFA 2012;
- pokazy kulinarne Roberta Makłowicza oraz szefów kuchni najlepszych restauracji;
- prezentacje turystyczne krajów Europy;
- ogólnopolski Otwarty Turniej Nalewek i Destylatów.
W organizację imprezy co roku zaangażowani są uczniowie Zespołu Szkół
Gastronomicznych – podczas biesiady sprzedają kupony, które można wymienić na
porcję degustacyjną. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na stypendia dla
uczniów ZSG. Uczniowie pracują także przy przygotowywaniu potraw, a potem obsługują
gości biesiady na rynku. W tym roku wydano około 30 000 potraw.
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REGATY „TUMSKI CUP”

14 września odbyły się regaty „Tumski Cup”. To wyścigi łodzi smoczych organizowane
przez Hotel Tumski, Klub Sportów Wodnych i Rowerowych „PEGAZ” oraz Pawła Rańdę –
wioślarza, srebrnego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, i Biuro Promocji Miasta.
Impreza ma za zadanie promowanie Odry jako miejsca rekreacji i aktywnego
wypoczynku dostępnego dla wszystkich, a przede wszystkim integrację środowiska
wrocławskiego biznesu.
Do udziału w regatach zgłaszają się załogi firmowe. Największą atrakcją zawodów jest
obecność polskich mistrzów oraz wicemistrzów olimpijskich z Pekinu - czwórki podwójnej
i czwórki bez sternika wagi lekkiej: Pawła Rańdy, Miłosza Bernatajtysa, Łukasza
Pawłowskiego, Łukasza Siemiona, Marka Kolbowicza, Adama Korola, Konrada
Wasielewskiego i Michała Jelińskiego, którzy ścigają się z drużyną mistrzów Polski –
Wrocławskich Smoków. Dzięki konkursowi ogłaszanemu w „Gazecie Wrocławskiej” do
drużyny olimpijczyków mają możliwość dołączyć kibice. Otwarta formuła imprezy
i szeroko zakrojona akcja informacyjna zachęcają do udziału nie tylko przedstawicieli firm
i organizacji, ale również mieszkańców Wrocławia, a nawet całego Dolnego Śląska.
Imprezie towarzyszą liczne atrakcje, takie jak: animacje dla dzieci, pokazy ratownictwa
wodnego, prezentacje sportów wodnych i możliwości ich uprawiania w mieście, konkursy
dla widzów, koncerty, piknik itp.
III WROCŁAWSKI FESTIWAL KRASNOLUDKÓW

W dniach 14–15 września 2012 r. odbył się III Wrocławski Festiwal Krasnoludków.
Impreza organizowana przez Biuro Promocji Miasta ma charakter familijny, angażuje
także placówki edukacyjne. Podczas festiwalu odbyły się m.in.:
- warsztaty ceramiczne – lepienie krasnoludków z gliny,
- konkurs dla szkół – zdobienie makiet krasnalowych domków,
- konkurs indywidualny „Pokoloruj Wrocław”,
- tworzenie krasnoludkowego ogródka w powiększonej skali,
- zabawy w minigospodarstwie otoczonym ilustracjami z książki „Skrzaty’,
- gra miejska „Na ratunek krasnalom”.
Na zakończenie festiwalu odbyły się występy kabaretowe na scenie Wrocławskiego
Teatru Lalek. W tym roku hasło brzmiało: „Wratislavia Krasnal – festiwal piosenki mało
poważnej”. Pierwszego dnia wystąpił: Czesuaf, Żak i Szpak czy Liquidmime. Drugiego
dnia w Teatrze Lalek odbyła się gala kabaretowa, prowadzona przez Artura Andrusa, po
nim na scenie pojawił się kabaret Hrabi, a wieczór zakończył znany z telewizji show
kabaretowy „Spadkobiercy”.
Projekt: Kurs adaptacyjno-językowy dla uczestników projektu „Teraz Wrocław”
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19 września 2012 r. ruszył kurs adaptacyjno-językowу dla uczestników projektu
„Teraz Wrocław”. Była to już szósta edycja wspólnej kampanii promocyjnej Urzędu
Miejskiego Wrocławia i wrocławskich uczelni. Dzięki działaniom projektu w roku
akademickim 2012/2013 na wrocławskich uczelniach wyższych naukę rozpoczęło 150
studentów zagranicznych z Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Rosji), dla których
zorganizowano kurs adaptacyjno-językowy. Słuchaczami kursu byli przyszli studenci
Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Kurs miał na celu
doskonalenie języka polskiego, poznanie zasad studiowania na uczelniach, samego
miasta oraz integrację i adaptację przyszłych studentów w środowisku akademickim
miasta. Przyszli studenci dostali praktyczne rady dotyczące życia we Wrocławiu, poznali
prawne aspekty pobytu cudzoziemców w Polsce, zasięgnęli informacji na temat
ubezpieczenia zdrowotnego, założenia konta w banku. Uczestnicy kursu wzięli także
udział w wycieczce po Wrocławiu oraz mieli okazję odwiedzić Wrocławski Park Wodny.

Główne przedsięwzięcia zrealizowane przez Biuro Promocji Miasta w ramach projektu
„Teraz Wrocław” to:
- opracowanie strategii działań projektu na rok 2012,
- uczestnictwo w największych Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Education
Abroad” w Kijowie oraz reprezentowanie wrocławskiego środowiska akademickiego na
imprezach edukacyjnych na Ukrainie,
- prezentacja projektu na spotkaniu z uczniami szkół średnich w Kijowie, Lwowie
i Równym na Ukrainie,
- opracowanie i wydanie folderu zawierającego informacje o ofercie wrocławskich
uczelni
oraz
o
możliwości
studiowania
we
Wrocławiu
(były
one
rozpowszechniane w liceach, centrach młodzieżowych, bibliotekach szkolnych, wśród
organizacji polonijnych),
- stała obecność na portalach edukacyjnych krajów objętych kampanią: Ukraina,
Mołdawia, Białoruś, Rosja,
- opracowanie koncepcji merytorycznej i systemu rekrutacji nowej strony internetowej
www.study-in-wroclaw.pl,
- administrowanie i obsługa strony www.study-in-wroclaw.pl.
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO „GAUDEAMUS”

1 października 2012 r. tradycyjnie na wrocławskim Rynku odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickiego, w której udział wzięli rektorzy wrocławskich uczelni
oraz Prezydent Wrocławia. Organizatorem przedsięwzięcia jest Biuro Promocji Miasta.
Uroczystość jest transmitowana przez TVP – po raz siódmy ten właśnie z Wrocławia.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KRYMINAŁU
W dniach 16-20 października 2012 r., po raz czwarty we Wrocławiu, odbył się
Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Tegoroczna impreza ponownie przyciągnęła licznych
gości z Polski i z zagranicy. Gośćmi specjalnym festiwalu były norweska pisarka Anne
Holt oraz amerykańska pisarka Kathy Reichs, które odebrały Honorowe Nagrody
Wielkiego Kalibru za całokształt twórczości. Gośćmi festiwalu byli również Kjell Ola
Dahl, Thomas Enger, Kjetil Stensvik Østli, Robert Makłowicz. Specjalne zaproszenie
dostała również szwedzka pisarka Camilla Lackberg, która przyjechała do Wrocławia na
zaproszenie Instytutu Książki, Dyskusyjnych Klubów Książki oraz organizatorów MFK. Na
spotkanie z nią przyszło ponad 400 osób, co jest dotychczasowym rekordem spotkań
literackich we Wrocławiu.

Kapituła w składzie: Marcin Baran, Witold Bereś, Piotr Bratkowski, Marcin Maruta, prof.
Zbigniew Mikołejko, Janina Paradowska, Marcin Sendecki i Grzegorz Sowula przyznała
Nagrodę Wielkiego Kalibru (wysokości 25 tys. zł ufundowaną przez Prezydenta
Wrocławia) Zygmuntowi Miłoszowskiemu za książkę „Ziarno prawdy”. W tym roku po raz
pierwszy przyznano Nagrodę Wielkiego Kalibru Czytelników, która trafiła do Jakuba
Szamałka za książkę „Kiedy Atena odwraca wzrok”. Dodatkowo Janina Paradowska
postanowiła wyróżnić debiutantkę Katarzynę Kwiatkowską za „Zbrodnię w błękicie”.
W ramach MFK 2012 odbyły się warsztaty kreatywnego pisania pod nazwą
„Kryminalne Warsztaty Literackie”. Są to tygodniowe warsztaty pisania, w których
uczestniczą laureaci konkursu na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego
z Wrocławiem w tle. Trenerami tegorocznych warsztatów byli: Mariusz Czubaj, Gaja
Grzegorzewska, Marta Mizuro, Marcin Świetlicki i Marcin Wroński. Po raz drugi odbyła się
Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy zorganizowana przy współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną. Uczestnikami konferencji byli bibliotekarze z całej Polski. Aby wziąć
w niej udział konieczne jest wzięcie udziału w konkursie, w którym bibliotekarze
rekomendują trzy wybrane przez siebie kryminały, a autorzy najciekawszych
rekomendacji otrzymują zaproszenie do udziału w konferencji. Nowością tegorocznej
edycji była gra miejska „Dewizy śmierci”, w której udział wzięło blisko 200 osób. Po raz
trzeci gościli także we Wrocławiu uczniowie X LO z Poznania. Oprócz uczestniczenia
w wykładach i spotkaniach poznańska młodzież we współpracy z kolegami z Wrocławia,
nakręciła film kryminalny pt. „Spowiedź”.
UDZIAŁ W TARGACH „EDUCATION ABROAD” W KIJOWIE
W dniach 15-17 listopada 2012 r. w ramach projektu „Teraz Wrocław” przedstawiciele
Biura Projektu „Teraz Wrocław” oraz Biuro Promocji Miasta po raz kolejny wzięli udział w
targach edukacyjnych „Education Abroad” organizowanych przez Towarzystwo Wiedzy
„Znannia” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Podczas targów odbyła
się prezentacja projektu „Teraz Wrocław”, w której wzięło udział około 50 uczestników
i odwiedzających. Największą grupę wśród nich stanowiła młodzież szkolna, Polonia,
przedstawiciele organizacji edukacyjnych, studenci. Podczas prezentacji zostały pokazane
możliwości na wrocławskich uczelniach biorących udział w projekcie. Słuchacze
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zapoznali się z ofertą Wrocławia – prężnego ośrodka akademickiego. Stoisko projektu
„Teraz Wrocław” znajdowało się w tzw. pawilonie Polskim i wyróżniało się w sposób
szczególny. Na stoisku została zamontowana fotograficzna panorama Wrocławia, która
przyciągała uwagę zwiedzających i zachęcała do zapoznania się z ofertą uczelni
wrocławskich. Podczas targów były rozprowadzane informatory o studiach, broszury
projektu, gadżety promocyjne. W czasie trwania targów odbył się szereg spotkań
z instytucjami i organizacjami działającymi na rynku edukacyjnym Ukrainy przedstawicielami uczelni ukraińskich zainteresowanych nawiązaniem współpracy
międzyuczelnianej i wymianą studentów, agencjami rekrutacyjnymi, reklamodawcami
(portale oświatowe, prasa branżowa) celem omówienia współpracy, wymiany
doświadczeń oraz rozpowszechnienia informacji o projekcie. Targi były szeroko
reklamowane w mediach lokalnych i ogólnoukraińskich, w szkołach średnich i uczelniach
wyższych, stąd też duża frekwencja odwiedzających. Targi odwiedziło ok. 12 000 osób.
WIZYTA STUDYJNA UKRAIŃSKICH NAUCZYCIELI I PRZEDSTAWICIELI NGO
19 listopada 2012 r. we Wrocławiu gościliśmy grupę ukraińskich nauczycieli
i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy przyjechali do Polski w ramach
projektu „Jesteśmy Europejczykami. Jesteśmy obywatelami”. W Sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego Wrocławia zorganizowano spotkanie, w którym udział wzięli: senator Jarosław
Obremski, dyrektor Biura Promocji Miasta oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji.
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

21 listopada 2012 r. po raz siódmy zorganizowano kampanię promocyjną pod hasłem:
„Dzień życzliwości. Znajdź się wśród życzliwych”. Jej celem była promocja życzliwości,
zachęcanie do czynienia dobra wobec siebie nawzajem, a także budowanie wizerunku
Wrocławia jako miasta ludzi życzliwych. Po raz kolejny Dzień życzliwości
zadedykowany został Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla dzieci”. W związku z tym na
Allegro.pl oraz podczas koncertu w klubie ETER przeprowadzone zostały specjalne aukcje,
z których dochód został przeznaczony na potrzeby Hospicjum.
21 listopada od godziny 12.00 na wrocławskim rynku trwał happening z udziałem ponad
150 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr XI oraz Stowarzyszenia Pozytywne.com.
W tym roku zachęcaliśmy wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby 21 listopada, na
przekór jesiennej szarówce, spojrzeli na świat życzliwie i przez różowe okulary. Akcja
została przeprowadzona również na Dworcu Głównym we Wrocławiu oraz Lotnisku.
Wieczorem o godz. 19.00 w Klubie ETER odbył się koncert zespołu Indios Bravos, przed
którym wystąpili laureaci konkursu piosenki „Kawałek Wrocławia. Całkowity dochód ze
sprzedaży biletów został przekazany na rzecz Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci”.
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POKOJE ŻYCZLIWOŚCI

W ramach obchodów Dnia życzliwości we Wrocławiu oficjalnie otwarto dwa Pokoje
życzliwości – jeden w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy
ul. Warszawskiej 2, drugi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy
ul. H. Kamieńskiego 73a. Projekt ma być długofalowy i realizowany w całej Polsce.
Dodatkowo przy udziale firmy promującej eko-rozwiązania w komunikacji społecznej
został zorganizowany happening - w kilku wybranych miejscach we Wrocławiu stworzono
poziome grafitti z wizerunkiem krasnala Życzliwka oraz hasłami promującymi życzliwość.
Celem projektu jest organizacja w szpitalach w całej Polsce pokoi, w których
dzieci będą mogły się bawić, oglądać filmy i miło spędzać czas. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Stowarzyszenia Pozytywne.com oraz Biuro Promocji Miasta. W
czerwcu kapituła konkursu na projekt pokoju złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia
Pozytywne.com, Biura Promocji Miasta, Akademii Sztuk Pięknych (patronem honorowym
konkursu był J.M. Rektor wrocławskiej ASP – prof. zw. Jacek Szewczyk), lekarzy oraz
pedagogów dziecięcych wybrała zwycięski projekt spośród szesnastu nadesłanych
wizualizacji. Poziom prac był bardzo wysoki, po kilkugodzinnych obradach wyłoniono
zwycięski projekt autorstwa Katarzyny Kowalik.
PODPISY ŻYCZLIWOŚCI
To kolejna akcja organizowana w ramach kampanii promocyjnej pod hasłem „Dzień
życzliwości. Znajdź się wśród życzliwych”. Obchody Dnia życzliwości odbywają się we
Wrocławiu zawsze 21 listopada, chcemy jednak, aby swoim zasięgiem objęły całą Polskę.
Akcja ma na celu zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, aby 21
listopada stał się oficjalnym Dniem życzliwości. Na potrzeby akcji utworzono stronę
dzienzyczliwosci.pl, na której można dowiedzieć się o wszystkich akcjach organizowanych
w ramach kampanii „Dzień życzliwości. Znajdź się wśród życzliwych!”.
WIZYTA STUDYJNA DZIENNIKARZY Z UKRAINY
W dniach 16-19 grudnia 2012 r. w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Polski
Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie do Wrocławia przyjechała ekipa telewizyjna
pierwszego programu telewizji ukraińskiej (UT 1). Głównym tematem nagrywanego
programu było pokazanie Wrocławia jako prężnego centrum akademickiego oraz
wskazanie możliwości, jakie oferują wrocławskie uczelnie i miasto młodym ludziom.
W ramach wizyty zorganizowane zostało spotkanie z Prezydentem Wrocławia – Rafałem
Dutkiewiczem. Ekipa telewizyjna odwiedziła również wybrane wrocławskie uczelnie, Kino
Nowe Horyzonty oraz w siedzibę Google. Zorganizowano również spotkanie ze
studentami z Ukrainy, którzy studiują na wrocławskich uczelniach.
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KONKURS „KARIEROSFERA 2012”

Biuro Promocji Miasta było partnerem konkursu „Karierosfera 2012”, którego
organizatorem jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR działające na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych
studentów nauk ekonomicznych i biznesowych oraz przedstawienie ich firmom i
instytucjom w kraju i za granicą. Konkurs organizowany jest od 1996 r. i skupia coraz
większe grono entuzjastów. Ogólnopolski zasięg projektu pozwala na dotarcie z promocją
do wyjątkowej grupy studentów, którzy w przyszłości będą stanowić elitę menadżerów
i specjalistów w świecie biznesu. „Karierosfera 2012” to znakomita okazja do promowania
Wrocławia jako miasta otwartego na studentów oraz mającego na uwadze połączenie
akademickiej wiedzy z wielkim biznesem, konkurs kreuje także pozytywny wizerunek
Wrocławia, jako miasta przyjaznego dla biznesu. Jednocześnie fakt organizacji finału
projektu o ogólnopolskiej randze we Wrocławiu oraz przyjazd blisko setki najlepszych
studentów nauk biznesowych w Polsce idealnie wpisuje się w kampanię „Wrocław –
miasto spotkań”.
SYLWESTER 2012

31 grudnia 2012 r. telewizyjna Dwójka i Biuro Promocji Miasta po raz kolejny
zorganizowały wyjątkową noc sylwestrową na wrocławskim rynku. Na
sylwestrowej scenie wystąpili: Maryla Rodowicz, Kayah, Krzysztof Krawczyk, Lady
Pank, Ireneusz Dudek, Ania Rusowicz, Kuba Badach, Damian Ukeje, Cree z
Sebastianem Riedelem, Jerzy Połomski, Hey, Wojciech Waglewski, Michał Szpak, Mezo
oraz zespół Plateau w repertuarze Marka Grechuty. Widzów i uczestników koncertu
czekały również repertuarowe niespodzianki. Maryla Rodowicz podczas imprezy
noworocznej zaprezentowała autorską wersję „gangnam style”, a zespół Lady Pank
sylwestrowym koncertem na wrocławskim rynku zwieńczył obchodzony w tym roku 30.
jubileusz. Koncert poprowadzili Katarzyna Zielińska i Tomasz Kammel. Sylwestrową
imprezę dla widzów wyreżyserował Jarosław Staniek i Konrad Smuga. Kierownikiem
muzycznym był Krzysztof Pszona. Scenografię przygotował Jorgos Stylianou. Jako
ekspert muzyczny na scenie pojawił się Darek Maciborek z RMF.
PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W 2012 r. wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Izbą Turystyki,
Dworcem Głównym PKP oraz Portem Lotniczym we Wrocławiu uruchomiliśmy nowe
punkty Informacji Turystycznej. Biuro Promocji Miasta wydało również zgody na
posługiwanie się znakiem „Wrocław – miasto spotkań” dla dwóch prywatnych punktów
informacji turystycznej (Na Jatkach oraz przy ul. Piłsudskiego). A wspólnie z Zarządem
Zasobu Komunalnego oraz kierownikiem projektu „Ścieżki Kulturowe w Dzielnicy
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Czterech Wyznań” został uruchomiony punkt informacji turystycznej w lokalu przy ul. św.
Antoniego 8.
WIZYTY DZIENNIKARZY
W dniach 16–18 kwietnia 2012 r. Biuro Promocji Miasta gościło dziennikarzy z
najważniejszych włoskich mediów. W programie znalazło się zwiedzanie miasta z
przewodnikiem, wizyta w Hali Stulecia, Panoramie Racławickiej, Muzeum Współczesnym
Wrocław i na Stadionie Miejskim.
W dniach 19–23 września 2012 r. Biuro Promocji Miasta gościło dziennikarzy z Ukrainy.
Wizyta związana była z połączeniem lotniczym Wrocław-Lwów, które zostało zainicjowane
w 2012 r. przez Eurolot. Wspólnie z operatorem Wrocław przyjął cztery dziennikarki z
ukraińskich mediów m.in. z radiostacji „FM Halychyna”, i „Lvivska Hvylia” oraz gazet
„Lvivska gazeta” oraz „Vysokyy Zamok” wraz z osobą odpowiedzialną za kontakty
zagraniczne w Urzędzie Miejskim we Lwowie. Dziennikarki miały zapewnione noclegi,
wyżywienie oraz zwiedzanie miasta i regionu.
WYCIECZKI PO WROCŁAWIU
Wrocławski oddział PTTK na zlecenie Biura Promocji Miasta przeprowadził w 2012 r. 86
otwartych pieszych wycieczek po Wrocławiu dla mieszkańców i turystów. Udział w
nich był bezpłatny. Wycieczki po wrocławskim rynku i okolicach odbywały się od 16
czerwca do 16 września 2012 r., natomiast wycieczki po Ostrowie Tumskim - od 01 lipca
do 26 sierpnia 2012 r.
PROJEKTY I KONSULTACJE GRAFICZNE
W
-

-

2012 roku graficy Biura Promocji Miasta zaprojektowali m.in.:
oficjalny przewodnik Wrocławia na UEFA Euro 2012 w 6 wersjach językowych,
wystawę plenerową dot. EURO w Pradze,
materiały promocyjne na targi na MIPIM w Cannes,
nową linię promocyjną Wrocławia,
materiały związane ze wszystkimi projektami Biura Promocji Miasta,
materiały dotyczące imprez współorganizowanych przez Biura Promocji Miasta,
materiały promocyjne komórek organizacyjnych UMW i jednostek Gminy, m.in. dla
BWZ (zaproszenia), Wydziału Edukacji (certyfikaty, podziękowania), Wydziału
Środowiska (opracowania dokumentów), Wydziału Informatyki (layout billingu),
oprawę stoiska IT na lotnisku,
reklamy prasowe.
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REKLAMA W PRASIE
W
-

2012 r. w prasie branżowej zamieszczono reklamy Wrocławia.
„In Your Pocket” – przewodnik ogólnopolski
„The Visitor” – przewodnik ogólnopolski
„Rynek Turystyczny”
„Czas na Studia”
„Podróże”
„Filiżanka Smaków”
„Magazyn Świat, Podróże i Kultura”
„Aktualności Targowe – ITB 2012”

DZIAŁANIA W INTERNECIE
Uruchomienie oficjalnego przewodnika miejskiego w postaci aplikacji mobilnej na system
IOS i Android. Zarządzanie portalami internetowymi: smakiwroclawia.pl, terazwroclaw.pl,
krasnale.pl, wroclawnadodra.pl.
MATERIAŁY PROMOCYJNE
Do imprez organizowanych i współorganizowanych przez Biuro Promocji Miasta w 2012 r.
zamawiane były tematyczne materiały promocyjne. Zakupiono także materiały masowe:
torby papierowe w trzech rozmiarach, notesy z ołówkiem z nadrukiem www.wroclw.pl,
przewodniki turystyczne „Spotkajmy się we Wrocławiu” w pięciu wersjach językowych,
plany turystyczne Wrocławia, folder promocyjny Wrocławia z mapką (dodruk), które są
udostępniane na wniosek o wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, oraz
materiały typu VIP, jak pendrivy czy albumy.

PUBLIKACJE I PROJEKTY WYDAWNICZE
- oficjalny przewodnik Wrocławia na UEFA Euro 2012 w 6 wersjach językowych –
opracowanie polskiej wersji językowej i projekt graficzny,
- Leksykon zieleni Wrocławia – 2. tom (po Leksykonie architektury Wrocławia) serii
leksykonów tematycznych o Wrocławiu; projekt realizowany we współpracy z DNR;
przygotowanie dokumentacji związanej z wyłonieniem wydawcy, współpraca przy
opracowywaniu umowy wydawniczej oraz opracowanie instrukcji wydawniczej dla
autorów haseł, organizowanie i prowadzenie kolegiów redakcyjnych, uzgodnienia
szczegółowe dot. projektu, zarządzanie e-redakcją,
- Leksykon ulic Wrocławia – opracowanie koncepcji 3. tomu serii leksykonów
tematycznych o Wrocławiu oraz przeprowadzenie wstępnych rozmów z potencjalnymi
redaktorami naukowymi z PWr, UWr i MuzArch. w sprawie uzupełnienia siatki haseł
i redakcji naukowej,
- Publikacja na Święto Wrocławia – opracowanie struktury i redakcja tekstów not
biograficznych laureatów nagród Wrocławia i Prezydenta Wrocławia.
- Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich. Studium
archeologiczne.

77

SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Opracowanie, wspólnie z innymi wydziałami UM oraz jednostkami miasta, koncepcji
systemów: Prowadzenia Ruchu (VMS), Oznakowania Parkingów, Ładowania Pojazdów
Elektrycznych oraz Oznakowania Stref Bezpłatnego Dostępu do Miejskiej Sieci
Internetowej. Opracowanie tekstów na tablice opisujące obiekty zabytkowe znajdujące
się poza obszarem Starego Miasta. Rozbudowa istniejącego systemu:
- oznakowanie zabytków i atrakcji turystycznych – poziom dla kierowców
- oznakowanie zabytków i atrakcji turystycznych – poziom dla pieszych
- oznakowanie tras rowerowych
- oznakowanie obiektów zabytkowych tablicami informacyjnymi
- stopniowe wprowadzanie tablic ulicowych, zgodnych z grafiką SIM.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ I MIASTAMI PARTNERSKIMI
WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
Wiesbaden
W 2012 r. obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia współpracy partnerskiej Wrocławia
i Wiesbaden. W ramach obchodów odbyły się następujące wydarzenia:
19-20 marca - wizyta przygotowawcza przedstawicieli UMW i kuratora wystawy
organizowanej we Wrocławiu z okazji Jubileuszu w Wiesbaden.
10-12 października - wizyta oficjalnej delegacji z Wrocławia (Prezydent Wrocławia,
przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego) w Wiesbaden, otwarcie wystawy
jubileuszowej przygotowanej przez artystów ASP we Wrocławiu pt.: „Przestrzeń pomiędzy
nami”.
10-12 grudnia – oficjalna wizyta delegacji z Wiesbaden (Nadburmistrz Wiesbaden,
przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego): uroczysta kolacja i koncert
w Ratuszu, otwarcie wystawy jubileuszowej przygotowanej przez artystów z Wiesbaden
pt.: „Czas przestrzeni” w Muzeum Architektury.
Drezno
9 lutego - pomoc w przygotowaniach organizacji koncertu Koncert Nowej Żydowskiej
Orkiestry Kameralnej z Drezna w Synagodze pod Białym Bocianem, zakwaterowania
artystów z miasta partnerskiego Drezna i towarzyszenie gościom podczas pobytu
we Wrocławiu.
5 czerwca - wizyta Wicedyrektora BWZ w Dreźnie prezentacja Wrocławia jako
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz rozmowy o możliwościach współpracy w ramach
tego projektu.
13-14 lipca - wizyta Burmistrza Drezna, Pana Detlefa Sittela, wraz z osobami
towarzyszącymi, spotkanie z Wiceprezydentem Wrocławia przedstawicielami klubu
piłkarskiego WKS Śląsk, wizyta na stadionie, omówiono kwestie bezpieczeństwa podczas
imprez masowych na stadionie.
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październik - wizyta we Wrocławiu grupy uczniów ze szkoły muzycznej z Drezna. BWZ
zapewniło uczniom zwiedzanie miasta, wizytę w Panoramie Racławickiej a także
wyżywienie podczas całego pobytu.
Departament La Vienne
28 kwietnia – 1 maja – wizyta we Wrocławiu grupy turystycznej ze stowarzyszenia Tous
Azimuts z Departamentu La Vienne. W ramach partnerskich stosunków z Departamentem
grupie zaproponowano zwiedzanie centrum miasta z francuskojęzycznym przewodnikiem.
Lwów
31 marca – 3 kwietnia – wizyta Radnych Miejskich we Lwowa. Celem wyjazdu była wizyta
w polskich szkołach oraz spotkania z przedstawicielami Miasta oraz Kościoła.
6-8 maja - wyjazd do Lwowa z Prezesem Kolegium Europy Wschodniej. Celem było
przeprowadzenie rozmów dotyczących budowy Pawilonu muzealno–informacyjnego
przy Pomniku Pomordowanych Profesorów Lwowskich na Wzgórzach Wuleckich.
1-2 sierpnia - wizyta we Wrocławiu delegacji lwowskich urzędników oraz osób
zaangażowanych w projekt budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt we Lwowie.
Celem wizyty były spotkania z osobami odpowiedzialnymi za projekt i budowę nowego
schroniska we Wrocławiu.
14-15 września - Festiwal Miast Partnerskich we Lwowie. Delegacja z Wrocławia,
z Wiceprzewodniczącą Rady Miasta na czele, uczestniczyła w oficjalnych spotkaniach
w Ratuszu oraz w programie artystycznym przygotowanych przez organizatorów
(w którym wziął udział również wrocławski zespół jazzowy).
19-23 września - wizyta we Wrocławiu grupy lwowskich dziennikarzy. Celem wizyty była
promocja połączenia lotniczego Wrocław-Lwów-Wrocław, goście zwiedzili także miasto
i Dolny Śląsk.
Lille
15-17 czerwca – BWZ sfinansowało noclegi dla artystów z Lille przebywających
we Wrocławiu w ramach projektu „Out of Sth” realizowanego przez BWA Wrocław
w Galerii Awangarda.
28 czerwca – spotkanie Wiceprezydenta Wrocławia oraz przedstawicieli Wydziału
Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości z inwestorem z Lille zainteresowanym
nabywaniem lokali mieszkalnych celem ich renowacji i wynajmowania jako mieszkań
dla studentów.
W lipcu młodzież z Wrocławia kolejny raz wzięła udział w projekcie Solid’Art. W tym roku
tematem przewodnim warsztatów artystycznych była promocja eko-obywatelstwa
i kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi. Oprócz Wrocławian w projekcie
uczestniczyła młodzież z Lille, Leeds oraz Turynu. Projekt był dofinansowany ze środków
unijnych. Ze strony Wrocławia udział wzięła młodzież wyłoniona przez Fundację Hobbit.
2-5 listopada – wizyta przedstawicielki Biura Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektora
Wydawniczego wydawnictwa La Contre Allée, którzy przyjechali omówić sprawy
wspólnego wydania i promocji francuskiej wersji „Mikrokosmosu” Normana Daviesa
i Rogera Moorhouse'a.
W grudniu nastąpiło podpisanie umowy z Wydawnictwem La Contre Allée
i przekazanie wrocławskiej części środków na przygotowanie i wydanie francuskiej wersji
„Mikrokosmosu” Normana Daviesa i Rogera Moorhouse'a. Premiera książki odbędzie się
na początku października 2013 r. w Lille.
Ramat-Gan
6-10 maja – na zaproszenie miasta partnerskiego delegacja Rady Miejskiej Wrocławia
wzięła udział w Sister Cities Conference.
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WIZYTY STUDYJNE DZIENNIKARZY ZAGRANICZNYCH WE WROCŁAWIU
Wrocław promuje się
zagranicznych, którym

za granicą również poprzez zapraszanie dziennikarzy
oferujemy indywidualny program poznawania miasta.

W 2012 r. odbyły się następujące wizyty:
22-25 marca - w związku z organizacją turnieju piłkarskiego EURO 2012 do Wrocławia
przybył Andreas Heimann przedstawiciel agencji DPA. Dziennikarz zwiedził miasto
i sprawdził stan przygotowań do turnieju.
16-17 kwietnia - wizyta studyjna korespondenta niemieckiej telewizji ARD w Warszawie,
Henryka Jarczyka.
W kwietniu na zaproszenie Biura Współpracy z Zagranicą przybyła do Wrocławia
dziennikarka z Holandii. Podczas swojego pobytu reporterka zwiedziła miasto
i zgromadziła materiał na artykuł prasowy.
30 kwietnia - 4 maja - w związku z biciem gitarowego rekordu Guinnessa do Wrocławia
przybyła grupa dziennikarzy zagranicznych, którzy przygotowywali reportaż z tego
wydarzenia. Na prośbę organizatora bicia rekordu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław, BWZ sfinansowało noclegi dziennikarzy.
16 maja – w związku z otwarciem we Wrocławiu Biura Łącznikowego Saksonii telewizja
MDR nagrała wywiad nt. współpracy Wrocławia z Niemcami.
W lipcu na zaproszenie Biura Współpracy z Zagranicą przybyła do Wrocławia dziennikarka
z USA. Podczas swojego pobytu reporterka zwiedziła miasto i zgromadziła materiał
na artykuł prasowy.
9-11 września - wizyta dziennikarza, reportera i fotografika z Seulu zorganizowana
we współpracy z Ambasadą RP w Korei Południowej. Dziennikarz obejrzał prezentację
ESK, zwiedził miasto z przewodnikiem, nowy Stadion oraz, na własną prośbę, spędził
kilka godzin w restauracji „Pod Fredrą” dokumentując i ucząc się od szefów zasad
i tajników polskiej kuchni.
19-23 września - wizyta we Wrocławiu grupy lwowskich dziennikarzy. Celem wizyty była
promocja połączenia lotniczego Wrocław – Lwów - Wrocław, goście zwiedzili także miasto
i Dolny Śląsk.
14-17 listopada - z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, do Wrocławia przybyli dwaj
dziennikarze z Litwy. Goście przeprowadzili wywiady z Prezydentem Miasta oraz
Kardynałem Gulbinowiczem, które ukazały się w prasie litewskiej. Odwiedzili m.in. EIT+,
Humanitarium, Synagogę, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
21-24 listopada - wizyta 6-osobowej delegacji dziennikarzy z Chorwacji przygotowana
wspólnie z Ambasadą RP w Zagrzebiu. Pobyt dziennikarzy obejmował spotkanie
z Prezydentem Wrocławia, zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz spotkania
w kompleksie EIT na Praczach, ARAW-ie, Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi,
na Stadionie Miejskim, wrocławskim lotnisku, nowo wyremontowanej stacji kolejowej
Wrocław Główny oraz w Synagodze. Efektem wizyty jest szereg reportaży zarówno
prasowych jak i telewizyjnych i radiowych.
3-4 grudnia – swój reportażu o Wrocławiu kręciła stacja DeutscheWelle. Powstały
materiał został wyemitowany 10 grudnia jako część programu Euromaxx.
WSPÓŁPRACA Z EUROPĄ WSCHODNIĄ
W zakresie współpracy z Europą Wschodnią w 2012 r. rozpisano konkurs
na „Organizację w roku 2012 przedsięwzięć i działań zmierzających do poszerzenia
współpracy z Europą Wschodnią”. Konkurs wygrało Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, które podejmuje działania z zakresu: wymiany poglądów
na temat polskiej polityki wschodniej, wydarzeń politycznych, społecznych,
ekonomicznych i kulturalnych na terenie Europy Wschodniej poprzez wydawanie
czasopisma „Nowa Europa Wschodnia”, organizację Konferencji Polska Polityka
Wschodnia oraz organizację Wschodniej Szkoły Zimowej - cyklu wykładów i seminariów
poświęconych stosunkom międzynarodowym pomiędzy Europą Wschodnią Unią

80

Europejską, pogłębianie wiedzy na temat krajów i narodów Europy Wschodniej oraz
historii transformacji politycznej i gospodarczej tych krajów.
Poza działaniami koordynowanymi przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego BWZ podjęło następujące działania:
8 marca odbyła się kolejna uroczystość wręczenia ustanowionej w 2011 r. Nagrody
„Ambasadora Nowej Europy”, która została przyznana wydawnictwu Czarne za książkę
Martina Pollacka „Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji”.
W maju do Wrocławia przyjechały dzieci z Białorusi i Ukrainy, aby wziąć udział
w projekcie „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. BWZ sfinansowało pobyt dzieci.
19 września – BWZ sfinansowało przewóz chóru Akademii Muzycznej na Ukrainę, który
wziął udział w obchodach 10-lecia Szkoły Ogólnokształcącej z Gródka z polskim językiem
nauczania.
14-24 lipca - współfinansowanie (opłata ubezpieczenia) wyprawy Piłsudczyków udających
się do prac przy odbudowe cmentarzy Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1920
na Wołyniu
Wrzesień/październik - organizacja wyjazdu doradcy Prezydenta Wrocławia do SanktPetersburga na konferencję „Gospodarka Komunalna w Rosji”, na której wystąpił
z referatem.
21-24 września - wsparcie finansowe przy organizacji II Dni Ormiańskich we Wrocławiu.
31 października – 4 listopada - dofinansowanie przejazdu ekipy TVP Wrocław w ramach
projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” na Ukrainę celem zapalenia zniczy
na tamtejszych cmentarzach polskich.
Październik – finansowe wsparcie drugiej edycji festiwalu UA/PL Alternative Music
Meetings realizowanej przez Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Lwowie i Kijowie.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ WE WROCŁAWIU UEFA URO 2012
20-21 marca - prezentacja w języku rosyjskim miasta Wrocławia jako Gospodarza Euro
2012 w Ambasadzie RP w Moskwie (we współpracy z Biurem Euro).
10 czerwca w Sali Wielkiej Ratusza odbył się uroczysty obiad, który Prezydent Wrocławia
wydał na cześć obecnej we Wrocławiu reprezentacji Republiki Czeskiej w piłce nożnej.
15-17 czerwca - organizacja i sfinansowanie pobytu we Wrocławiu laureata konkursu
wiedzy na temat EURO 2012 przeprowadzonego w Wilnie wraz z opiekunem, któremu
Prezydent Wrocławia w ramach nagrody podarował bilet na mecz piłkarski Polska- Czechy
24 października - wizyta studyjna delegacji rosyjskiej w ramach projektu „Od Mistrzostw
Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej - polskie doświadczenia”, mająca na celu
promocję polskiego sukcesu organizacyjnego w kontekście przygotowań Federacji
Rosyjskiej do rozgrywek w 2018 r.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIAMI WROCŁAWIA
TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY W 2016 R.

DO

OBJĘCIA

Styczeń - organizacja wizyty Reginy Wyrwoll, Sekretarz generalnej Fundacji Kultury
Nadrenii – Północnej Westfalii oraz prof. Andreasa Wiesanda, byłego członka Panelu
Selekcyjnego ESK. Celem wizyty obejmującej m.in. spotkanie z Prezydentem Wrocławia
było omówienie możliwości współpracy przy realizacji projektu ESK 2016.
Luty - spotkanie z Ludwigiem Henne odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową
w ramach projektu ESK Koszyce 2013). W trakcie spotkania rozmawiano
m.in. o wspólnych projektach typu Artist in Residence, współpraca kulturalna
wykraczającej poza strefę Schengen border, współpraca między Wrocławiem a Niemcami
/ Saksonią, współpraca między Wrocławiem a czeskimi miastami przygranicznymi
(Liberec, Hradec Kralove,...).
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W kwietniu oraz sierpniu realizowano nagrania teledysków do utworów („Wrocław Gris”,
„Wrocław Verde”) Ariela Ramireza, Argentyńczyka tworzącego we Wrocławiu.
Jest to część projektu zakładającego powstanie kilku podobnych nagrań promujących
Wrocław jako Europejską Stolicy Kultury 2016.
15 – 16 maja - organizacja prezentacji w Warszawie projektu ESK dla dyrektorów
instytutów kultury mających swoje siedziby w Warszawie (British Council, Instytut
Austriacki, Goethe Institut, Instytut Węgierski, itd.).
Od października - rozpoczęcie prac związanych z inicjatywą Wrocławia mającą na celu
wprowadzenie do Konwencji Praw Człowieka Rady Europy prawa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, jako podstawowego prawa człowieka.
Od października - raportowanie do Komisji Europejskiej, Panelu Selekcyjnego ESK2016
i innych wpływowych osób postępów w przygotowaniach Wrocławia do ESK 2016.
W
maju Biuro zorganizowało transport do Paryża dla młodzieży z Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Wyjazd
ten miał związek z projektem szkoła „Nowa Polska” oraz wpisywał się w działania
promujące Europejską Stolicę Kultury 2016.
22 listopada odbyła się kolacja połączona z prezentacją projektu Europejskiej Stolicy
Kultury dla ambasadorów i innych przedstawicieli dyplomatycznych następujących
krajów: Chorwacji, Ukrainy, Czech, Węgier i Białorusi.
W grudniu Urząd Miejski Wrocławia brał udział w zorganizowaniu konferencji
pt. „Partnerstwo miast polskich a europejska współpraca kulturalna”. Konferencja
dotyczyła perspektywy rozwoju Wrocławia w związku z Europejską Stolicą Kultury 2016.
San Sebastian (partner Wrocławia jako druga Europejska Stolica kultury w 2016 r.)
Na przełomie grudnia 2011 i stycznia 2012 we Wrocławiu gościli Burmistrz San Sebastian
wraz z delegacją oraz członkowie baskijskiego zespołu muzycznego Oreka TX. Delegacja
zwiedziła miasto i wzięła udział w przywitaniu Nowego Roku na wrocławskim Rynku,
zespół uświetnił koncert noworoczny transmitowany przez TVP.
W dniach 18-21 stycznia 2012 r. miała miejsce wizyta Prezydenta Wrocławia
wraz z delegacją w San Sebastian z okazji święta miasta (Tamborada). Celem wizyty były
rozmowy dotyczące wspólnej organizacji wydarzeń w ramach ESK 2016.
POZOSTAŁE WYDARZENIA
Z okazji 90. urodzin profesora Władysława Bartoszewskiego 23 lutego 2012 r. Miasto
Wrocław zorganizowało uroczysty benefis na cześć Jubilata. Uroczystość odbyła się w Sali
Wielkiej Ratusza przy udziale znamienitych gości z Polski i z zagranicy. Wydarzenie było
nagrywane i transmitowane przez telewizję TVN. Po uroczystości w Ratuszu Jubilat
i zaproszeni goście udali się na otwarcie specjalnie stworzonej na tę okoliczność wystawy
przedmiotów i prywatnych pamiątek przekazanych przez profesora Zakładowi
Narodowemu im. Ossolińskich.
Luty - organizacja obecności Wrocławia na Międzynarodowych Targach International Fair
w szkole międzynarodowej United World College w Maastricht w Holandii (we współpracy
z Biurem Promocji).
luty – marzec - przygotowanie filmu prezentującego ofertę Wrocławia na targi
nieruchomości MIPIM 2012 w Cannes.
29 marca - wizyta we Wrocławiu Sekretarza Stanu Bawarii, Marcusa Sackmanna.
11
maja
prezentacja
Wrocławia
dla
przedstawicieli
Bundesverband
für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft.
15 maja - spotkanie z przedstawicielami Instytutu Goethego z Krakowa.
25 maja spotkanie dotyczące Partnerstwa Odry w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
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26 maja 2012 - kolacja Wiceprezydenta Wrocławia z profesorami z Institute of Civic
Space and Public Policy, uczestnikami X edycji konferencji „Przywracanie zapomnianej
historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowanej we Wrocławiu.
31 maja - 2 czerwca we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja Wrocław Global Forum.
BWZ zaangażowane było w opiekę nad gośćmi zagranicznymi (m.in. Sekretarz Stanu
MSZ Tunezji, Senator Włoch, była Minister Spraw Zagranicznych Hiszpanii).
4 czerwca - wizyta w Przedstawicielstwie Landu Mecklemburgia Przedmorze, spotkanie
dotyczące Partnerstwa Odry.
14 czerwca - przyznanie Wrocławiowi Nagrody Polsko-Niemieckiej. Nagroda przyznawana
przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent Wrocławia odebrał
nagrodę podczas uroczystości w Berlinie.
W dniach 16-17 czerwca do Wrocławia przyjechał Książę Monako Albert II
wraz z delegacją z Ambasady w Berlinie i Konsulatu Honorowego w Warszawie. Głównym
punktem programu był udział w meczu UEFA EURO 2012 Polska-Czechy na stadionie
miejskim. Wcześniej Książę zjadł uroczysty obiad, zwiedził Halę Stulecia, Ostrów Tumski,
Ratusz oraz Synagogę pod Białym Bocianem. Wcześniej (w dn. 22-23 marca), w ramach
przygotowań do wizyty Księcia do Wrocławia przyjechała delegacja z Ambasady Monako
w Berlinie.
W lipcu rozpoczęto realizację filmu „Wrocław - the meeting place 2012”, który
wykorzystywany będzie przy wydarzeniach promujących miasto Wrocław.
13-14 lipca - wizyta studyjna we Wrocławiu 55 uczestników innowacyjnego projektu
Emerging Markets Business Summit organizowanego przez studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, Fundacao Getulio Vargas z Brazylii oraz PPM Institute
of Management z Indonezji. Głównym celem programu była ekonomiczna i inwestycyjna
charakterystyka rynków wschodzących. Podczas pobytu we Wrocławiu grupa spotkała się
Prezydentem Wrocławia, obejrzała prezentację inwestycyjno-gospodarczą przygotowaną
przez ARAW, prezentację ESK oraz zapoznała się z projektem EIT+.
20 sierpnia - prezentacja Wrocławia dla grupy niemieckiej odwiedzającej Wrocław,
po wcześniejszym zgłoszeniu się grupy.
3 września do Wrocławia z wizytą przyjechał przewodniczący Parlamentu Berlina
wraz delegacją. Odbyło się spotkanie z Prezydentem Wrocławia oraz rozmowy robocze z
przedstawicielami Rady Miejskiej Wrocławia.
3 – 5 września - wizyta we Wrocławiu przewodniczącego Parlamentu Berlina
wraz delegacją. Spotkanie z Prezydentem Wrocławia, rozmowy robocze z
przedstawicielami Rady Miejskiej Wrocławia.
12 września - spotkanie posłów CSU z Wiceprezydentem Wrocławia.
18 września Wrocław odwiedziła Konsul USA w Krakowie, Pani Ellen Germain.
Była to pierwsza wizyta nowomianowanej Konsul w naszym mieście, podczas której
zwiedziła Wrocław i spotkała się z Prezydentem.
We wrześniu podpisano umowę z fundacją „Za Wolność Waszą i Naszą” na rosyjskie
tłumaczenie „Mikrokosmosu” Normana Daviesa i Rogera Moorhouse’a. Gotowa książka
ukaże się w 2013 r.
24 września - wizyta studyjna delegacji władz miasta Taizhou w Chińskiej Republice
Ludowej, na czele z merem Wu Weirong. Goście spotkali się z władzami Wrocławia
i zwiedzili miasto. Rozmowy dotyczyły ewentualnych inwestycji chińskiego kapitału
we Wrocławiu.
8 października do Wrocławia przybyła delegacja British Council. Goście spotkali się
z władzami Wrocławia i zwiedzili miasto.
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W październiku do Wrocławia przybyła delegacja z Armenii. Goście spotkali się
z władzami Wrocławia i zwiedzili miasto.
Październik - przygotowanie filmu promocyjnego Wrocławia z okazji jubileuszu Fundacji
Nauki Polskiej.
6 listopada: prezentacja (MS) w sali sesyjnej dla przedstawicieli związków zawodowych
działających w firmie Volvo na całym świecie.
14-15
listopada
przygotowanie
do
udziału
Prezydenta
Wrocławia
w „EU Intergrationsforum” w Rzymie organizowanego przez Fundację Boscha.
29 listopada - wysłanie aplikacji o grant z Parlamentu Europejskiego, zwieńczenie prac
przygotowawczych nad projektem dofinansowanym w 80% pt. „Prawa Człowieka nie są
nam dane raz na zawsze” składającym się z dwóch aplikacji:
- Wniosek o Umowę Ramową z Parlamentem Europejskim (na podstawie tej umowy
można składać aplikacje o dofinansowanie konkretnych projektów)
- Wniosek o dofinansowanie ww. projektu (decyzja o przyznaniu dofinansowania
luty/marzec 2013; całkowity budżet: ok. 140 000 EUR). Projekt przewiduje
przeprowadzenie konkursu na najlepszy fotoreportaż o tematyce praw człowieka (ze
szczególnym uwzględnieniem prawa do aktywnego uczestnictwa w kulturze) oraz
konkurs na najlepsze przemówienie w tej samej tematyce. W projekcie wezmą udział
uczniowie ok. 40 wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, projekt będzie realizowany
we współpracy z Wydziałem Edukacji i WCDN;
7 grudnia, na zaproszenie Fortum i Ambasady Finlandii, W rocław odwiedził św. Mikołaj
z Laponii. Towarzyszył mu Ambasador Finlandii z małżonką. W czasie wizyty Mikołaj
odwiedził Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz wspólnie z Prezydentem Dutkiewiczem,
spotkał się z dziećmi przy choince na wrocławskim Rynku.
ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI
JEZIORAŃSKIEGO

WRĘCZENIA

NAGRODY

JANA

NOWAKA-

Kolejny raz zorganizowana została uroczystość wręczenia Nagrody Jana NowakaJeziorańskiego przyznawanej corocznie za wybitne zasługi w odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, obaleniu komunizmu oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w Europie Środkowej.
W 2012 r. nagrodę otrzymał były Prezydent Litwy Valdas Adamkus. Laureat odebrał
Nagrodę osobiście 4 czerwca w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich podczas
uroczystości nagrywanej i transmitowanej przez TVP.
REALIZACJA PROJEKTU „CENTRUM WIEDZY ACADEMIA EUROPAEA”
Konkurs na realizację ww. zadania wygrało Convention Bureau Fundacja Promocji
Turystyki Kongresowej. W 2012 r. zadanie zrealizowano poprzez:
-

Zorganizowanie i prowadzenie we Wrocławiu Biura Centrum Wiedzy Academia
Europaea jako przedstawicielstwa londyńskiej instytucji Academia Europaea.
Biuro zostało utworzone w lokalu wskazanym przez Gminę (Rynek 13),
Stworzona została koncepcja strony internetowej polegająca na modyfikacji
i przystosowaniu strony www.ae-info.org do potrzeb prezentacji Centrum Wiedzy
Academia Europaea we Wrocławiu. Na potrzeby projektu wykupiona została domena
internetowa acadeuro.wroclaw.pl, a tym samym utworzone skrzynki mailowe
dla pracowników biura Academia Europaea Knowledge Hub we Wrocławiu.
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-

Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego ośrodka
akademickiego na arenie międzynarodowej, dzięki wytworzeniu materiałów
informacyjnych.
W mijającym roku powstały: papier firmowy, teczki konferencyjne, dwa roll up-y,
broszura informująca o AE, zawierająca informacje także o AEKH we Wrocławiu,
Directory 2012, ulotka informująca o organizowanej we wrześniu 2013 r. we
Wrocławiu dorocznej konferencji AE, trzy broszurowe wydania opinii AE,
zatytułowane: A commentary on the European Commission strategy: „Europe 2020”,
European Commission Green Paper on CSF (Common Strategic Framework), an AE
response, oraz On the situation of the Humanities and Social Sciences in Europe.
Stworzona została również prezentacja multimedialna oraz film promujący Wrocław.

-

Zaplanowanie i koordynacja wydarzeń konferencyjnych o charakterze naukowym
z udziałem członków Academia Europaea.
Pierwszym wydarzeniem konferencyjnym o charakterze naukowym zorganizowanym
w pełni przez
CWAE-W było sympozjum „Regimes of Memory”. Odbyło się
ono we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim w dniu 30 października 2012 r.
We Wrocławiu odbyły się także dwa posiedzenia zarządu AE, podczas których
omawiano kwestie dot. organizacji Dorocznej Konferencji AE.
Prezydent AE wziął udział w debacie podczas Wrocław Global Forum 2012 oraz
wręczył certyfikat członkowski Profesorowi Normanowi Daviesowi.

-

Przygotowanie ekspertyz i opinii opartych o zasoby wiedzy reprezentowanych przez
członków Academia Europaea.

-

Udział w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych w Polsce i za granicą
polskich członków Academia Europaea oraz koordynatorów projektu.
W dniach 12-14 marca 2012 r. koordynatorzy projektu CWAE-W odbyli szkolenie
w Głównym Sekretariacie AE w Londynie.
Zgodnie z ofertą zadania i zaleceniem Zarządu z lipca 2012 r., pracownicy biura wzięli
udział w dorocznej konferencji AE organizowanej w 2012 r. w Bergen.
Prezydent AE, prof. Lars Walloe zaprosił pracowników wrocławskiego biura do udziału
w posiedzeniu Zarządu AE, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia w Barcelonie.

-

Inne formy współpracy ze środowiskiem akademickim wpływające na rozwój
gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój społeczny i kulturalny oraz
rozwój systemu wsparcia innowacji.
Współpraca AE z Instytutem Politologii UWr. w ramach organizacji szkół letnich
zaowocowała kolejnym wspólnym przedsięwzięciem. Od stycznia 2013 r. biuro AEKH
będzie otwarte na studenckie praktyki, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych
studentów. Od stycznia 2013 r. praktykę w biurze będzie odbywał student
anglojęzycznych studiów magisterskich, realizowanych przez Instytut Politologii UWr.
Podczas spotkania roboczego z koordynatorem biura w dniu 5 grudnia 2012 r. wolę
rozpoczęcia programu praktyk studenckich wyraziła także Dyrektor Instytutu Filologii
Romańskiej UWr.

REALIZACJA PROJEKTU „CREATIVE SPIN”
W 2012 r. Miasto Wrocław zadeklarowało chęć przystąpienia jako Partner do Sieci
Tematycznej projektu URBACT, której działania będą skupiały się wokół tematu „Creative
SPIN” i będą koordynowane przez Partnera Wiodącego – Miasto Birmingham.
Projekt ma na celu wymianę praktyk i doświadczeń jak nowoczesnymi metodami w pełni
wykorzystać potencjał jaki niosą za sobą kultura oraz branże kreatywne w tworzeniu
innowacyjnych, opartych na wiedzy społeczeństw miejskich.
Projekt w 2012 r. realizowany był przy współudziale Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej, której wyznaczeni pracownicy wzięli udział w spotkaniach miast
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uczestniczących w projekcie. W trakcie tych spotkań udało się wypracować wspólne cele
projektu i zdobyć potwierdzenie, że kolejna jego faza będzie wdrożona i realizowana,
a w imieniu Miasta Wrocław projekt będzie prowadzić ARAW.
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D e p a r t a m e n t Fin a n s ó w P u b liczn y ch

POLITYKA FINANSOWA MIASTA
W celu zrealizowania zaplanowanych w 2012 r. dochodów z tytułu podatków i opłat
lokalnych, oraz uzyskania wysokich wskaźników wykonania budżetu podjęto następujące
działania:
- zaksięgowano 907 522 dokumentów (przelewów bankowych, wpłat gotówkowych);
- wydano 205 369 decyzji podatkowych;
- wydano 14 722 postanowień i innych aktów prawnych;
- wystawiono łącznie 105 703 zawiadomień, upomnień, tytułów wykonawczych
wezwań do zapłaty należności podatkowych oraz pism przedsądowych;
- prowadzono egzekucję należności pieniężnych na podstawie 41 307 tytułów
wykonawczych;
- rozpatrzono 638 wniosków o ulgę podatkową oraz 354 wnioski o ulgę w spłacie
zobowiązań cywilnoprawnych;
- wydano 275 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
- monitorowano 84 postępowań upadłościowych, w których dokonano 34 zgłoszeń
wierzytelności;
- prowadzono działania w 605 sprawach egzekucyjnych z nieruchomości, w których
dokonano 73 zgłoszeń wierzytelności w celu przyłączenia się do podziału sumy
uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości;
- wystąpiono z 51 wnioskami o ustanowienie hipotek i zastawów skarbowych;
- W Centrum Obsługi Podatnika obsłużono 60 639 klientów/podatników;
- prowadzono windykację należności cywilnoprawnych w 794 sprawach;
- wystawiono faktury VAT i ich korekty oraz sporządzono sprzedaż niefakturowaną i jej
korekty w ilości 10 260 sztuk;
- przeprowadzono i zakończono 95 kontroli podatkowych.
Wszystkie wyszczególnione wyżej działania wpłynęły na zrealizowanie przez Wydział
Podatków i Opłat założonego planu dochodów w 97,76 %.
Czynność

2009 r.

Ilość zaksięgowanych dokumentów
Ilość wydanych decyzji podatkowych
Ilość wydanych postanowień i innych aktów
prawnych
Ilość wydanych zawiadomień, upomnień, tytułów
wykonawczych, wezwań do zapłaty należności
podatkowych oraz pism przedsądowych
Ilość egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych
Ilość rozpatrzonych wniosków o ulgę podatkową
Ilość rozpatrzonych wniosków o ulgę w spłacie
zobowiązań cywilnoprawnych
Ilość wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de
minimis
Ilość dokonanych zgłoszeń wierzytelności w
postępowaniach upadłościowych
Ilość dokonanych zgłoszeń wierzytelności w sprawach
egzekucyjnych z nieruchomości
Ilość wniosków o ustanowienie hipotek i zastawów
skarbowych
Ilość obsłużonych klientów w Centrum Obsługi
Podatnika
Ilość spraw, w których prowadzono windykację
należności cywilnoprawnych
Ilość wystawionych faktur VAT i ich korekt oraz
sprzedaży niefakturowanych i ich korekt
Ilość przeprowadzonych i zakończonych kontroli
podatkowych
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2010 r.

2011 r.

2012 r.

377 918
175 153

421 617
196 548

441 270
219 130

907 522
205 369

18 425

10 501

8 364

14 722

131 234

132 702

86 499

105 703

19 647

36 299

31 873

41 307

957

886

260

638

491

620

456

354

297

443

203

275

66

71

15

34

331

317

59

73

137

40

39

51

63 464

46 289

49 098

60 639

523

598

854

794

6 627

7 612

9 241

10 260

107

121

77

95

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do założonego planu na
2012 rok z wyszczególnieniem źródeł dochodów
Wyszczególnienie

Plan na 2012 r.
(w zł)

Wykonanie
2012 r. (w zł)

Procentowe wyk.
planu (3:2)

1

2

3

4

podatek od
nieruchomości

352 340 000,00

345 886 335,70

98,17%

14 300 000,00

14 299 719,15

99,99%

podatek rolny

1 475 000,00

1 440 384,81

97,65%

podatek leśny

40 900,00

43 288,46

105,84%

15 025 000,00

13 358 524,78

88,91%

2 000 000,00

1 527 610,00

76,38%

536 800,00

514 082,28

95,76%

385 717 700,00

377 069 945,18

97,76%

podatek od środków
transportowych

opłata skarbowa
opłata targowa
wpływy z różnych opłat
RAZEM

Wykonanie planu dochodów w 2012 r. w ujęciu procentowym

100
98,17 105,84 100,00

90
97,65

95,76

80
88,91
70

76,38

podatek rolny

60
podatek od nieruchomości
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podatek leśny
40
30

podatek od środków
transportowych

20

opłata skarbowa

10

opłata targowa

0

wpływy z różnych opłat

90

Procentowy udział wpływów z podatków i opłat w dochodach realizowanych przez Wydział
Podatków i Opłat

3,79%

3,54% 0,91%

podatek rolny, podatek leśny, opłata
targowa
podatek od nieruchomości
91,73%

podatek od środków transportowych
opłata skarbowa

W 2012 r. Wydział Podatków i Opłat wydał 205 369 decyzji podatkowych, z których do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego zaskarżonych zostało 175, co stanowi 0,09%
wszystkich wydanych decyzji. W 2012 roku nie wpłynęła żadna skarga na decyzje
podatkowe skierowana do Wojewody.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIASTA
Relacja pomiędzy wysokością planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Miasta za rok 2012

4 000 000 000,00
3 500 000 000,00
3 000 000 000,00
2 500 000 000,00
2 000 000 000,00

Plan po zmianach

1 500 000 000,00

Wykonanie

1 000 000 000,00
500 000 000,00
0,00
-500 000 000,00
Dochody ogółem

Wydatki ogółem
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Deficyt budżetowy

Dochody
budżetu
Wrocławia
zaplanowane
na
rok
2012
w
wysokości
3 606 545 250,56 zł zostały wykonane w kwocie 3 591 871 474,48 zł, tj. 99,6%
planu. Zaplanowane wydatki w kwocie 3 766 545 250,56 zł zostały zrealizowane
w wysokości 3 692 968 497,18 zł, tj. w 98,0 %. Deficyt budżetu wyniósł 101 097
145,50 zł i był mniejszy od planowanego o 58 902 977,30 zł..

L.p.

Wyszczególnienie

Plan wg uchwały
budżetowej
(po zmianach)

Wykonanie
za 2012 r.

%
wykonania
planu

1.

Dochody ogółem

3 606 545 250,56

3.591.871.474,48

99,6

2.

Wydatki ogółem

3 766 545 250,56

3.692.968.497,18

98,0

3.

Deficyt budżetowy

- 160 000 000,00

- 101.097.022,70

63,2

Dochody osiągnięte przez Miasto pochodziły z następujących źródeł: dochodów własnych,
subwencji ogólnej, dotacji celowych, środków z funduszy europejskich oraz pozostałych
dochodów.

DOCHODY MIASTA

L.p.

Wyszczególnienie

1.

Dochody własne

2.
3.

Plan wg uchwały
budżetowej
(po zmianach)

Wykonanie
za 2012 r.

%
wykonania
planu

2 578 544 552,00

2.553.246.069,24

99,0

Subwencja ogólna

513 918 685,00

515 623 551,00

100,3

Dotacje celowe, w tym:

178 731 827,56

178 186 194,35

99,7

- z budżetu państwa

159 805 269,56

158 790 444,44

99,4

4.

Środki z funduszy
europejskich

327 323 572,00

336 948 484,98

102,9

5.

Pozostałe dochody

8 026 614,00

7 867 174,91

98,0

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, stanowią istotną rolę w kształtowaniu polityki finansowej Miasta.
Decydują o jego samodzielności finansowej i zdolności do finansowania potrzeb
inwestycyjnych, w tym zwłaszcza wkładu własnego w projekty współfinansowane ze
środków europejskich.
Wśród dochodów własnych największą pozycję stanowiły udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku oraz dochody z podatków
i opłat lokalnych.
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REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA
W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:
- przeprowadzono zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na bankową
obsługę budżetu Gminy Wrocław wraz z instytucjami kultury, dla których Miasto
Wrocław jest organizatorem, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki
Zdrowotnej, dla których Miasto Wrocław jest założycielem i kapitałowymi spółkami
jednoosobowymi Gminy Wrocław, w wyniku którego bankową obsługę miasta
prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
- przygotowywano informacje oraz opracowywano materiały dla kontroli NIK których
przedmiotem było zadłużenie Gminy Wrocław w latach 2010-2012 (półrocze) oraz
pomoc publiczna świadczona przez gminy województwa dolnośląskiego,
- przygotowywano informacje oraz opracowywano materiały dla kontroli Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej
Gminy Wrocław,
- przygotowano i przeprowadzono zmianę 6 Porozumień zawartych przez Gminę
Wrocław z Bankiem Pekao S.A., na rozterminowanie wykupionych przez bank
wierzytelności, wynikających z zawartych przez Gminę Wrocław umów na
roboty
budowlane,
- przygotowano informacje oraz opracowano materiały niezbędne do aktualizacji oceny
wiarygodności kredytowej Miasta przez agencje ratingową, na podstawie których w
miesiącu lipcu 2012 roku agencja Fitch Polska S.A. dokonała aktualizacji oceny
ratingowej,
- przeprowadzono cztery zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kredyty
przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w roku 2012 i
spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych i na udzielenie kredytów krótkoterminowych
rewolwingowych (odnawialnych) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- planowano i monitorowano wydatki na obsługę zadłużenia Miasta, a także przychody i
rozchody,
- opracowano 14 projektów zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata
2012-2043, a także projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 20132043 i jego zmiany,
- do rejestracji w Centralnym Rejestrze Zobowiązań przyjęto 7858 dokumentów, z
czego 2378 stanowiły umowy dotacyjne, dokonano wstępnej rejestracji dokumentów
(umów, zamówień, korekt, rocznych formularzy) w systemie SAP,
- założono zlecenia kontrolingowe do nowopowstałych programów budżetowych oraz
utworzono nowe rodzaje kosztów pierwotnych,
- obsługiwano pod względem finansowym (w tym w zakresie przekazywano środki
finansowe na realizację zadań w ilości około 16 500 przelewów rocznie ) około 150
jednostek organizacyjnych Miasta o samodzielnej obsłudze księgowej; przekazywano
dotacje celowe podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych około 730 umów
dotacyjnych (około 1 350 przelewów) oraz dotacje podmiotowe dla około 290
niepublicznych placówek oświatowych (3 480 szt. przelewów), a także sprawdzono
dokumenty i dokonano ok. 29 000 płatności wynikających z dokumentów
przekazanych do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu. Regulowano również
terminowo zobowiązania Gminy wynikające z 27 umów kredytowych zawartych z
bankami krajowymi, 2 umów zawartych z bankami zagranicznymi (EBOR i EBI), 4
umów o emisję obligacji, 9 umów pożyczki, a także obsługiwano 9 umów o wykup
wierzytelności,
- rozpatrzono wnioski o udzielenie pomocy publicznej w związku z rozpoczęciem
działalności gospodarczej przez nowych przedsiębiorców oraz w związku
z rozpoczęciem i zakończeniem przez przedsiębiorców nowych inwestycji na terenie
Wrocławia,
- sporządzono plan zamówień publicznych Wydziału Finansowego na rok 2012,
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-

-

-

sporządzano i na bieżąco przekazywano sprawozdania zbiorcze do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów dotyczące udzielonej przez gminę pomocy publicznej
udzielanej w różnych formach,
monitorowano miesięczne wykonania dochodów i wydatków na bazie których
opracowywano przewidywane wykonanie budżetu roku 2012, poziomu długu i
wskaźników zadłużenia oraz jego wpływu na finanse Miasta w latach kolejnych,
opracowano symulacje wieloletniej prognozy finansowej uwzględniające różne
warianty kształtowania się budżetu roku 2012 i 2013,
przygotowano prezentacje na sesje Rady Miejskiej na temat wykonania budżetu
Miasta za rok 2011 z porównaniem z innymi Miastami, wykonania budżetu Miasta za I
półrocze 2012 roku, projektu budżetu Miasta na rok 2013 z porównaniem z innymi
Miastami, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2043,
budżetu Miasta na rok 2013, finansów Wrocławia w latach 2003-2019, leasingu
zwrotnego nieruchomości gminnych, budżetu Wrocławia na rok 2012, instrumentów
finansowych i raportu agencji ratingowej Fitch Polska.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI URZĘDU MIASTA I
SPÓŁKAMI, KTÓRYCH GMINA WROCŁAW JEST UDZIAŁOWCEM
W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:
- przygotowano dokumentację dotyczącą sprzedaży oraz leasingu zwrotnego
i
dzierżawy należących do Miasta nieruchomości,
- przeprowadzono negocjacje w przedmiocie zbycia udziałów Wrocławskiego Centrum
Treningowego SPARTAN Sp. z o.o.,
- przygotowano umowy pożyczek,
- opracowano materiały dla Biura Prasowego w zakresie finansów Miasta.
RAPORTY, SPRAWOZDANIA, ANALIZY I OPINIE
W roku sprawozdawczym sporządzono:
- opinie dotyczące sprawozdań oraz prognoz spółek miejskich, których Miasto jest
właścicielem lub udziałowcem,
- opinie do koncepcji ekonomicznej zasad określania opłat za wykorzystanie przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej
przez Miasto Wrocław,
- analizę uwarunkowań finansowych Gminnego Programu Wsparcia Partnerstwa
Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej,
- analizę możliwości budżetowych Miasta na organizację Europejskiej Stolicy Kultury,
- analizę warunków finansowych leasingu operacyjnego gminnych nieruchomości,
- analizę kosztów imprezy pn. The World Games.
- półroczne i roczne raporty z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- raporty kwartalne z wykonania budżetu Miasta dla Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Prognozę Finansową Miasta
na lata 2012-2016 dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
- opracowanie opisujące Politykę Finansową Miasta,
- informacje na temat sytuacji finansowej Miasta dla Unii Metropolii Miast Polskich,
- kwartalne sprawozdania dla Narodowego Banku Polskiego w zakresie zaciągniętych
zobowiązań dewizowych,
- opinie do następujących projektów aktów prawnych: uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w
2013 r.; uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków do
osiedlenia się we Wrocławiu osobom polskiego pochodzenia; uchwały indywidualnej w
sprawie formy, zakresu i trybu rozpatrywania wniosków o zapewnienie rodzinie
polskiego pochodzenia warunków do osiedlania się we Wrocławiu oraz w sprawie
formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej
rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocław do osiedlenia się we
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Wrocławiu oraz przeprowadzono analizę i weryfikację przedłożonych do kontrasygnaty
Skarbnika projektów umów, aneksów, porozumień zgodnie z obowiązującym
Zarządzeniem nr K/1/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 05.01.2012 r. zmieniającym
zarządzenie nr K/6/09 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad
uprzedniej weryfikacji zadań planowanych do realizacji przez Urząd Miejski Wrocławia,
w liczbie 404 ww. projektów dokumentów.

BUDŻETOWANIE ZADANIOWE
Realizując założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok budżetowy 2012, w części
dotyczącej budżetowania zadaniowego w ciągu 2012 r. przeprowadzono:
- analizę realizacji zadań budżetowych w okresach kwartalnych, na podstawie
informacji z okresowej realizacji wskaźników zadań, otrzymanych od jednostek
organizacyjnych Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- analizę kosztów pośrednich i bezpośrednich zadań budżetowych, zrealizowanych
w 2012 r. w miejskich jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych
Urzędu Miejskiego Wrocławia, na podstawie wykonania budżetu Miasta za 2012 r.,
- przegląd i weryfikację nazw i struktury wskaźników zadań budżetowych, określonych
przez jednostki organizacyjne Miasta i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
Wrocławia na 2012 r.
Pracownicy wydziału Budżetu we współpracy z Wydziałem Informatyki Urzędu Miejskiego
Wrocławia czynnie uczestniczyli w pracach przy realizacji projektów:
uruchomienia i wdrożenia nowej aplikacji „Monitoring wskaźników zadań budżetowych”
w Lotus Notes, modyfikacji aplikacji „Plan wydatków budżetowych 2013” w Lotus Notes,
wspomagającej proces tworzenia planu wydatków w układzie zadaniowym oraz realizację
budżetu zadaniowego w miejskich jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miejskim
Wrocławia. Po udostępnieniu przez Wydział Informatyki aplikacji i wprowadzeniu danych
planistycznych do formularzy w aplikacji przez poszczególne jednostki organizacyjne
i komórki organizacyjne Urzędu, pracownicy Działu Wydziału Budżetu dokonali weryfikacji
i oceny poprawności definiowania najważniejszych elementów zadań budżetowych,
z uwzględnieniem kalkulacji kosztów pośrednich i bezpośrednich zadań.
Efektem wyżej wymienionych działań było zestawienie zadań realizowanych przez
komórki organizacyjne Urzędu i jednostki budżetowe Miasta oraz przedstawienie kosztów
poszczególnych zadań w informacji uzupełniającej do projektu budżetu miasta na 2013
rok w następujący sposób:
- wykaz zadań bieżących, realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne
z wyodrębnieniem ich kosztów pośrednich i bezpośrednich,
- wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu
z wyodrębnieniem ich kosztów pośrednich i bezpośrednich ,
- zbiorcze zestawienie kosztów głównych zadań jednostek oświatowych Miasta.
Ponadto w okresach kwartalnych dokonywano zaczytywania planu dochodów i wydatków
budżetu Miasta do programu BESTi@ oraz sprawdzania poprawności zaczytywanych
danych w tym programie. Pracownicy Wydziału Budżetu przetestowali program BESTi@
pod kątem możliwości wprowadzania danych dotyczących budżetu Miasta i jego zmian w
związku z projektowaną zmianą ustawy o finansach publicznych i zapowiadaną
koniecznością przekazywania informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej za
pośrednictwem tego programu.
W miesiącach czerwcu i lipcu 2012 r. pracownicy Wydziału Budżetu, we współpracy z
Wydziałem Informatyki, opracowali nowy program w systemie SAP „Eksport dokumentu
planistycznego budżetu” służący do tworzenia pliku umożliwiającego zaimportowanie
zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w SAP do programu BESTi@.
Program ten umożliwia automatyczne przenoszenie danych z SAP do BESTi@ dla celów
sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu Miasta.
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ZMIANY BUDŻETU I PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ
ORGANIZACYJNE URZĘDU I MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

KOMÓRKI

W 2012 r. dokonywano również analiz wniosków dotyczących zmian budżetu
i przedsięwzięć realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, stanowiących część
wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz zmian planów finansowo-rzeczowych,
składanych przez jednostki miejskie organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu.
Przygotowano 14 projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia oraz 61 zarządzeń
Prezydenta Wrocławia zmieniających budżet Miasta i wieloletnią prognozę finansową
w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, a także
wprowadzono 123 302 zmiany planów finansowych i harmonogramów w systemie SAP.
Przygotowano również i wysłano 1 316 pism informujących o zmianach w planach
finansowo-rzeczowych jednostek oraz innych, związanych z zakresem działania Wydziału.
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D e p a r t a m e n t O b s ł u g i i A d m in is t r a cji

POLITYKA PERSONALNA
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Stan na dzień

Kobiet

Mężczyzn

Razem

w tym
niepełnozatrudnieni

31.12.2007

1 400

476

1 876

36

31.12.2008

1 495

482

1 977

33

31.12.2009

1 484

486

1 970

36

31.12.2010

1 474

490

1 964

40

31.12.2011

1 463

494

1 957

44

31.12.2012

1461

496

1957

40

Zwolnienia w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Zwolnionych
Kobiet

Mężczyzn

Ogółem

Razem:

61

33

194

w tym:
emerytura

11

2

13

Przyjęcia osób podejmujących pracę po raz pierwszy

Wykształcenie

Kobiet

Mężczyzn

Razem

Podejmujący pracę po raz pierwszy:

9

5

14

liceum ogólnokształcących

3

0

3

szkół policealnych i średnich zawodowych

0

0

0

szkół wyższych

3

2

5

absolwenci ogółem:

6

2

8

w tym absolwenci:
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Poziom wykształcenia pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wykształcenie

Ilość osób

%

Wyższe

1 451

74,14%

Policealne i średnie zawodowe

357

18,24%

Średnie ogólne

127

6,49%

Zasadnicze zawodowe

16

0,82%

Podstawowe

6

0,31%

Wykształcenie
127

Policealne i średnie
zawodowe
Średnie ogólne

16
6

357

Wyższe

Zasadnicze zawodowe

1451

Podział wiekowy

Przedział wiekowy

Ilość osób

%

do 25

29

1,48%

26 - 30

258

13,18%

31 - 40

611

31,22%

41 - 50

364

18,60%

51 - 55

299

15,28%

56 - 60

292

14,92%

powyżej 61

104

5,31%

100

Średni wiek pracownika Urzędu Miejskiego Wrocławia to 43 lata i 8 miesięcy

Wiek

do 25
26 - 30
31 - 40

do 25
1,48%

powyżej 61
5,31%
56 - 60
14,92%

41 - 50
51 - 55
26 - 30
13,18%

51 - 55
15,28%

56 - 60
powyżej 61

31 - 40
31,22%

41 - 50
18,60%

Struktura wiekowa pracowników przyjętych do Urzędu Miejskiego Wrocławia

Pracownicy zatrudnieni w 2012 r.
42

45
40
35
30

24

25
20

16

15
10

6

5

7
3

1
powyżej
61

56 - 60

51 - 55

41 - 50

31 - 40

26 - 30

do 25

0

Najliczniejszą grupą nowoprzyjętych do pracy w Urzędzie Miejskim stanowili pracownicy
w wieku do 30 lat, stanowili oni 58 % ogółu przyjętych do pracy w 2012 r.
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Departament

Struktura wiekowa pracowników w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Ilość pracowników w poszczególnych
Średnia
grupach wiekowych
Wydz.
powyżej
Departado 25 26 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 55 56 - 60
Wydział
61
ment

BNW
BPM
BPR
BRK
BRM
BWU
BWZ
WKO
ZAW
ZZP
WIN
DOA WKN
WOK
WOU
WPN
WSO
WZP
ZBH
DFP WBD
WFN
WKS
WPO
BEU
DSS
BSR
BWO
WED
WKL
WZD
WBZ
DNR
WLM
WNK
WNS
WSP
WSR
WTR
ZPM
DIG BFS
BRG
BZF
WIM
ZTS
BRW
DAR
MKZ
WAB
Razem UM:
DPR

0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
4
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
2
0
0
3
0
1
29

0
0
12
1
3
1
4
5
0
1
9
1
22
6
5
31
3
0
3
8
6
17
0
4
3
9
0
3
5
3
11
8
1
9
3
3
3
1
13
4
0
19
0
18
258

7
7
18
4
5
5
4
13
0
12
15
13
37
16
7
57
8
1
6
19
24
57
2
4
8
15
6
10
10
6
27
22
8
16
15
4
3
7
9
28
5
32
2
31
605

1
5
8
0
3
0
3
3
1
1
9
7
10
21
5
56
5
1
6
8
14
36
0
1
7
15
5
7
10
10
18
13
7
7
4
3
2
6
2
10
0
8
4
19
361
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1
1
1
0
3
0
0
0
1
0
9
4
11
13
11
49
2
0
0
5
10
45
0
0
0
8
2
4
9
8
9
17
3
7
6
0
9
2
0
11
0
12
1
21
295

1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
3
5
9
20
10
54
2
0
2
3
12
24
0
0
2
10
3
3
8
11
9
13
3
7
5
0
2
1
0
9
0
12
4
37
288

0
0
4
1
0
0
1
1
0
0
2
1
1
9
5
5
1
0
0
0
1
3
0
1
1
5
1
1
13
0
3
7
0
3
1
0
2
0
0
1
0
4
1
19
98

40,1
39,0
38,6
38,2
41,6
39,3
32,7
36,6
35,9
51,0
35,2
41,3
43,6
38,7
48,4
44,3
48,5
45,1
41,5
43,0
41,4
39,7
43,2
43,4
44,2
37,0
36,1
40,8
42,4
43,4
45,6
42,8
49,1
47,8
42,8
45,8
44,8
43,4
42,9
42,5
35,4
48,1
42,4
41,7
31,8
43,3
36,4
41,1
45,8
49,5
48,3
43,7

Wydział
WAB

MKZ

BRW

ZTS

WIM

BZF

BRG

BFS

ZPM

WTR

WSR

WSP

WNS

WNK

WLM

WBZ

WZD

WKL

WED

BWO

BSR

BEU

WPO

WKS

WFN

WBD

ZBH

WZP

WSO

WPN

WOU

WOK

WKN

WIN

ZZP

ZAW

WKO

BWZ

BWU

BRM

BRK

BPR

BPM
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0%
BNW

Struktura wiekowa w wydziałach

100%
powyżej 61

56 - 60

51 - 55

80%
41 - 50

31 - 40

26 - 30

60%
do 25

40%

20%

STAŻ PRACOWNIKÓW

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Średni staż pracy w UM

10,8

10,0

9,4

8,7

8,1

8

8,2

Średni staż pracy ogółem

19,6

18,8

18,4

17,9

17,7

17,8

18,8

Staż pracy w UM
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

900
800
700
600

ilość

500
400
300
200

staż w latach

2012

2011

2010

2008

16 powy
20
żej
21

2007

11 15

2006

610

2005

do 5

2004

0

2009

100

BADANIA MEDYCYNY PRACY
W 2012 r. na badania medycyny pracy, zarówno wstępne jak i okresowe skierowano
łącznie 920 pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

ZATRUDNIENIE W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
-

Ilość obsługiwanych w zakresie kadrowym jednostek przez Dział Kadr WOK - 55
Dokonano analizy wynagrodzeń dyrektorów jednostek z uwzględnieniem tzw. ustawy
kominowej,

104

-

Zawarto 20 umów z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w sprawie
używania samochodów prywatnych do celów służbowych na jazdy lokalne.
Utworzenie nowych jednostek, likwidacja dotychczasowych - zmiany na stanowiskach
szefów jednostek miejskich w związku ze zmianami organizacyjnymi:
zgodnie z uchwałą Nr IX/168/11 RMW z dnia 19 maja 2011 r. z dniem 1 stycznia
2012 r. utworzono nową jednostkę organizacyjną pn. Wrocławskie Centrum
Sportu, Hippiki i Rekreacji, którego Dyrektorem został p. Jerzy Pękalski.
Zgodnie z uchwałą Nr XXV/559/19 RMW z dnia 19 kwietnia 2012 r. dokonano
likwidacji jednostki budżetowej pn. Izba Wytrzeźwień we Wrocławiu.
W związku z nadaniem nowego statutu Filharmonii im. W.Lutosławskiego we
Wrocławiu oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratisławia Cantans we Wrocławiu,
w lutym 2012 r. podjęte zostały czynności związane z przejęciem od Marszałka
Województwa
Dolnośląskiego
dokumentacji
kadrowej
dyrektora
wyżej
wymienionej instytucji kultury.
W związku z regulacją ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 207, poz.123) polegającą na utworzeniu nowego podziału instytucji
kultury na instytucje artystyczne oraz instytucje kultury inne niż artystyczne,
dokonano zmian kadrowych na dotychczas zajmowanych stanowiskach
dyrektorów samorządowych instytucji kultury.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokonano analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011 i porównano z treścią złożonych
w latach poprzednich. Zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego było 625
osoby , w tym 312 osób to kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz 26 osób
wchodzących w skład zarządów jednoosobowych Spółek Gminy Wrocław;
W dniu 18 października 2012 r. na Sesji Rady Miejskiej Wrocławia Sekretarz Miasta Pan
Włodzimierz Patalas złożył sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
Zarządzeniem nr K/20/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr K/27/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lipca 2009r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Miejskim Wrocławia zmienione zostały zasady naboru pracowników do Urzędu Miejskiego
Wrocławia.
W 2012 r. przeprowadzono 52 postępowania w sprawie naboru na wolne stanowiska
urzędnicze oraz 3 postępowania konkursowe na dyrektorów podległych Prezydentowi
Wrocławia jednostek organizacyjnych.
Zestawienie naborów od 2007 r. do 2011 r.

Ilość
postępowań

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

224

205

63

62

68

52
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UMW
BPR
BRM
BRW
BSR
BZF
DNR
WAB
WIN
WKO
WKS
WNS
WOK
WOU
WPN
WPO
WSR
WZP

52
4
2
2
1
1
1
2
23
4
1
3
1
1
1
1
3
1

100% 3,7% 100% 3,2% 3,8% 23,6 18,74
100% 0% 100% 0%
0% 28,75
24
100% 50% 100% 50%
0%
4,5
2
100% 0% 100% 0%
0%
72,5
46
100% 0% 100% 0%
0%
91
89
100% 0% 100% 0%
0%
17
16
100% 0% 100% 0%
0%
3
2
100% 0% 100% 0%
0%
2
1,5
100% 13% 100% 4%
65%
2,4
1,8
100% 0% 100% 0%
0% 27,75
21
100% 0% 100% 0%
0%
6
6
100% 0% 100% 0%
0%
32
24
100% 0% 100% 0%
0%
10
1
100% 0% 100% 0%
0%
51
50
100% 0% 100% 0%
0%
11
11
100% 0% 100% 0%
0%
7
3
100% 0% 100% 0%
0%
8
3,3
100% 0% 100% 0%
0%
28
17

181
71
4
18
2
9
1
3
10
15
2
17
1
13
2
2
7
4

forma selekcji- test
wiedzy

forma selekcji wywiad

ilość os.
zaproszonych na
spotkanie

śr. ilość ofert
spełniających w.
formalne

śr. ilość złożonych
ofert

ogłaszane w job
pilot lub na innych
portalach

ogłoszone w
Wyborczej lub innej
prasie

ogłoszenie w BIP

nabory na
stanowiska
merytoryczne
powtórzone nabory
powtarzane na to
samo stanowisko

ilość naborów

jednostka
organizacyjna

Zestawienie naborów w Urzędzie Miejskim Wrocławia w 2012 r.

92,1% 24%

100% 0%
50%
0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 100%
50%
0%
65%
0%
100% 75%
100% 0%
100% 33%
100% 0%
100% 0%
100% 100%
100% 0%
100% 0%
100% 100%

ogłaszane w job
pilot lub na innych
portalach

śr. ilość złożonych
ofert

śr. ilość ofert
spełniających w.
formalne

ilość os.
zaproszonych na
spotkanie

forma selekcji wywiad

forma selekcji- test
wiedzy

3

0%

0%

100% 33%

0%

5,66

3,66

8

100%

0%

Zespół Placówek
OpiekuńczoWychowawczych
"Dziecięcy Dom"

1

0%

0%

100%

0%

0%

1

1

1

100%

0%

Biuro
Festiwalowe
Impart 2016

1

0%

0%

100%

0%

0%

7

7

4

100%

0%

Wrocławski Teatr
Lalek

1

0%

0%

100% 100%

0%

9

3

3

100%

0%

ogłoszenie w BIP

ilość naborów

Nazwa jednostki

nabory na
stanowiska
merytoryczne
powtórzone nabory
powtarzane na to
samo stanowisko

jednostka
organizacyjna

ogłoszone w
Wyborczej lub innej
prasie

Zestawienie przeprowadzonych postępowań konkursowych w podległych Prezydentowi Wrocławia
jednostkach organizacyjnych w 2012 r.
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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.
Szkolenia merytoryczne były organizowane przez Wydział Organizacyjny i Kadr na
wniosek odpowiednich komórek, m.in. w związku z wprowadzonymi zmianami
w obowiązujących przepisach prawa.
Zestawienie udziału w szkoleniach w Urzędzie Miejskim Wrocławia w roku 2012

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW*

WYDANO

2

3 000

Szkolenie „Zastosowanie typologii klienta i
technik asertywności”

15

8 480

Szkolenie „Prawo budowlane”

87

9 900

Szkolenie „Pomoc publiczna”

62

5 671,80

157

14 802

Szkolenie „Finanse publiczne”

85

7 700

Szkolenie „Kreatywność i umiejętność
rozwiązywania problemów”

75

29 000

Szkolenie „Audyt wewnętrzny i kontrola organizacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie”

31

10 460

Szkolenie „Komunikacja i współpraca w
środowisku pracy”

53

20 000

Szkolenie „Organizowanie pracy własnej i
innych”

58

20 000

237

7 930

35

4 637,10

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
Szkolenie „Program MS Publisher”

Szkolenie „Kodeks Postępowania
Administracyjnego”

Szkolenie BHP
Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna
*każdy pracownik mógł uczestniczyć w kilku szkoleniach

W omawianym okresie liczba uczestników szkoleń otwartych wyniosła 292 (przy czym
każdy pracownik mógł uczestniczyć w kilku szkoleniach).
Ponadto pracownicy otrzymali dofinansowanie do nauki na kursach językowych (13 osób)
oraz na studiach (15 osób).
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Realizacja szkoleń w ujęciu finansowym

Realizacja planu budżetowego na wydatki szkoleniowe 2012 r.
Plan
Szkolenia ogólnie, w tym:
szkolenia zamknięte

Wykonanie

207 510,91
455 000

szkolenia otwarte
studia i kursy

Wydano (zł)
145 534,56

46%

61 976,35
100 000

75 955,37

76%

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWY PROGRAM WZMOCNIENIA
ZDOLNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA DO SPRAWNEJ I EFEKTYWNEJ
REALIZACJI
ZADAŃ
PUBLICZNYCH”
WSPÓŁFINANSOWANEGO
Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI
W 2012 r. kontynuowano realizację zaplanowanego do realizacja na lata 2010-2012
projektu „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do
sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektu finansowanego w
90% ze środków unijnych.
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do
sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych poprzez wdrożenie kompleksowego
programu usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji w zakresie zarządzania
oraz podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników Urząd Miejski Wrocławia. W związku
z realnymi potrzebami realizacji projektu wydłużono termin jego realizacji o 3 miesiące,
tj. do dnia 30 września 2012 r. W październiku złożono końcowy wniosek o płatność, w
którym podsumowano osiągnięte w projekcie rezultaty. Wniosek oczekuje na
sprawdzenie i akceptację przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji.
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu przeprowadzone zostało następujące
działanie: Wdrożenie oraz doskonalenie systemów i norm związanych z Zintegrowanym
Systemem Zarządzania. Przeprowadzono warsztaty doskonalące dla auditorów
wewnętrznych ZSZ według norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Szkolenia odbyły
się w terminach 25-27 stycznia 2012 r. oraz 22-24 lutego 2012 r. W warsztatach
uczestniczyło 42 osoby, wydatkowano 25 153,50 zł.
W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla audytorów Systemu Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym w dniach 01,02 marca 2012r. W szkoleniu uczestniczyło 29
osób i wydatkowano kwotę 6 150,00 zł. Z zakresu Systemu Zarządzania Usługami
Informatycznymi przeprowadzono szkolenia doskonalące dla audytorów 15,16 marca
2012 r. W szkoleniu uczestniczyło 19 osób i wydatkowano 6 150,00 zł. Szkolenia z
systemu EMAS odbyły się dla:
- 5 administratorów w dniach 1,2 marca 2012 r. – koszt 3 841,54zł,
- 5 audytorów w dniach 16,17 luty 2012 r. - koszt 4 702,54zł,
- 15 osób zaangażowanych w dniach 5 marca 2012 r. – koszt 1 920,77zł.
Kolejnym etapem potwierdzającym wdrożenie EMAS był audyt weryfikacyjny
przeprowadzony w dniach 11–15 czerwca 2012 r. (koszt 19 987,50 zł) oraz rejestracja
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 24 października 2012 r. (koszt5 zł).
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W dniach 29 maja – 1 czerwca 2012 r. 10 osób uczestniczyło w konferencji szkoleniowej
zorganizowanej przez TuV Akademia Polska. Koszt konferencji wyniósł 22 500,00 zł.
W ramach projektu kontynuowano prace dotyczące Wdrożenia Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań systemu ISO 27001. W ramach umowy w
2012r. wydano 12 300 zł. Nie osiągnięto porozumienia z Wykonawcą w sprawie terminu
odbioru dokumentu „Audyt zgodności z wymaganiami normy ISO 27001 – raport
podsumowujący projekt”, w związku z czym ostatni etap został odebrany po zakończeniu
projektu. Przeprowadzono szkolenia dla audytorów w dniach 21,22 maja 2012 r. dla 18
osób z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001.
Zrealizowano również umowę na realizację usługi doradczo - konsultingowej w ramach
wdrożenia ISO 27001 (19 marca do 11 czerwca 2012r.) na kwotę 68 880,00 zł.
Szkolenia - W I kwartale 2012 r. zorganizowano szkolenia z zakresu zaawansowanej
obsługi klienta, w których wzięło udział 96 osób. Wydatkowano łącznie kwotę 10 368 zł.
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracowników Urzędu. Ewaluacja
działań szkoleniowych pokazała, że poziom satysfakcji ze szkolenia w przedmiotowym
obszarze był wysoki, a poziom kwalifikacji pracowników w obszarach objętych szkoleniem
wzrósł.
Opracowanie „mapy aktywności” NGO oraz opracowanie i wdrożenie procedur
jej aktualizacji - Zakończono prace związane z aktualizacją "mapy aktywności" NGO.
Konferencja podsumowująca projekt - Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2012 r.
w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, uczestniczyło w niej 38 osób. W sumie
wystąpiło 12 osób – 9 pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz 3 trenerów firm
szkoleniowych. Omawiano działania projektowe i prezentowano rezultaty osiągnięte w
trakcie realizacji projektu.
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Służba przygotowawcza organizowana jest w formie wykładów i kończy się egzaminem.
Pozytywne zaliczenie egzaminu jest jednym z warunków podpisania umowy o pracę na
czas nieokreślony. W ramach służby przygotowawczej pracownicy zobowiązani są do
jednokrotnego uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej Wrocławia.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. odbyły się 4 edycje służby przygotowawczej, które
pomyślnie ukończyło i złożyło ślubowanie 72 pracowników.
Ogółem zgłoszono do służby przygotowawczej 92 pracowników.
W tym:
- uczestniczyło w wykładach - 70 osób
- przystąpiło do egzaminu - 74 osoby
- zdało egzamin w pierwszym terminie - 59 osób
- zdało egzamin w terminie poprawkowym - 14 osób
- nie zdało egzaminu - 5 osób
Ślubowanie złożyło ogółem 90 pracowników (w tym 18 osób, które z różnych względów
nie obejmował obowiązek odbywania służby przygotowawczej).
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ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Lp.

Ilość
korzystających
pracowników

Tytuł wydatków

1.

Dopłata do wypoczynku pracowników i ich
rodzin

2.

Zapomogi

3.

4.

1 070

Kwota

1 010 902,95 zł

280

349 982,00 zł

1 186

434 687,82 zł

Imprezy kulturalne

949

184 796,75 zł

Pożyczki mieszkaniowe

274

2 159 667,00 zł

Refundacje:
Zajęcia sportowe

Razem

4 140 036,52 zł

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W ramach zadań dotyczących ochrony danych osobowych Wydział Prawny zgodnie z
Polityką Bezpieczeństwa Informacji prowadzi wykaz zbiorów danych osobowych w
Urzędzie Miejskim oraz prowadzi korespondencję z Biurem Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych w zakresie rejestracji oraz aktualizacji zbiorów danych.
Zadania te realizuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji na podstawie Zarządzeń
Prezydenta Nr K/20/11 oraz Nr K/49/11.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji w 2012 r.:
- zarejestrował 15 zbiorów danych osobowych w GIODO;
- zaktualizował 5 zbiorów danych osobowych w GIODO;
- parafował 461 umów w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- przeszkolił ok. 670 osób w zakresie ochrony danych osobowych oraz nowych
pracowników rozpoczynających pracę w Urzędzie.
W 2012 roku odbyły się również dwie tury szkoleń w zakresie ustawy o ochronie danych
osobowych, na których prelegentki z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych przeszkoliły ok. 1 016 osób.
W miesiącu lipcu 2012 r. miała miejsce kontrola Generalnego Inspektora Danych
Osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, której wyniki były pozytywne.
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Realizując zadania wynikające z ustawy o odstępie do informacji publicznej, oraz
działając zgodnie z zarządzeniem nr K/11/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2010
r. w sprawie Instrukcji udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim
Wrocławia każda komórka organizacyjna Urzędu udziela informacji publicznych na
wniosek z zakresu swoich kompetencji.
W ramach koordynacji i nadzoru Wydział Organizacyjny i Kadr:
- przygotowuje opinie w sprawach złożonych,
- udziela porad,
- realizuje wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
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-

koordynuje i udziela odpowiedzi zbiorczych w przypadku gdy ich przygotowanie
wymaga zebrania informacji z wielu komórek organizacyjnych Urzędu,
wydaje decyzje administracyjne odmawiające udostępnienia informacji publicznej i
decyzje umarzające postępowanie o udzielenie informacji publicznej.

W roku sprawozdawczym, do komórek Urzędu wpłynęło łącznie 999 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.
Wydział Organizacyjny i Kadr realizował swoje zadania poprzez:
- wydanie 55 samodzielnych odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji
publicznej
- wydanie 23 odpowiedzi zbiorczych (koordynując pracę stosownych komórek
organizacyjnych)
- przekazując 144 wnioski zgodnie z kompetencjami do odpowiednich Wydziałów.
- Wydanie 10 decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Od 4 decyzji
zostało złożone odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we wszystkich
przypadkach uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na 1
decyzję wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu.
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU
W 2012 r. prowadzone były następujące działania z zakresu przeciwdziałania mobbingowi
i dyskryminacji:
- w ramach służby przygotowawczej przeprowadzono szkolenia z tematyki
przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy dla 4 grup. Łącznie: 77
nowoprzyjętych pracowników Urzędu;
- we współpracy ze Społecznymi Inspektorami Pracy w Urzędzie przygotowano
broszurę dotyczącą przepisów prawa i sposobów radzenia sobie z mobbingiem i
dyskryminacją w miejscu pracy i udostępniono ją dla pracowników w zasobach
sieciowych Urzędu;
- w ramach realizacji postanowień zawartych w Protokole oceny skuteczności
antymobbingowej z dnia 7.03.2012 r. odbywały się bieżące spotkania z
Przedstawicielem
związków
zawodowych
w
celu
koordynacji
działań
antymobbingowych w Urzędzie;
- prowadzono konsultacje z pracownikami:
dyrektor Wydziału – konsultacja dotycząca sposobu reakcji na konflikt
pracowników oraz możliwych do użycia przez dyrektora sposobów pomocy w
rozwiązaniu konfliktu,
grupa pracowników jednego z wydziałów – ustne zgłoszenie od 8 pracowników
wydziału, brak oficjalnego zgłoszenia sprawy.
DELEGACJE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU
W 2012 r. zarejestrowano i wystawiono 911 poleceń wyjazdu służbowego w ramach
podróży służbowych na obszarze kraju, z czego 2 delegacje nie odbyły się (zostały
anulowane).
Jednocześnie pracownicy Urzędu odbyli 170 delegacji zagranicznych, w przypadku 76
wyjazdów środkiem transportu był samolot. Najczęstszymi kierunkami wyjazdów
służbowych pracowników UMW w 2012 roku były: Berlin (34 delegacje), Praga (20),
Lwów (16), Stuttgart (7), Bruksela (6), Cannes (6), Lozanna (5), Monachium (5),
Moskwa (5), San Sebastian (5) i Wiesbaden (4).

111

40
34

35
30
25

20

20

13

15
10

7

6

6

5

5

5

5

5

4

Se
ba
st
ia
n
W
ie
sb
ad
en

a
os
kw

Sa
n

M

um

a

on
ac
hi
M

Lo
za
nn

ne
s
C
an

Br
uk
se
la

t
St
ut
tg
ar

Be

rli
n

Pr
ag
a

0

Natomiast najczęstszymi kierunkami delegacji związanych z przelotami były: Bruksela (6
lotów), Cannes (6), Monachium (5), Moskwa (5), San Sebastian (5), Lwów (4) i
Wiesbaden (4).
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OKRESOWA OCENA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
W okresie od 1 do 31 maja 2012 r. przeprowadzono okresową ocenę pracowniczą, która
objęła 85 osób nie ocenionych z różnych względów podczas oceny w maju 2011 roku (np.
przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub długotrwałych
zwolnieniach lekarskich).
Efektywnie ocenionych zostało 42 osoby.
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STAŻE ABSOLWENCKIE ORAZ PRAKTYKI STUDENCKIE
W 2012 r. Urząd Miejski Wrocławia kontynuował działania w zakresie organizacji staży dla
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.
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 do 12 miesięcy i jest uzależniony głównie od potrzeb komórki organizacyjnej.
Jednocześnie w Urzędzie Miejskim Wrocławia odbywają się praktyki studenckie, w
ramach których studenci szkół wyższych poznają od strony praktycznej zasady i
procedury wykonywania zadań publicznych oraz nabywają doświadczenia zawodowe,
pozwalające przełożyć swoją wiedzę teoretyczną na praktyczną. Studenci, odbywający
praktyki, poznając specyfikę pracy w administracji samorządowej, także stanowią
potencjalną grupę osób, która w przyszłości może zasilić szeregi kadrowe Urzędu.
Dodatkowo Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, organizował płatne staże
w ramach projektu „Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych – bezpieczne państwo”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, przygotowującego studentów tejże uczelni do wykonywania zawodu w
dziedzinie administracji publicznej.
Ilość osób, które odbywały staż oraz praktyki w komórkach organizacyjnych Urzędu
Liczba
praktykantów

Liczba stażystów

2

17 - w tym 8*

Biuro Rozwoju Wrocławia

20

2

Wydział Architektury i Budownictwa

18

8

Wydział Środowiska i Rolnictwa

10

11

Wydział Organizacyjny i Kadr

12

10 – w tym 2*

Wydział Prawny

-

4

Urząd Stanu Cywilnego

1

1

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

3

1

Wydział Edukacji

3

15

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

-

2

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

-

4 – w tym 2*

Wydział Finansowy

1

-

Wydział Kultury

1

-

Wydział Spraw Obywatelskich

2

10

Wydział Księgowości

-

-

Biuro Rozwoju Gospodarczego

4

3

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

-

2

Wydział Transportu

5

2

Komórka organizacyjna
Wydział Obsługi Urzędu
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Biuro Rady Miejskiej

-

1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

7

1

Zespół Zarządzania Projektami

-

2

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

2

22

Wydział Lokali Mieszkalnych

-

4

Biuro ds. Euro 2012

1

2

Biuro Prezydenta

3

-

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

1

3

Wydział Inżynierii Miejskiej

4

3

Biuro Funduszu Spójności

-

-

Biuro Współpracy z Zagranicą

1

-

Wydział Podatków i Opłat

2

10

Biuro Promocji Miasta

1

-

Wydział Komunikacji Społecznej

1

-

Wydział Zamówień Publicznych

-

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

-

1

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

-

1

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

2

2

Wydział Nieruchomości Komunalnych

1

1
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RAZEM

-

*stażyści pozyskani w ramach projektu „Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych – bezpieczne
państwo”.

WEWNĘTRZNE REGULACJE PRAWNE W URZĘDZIE ORAZ MIEJSKICH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu oraz jego funkcjonowaniu znalazły swoje
odzwierciedlenie w kolejnych zmianach zarządzenia nr 900/07 Prezydenta Wrocławia z
dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Wrocławia, tj.:
- zarządzenie nr 4339/12 Prezydenta Wrocławia z 19 kwietnia 2012 r.;
- zarządzenie nr 4912/12 Prezydenta Wrocławia z 29 czerwca 2012 r.;
- zarządzenie nr 5682/12 Prezydenta Wrocławia z 28 września 2012 r.;
- zarządzenie nr 5803/12 Prezydenta Wrocławia z 11 października 2012 r.;
- zarządzenie nr 5967/12 Prezydenta Wrocławia z 31 października 2012 r.;
- zarządzenie nr 6196/12 Prezydenta Wrocławia z 30 listopada 2012 r.;
- zarządzenie nr 6401/12 Prezydenta Wrocławia z 28 grudnia 2012 r..
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Regulacje dotyczyły między innymi zmiany na stanowisku Pełnomocnika ds.
Zintegrowanego systemu Zarządzania oraz zmian w zadaniach bieżących realizowanych
przez komórki organizacyjne Urzędu.
REGULAMINY ORGANIZACYJNE DEPARTAMENTÓW
W związku z koniecznością dostosowania treści
poszczególnych Departamentów do wprowadzanych
funkcjonowaniu, w 2012 r. przedstawiono siedemnaście
wewnętrznych. Po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu
zaktualizowano regulaminy, które obowiązują od dnia:

regulaminów organizacyjnych
zmian w ich strukturze i
projektów nowych regulaminów
przez Prezydenta Wrocławia

Regulamin Organizacyjny Departamentu Spraw Społecznych

1 lipca 2012 r.
1 listopada 2012 r.

Regulamin Organizacyjny Departamentu Nieruchomości
i Eksploatacji

21 maja 2012 r.
13 lipca 2012 r.
1 listopada 2012 r.

Regulamin Organizacyjny Departamentu Infrastruktury
i Gospodarki

1 marca 2012 r.

Regulamin Organizacyjny Departamentu Obsługi
i Administracji

1 stycznia 2012 r.
1 marca 2012 r.
1 kwietnia 2012 r.
11 października 2012 r.

Regulamin Organizacyjny Departamentu Prezydenta

19 kwietnia 2012 r.
22 czerwca 2012 r.
1 lipca 2012 r.
3 września 2012 r.
1 października2012 r.

Regulamin Organizacyjny Departamentu Finansów Publicznych

1 maja 2012 r.
1 grudnia 2012 r.

AKTY WEWNĘTRZNE URZĘDU
Realizowano zadania w zakresie przygotowania, jak również opiniowania przedstawionych
projektów wewnętrznych aktów normatywnych. Opracowano ponad 40 wewnętrznych
aktów normatywnych, w tym m. in.:
- 7 zarządzeń zmieniających Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- 9 zarządzeń dot. powołania i funkcjonowania zespołów zadaniowych,
- 10 zarządzeń kompetencyjnych dla Wiceprezydentów Wrocławia,
- aktualizowano zarządzenia dot. funkcjonowania Urzędu, w tym. min. wprowadzenia
centralnej ewidencji umów zleceń i umów o dzieło, naborów na wolne stanowiska pracy,
czy też w sprawie zasad i trybu postępowania obowiązującego przy podróżach
służbowych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia, przygotowano projekty uchwał
do organizowanych w 2013 r. wyborów do rad Osiedli Wrocławia.
REGULAMINY ORGANIZACYJNE MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
W 2012 r. Wydział Organizacyjny i Kadr opiniował 34 regulaminy miejskich jednostek
organizacyjnych, zatwierdzone następnie przez Prezydenta Wrocławia. Powyższe akty
zostały przygotowane zgodnie z procedurą określoną przez Prezydenta Wrocławia
zarządzeniem nr 9081/06 z dnia 30 listopada 2006 r.
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NAZWA JEDNOSTKI

DATA ZATWIERDZENIA

1. WCDN

2 stycznia 2012 r.

2. CIRS

2 stycznia 2012 r.

3. PUP

2 stycznia 2012 r.

4. MOPS

1 lutego 2012 r.

5. Wrocławski Zespół Żłobków

1lutego 2012 r.

6. CIS

1 marca 2012 r.

7. ZOJM

1 marca 2012 r.

8. WCSRiH

29 marca 2012 r.

9. PUP

21 czerwca 2012 r.

10. CIRS

16 lipca 2012 r.

11. CIRS

3 września 2012 r.

12. CIS

16 listopada 2012 r.

13. WCOW

6 grudnia 2012 r.

14. RDD Nr 1

10 grudnia 2012 r.

15. RDD Nr 3

10 grudnia 2012 r.

16. RDD Nr 4

10 grudnia 2012 r.

17. RDD Nr 7

10 grudnia 2012 r.

18. RDD Nr 8

10 grudnia 2012 r.

19. RDD Nr 10

10 grudnia 2012 r.

20. RDD Nr 11

10 grudnia 2012 r.

21. RDD Nr 12

10 grudnia 2012 r.

22. RDD Nr 13

10 grudnia 2012 r.

23. RDD Nr 14

10 grudnia 2012 r.

24. RDD Nr 15

10 grudnia 2012 r.

25. RDD Nr 16

10 grudnia 2012 r.

26. RDD Nr 18

10 grudnia 2012 r.

27. RDD Nr 19

10 grudnia 2012 r.

28. RDD Nr 20

10 grudnia 2012 r.

29. RDD Nr 21

10 grudnia 2012 r.

30. RDD Nr 23

10 grudnia 2012 r.

31. RDD Nr 24

10 grudnia 2012 r.

32. RDD Nr 28

10 grudnia 2012 r.

33. ZAZ

31 grudnia 2012 r.

34. MCUS

31 grudnia 2012 r.

Ponadto opiniowano 6 statutów jednostek organizacyjnych.
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PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA
W okresie sprawozdawczym przygotowano i wydano:
- 742 pełnomocnictw Prezydenta Wrocławia, w tym:
dla dyrektorów i pracowników Urzędu – 329,
dla dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – 355,
dla podmiotów zewnętrznych – 58.
Porównanie liczby udzielonych pełnomocnictw

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

367

777

748

549

645

731

742

429 upoważnień Prezydenta Wrocławia, w tym:
dla dyrektorów i pracowników Urzędu – 290 (w tym 19 do wydawania decyzji
administracyjnych),
dla dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – 139 (w tym 71
do wydawania decyzji administracyjnych).
Porównanie liczby udzielonych upoważnień

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

242

607

624

638

763

731

429

PIECZĄTKI I PIECZĘCIE
W 2012 r. zrealizowano zamówienia na 718 sztuk pieczątek urzędowych na łączną kwotę
13 782,65 zł oraz 39 zamówień na pieczęcie metalowe wykonane przez Mennicę Polską
dla Wydziału Edukacji (koszty ich wytworzenia ponoszą zamawiające jednostki
oświatowe). Skasowano i zlikwidowano 551 polimerów. Do wykonania 228 sztuk nowych
pieczątek, wykorzystane zostały automaty z odzysku pozostające w dyspozycji Wydziału
Organizacyjnego i Kadr, co przyczyniło się do redukcji wydatków związanych z realizacją
zamówień w tym zakresie.
Porównanie liczby zrealizowanych zamówień na pieczątki

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2 043

1 377

1 485

660

857

718

OBSŁUGA KANCELARYJNA
W roku sprawozdawczym Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego Wrocławia od instytucji
pocztowych i kurierskich przyjęła ok. 112 000 listów poleconych i około 250 000 listów
zwykłych adresowanych do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, we wszystkich
lokalizacjach.
Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysłano około:
- 350 000 listów poleconych,
- 180 000 sztuk listów zwykłych,
- 450 paczek,
- 530 sztuk przesyłek kurierskich
na łączną kwotę 2 900 000 zł.
W systemie doręczeń bezpośrednich obejmującym wybrane 10 rejonów Miasta otrzymano do dostarczenia 125 000 szt. przesyłek z potwierdzeniem odbioru, z czego
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skutecznie zostało doręczonych 98 500 szt. Listy nie doręczone zostały wysłane pocztą i
mieszczą się w wymienionej wyżej ilości. W związku z prowadzonym systemem doręczeń
bezpośrednich w roku sprawozdawczym zaoszczędzone zostało około 215 000 zł.
Kancelaria przyjęła, zarejestrowała i wywiesiła na urzędowej tablicy ogłoszeń 990
obwieszczeń sądowych i komorniczych, a po okresie ich wywieszenia, zwróciła
nadawcom. Wyszukano i złożono odpowiednie dokumenty do 700 szt. reklamacji
przesyłek rejestrowanych.
PLATFORMA ePUAP
W kontaktach z klientami zewnętrznymi Urząd Miejski Wrocławia wykorzystuje
rozwiązania dzięki którym za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP bezpłatnie
można załatwić szereg spraw urzędowych. Z katalogu usług świadczonych przez Urząd,
dostępnych na platformie, w 2012 r. na skrzynkę ePUAP Urzędu wpłynęło 66 wniosków
opatrzonych wymaganym podpisem kwalifikowanym. Na wnioski zarówno przesłane
przez osoby fizyczne, jak i instytucje publiczne, udzielono łącznie 60 odpowiedzi.
Liczba usług oferowana przez Urząd na platformie ePUAP systematycznie rośnie, a do
końca II kwartału 2013 r. planowane jest zwiększenie obecnej ilości dostępnych usług do
25, przy wykorzystaniu których nie będzie wymagane osobiste stawiennictwo w Urzędzie.
INFORMACJA O URZĘDZIE
Rok 2012 był dziewiątym pełnym rokiem działalności Punktu Informacyjnego Urzędu
Miejskiego Wrocławia w obiekcie pl. Nowy Targ 1-8. W okresie sprawozdawczym Punkt
Informacyjny Urzędu Miejskiego obsłużył około 101 200 klientów – średnio 422
klientów dziennie, w tym około 60 telefonów dziennie, co w skali roku dało wynik około
14 400. Szczególny wzrost klientów odnotowano w drugim i trzecim kwartale 2012r. ze
względu na wzmożoną ilość składanych ankiet weryfikacyjnych do wniosków mieszkań do
remontu i wniosków mieszkań socjalnych, kiedy to pracownicy Punktu Informacyjnego
przyjęli około 4 000 ankiet, weryfikując jednocześnie ich kompletność i poprawność
wypełnienia.

TELEINFORMATYCZNE CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA
ILOŚĆ OBSŁUŻONYCH POŁĄCZEŃ OD MIESZKAŃCÓW
Ilość połączeń obsłużonych przez Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
Ilość obsłużonych połączeń w 2012 roku
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Od początku 2012 r. w sumie obsłużonych zostało 129 556 połączeń telefonicznych, a
średnia miesięczna ilość połączeń wyniosła 10 800.
W trakcie trwania roku, TCOM obsługiwał dodatkowe akcje:
- w okresie Marzec – Czerwiec, telefoniczną informacje w sprawach rekrutacji do
placówek pedagogicznych prowadzoną przez Wydział Edukacji – około 2 800
połączeń,
- w Czerwcu, telefoniczną informację dotyczącą rozgrywek piłkarskich odbywających
się we Wrocławiu w ramach UEFA EURO 2012 – 500 połączeń,
- od listopada, TCOM przejął w drodze porozumienia między wydziałami; WIN i WOK,
obsługę zgłoszeń telefonicznych HelpDesk – około 2 000 połączeń.
PRZYPORZĄDKOWANIE TEMATÓW ZGŁOSZEŃ POSZCZEGÓLNYM WYDZIAŁOM
W 2012 r. najwięcej (43,09%) rozmów telefonicznych dotyczyło tematów z obszaru
działań WSO. Kolejnym obszarem tematycznym były Informacje Ogólne dotyczące
funkcjonowania urzędu oraz informacje miejskie (36,69%). Z zakresu WAB obsłużono
12,31% tematów rozmów. Około dwóch procent tematów dotyczyło spraw z zakresu WPO
(1,91%) i USC (1,81%). Reszta zdiagnozowanych obszarów tematycznych poruszanych
w rozmowach z mieszkańcami w podziale na poszczególne wydziały wyniosła ilościowo
poniżej procenta co wskazuje powyższy diagram.
Dodatkowo 1,5 % stanowiły połączenia z zakresu HelpDesk WIN obsługiwane przez TCOM
od listopada.
Rozkład procentowy głównych tematów zapytań
wg poszczególnych wydziałów

HELPDESK
1,5%

INFORMACJA OGÓLNA
36,69%

WSO
43,09%

USC
1,81%

WPO
1,91%
WAB
12,31%

ZGŁOSZENIA PRZEKAZANE DO SŁUŻB / JEDNOSTEK MIEJSKICH
W 2012 r. najwięcej (77%) zgłoszonych telefonicznie spraw od mieszkańców dotyczyło
obszaru działania ZDiUM, (8%) dotyczyło obszaru działania CZK, (6%) dotyczyło obszaru
działania Straży Miejskiej, (5%) ZZM, (1%) Policji, Straży Pożarnej, Nadzoru
Budowlanego i MPWiK.
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Ilości zgłoszeń dla poszczególnych służb / jednostek miejskich
2012r
MPWiK
1%
Transformers
0%

Zaberd
0%

Fortum
0%

Energetyka
0%

Nadzór Budowlany
1%

Elektrotim
0%

WPO
0%

CZK
8%

ZZM
5%
MPK
0%
Wydz. Trans
0%

Pogotowie Gazowe
0%
Pogotowie
0%
Straż Pożarna
1%

Policja
2%

Straż Miejska
6%

ZDiUM
77%

WSPÓŁCZYNNIK POŁĄCZEŃ OBSŁUŻONYCH PRZEZ I I II LINIĘ
Wśród obsłużonych w TCOM połączeń telefonicznych 78% zostało zakończonych bez
potrzeby przełączenia klienta do ekspertów II linii poszczególnych wydziałów. 22% spraw
rozwiązanych zostało przy udziale i pomocy ekspertów II linii wydziałów.
Współczynnik telefonów obsłużonych przez I i II
linię TCOM
22%

78%

Połączenia przekazane do II linii
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Połączenia obsłużone w I linii

ŚREDNIE CZASY OBSŁUŻONYCH ROZMÓW TELEFONICZNYCH
Średni czas rozmów w całym 2012 r. to 1 minuta 49 sekund.
Dodatkowo uzyskano efekt 100% odpowiedzi na telefony klientów czyli żadne otrzymane
połączenie telefoniczne nie pozostało bez odpowiedzi ze strony Konsultanta TCOM.
Rozkład średnich czasów połączeń w 2012 r.

Średnie czasy obsługiwanych rozmów telefonicznych
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Czas rozmowy

PIKI ILOŚCI POŁĄCZEŃ W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PÓŁGODZINY DNIA
PRACY
W 2012 r. w przedziale czasu pomiędzy godzinami 9.30 a 14.30 natężenie ruchu
wyraźnie było największe. Poza tym przedziałem czasu, ruch dopiero wzrastał (godz.
7.30 – 9.00) lub malał (15.00 – 18.00).
Rozkład ilości połączeń obsługiwanych przez pracowników TCOM w ciągu dnia ich pracy w rozbiciu
na poszczególne półgodziny
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Ilości połączeń w poszczególnych półgodzinach pracy TCOM

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW TCOM
W kwietniu 2012 r., zespół Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańca przeszedł
szkolenie w tematyce „Zastosowanie typologii klienta i technik asertywności w
telefonicznej obsłudze klienta”. Szkolenie miało formę wykładów i warsztatów. Celem
szkolenia było zapoznanie pracowników zespołu z typologią klienta, sposobami radzenia
sobie ze stresem w trudnych sytuacjach komunikacji z klientem.
SKARGI ZŁOŻONE NA ZESPÓŁ TELEINFORMATYCZNEGO CENTRUM OBSŁUGI
MIESZKAŃCA
W 2012 r. na prawie 130 000 obsłużonych połączeń telefonicznych nie odnotowano
żadnych skarg na pracę zespołu TCOM. Wynika to z wdrożenia odpowiednich procedur
aktualizujących dostępną dla Konsultantów TCOM bazę wiedzy oraz indywidualnych,
cyklicznych spotkań oceniających pracę Konsultantów w zakresie jakości obsługi klienta,
przeprowadzanych przez Koordynatora Centrum Obsługi Mieszkańca.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
W roku 2012 do Zespołu Zezwoleń wpłynęło 2 565 wniosków, podań i pism
przedsiębiorców w sprawach dotyczących wydania lub w związku z korzystaniem z
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
W
-

wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 3 784 decyzji, w tym:
1 865
zezwoleń na sprzedaż alkoholu w handlu i gastronomii
1 063
zezwoleń jednorazowych (festyny – targi)
48
zezwoleń na wyprzedaż zapasów
98
zezwoleń na organizację przyjęć
392
decyzje wygaszające zezwolenia
60
decyzji zmieniających - w trybie art.155 kpa
187
decyzji umarzających postępowania
57
decyzje odmawiające wydania zezwoleń
11
decyzji cofających zezwolenie
3
decyzje uchylające.

W celu zebrania materiału dowodowego, niezbędnego do podejmowania decyzji,
sporządzono 3 803 wystąpień do organów i jednostek opiniujących wydawanie
zezwoleń.
SIEĆ PLACÓWEK SPRZEDAŻY ALKOHOLU
Ustalone przez Radę Miejską Wrocławia limity ilości placówek sprzedaży alkoholu o
zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosiły:
1 000 - dla placówek handlu detalicznego
700 - dla placówek gastronomii.
Według stanu na 31.12.2012 r. limitowanych placówek handlu detalicznego było 953.
Dyslokacja placówek handlu detalicznego
Stare Miasto

Śródmieście

Krzyki

Fabryczna

Psie Pole

118

190

257

259

129

122

Według stanu na 31.12.2012 r. limitowanych placówek gastronomicznych było 633.
Dyslokacja placówek gastronomii
Stare Miasto

Śródmieście

Krzyki

Fabryczna

Psie Pole

373

64

92

69

35

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA
Kontrole planowane
W roku 2012 prowadzono czynności kontrolne dotyczące weryfikacji rzetelności oraz
prawdziwości składanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w
wytypowanych punktach sprzedaży.
Planowane działania kontrolne ilustrują następujące wartości:
- 30 wszczętych postępowań kontrolnych, w tym:
2 postępowania kontrolne w toku
- 28 zakończone postępowania kontrolne
Wskazane wyżej 28 postępowań zakończonych zostało następująco:
2 decyzje umarzająca postępowanie (wydane w 1 postępowaniu)
- 27 wystąpień pisemnych.
Wskazane wyżej 27 wystąpień kończących postępowanie miało następujący charakter:
8 pism informujących o pozytywnym zakończeniu kontroli w całości
- 12 pism pouczających, dotyczących stwierdzonych, nieznacznych uchybień
7 pism inaczej kończących sprawy (likwidacja punktu w trakcie kontroli, przekazanie
sprawy do innego organu)
W toku weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży oraz dokumentów źródłowych
złożonych przez przedsiębiorców przygotowano 6 wystąpień do hurtowni, inspekcji
handlowej, urzędów skarbowych i celnych.
W 2012 r. podjęto również czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przez
przedsiębiorców warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
podczas organizacji przyjęć. Przeprowadzono w tym zakresie 16 kontroli. W ich wyniku
wydano 4 decyzje cofające zezwolenia (wydane w 2 postępowaniach) i opracowano 14
wystąpień.
Ponadto w ramach prowadzonych czynności kontrolnych warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć przygotowano 7
wystąpień do organów powołanych do ochrony porządku publicznego oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.
KONTROLE DORAŹNE
W roku sprawozdawczym pracownicy Zespołu (Sekcji Monitoringu i Kontroli)
przeprowadzili doraźne kontrole w 25 placówkach handlowych i gastronomicznych.
Przedmiotem kontroli był stan przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków
korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży, których dotyczyły interwencje
mieszkańców.
W ramach podejmowanych działań własnych i wynikających z interwencji mieszkańców,
Policji, Straży Miejskiej Wrocławia lub innych organów, których celem było zapewnienie
przestrzegania prawa na terenie Miasta, wszczęto 18 postępowań wyjaśniających i 6
postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń w tym:
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-

5 postępowań wyjaśniających jest w toku,
13 postępowań wyjaśniających zakończono,
3 postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń są w toku,
3 postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń zakończono.

Wskazane 16 zakończonych postępowań (wyjaśniających i w sprawie
zamknięto następującymi krokami:
- 9 pism dyscyplinujących,
- 4 decyzje cofające zezwolenia w 2 sprawach dot. cofnięcia zezwoleń
- 3 decyzje umarzające w 1 sprawie dot. cofnięcia zezwoleń

cofnięcia)

W ramach współpracy z organami powołanymi do ochrony porządku publicznego, Sądami
Rejonowymi, Prokuraturą, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej we
Wrocławiu, zarządcami budynków oraz Radami Osiedli przygotowano 60 wystąpień.
WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY
W styczniu 2012 roku posiadacze zezwoleń złożyli 1 770 oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych. Uzyskane w ten sposób dane posłużyły do weryfikacji
wysokości wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń. Weryfikację opłat
przeprowadzono w ciągu roku trzykrotnie, po upływie terminów każdej z trzech rat opłat
za korzystanie z zezwoleń.
Na wniosek przedsiębiorców wydano 136 zaświadczeń potwierdzających wniesienie
opłaty za korzystanie z zezwolenia.
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT W ROKU 2012
Zaplanowane na rok 2012 wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń w wysokości
14 000 000 zł zostały osiągnięte w niemal pełnej wysokości i wyniosły nieco ponad
13 900 000 zł.
Wpływy były minimalne niższe od oczekiwanych głównie z powodu licznych zmian
przedsiębiorców w punktach sprzedaży oraz likwidacji tych punktów. Działania te
podyktowane były niską rentownością działalności handlowej i gastronomicznej. Jest to
stale nasilające się w ostatnich latach zjawisko. W przypadku definitywnej likwidacji
punktów sprzedaży do budżetu przestają wpływać opłaty za korzystanie z zezwoleń
wydanych dla tych punktów. W przypadku zmian przedsiębiorców w punktach sprzedaży
nowi przedsiębiorcy wnoszą opłaty w wysokości podstawowej (minimalnej przewidzianej
przepisami), podczas gdy ustępujący przedsiębiorcy bardzo często wnosili opłaty
zwiększone, wynikające z uzyskanej w roku poprzednim wartości sprzedaży alkoholu.
Podobnie jak w latach ubiegłych nastąpił wzrost pozyskiwanych środków finansowych z
tytułu korzystania z zezwoleń. Środki te przeznaczone są na profilaktykę i
rozwiązywanie problemów alkoholowych. Powyższy fakt obrazuje zestawienie
wpływów z lat 2009-2012:
2009

2010

2011

2012

12 693 521 zł

13 310 409 zł

13 505 826 zł

13 905 435 zł

WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
W trakcie 2012 r. trwały prace udoskonalające nowe oprogramowanie do obsługi
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (OTAGO – KOALA). Niezbędnym
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aktualizacjom poddawano również dotychczasowe oprogramowanie QNX – ALKOHOL, w
którym zaewidencjonowana jest jeszcze znaczna część zezwoleń (do czasu ich
wygaśnięcia).
Stale modyfikowano i udoskonalano stronę internetową Zespołu w ramach BIP,
uzupełniając ją o nowe formularze do pobrania, opisy procedur, ważne informacje i
ogłoszenia bieżące dla przedsiębiorców, a także publikując na niej aktualizowane
regularnie wykazy funkcjonujących zezwoleń z podziałem na sklepy i lokale
gastronomiczne. Na stronie internetowej Zespołu w ramach BIP funkcjonował też
kalkulator opłat – bardzo przydatne posiadaczom zezwoleń narzędzie, ułatwiające
samodzielne wyliczenie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Pod koniec czerwca przeprowadzono również pomyślnie operację migracji
wszystkich obowiązujących we Wrocławiu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(ok. 6 000) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

FUNKCJONOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Realizacją zadań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania kierował Pełnomocnik
Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania zrealizowane w 2012 r.:
• Styczeń:
- szkolenie podstawowe dla Audytorów wewnętrznych z norm PN-EN ISO
9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004.
• Luty:
- szkolenia dla audytorów wewnętrznych z Systemu Ekozarządzania i Audytu
EMAS,
- warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych z norm PN-EN ISO
9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004.
• Marzec:
- Przegląd środowiskowy - zawiera ocenę stanu formalno-prawnego, dane
dotyczące emisji do powietrza i gleby zanieczyszczeń, sposób postępowania z
odpadami oraz informację o uiszczaniu opłat środowiskowych przez Urząd Miejski
Wrocławia,
- warsztaty doskonalące dla audytorów z Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom
Korupcyjnym,
- szkolenia dla audytorów wewnętrznych z Systemu Zarządzania Usługami
Informatycznymi według ISO 20000,
- szkolenia dla Administratorów z Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS,
- szkolenia dla grupy roboczej z Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS,
- Audyty wewnętrzne z Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS.
• Kwiecień:
- aktualizacja dokumentacji systemowej.
• Maj:
- szkolenia
dla
audytorów
wewnętrznych
z
Systemu
Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001,
- Audyty wewnętrzne (obejmujące wszystkie zidentyfikowane i opisane procesy w
Urzędzie Miejskim Wrocławia).
• Czerwiec:
- Audyty wewnętrzne (obejmujące wszystkie zidentyfikowane i opisane procesy w
Urzędzie Miejskim Wrocławia),
- Audyt
certyfikujący
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania
[System
Ekozarządzania i Audytu EMAS].
• Wrzesień:
- aktualizacja dokumentacji systemowej.
• Październik:
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Przegląd
zarządzania
na
którym
ustalono
adekwatność
polityki
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, stopień realizacji celów ZSZ oraz działania
doskonalące na 2012 rok,
- Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania [PN-EN ISO 9001:2009,
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, System Przeciwdziałania Zagrożeniom
Korupcyjnym].
Listopad:
- Audyt
nadzoru
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania
[PN-ISO/IEC
20000:2007].
-

•

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
Przygotowując się do przetargu na "Digitalizacje Archiwum Miejskiego we
Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”
zaproszonych zostało kilku wykonawców do zaprezentowania swoich rozwiązań. W dniu
28 lutego 2012 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu nr UDARDDS.02.02.00-02-030/09-00. Informacja o przetargu została opublikowana przez UE w
dniu 16 maja 2012 r. 11 czerwca 2018 roku 18 firm złożyło wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu z czego 16 wykonawców potwierdziło spełnienie wszystkich
wymaganych formalne warunków udziału w postępowaniu. Przy tak dużej liczbie
wykonawców, zakładając, że w przypadku zastosowania przetargu nieograniczonego
procedura badania i oceny ofert musiałaby dotyczyć co najmniej 16 wykonawców
zasadnym było zastosowanie trybu przetargu ograniczonego – ograniczenie ofert do
maksimum 7. W trakcie procesu badania i oceny złożonych wniosków, na pierwszym
etapie postępowania działając w oparciu o przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych zostało wystosowanych 27 wezwań do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia dokumentów. Powołanych zostało 2 ekspertów z dziedziny prawa
bankowego oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, którzy wydali stosowne opinie prawne.
Ogłoszenie wyników poprzedzone zostało informacją o odtajnieniu części z ofert
dokumentów znajdujących się we wnioskach o dopuszczenie o udziału w postępowaniu.
27 grudnia 2012 r. została wybrana oferta firmy Comarch SA.

STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ REALIZACJI ZADAŃ
PRZEZ ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W URZĘDZIE
MIEJSKIM WROCŁAWIA
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje zadania zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), uwzględniając założenia Zintegrowanego
Systemu Zarządzania i wymogi normy PN-N-18001.
W 2012 r. Zespół podejmował szereg działań w celu zapewnienia zgodności z istniejącymi
wymogami oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy
w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Poniżej zostały wymienione istotne działania
w poszczególnych obszarach oraz stwierdzony stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
WYPADKI PRZY PRACY, WYPADKI W DRODZE DO I Z PRACY, ZDARZENIA
POTENCJALNIE WYPADKOWE
-

Prowadzono postępowania w sprawie 13 zdarzeń, które uznane zostały za wypadki
przy pracy oraz 18 zgłoszeń wypadków w drodze z domu do pracy lub z pracy do
domu, z czego 1 zdarzenie nie zostało uznane za wypadek w drodze z pracy do domu,
z uwagi na brak potwierdzenia o doznaniu urazu.
Wszystkie zdarzenia, miały wyłącznie znamiona wypadków lekkich, przeważnie
powodujących czasową niezdolność do pracy. W ramach prowadzonych ustaleń nie
stwierdzono wypadków zbiorowych (co najmniej 2 osoby poszkodowane w jednym
czasie) oraz aby skutkami były urazy ciężkie lub śmiertelne.
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-

Podjęto działania w sprawie 21 zgłoszeń zdarzeń potencjalnie wypadkowych, gdzie
zaistniały symptomy wypadku przy pracy lecz pracownicy nie doznali urazów lub
wystąpiły okoliczności zagrożenia wypadkami i ich następstwami.

CHOROBY ZAWODOWE
Na bieżąco współpracowano: z lekarzem medycyny pracy w zakresie stosowania
profilaktyki i zapobiegania schorzeniom związanym z warunkami środowiska pracy,
podczas:
- przeglądów stanowisk pracy w ramach komisji bhp,
- omawiania kart ocen ryzyka zawodowego,
- konsultacji dotyczących indywidualnych stanowisk pracy.
Na przestrzeni roku 2012 chorób zawodowych nie stwierdzono. Nie wpływały również
zgłoszenia podejrzeń o takie choroby.
SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP
-

-

-

Pracownicy Zespołu przeprowadzili szkolenia wstępne ogólne dla 362 osób.
Prowadzono bieżącą współpracę z Wydziałem Organizacyjnym i Kadr, dotyczącą m.in.
wyznaczania osób na właściwe ze względu na zajmowane stanowisko pracy,
obowiązkowe szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak
również współpracowano w zakresie wytypowania pracowników, którzy odbyli
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i w zakresie dostosowania programu
szkolenia.
Opracowano szczegółowy program szkolenia dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych w Urzędzie miejskim Wrocławia.
W ramach doskonalenia z zakresu szkoleń okresowych, wystosowaniu do części
pracowników ankiety oceniające wykładowców, warunki i sposób prowadzenia zajęć
przez Ośrodek Szkolenia ZNYK&WYDRA BHP. Przeprowadzono też przegląd warunków
szkolenia w miejscu ich przeprowadzania oraz przegląd materiałów przekazywanych
uczestnikom. Szkolenie oceniono pozytywnie. Wniesiono jedynie drobne uwagi
dotyczące przekazywanych materiałów, które zostały przez Ośrodek Szkolenia
uwzględnione.
Opracowano i udostępniono pracownikom w lokalizacji sieciowej M:\Instrukcje\BHP,
nowe lub aktualizowane materiały, m. in. broszurę BHP uwzględniającą specyficzne
dla Urzędu zagadnienia i pożądane zachowania, w celu doskonalenia stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
-

-

-

Udzielano porad i zaleceń związanych z organizacją nowych stanowisk pracy.
We współpracy z Wydziałem Obsługi Urzędu podejmowano działania i przystosowano
15 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, które były nowotworzone bądź
reorganizowane w Urzędzie. Przeprowadzano przeglądy w tym zakresie.
Udzielano konsultacji i przeprowadzano przeglądy obiektów UMW związanych ze
spotkaniami komisji bhp, która zbierając się okresowo, omawiała na bieżąco środki
profilaktyczne. W ramach tych działań nie stwierdzono istotnych uchybień lub
zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.
W ramach doskonalenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim
Wrocławia, weryfikowano karty ocen ryzyka zawodowego, informujące pracowników
na poszczególnych stanowiskach pracy o występujących zagrożeniach mogących
przyczynić się do wypadku przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych lub
chorobach zawodowych których ryzyko występuje
na stanowiskach pracy:
pracownika administracyjno – biurowego, konserwatora budynków, pracownika
korzystającego z roweru służbowego, pracownika ds. obsługi kancelaryjnej, operatora
wózka jezdnego widłowego.
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Udzielano szeregu informacji i porad dla wydziałów Urzędu, pracowników
i jednostek gminnych.
Opiniowano wnioski dyrektorów wydziałów o przyznanie odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników Urzędu.
Na ogólnodostępnej w Urzędzie lokalizacji sieciowej: M:\instrukcje\BHP, udostępniane
są i aktualizowane istotne i bieżących informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy (instrukcje, oceny ryzyka zawodowego, programy szkoleń dla kadry
kierowniczej Urzędu, informacje dotyczące organizacji udzielania I pomocy itp.),
wspomagających pracę kierownictwa.
Współpracowano z lekarzem medycyny pracy, prowadząc również ustalenia
z zakresu wydawanych zaleceń dot. organizacji stanowisk pracy.
Prowadzono czynności związane z ponad 400 pozycjami pisemnej korespondencji jaka
wypłynęła z Zespołu. Podejmowano też odpowiednie działania związane z
informacjami przesyłanymi korespondencją elektroniczną oraz poprzez rozmowy
telefoniczne.

W RAMACH ZINTEGROWANEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA
Zespół ds. BHP brał czynny udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w UMW, które przyczyniają się do
poprawy stanu bhp w Urzędzie. W ramach ZSZ przeprowadzono audyt wewnętrzny
obejmujący wymagania Polskiej Normy 18001, dotyczący procedur:
- komunikowania się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- postępowania w związku z wypadkiem przy pracy lub zdarzeniem potencjalnie
wypadkowym,
- monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia,
- zarządzania oceną ryzyka zawodowego.
W trakcie przeprowadzonych audytów nie stwierdzono zaniedbań lub nieprawidłowości
mających wpływ na bezpieczeństwo lub higienę pracy. Procesy przebiegają zgodnie
z opisanymi procedurami. Audytorzy wewnętrzni podczas przeglądu procesu wnosili
własne propozycje zmian mogące mieć wpływ na doskonalenie systemu, w tym stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przeprowadzony audyt zewnętrzny, potwierdził właściwość prowadzonych przez Zespół
ds. BHP działań i spełnienie wymagań systemu. Audyt potwierdził również
zaangażowanie oraz świadomość pracowników i zapewnienie pracownikom możliwości
specjalistycznego doradztwa. Potwierdził właściwe funkcjonowanie w zakresie BHP,
w odniesieniu do całej organizacji.
Zespół BHP brał bezpośredni udział aktualizacji obowiązujących w UMW procedur
związanych wynikających w szczególności z Polskiej Normy 18001. Uczestniczono
w organizowanych przez Urząd spotkaniach i szkoleniach dotyczących Zintegrowanego
Systemu Zarządzania, mających na celu m.in. doskonalenie zarządzania w zakresie BHP.
Szczególnie istotne zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, na bieżąco
realizowane:
- profilaktyka – reagowanie na zagrożenia i zapobieganie występowaniu wypadków przy
pracy oraz chorób zawodowych, współpraca z lekarzem medycyny pracy,
- postępowania w związku ze zgłoszonymi wypadkami przy pracy oraz wypadkami w
drodze z domu do pracy i z pracy do domu – zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
przy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), i odpowiednio zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu
jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz
terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237, poz. 2015 ze zm.),
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realizacja procesu szkoleń z zakresu BHP (w porozumieniu z Wydziałem
Organizacyjnym i Kadr) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
analiza
i
ocena
ryzyka
zawodowego
pracowników
Urzędu
–
zgodnie
z Kodeksem pracy,
wypełnianie zadań związanych z udziałem w Komisji BHP, m.in. dokonującej
przeglądów budynków i stanowisk pracy w Urzędzie - zgodnie z Kodeksem pracy.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołana zarządzeniem nr K/54/09 Prezydenta
Wrocławia z dnia 31 grudnia 2009 r., w 2012 r. zebrała się na 8 posiedzeniach, realizując
cele wyznaczone w Planie spotkań na 2012 r. Komisja m.in. wskazywała zauważone
potrzeby dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach Urzędu
i bezpośrednio na stanowiskach pracy. Podczas spotkań i przeglądów uświadamiano
pracowników w ich prawach i obowiązkach. W ramach działań Komisja miała na uwadze
identyfikację ewentualnych zmian które wymagałyby aktualizacji „Karty oceny ryzyka
zawodowego”. Wskazywano ewentualne potencjalne zagrożenia oraz sposoby im
zapobiegania. Zwracano uwagę na organizację i wyposażenie stanowisk pracy,
pomieszczeń, stan klatek schodowych, korytarzy obiektów w których wykonują obowiązki
służbowe pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zwracano się do administratorów
obiektów o informacje dotyczące sprawności instalacji elektrycznych, odgromowych,
dymowych. Formułowano zalecenia i przypominano o zasadach wyposażania w zakresie
apteczek
pierwszej
pomocy,
zabezpieczania
wszelkiego
rodzaju
przewodów
przebiegających w pomieszczeniach pracy, oznakowania i wyposażania miejsc gdzie
może występować zwiększone ryzyko wypadku, wskazywano propozycje ewentualnych
modernizacji. Interweniowano w tych miejscach, gdzie pracownicy zgłaszali problemy
Oddziałowym Społecznym Inspektorom Pracy lub bezpośrednio członkom Komisji BHP.
Realizacja szeregu wydanych przez Komisję zaleceń, przyczynia się do stałej poprawy
warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia, wpływa na zmniejszenie
ilości występujących wypadków przy pracy oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa
zachorowań na choroby zawodowe. Komisja BHP poprzez swoje działania, uwzględnia
również odpowiednie przyczynianie się do jak najlepszego wizerunku urzędu i urzędnika,
dla klientów zewnętrznych.
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Funkcjonująca od 2010 roku nowe strony Biuletynu Informacji Publicznej podlegają
ciągłemu rozwojowi, tak aby jak najściślej wypełniać wymogi ustawy, wymagania
użytkowników wewnętrznych i klientów zewnętrznych. Z tego względu przez cały rok
trwały prace nad wdrożeniem nowych szablonów, udoskonalaniem już istniejących i
wprowadzaniem coraz to nowych informacji na strony. Wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu internautów zmodernizowana i rozbudowana została zakładka pt.
Sprawy do załatwienia (dodano m.in. procedurę opisującą zamówienia usługi tłumacza
języka migowego przy załatwianiu spraw w tut. Urzędzie). Sprawnie przeprowadzona
została procedura zmiany nr kont bankowych na wszystkich stronach tematycznie
związanych z opłatami na rzecz Miasta i Gminy. Dla ułatwienia na głównej stronie
udostępniono Translator rachunków bankowych, cieszący się dużą popularnością wśród
użytkowników. Na stronach dotyczących Rady Miejskiej Wrocławia udostępniono
elektroniczną wersję Biuletynu Urzędowego. Wobec ciągłego rozwoju technologicznego
oraz konieczności zwiększenia sprawności działania BIP-u w ostatnim kwartale rozpoczęły
się prace mające na celu uruchomienie nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej.
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PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PODWYŻSZENIE
JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW ORAZ USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA
URZĘDU
W roku sprawozdawczym 2012 planowany budżet na zapewnienie ciągłości
funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia będący w dyspozycji Wydziału Obsługi
Urzędu (bez ubezpieczeń i masy spadkowej) wyniósł 13 918 742 zł i był o kwotę 254
960 zł mniejszy od planu roku 2011.
Rok

Plan wydatków bieżących (zł brutto)

2011

14 173 702

2012

13 918 742

Realizacja zamierzonych celów przy mniejszym budżecie była możliwa z uwagi na
wdrożone procedury i bieżącą kontrolę wydatków na poszczególnych etapach. Do
procedur tych należy zaliczyć: monitoring wydatków, utrzymanie budynków w należytym
stanie technicznym, przetargowy tryb wyłaniania wykonawców usług na obsługę
techniczną budynków, przetargowy tryb pozyskiwania wykonawców na dostawy
materiałów, bieżący monitoring materiałów biurowych zamawianych przez poszczególne
komórki organizacyjne Urzędu.
Średnioroczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni biurowej oraz 1 stanowiska pracy
Rok

Koszt utrzymania 1 m2 powierzchni
biurowej (zł brutto)

Koszt utrzymania 1 stanowiska
pracy (zł brutto)

2011

304,96

2 532,79

2012

298,00

2 591,00

Wzrost kosztów utrzymania 1 stanowiska pracy w 2012 r. jest wynikiem
zagospodarowania w znacznej części pomieszczeń w budynku przy ul. Strzegomskiej 148
we Wrocławiu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego- ITS. Należy
zaznaczyć, że obiekt ten jest użytkowany przez 24 godziny na dobę. Nie bez znaczenia
był też fakt, że w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną EURO 2012, w budynku
tym miał siedzibę Sztab Organizacyjny UEFA EURO 2012 monitorujący i koordynujący
działania związane z przeprowadzeniem Turnieju. A zatem, opisane przedsięwzięcia
przełoży się bezpośrednio na średnioroczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy.
Wydział Obsługi Urzędu w 2012 r. zawarł 128 umów, w tym 44 w trybie postępowań
przetargowych.
Wykaz umów zawartych przez Wydział Obsługi Urzędu w 2012 r.
Wykaz Um ów

25

34

Dostaw y
Roboty budow lane

13

Usługi
Pozostałe

56
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W minionym 2012 r. prowadzono również bieżące remonty zapewniające utrzymanie
budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia w odpowiednim stanie technicznym, estetycznym
oraz zgodnym z przepisami przeciwpożarowymi i bhp.
REMONTY I INWESTYCJE
-

Budowa
budynku
Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
PSP
przy
ul.
Kosmonautów 274 we Wrocławiu została zakończona w I kw. 2012 r.
Strażnica ta, to zintegrowane centrum zarządzania kryzysowego, w którym stacjonują
Jednostki Straży Pożarnej i Straży Miejskiej oraz podstacja Pogotowia Ratunkowego.
Dzięki temu służby mogą wspólnie reagować w sytuacjach wymagających szybkiego
podejmowania wspólnych decyzji. Budynek został podzielony na niezależne sektory,
z przeznaczeniem poszczególnym służbom.
Obiekt został wyposażony we wszystko to, czego w swojej pracy mogą potrzebować
strażacy, by prowadzić skuteczne działania. Zadbano o najnowocześniejsze technologie
i systemy w tym zakresie.
Pomieszczenia wyposażono m.in. w meble, sprzęt komputerowy oraz na terenie
obiektu w maszty flagowe.
W II kw. 2012r. wyposażono w sprzęt sportowy siłownię i salę gimnastyczną zaś w IV
kw. 2012r. dostarczono dla Straży Miejskiej
dodatkowo serwery, urządzenia
wielofunkcyjne, UTM i UPS.

-

Przebudowa pomieszczeń w budynku „B” przy ul. Glinianej 20-22 z
przeznaczeniem na utworzenie Powiatowego Urzędu Pracy została
zakończona w I kw. 2012 r.
Przebudowa budynku „B” pozwoliła na stworzenie dodatkowych miejsc obsługi klienta
zewnętrznego. W znaczący sposób zostały poprawione warunki pracy dla
pracowników zatrudnionych poprzez wydzielenie szatni, pokojów śniadań i archiwum.
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

-

Przebudowa pomieszczeń parteru budynku przy al. M. Kromera 44 z
przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca. Zadanie rozpoczęto we
wrześniu 2012 r.
Wykonano również szereg drobniejszych remontów pomieszczeń biurowych na I, II, III
piętrze w budynku przy ul. G. Zapolskiej 4, korytarzy i klatek schodowych wraz z
wymianą instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego w budynku Sukiennice 10 oraz
pomieszczeń biurowych na I, II piętrze w budynku Sukiennice.

W roku 2012 kontynuowano zadania z zakresu logistyki ukierunkowane na poprawę
obsługi komórek organizacyjnych Urzędu oraz obsługi klienta, a także na obniżenie
kosztów działalności Urzędu. W tym celu przede wszystkim:
-

-

prowadzono działania nakierowane na doskonalenie systemu łączności telefonicznej w
Urzędzie, w szczególności zapewniono bezawaryjną łączność podczas trwania Turnieju
UEFA EURO 2012 między jednostkami Gminy, służbami: Państwowej Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Policji oraz komórkami organizacyjnymi
Urzędu, mieszkańcami Gminy Wrocław i województwa dolnośląskiego. W tym celu:
zakupiono bezprzewodowy system łączności DECT dla Centrum Zarządzania
Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148,
zainstalowano 4 stacje bazowe DECT over VoIP i przełączono 4 stacje bazowe z
CZK do centrali WBZ,
zakupiono i zainstalowano radiotelefony bazowe i terminale stacjonarne systemu
łączności radiowej TETRA,
pracownicy techniczni Zespołu Łączności brali czynny udział w pracach Sztabu
Organizacyjnego UEFA EURO 2012;
kontynuowano
działania
nakierowane
na
obniżanie
kosztów
za
usługi
telekomunikacyjne, miedzy innymi wykonano analizę dotyczącą struktury połączeń
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telefonicznych na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym połączeń prywatnych,
efektem czego jest utrzymanie tendencji spadkowej kosztów wynikających z
świadczonych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
Koszt połączeń telefonicznych - telefonia stacjonarna

-

L.p.

Miesiąc

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

1

styczeń

28 252,08

22 229,88

25 147,03

2

luty

28 668,12

21 765,80

26 009,61

3

marzec

26 388,56

27 003,97

27 596,17

4

kwiecień

31 091,14

24 029,83

25 448,09

5

maj

28 127,80

26 670,31

26 956,00

6

czerwiec

29 831,12

26 870,50

24 500,66

7

lipiec

31 777,89

22 844,06

24 422,87

8

sierpień

28 640,13

22 621,06

23 038,39

9

wrzesień

32 187,21

26 269,18

24 306,89

10

październik

25 680,51

28 803,78

27 396,65

11

listopad

27 120,03

26 358,47

23 388,74

12

grudzień

25 252,15

25 994,58

21 430,49

razem:

343 016,74

301 461,42

299 641,59

średnia m-czna:

28 584,73

25 121,79

24 970,13

przeprowadzono wnikliwą analizę stanu technicznego kserokopiarek obsługiwanych
przez Wydział Obsługi Urzędu. Zakupiono 12 nowych cyfrowych kserokopiarek na
potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych UM, w tym wielkoformatową
kserokopiarkę formatu A0 na potrzeby Poligrafii Urzędu. Zakup ten spowoduje
zmniejszenie wydatków ponoszonych na wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i
wielkoformatowych zlecanych zewnętrznym firmom poligraficznym.

Ponadto działania logistyczne koncentrowały się na realizacji bieżących potrzeb komórek
organizacyjnych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego z
zakresu: zaopatrzenia w artykuły administracyjno – biurowe, bilety komunikacji
miejskiej, gazety, artykuły spożywcze, wyposażenie budynków i inne drobne zakupy na
potrzeby wydziałów Urzędu, wyposażenia pracowników Urzędu w odzież ochronną i
roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, dofinansowania zakupu okularów
korygujących wzrok pracownikom Urzędu zatrudnionych na stanowiskach z monitorami
ekranowymi, zamieszczania ogłoszeń Urzędu Miejskiego w prasie codziennej o zasięgu
lokalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym oraz zamieszczania ogłoszeń na portalach
internetowych.
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Rok 2012 był również ostatnim rokiem funkcjonowania trzyletniego programu
ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, obowiązującego w latach
2010-2012.
W latach 2011 i 2012 wycena ryzyk oraz usług świadczonych przez ubezpieczycieli
zarówno w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jak i ubezpieczenia
składników majątkowych dla mienia komunalnego wzrosły średnio o ok. 80 %.
Sytuacja ta oraz problem z zakupem ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Wrocław za
wartość środków zaplanowanych na ten cel, wymusiły konieczność opracowania
programu ubezpieczenia na rok 2013 w oparciu o nowe, mniej korzystne założenia.
Zmiany w szczególności dotyczyły :
- ograniczenia o 15 % wartości ubezpieczanego mienia,
- podwyższenia udziałów własnych w szkodach, zwłaszcza szkodach frekwencyjnych
(powtarzalnych)związanych z administrowaniem drogami,
skrócenia okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy,
- ograniczenia zakresu ubezpieczenia poprzez rezygnację z ochrony gwarantowanej
dotychczas polisą ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej.
Poza przygotowaniem w 2012 r. rozwiązań przyjętych na kolejny okres ubezpieczenia,
przeprowadzono szczegółową analizę mienia komunalnego (nieruchomości) zgłaszanego
do ubezpieczenia przez zarządzające nim jednostki. W wyniku tej analizy wyłączono z
ochrony ubezpieczeniowej mienie:
- ubezpieczone odrębnymi polisami przez najemców,
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- planowane i już przeznaczone do sprzedaży,
- wyłączone z użytkowania.
Podjęcie wyżej opisanych działań zarządczych było niezbędne wobec dużej w 2012 r.
dynamiki przyrostu inwestycji i wzrostu wartości zgłaszanego do ubezpieczenia mienia.
Podjęte działania pozwoliły zachować wydatki ponoszone na ochronę ubezpieczenia
mienia na dotychczasowym poziomie bez konieczności dopłaty dodatkowej składki.
W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację umów ubezpieczeniowych
w zakresach:
- ubezpieczenia mienia,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC),
- ubezpieczenia wystaw,
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Przeprowadzona po koniec roku sprawozdawczego analiza szkodowości wykazała,
że podobnie jak w roku 2011, nadal utrzymała się wysoka liczba zgłaszanych szkód
w mieniu. Zmniejszyła się natomiast o 50% liczba roszczeń zgłaszanych przez
poszkodowanych w ramach polisy OC.
Składka na ubezpieczenie mienia zapłacona w 2012 r. wyniosła 1 669 510,00 zł,
natomiast wypłacone odszkodowania wyniosły 342 102,20 zł.
W rezerwach na wypłatę odszkodowań w ramach ubezpieczenia mienia, ubezpieczyciel
pozostawił kwotę 373 547,00 zł z tytułu szkód, które zostały zgłoszone w 2012 r., a
których likwidacja na dzień dzisiejszy nie została jeszcze zakończona.
Składka na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapłacona w 2012 r. wyniosła
1 032 000,00 zł, natomiast wypłacone odszkodowania wyniosły 407 210,77 zł.
W rezerwach na wypłatę odszkodowań w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, ubezpieczyciel pozostawił kwotę 535 542,19 zł z tytułu szkód, które zostały
zgłoszone w 2012 r., a których likwidacja na dzień dzisiejszy nie została jeszcze
zakończona.
Zestawienie wpłaconych składek i wypłaconych odszkodowań ilustrują wykresy:
Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław- wysokość zapłaconej składki,
wypłaconych odszkodowań i rezerw na wypłatę odszkodowań w 2012r.
Wysokość zapłaconej składki, wypłaconych odszkodowań
oraz rezerw na wypłatę odszkodowań w 2012 r.
(ubezpieczenie mienia)

Wysokość środków
zarezerwowanych
na wypłatę
odszkodowań
u ubezpieczyciela
w 2012 r. (zł)

1 800 000,00
1 600 000,00
1 400 000,00

Wysokość
wypłaconych
odszkodowań w
2012 r. (zł)

1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00

Wysokość
zapłaconej składki
w 2012 r. (zł)

400 000,00
200 000,00
0,00
2012

2012
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mieniawysokość zapłaconej składki, wypłaconych odszkodowań i rezerw na wypłatę odszkodowań w 2012
r.
Wysokość zapłaconej składki, wypłaconych odszkodowań
Wysokość środków
oraz rezerw na wypłatę odszkodowań w 2012zarezerwowanych
r.
(ubezpieczenie oc)
na wypłatę
odszkodowań
u ubezpieczyciela
w 2012 r. (zł)

1 200 000,00

Wysokość
wypłaconych
odszkodowań w
2012 r. (zł)

1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00

Wysokość
zapłaconej składki
w 2012 r. (zł)

200 000,00
0,00
2012

2012

W wyniku prowadzonych prac Zespołu ds. koordynacji postępowań przy przejmowaniu
masy spadkowej na rzecz Gminy Wrocław została opracowana i określona w Zarządzeniu
Nr K/47/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2009 roku z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2010 roku, procedura przejmowania masy spadkowej na rzecz Gminy Wrocław
i Skarbu Państwa. W ramach działań Koordynatora w 2012 roku z 50 prowadzonych
spraw 20 postępowań zostało zakończonych spisem inwentarza, w których Gmina
Wrocław nabyła 7 nieruchomości. Trzy lokale mieszkalne tj. przy ul. Sienkiewicza 61/7,
ul. Szczęśliwej 36/68 i ul. Borowskiej 191/8 zostały sprzedane za ogólną kwotę
466 500,00 zł.
Pozostałe przychody związane m.in. ze sprzedażą majątku ruchomego wyniosły łącznie
1 797 207,53 zł.

INFORMATYZACJA
UTRZYMANIE BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA
Cel realizowany jest przez dostarczenie użytkownikowi wysokiej jakości usług IT w
oparciu o procedury rekomendowane w systemie zarządzania ITIL oraz wdrożoną w roku
2011 w Wydziale Informatyki normę PN-ISO/IEC 20000:2007. W 2012 r. recertyfikowano
wdrożoną normę do wersji PN-ISO/IEC 20000:2011.
Usługi informatyczne świadczone są dla prawie 2 000 Użytkowników. Wydział zarządza
ponad 2 000 zestawami komputerowymi i ponad 300 serwerami fizycznymi i wirtualnymi
(wzrost o prawie 100% w ostatnim roku) oraz infrastrukturą transmisji danych
składającą się z około 470 urządzeń (wzrost o 135% w ostatnim roku). WIN na
przestrzeni ostatnich lat wybudował wysokowydajną i wysokodostępną oraz bezpieczną
infrastrukturę techniczną (sieć komputerowa, zespół serwerów sprzętowych i wirtualnych,
węzły bezpieczeństwa).
Zadania w ramach wskazanego celu to:
- obsługa zgłoszeń serwisowych,
- administracja serwerami pocztowymi, bazodanowymi, specjalizowanymi systemami
dla pracowników urzędu (ERP, GIS, BIP i inne),
- modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej.
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W ramach obsługi zgłoszeń serwisowych pracowników Urzędu, WIN zrealizował ich
23 743, co stanowi o ponad 6% wzrost w stosunku do roku 2011.
Ilość zgłoszeń według kategorii w roku 2012

W 2012 r. poziom dostępności kluczowych systemów informatycznych wynosił 99,97%.
Obliczenia wykonane zostały na podstawie danych z systemów monitorujących.

W celu stałego kontrolowania poziomu zadowolenia klienta wewnętrznego WIN zbiera
informację zwrotną poprzez ankiety. W roku 2012 poziom zadowolenia klienta wyniósł
4,88 w skali 5-punktowej i obliczony został na podstawie 5 353 wypełnionych ankiet co
daje wymierny i opiniotwórczy wynik.
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OBSŁUGA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Cel realizowany jest przez szereg działań skierowanych na rozwój IT w urzędzie.
Zadania w ramach wskazanego celu to:
- prace związane z przygotowaniem umów,
- zakup lub produkcja oprogramowania na potrzeby urzędu,
- prowadzenie projektów rozwojowych infrastruktury i oprogramowania (Centrum
Zarządzania Miastem, nowy zintegrowany system podatkowy, nowy system dla
wrocławskiej edukacji, Inteligentny System Transportu, CRM),
- z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektów WIN
jak i projektów prowadzonych przez inne wydziały,
- nadzorem lub uczestnictwem w realizacji zadań inwestycyjnych zamówienia dla
projektów WIN jak i projektów prowadzonych przez inne wydziały,
- prace inżynierów WIN w zespołach prowadzących projekty miejskie w których
występują zagadnienia informatyczne (ITS, e-edukacja, CCTV, itp.).
W 2012 r. Wydział Informatyki rozpoczął realizację ponad 190 projektów z budżetu
WIN oraz blisko 150 projektów wewnętrznych.
Zadania realizowane w ramach projektów wewnętrznie prowadzonych obejmowały
następujące obszary działalności:
-

recertyfikacja normy PN-ISO/IEC 20000:2007 na PN-ISO/IEC 20000:2011
rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej poprzez działania administracyjne
oraz inwestycyjne,
poprawa i usprawnienie pracy działów i wydziałów Urzędu poprzez działania
projektowo-programistyczne,
rozwój i utrzymanie systemów informatycznych wspierających statutowe działania
Urzędu poprzez działania administracyjne i inwestycyjne,

wszystkie projekty wewnętrzne realizowane w ramach wymienionych obszarów były
realizowane głównie przez pracowników Wydziału Informatyki.
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PROJEKTY ROZWOJOWE
Pracownicy WIN są uczestnikami licznych grup projektowych zajmujących się pracą przy
realizacji zewnętrznych projektów, niejednokrotnie o kluczowym dla miasta znaczeniu.
WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA SYSTEMU ITS
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: Uruchomienie i wdrożenie systemu sterowania ruchem we Wrocławiu.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WTR, ZDiUM
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- opiniowanie projektów technicznych, zgłaszanie uwag, akceptacja,
- przeglądy techniczne systemów, (odbiory częściowe),
- odbiór systemów : Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, Nadzoru Transportu
publicznego, ESB (szyna danych), Portal ITS, Repozytoria Danych,
- udział w spotkaniach, uzgodnienia projektów technicznych, opiniowanie dostarczonej
przez ZDIUM dokumentacji projektowej,
- nadzór nad dostawą i montażem sprzętu w serwerowni (2 serwery IBM Power 720
Express, Obudowa Blade C7000 z 14 serwerami, serwer zarządzający, 2 macierze
dyskowe EMC VNX 5300, przełączniki SAN),
- nadzór nad instalacją klastra bazodanowego SQL2008 R2, klastra Vmware vSphere 5,
rozbuduwa sieci SAN,
- nadzór nad pracami prowadzonymi w serwerowni oraz na terenie budynku (budowa
tras światłowodowych w budynku, montaż przełącznic światłowodowych w
pomieszczeniach na Strzegomskiej), modernizacja systemu kopii zapasowych.
WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
WROCŁAWSKĄ OŚWIATĄ
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
- CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: uruchomienie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wrocławską
oświatą.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WED, WPN
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- współpraca z Wykonawcą wdrożenia w toku realizacji projektu,
- udział w spotkaniach zespołu projektowego UMW,
- opiniowanie projektów technicznych, zgłaszanie uwag,
przeglądy techniczne systemów, (odbiory częściowe),
instalacja 65 serwerów wirtualnych
nadzór nad wdrożeniem systemu pocztowego MS Exchange 2012, MS LYNC,
wykorzystanie mechanizmów Vmware do konfiguracja Vlanu backupowego na
potrzeby wykonywania kopii zapasowych,
nadzór nad wdrożeniem systemu obsługi bibliotek (Citrix Xen APP i Prolib).
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BUDOWA RDZENIA SIECI MAN WROCŁAW WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: Zapewnienie systemu transmisji danych (rdzeń sieci) na potrzeby jednostek
organizacyjnych Gminy Wrocław.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: Krótki opis zrealizowanych czynności:
- adaptacja pomieszczeń węzłowych MAN Wrocław (Świdnicka, Strzegomska, Nowy
Targ),
- zakup, instalacja oraz konfiguracja urządzeń rdzeniowych Cisco ASR 9006,
- przeszkolenie administratorów rdzenia sieci MAN Wrocław,
- zakup sprzętu dla Centrum Zarządzania Siecią,
- rozbudowa platformy sprzętowej Crossbeam.
ROZBUDOWA SIECI RADIOWEJ MIEJSKI INTERNET WSPÓŁFINANSOWANA ZE
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: zapewnienie dostępu do nieodpłatnego, bezprzewodowego Internetu dla
mieszkańców oraz gości Wrocławia
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: BPM
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- projekt nowych stref zasięgu sieci,
- instalacja i uruchomienie punktów dostępowych,
- rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią.
WSPARCIE WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
KSAT W OBSZARZE PODATKÓW I OPŁAT ORAZ DOCHODÓW Z MIENIA
KOMUNALNEGO I SKARBU PAŃSTWA, A TAKŻE OBSŁUGI SYSTEMU KASOWEGO
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
- CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: Przygotowanie danych z baz funkcjonujących pod systemem QNX do
importu do Systemu KSAT2000i co było kluczowym elementem warunkującym wdrożenie
systemu.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 - 11.2012
Wydziały współuczestniczące: WPO, WKS
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- na podstawie struktury danych do importu dostarczonej przez COIG S.A. i zgodnie
z podanymi wytycznymi utworzono bazę danych do importu oraz opracowano
programy umożliwiające zapisanie w tej bazie danych ewidencyjnych, wymiarowych i
księgowych łącznie z danymi niezbędnymi do wystawiania upomnień i tytułów
wykonawczych.
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-

utworzenie na podstawie danych pracowniczych zawartych w systemie SAP HR bazę
do migracji służącej do obsługi kas.
przekazanie poszczególnych tablic bazy danych do importu w formie plików DBF
firmie COIG S.A.

WYBÓR WE WSPÓŁPRACY Z WOK ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO DLA
ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI ZAMAWIAJĄCEGO I WSPARCIE
PROCESU WDROŻENIOWEGO
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS2: Budowa centralnego systemu informatycznego do gromadzenia i wymiany
danych wraz z systemem raportowania oraz prezentacji w systemie WPSIP (GIS).
- CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: wybór i wdrożenie oprogramowania klasy CRM w celu usprawnienia
procesów obsługi klienta zewnętrznego przez TCOM z wykorzystaniem wielu kanałów
komunikacyjnych (telefon, e-mail, chat, strona www).
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WOK, WZP
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- techniczne wsparcie procesu wdrażania wybranego oprogramowania.
OPRACOWANIE
WYMOGÓW
DLA
ROZWIĄZANIA
INFORMATYCZNEGO
WSPIERAJĄCEGO PROWADZENIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEZ SPÓŁKĘ
GMINNĄ EKOSYSTEM I PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO
PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: Wybór i zakup rozwiązania wspomagającego spółkę EKOSYSTEM w zakresie
gospodarki odpadami
Termin realizacji (od-do): 10.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WPO, Spółka Ekosystem
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przygotowanie wymogów techniczno-funkcjonalnych w stosunku do nowego
rozwiązania,
- opiniowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego,
- udział w pracach komisji przetargowej.
WSPARCIE PROCESU WYBORU BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ
JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
GMINY
I
WDRAŻANIA
SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO IPKO BIZNES
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: Przeprowadzenie wyboru banku do obsługi bankowej Gminy Wrocław w celu
ujednolicenia zasad i rozwiązań dla wszystkich podmiotów gminnych.
Termin realizacji (od-do): 02.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WFN, WKS, WPO

140

Krótki opis zrealizowanych czynności:
przygotowanie wymogów techniczno-funkcjonalnych w stosunku do nowego
rozwiązania,
- opiniowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- wsparcie procesu wdrażania systemu informatycznego Banku PKO BP S.A.,
- opracowanie i udostępnienie aplikacji Translator Rachunków Bankowych.
-

WYBÓR I WDROŻENIE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO
ELEKTRONICZNĄ DYSTRYBUCJĘ FORMULARZY PIT DO URZĘDÓW SKARBOWYCH
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: umożliwienie przesyłania formularzy podatkowych do Urzędów Skarbowych
w formacie elektronicznym i przez to ewidentna obniżka kosztów obsługi tego procesu
(skrócenie czasu, brak zużycia papieru, tonerów, energii elektrycznej).
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 02.2012
Wydziały współuczestniczące: WOK
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przeprowadzenie analizy rynku,
- wybór rozwiązania adekwatnego do potrzeb UMW,
- przeprowadzenie procedury zakupowej z wyłączeniem stosowania ustawy PZP,
- wdrożenie wybranego oprogramowania,
- przekazanie formularzy PIT za rok 2011 w wersji elektronicznej.
OPRACOWANIE
OPROGRAMOWANIA
WYKORZYSTYWANEGO
PRZY
ELEKTRONICZNEJ DYSTRYBUCJI FORMULARZY PIT DLA PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: umożliwienie przesyłania formularzy podatkowych pracownikom UMW w
formacie elektronicznym z wykorzystaniem poczty Lotus Notes i przez to ewidentna
obniżka kosztów obsługi tego procesu (skrócenie czasu, brak zużycia papieru, tonerów,
energii elektrycznej).
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 02.2012
Wydziały współuczestniczące: WOK
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przeprowadzenie analizy potrzeb WOK,
- wybór rozwiązania informatycznego realizującego potrzeby zgłoszone przez WOK,
- wprowadzenie zmian w systemie SAP w celu przygotowania formularzy PIT dla
pracowników.
WYBÓR WE WSPÓŁPRACY Z WPO ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO DLA
OBSŁUGI OBIEGU KANCELARYJNEGO ZINTEGROWANEGO Z SYSTEMEM KSAT
ORAZ EZD I WSPARCIE PROCESU WDROŻENIOWEGO
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS3:
Budowa
systemów
informatycznych
usprawniających
zarządzanie
nieruchomościami i elektronicznej wymiany informacji.
- CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
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Cel projektu: wybór i wdrożenie oprogramowania zintegrowanego z systemem KSAT w
celu usprawnienia
procesów obsługi klienta zewnętrznego oraz wewnętrznego w
obszarze podatków, opłat oraz dochodów z mienia komunalnego i skarbu państwa.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WPO, WZP, WOK
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- zapewnienie przestrzeni dyskowej dla systemu, konfiguracja SAN oraz macierzy
dyskowej
- techniczne wsparcie procesu wdrażania wybranego oprogramowania.
WDROŻENIE SYSTEMU SCCM
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: uruchomienie i wdrożenie systemu SCCM do zarządzania stacjami
roboczymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 05.2012
Wydziały współuczestniczące: Krótki opis zrealizowanych czynności:
- zakup licencji dostępowych - postępowanie przetargowe,
- instalacja systemu SCCM na serwerach w CPD,
- instalacja klientów na stacjach roboczych,
- wdrożenie funkcjonalności, które oferuje system SCCM.
PRZEPROWADZENIE
WYTRZEŹWIEŃ

MIGRACJI

DANYCH

ZWIĄZANEJ

Z

LIKWIDACJĄ

IZBY

Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: Zmigrowanie danych osobowych i księgowych z systemu obsługującego
Izbę Wytrzeźwień do systemu KSAT2000i.
Termin realizacji (od-do): 09.2012 - 10.2012
Wydziały współuczestniczące: WKS, WPO, WPN
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- Na podstawie wygenerowanych danych przez autora oprogramowania opracowano

oprogramowanie tworzące pliki w formacie DBF do zaczytania do systemu
KSAT2000i.

-

Zmigrowanie danych osobowych i księgowych,
Przeprowadzenie analizy przekazanych sald księgowych pod kątem ich zgodności ze
sprawozdaniem tworzonym w dziale WKS.

WYBÓR I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA WYDZIAŁU
WSPIERAJĄCEGO PROWADZENIE REJESTRU SPRAW SĄDOWYCH

PRAWNEGO

Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
- CS3:
Budowa
systemów
informatycznych
usprawniających
zarządzanie
nieruchomościami i elektronicznej wymiany informacji.
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Cel projektu: Wydział Prawny zgłosił potrzebę zakupienia aplikacji typu „obsługa
kancelarii prawnej”. W ocenie WPN taka aplikacja umożliwi prowadzenie rejestru
czynnych i biernych spraw sądowych wraz z tworzeniem potrzebnych raportów.
Termin realizacji (od-do): 11.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WPN
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przygotowanie i przeprowadzenie zakupu w trybie przetargu z wolnej ręki,
- przygotowanie projektu umowy oraz umowy do popisania,
- zorganizowanie szkolenia użytkowników i administratorów,
- pomoc we wdrożeniu.
INFORMATYCZNE
WSPARCIE
PROCESU
KWALIFIKACJI
PROWADZONEJ
PRZEZ
WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA
I
KRYZYSOWEGO

WOJSKOWEJ
ZARZĄDZANIA

Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: przygotowanie list i wezwań potrzebnych do przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 02.2012
Wydziały współuczestniczące: WBZ
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- na podstawie danych znajdujących się w systemie Otago przygotowanie potrzebnych
plików w formacie PDF wg wymogów ustawowych oraz doprecyzowanych przez WBZ,
- wsparcie procesu drukowania przygotowanych dokumentów.
WSPARCIE PROCESU ZAMAWIANIA PRZEZ BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA
OPROGRAMOWANIA ROZSZERZAJĄCEGO FUNKCJONALNOŚCI WPSIP
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
- CS2: Budowa centralnego systemu informatycznego do gromadzenia i wymiany
danych wraz z systemem raportowania oraz prezentacji w systemie WPSIP (GIS).
Cel projektu: przygotowanie list i wezwań potrzebnych do przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej.
aktualizacja oprogramowania i zapewnienie wsparcia serwisowego
Termin realizacji (od-do): 11.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: BRW, WZP
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przygotowanie i przeprowadzenie zakupu w trybie przetargu z wolnej ręki,
- przygotowanie projektu umowy oraz umowy do popisania.
PRZEPROWADZENIE PROCESU WYBORU ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO
DLA SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DLA URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
ORAZ WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY WROCŁAW
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: Cel: zapewnienie dostępu do informacji prawnej
Termin realizacji (od-do): 09.2012 –10.2012
Wydziały współuczestniczące: WED
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-

Krótki opis zrealizowanych czynności:
przygotowanie i przeprowadzenie zakupu w trybie przetargu z wolnej ręki,
przygotowanie projektu umowy oraz umowy do popisania.

PRZEPROWADZENIE MIGRACJI DANYCH DO CEIDG
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
- CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: migracja koncesji, licencji i zezwoleń do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
Termin realizacji (od-do): 06.2012 – 07.2012
Wydziały współuczestniczące: WOK, WTR i WZD
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- Na podstawie plików Excel przygotowanie plików XML, które można było
zaimportować na platformę produktywną CEIDG
- Zrealizowanie wymogów ustawowych nałożonych na JST.
STWORZENIE INFORMATYCZNEJ KONCEPCJI BIZNESOWEJ DLA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPRACOWANEGO NA ZAMÓWIENIE WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNEGO I KADR
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: Opracowanie rozwiązania autorskiego dedykowanego do prowadzenia
rejestru ryzyk przez Wydział Organizacyjny i Kadr oraz pozostałe Wydziały/Biura.
Termin realizacji (od-do): 10.2012 – 11.2012
Wydziały współuczestniczące: WOK
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- zapoznanie się z aktualnym przebiegiem procesu
- przygotowanie wymogów techniczno-funkcjonalnych w stosunku do nowego
rozwiązania,
- opracowanie wymogów formalnych i preferencji zlecającego,
- opracowanie nowego schematu biznesowego, systemowego procesu zarządzania
rejestrami ryzyk jako podstawę projektu systemu wykonywalnego.
PRZEPROWADZENIE ZAMÓWIENIA NA OPROGRAMOWANIE STANDARYZUJĄCE
SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI INWENTARZOWEJ MAJĄTKU PRZEZ
WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA I JEJ ZINTEGROWANIE
Z EWIDENCJĄ INWETARYZACYJNĄ PROWADZONĄ Z WYKORZYSTANIEM KODÓW
KRESKOWYCH
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: standaryzacja sposobu prowadzenia ewidencji inwentarzowej majątku we
wszystkich wydziałach urzędu
Termin realizacji (od-do): 01.2012 - 11.2012
Wydziały współuczestniczące: WOU, WBZ
Krótki opis zrealizowanych czynności:
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-

rozpoznanie potrzeb poszczególnych wydziałów w zakresie prowadzenia ewidencji
inwentarzowej
opracowanie wymogów funkcjonalnych
przeprowadzenie zamówienia w trybie z wolnej ręki

WSPARCIE PRAC WYDZIAŁU BUDŻETU PRZY TWORZENIU PROJEKTU BUDŻETU
NA ROK 2013
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
- CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
- CS4: Wbudowywanie do systemów informatycznych funkcjonalności pozwalających na
świadczenie usług poprzez Internet.
Cel projektu: Celem zadania jest zapewnienie konsolidacji danych oraz automatyzacji
prac związanych z tworzeniem dokumentów potrzebnych do uchwał budżetowych.
Termin realizacji (od-do): 10.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WBD
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- konsolidacja danych pochodzących z propozycji wprowadzonych do bazy danych
Lotus Notes poszczególnych dysponentów budżetowych w ramach Gminy Wrocław,
opracowanych przez placówki oświatowe w ramach aplikacji PABS oraz informacji o
wydatkach wieloletnich przygotowanych przez Wydział Budżetu
- modyfikacja oprogramowania, dzięki któremu zostały automatycznie przygotowane
raporty: Raport Plan Wydatków, Raport Uchwała Budżetowa, Wykaz zadań bieżących
komórek, Wykaz zadań bieżących jednostek, Wykaz zadań.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ LAN/WAN
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: dostosowanie posiadanej infrastruktury do nowego rdzenia sieci MAN
Wrocław, zwiększenie niezawodności transmisji danych
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: Krótki opis zrealizowanych czynności:
- analiza potrzeb,
- zakup niezbędnych urządzeń,
- instalacja urządzeń i rekonfiguracja sieci.
PROJEKT I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASYWNEJ SIECI MAN WROCŁAW
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: zapewnienie infrastruktury niezbędnej do transmisji danych pomiędzy
urządzeniami sieciowymi MAN Wrocław (kanalizacja teletechniczna MSRK/MTKK, linie
światłowodowe)
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: Krótki opis zrealizowanych czynności:
- budowa kanalizacji teletechnicznej w relacji UMW Zapolskiej – UMW Nowy Targ,
- budowa linii światłowodowej relacji UMW Strzegomska – Stadion Miejski,
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budowa linii światłowodowej relacji UMW Świdnicka – UMW Bogusławskiego – UMW
Sukiennice – UMW Nowy Targ – pl. Katedralny,
budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Podwale, Sucha, Powstańców Śląskich,
Bystrzyckiej,
budowa połączeń światłowodowych w budynkach UMW,
opracowanie dokumentacji projektowej MTKK,
nadzór inwestorski nad prowadzonymi inwestycjami.

BUDOWA SIECI EDU-MAN
Realizacja celu wskazanego w: „Strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim Wrocławia w latach 2012-2016”:
CS1: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających sprawniej
zarządzać miastem we wszystkich jednostkach miejskich.
Cel projektu: Budowa zintegrowanego systemu transmisji danych na rzecz 253 placówek
edukacyjnych Gminy Wrocław niezbędnego do właściwej realizacji projektów: „Rozwój
informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą”, oraz „Rozwój usług
elektronicznych we wrocławskiej oświacie”
Termin realizacji (od-do): 08.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WED
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- przygotowanie koncepcji technicznej włączenia placówek do sieci MAN Wrocław,
- przygotowanie postępowania przetargowego,
- realizacja prac związanych z włączaniem do sieci kolejnych placówek (od listopada
2012).
PROJEKTY UTRZYMANIOWE
UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI I STABILNOŚCI PRACY OPROGRAMOWANIA I
INFRASTRUKTURY NADZOROWANEJ PRZEZ WYDZIAŁ INFORMATYKI W RAMACH
ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH
Cel: Obsługa użytkowników usług w ramach wsparcia serwisowego.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- świadczenie
usług
informatycznych
zgodnie
z
zapisami
Katalogu
Usług
Informatycznych, pracownicy Wydziału Informatyki obsłużyli w roku 2012 ponad 23
700 zgłoszeń HelpDesk. Średnia ocena poziomu zadowolenia użytkownika z czasu i
jakości obsługi osiągnęła poziom: 4,88 (w skali ocen od 2 do 5),
- ochrona stacji roboczych
i systemu poczty elektronicznej przed zagrożeniem
antywirusowym,
- dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań
służbowych pracowników UMW,
- wsparcie wydziałów w zakresie zakupu oprogramowania specjalistycznego
niezbędnego do realizacji zadań służbowych,
- podpisanie niezbędnych umów serwisowych z wykonawcami zewnętrznymi.
- optymalizacja wykorzystania urządzeń drukujących w UMW.
WSPARCIE INFORMATYCZNE WBZ I BEU W TRAKCIE TURNIEJU EURO2012
Cel: Celem zadania było zapewnienie dostępu do systemów informatycznych i ich
utrzymanie systemów w trakcie EURO2012
Termin realizacji (od-do): 05.2012 – 06.2012
Wydziały współuczestniczące: WBZ i BEU
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- całodobowe dyżury podczas turnieju Euro 2012 zapewniające wsparcie informatyczne,
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monitorowanie systemów i zapewnienie działania systemów niezbędnych przy
organizacji turnieju.
została utworzona aplikacja i baza danych na potrzeby dystrybucji biletów UEFA EURO
2012 zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.

UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA PRAWNEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU
MIEJSKIEGO WROCŁAWIA ORAZ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
GMINY WROCŁAW
Cel: Celem zadania jest zapewnienie elektronicznego dostępu pracowników Urzędu
Miejskiego Wrocławia oraz pracowników placówek oświatowych Gminy Wrocław do
aktualnych przepisów prawa wraz z ich wykładnią i komentarzami.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
W roku 2012 odnowione zostały umowy na oprogramowanie:
- System Informacji Prawnej LEX dla samorządu terytorialnego z pakietem komentarzy
oraz prawem UE,
- Vademecum Głównego Księgowego w wersji Prestige,
- w roku 2012 kontynuowane były umowy wieloletnie na korzystanie z
oprogramowania: Prawo Oświatowe on-line dostępne dla użytkowników placówek
oświatowych poprzez Internet, System Informacji Prawnej LEGALIS, Serwis
Budowlany.
UTRZYMANIE I MODYFIKACJA SYSTEMU SAP
Cel: Obsługa użytkowników usług w ramach wsparcia serwisowego systemu SAP.
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: WOK, WKS, WBD, WFN
Krótki opis zrealizowanych czynności:
- nadzór nad działaniem systemu SAP. Modyfikacje konfiguracji systemu. Wsparcie
użytkowników.
- opracowanie rozszerzonego raportu na potrzeby kontroli i sprawozdań,
- został utworzony program do rejestrowania adresów służbowych w SAP oraz do
prowadzenia rejestru budynków i pokojów,
- dodanie nowych kategorii na karcie czasu pracy, zmiana sposobu naliczania czasu
tzn. modyfikacja umożliwiająca obliczenia czasu pracy w oparciu o dane z RCP,
- uruchomienie automatycznego księgowania zaliczek dla WM.
UTRZYMANIE I MODERNIZACJA SYSTEMU WIRTUALIZACJI VMWARE
Cel: Utrzymanie i modernizacja systemu wirtualizacji Vmware
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: Krótki opis zrealizowanych czynności:
- wykorzystanie mechanizmów licencji Enterprise plus, do stworzenia Vlanu
backupowego dla projektu Edukacja,
- modernizacja połączeń klastra vmware projektu Edukacja - podłączenie serwerów do
przełącznika Nexus7000,
- modernizacja połączeń obudowy Blade C700 i przełączenie serwerów na
światłowodowe linki 10 Gbit,
- odzyskanie wolnego miejsca na macierzy dyskowej Eva8100 poprzez skasowanie
niepotrzebnych maszyn wirtualnych,
- utworzenie środowiska sieciowego na klastrach CPD1 oraz Strzegomska do testów
disaster recovery,
- przygotowanie środowisk testowych pozwalających przetestować przejście na nową
wersję Vmware Vsphere 5.x oraz Vmware View 5.x,
- przygotowanie do optymalizacji zasobów Vmware (klaster CPD1 oraz zasoby
serwerowe Centrum Zarządzania Kryzysowego), zebranie wymagań CZK dla vmware
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View, stwierdzone zagrożenie, że główna macierz dla Vmware przestaje być
wspierana przez Vmware,
optymalizajca licencji dla klastrów Vmware - Zakup licencji Microsoft Datacenter dla
klastra Vmware na Strzegomskiej

MODERNIZACJA SYSTEMU KOPII ZAPASOWYCH
Cel: Modernizacja systemu kopii zapasowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego oraz dla
potrzeb systemów, utrzymywanych przez Wydział Informatyki
Termin realizacji (od-do): 01.2012 – 12.2012
Wydziały współuczestniczące: Krótki opis zrealizowanych czynności:
- rozbudowa serwera Proliant DL 380G7 (TSM2) o 4 dyski twarde i elementy potrzebne
do prawidłowej pracy,
- konfiguracja backupów dla zintegrowanego systemu ITS,
- konfiguracja kopii zapasowych dla zintegrowanego systemu obsługi jednostek
edukacyjnych,
- konfiguracja backupów skrośnych pomiędzy Centrami Przetwarzania Danych dla
systemów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim,
- rozbudowa biblioteki taśmowej w Centrum Przetwarzania Danych przy ul. Świdnickiej
w ramach wdrożenia Inteligentnego Sytemu Sterowania Ruchem,
- aktualizacja klientów systemu kopii zapasowych na serwerach,
- rekonfiguracja TSM1 w celu utworzenia 2-giej biblioteki logicznej w bibliotece
taśmowej w CPD1 i jej utworzenie,
- rekonfiguracja TSM1 w celu odzyskania części miejsca z macierzy EVA8100.
WYDATKI NA INFORMATYZACJĘ
Zadania budżetowe WIN
E-administracja
Monitoring Prewencyjny Wrocławia
Wydatki bieżące
Działalność Gminy Wrocław w zakresie
telekomunikacji
MAN Wrocław
Rozbudowa
Systemu
Informacji
Przestrzennej
Miejski Internet
Rozbudowa
infrastruktury
sieciowej
i
drogowej w północnych osiedlach
Wrocławia - udział Miasta
Koordynacja polityki w zakresie współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Koordynacja polityki w zakresie współpracy z
Uczelniami Wyższymi
Zadania inwestycyjne
RAZEM

Budżet
planowany
2 036 960
405 150
2 384 761
1 400 000

Realizacja
1 481
405
2 278
1 117

701
143
987
570

4 417 337
831 610

4 412 303
675 823

1 734 646
87 750

1 732 168

200 000

196 800

660

657

79 620
13 578 494

69 824
12 458 552

87 576

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W ramach regulaminowej działalności w 2012 r. Wydział Zamówień Publicznych
zarejestrował w Centralnym Rejestrze Postępowań w sumie 256 wniosków o wszczęcie
postępowań o zamówienia publiczne, z tego:
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8 wniosków zostało wycofanych z inicjatywy Wnioskującego,
w przypadku 5 wniosków nastąpiła odmowa wszczęcia postępowania ze względu na
brak przesłanek prawnych do uruchomienia procedury we wnioskowanym trybie,
4 wnioski z uwagi na datę wpływu zostało przerejestrowane do realizacji w roku
2013.

W liczbie pozostałych 239 wniosków mieszczą się:
- wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego przez Komisję Przetargową – 165 postępowań w trybie:
o przetargu nieograniczonego - 138 postępowań,
o przetargu ograniczonego – 2 postępowania,
o zamówienia z wolnej ręki – 23 postępowania,
o licytacji elektronicznej – 2 postępowania;
- wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzanego
przez Osobę Wskazaną – 70 postępowań w trybie z wolnej ręki;
- wnioski zgłoszeniowe w sprawie rejestracji zamówienia udzielanego na podstawie § 5
Regulaminu zamówień publicznych – 4 postępowania w trybie zamówienia z
wolnej ręki.
W ramach regulaminowej działalności w 2012 r. przeprowadzonych zostało łącznie
239 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w
tym:
- przeprowadzono 235 postępowań o zamówienia publiczne;
- wśród tej liczby największą ilość stanowiły zamówienia na usługi – 171
postępowań;
- w zakresie dostaw przeprowadzono 53 postępowania;
- w zakresie robót budowlanych przeprowadzono 11 postępowań;
- Biuro Funduszu Spójności na podstawie § 5 Regulaminu przeprowadziło – 4
postępowania wszystkie w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie usług.
W ramach regulaminowej działalności w zakresie prowadzonych postępowań Dyrektor i
Zastępca Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych wydali 268 decyzji, w tym:
- o powołaniu komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania w sprawie
zamówienia – 165 decyzji,
- o zmianie składu komisji przetargowej - 26 decyzji,
- o powołaniu osób wskazanych do przeprowadzenia postępowania w sprawie
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki - 70 decyzji,
- o powołaniu biegłego do postępowania o zamówienie publiczne - 7 decyzji.
Ponadto, w ramach regulaminowej działalności Wydział Zamówień Publicznych
zarejestrował 4 decyzje Dyrektora Biura Funduszu Spójności o powołaniu komisji
przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w
trybie z wolnej ręki.
Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych wzięli udział w pracach 165 komisjach
przetargowych we współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu.
W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w okresie
sprawozdawczym, w ramach uprawnień wykonawców, zostało wniesionych 8
informacji o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
podjętej przez zamawiającego, w tym:
- 4 na czynności dokonane po otwarciu ofert, (np. wykluczenie wykonawcy, odrzucenie
oferty, lub dokonany wybór),
- 4 na inne czynności podjęte przez Zamawiającego w postępowaniu (w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w SIWZ, w zakresie opisu sposobu przygotowania ofert w
SIWZ, w zakresie opisu sposobu obliczenia ceny w SIWZ).
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W każdym z tych przypadków informacja była uznana przez Zamawiającego jako
bezzasadna.
W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w okresie
sprawozdawczym zostało wniesionych 6 odwołań na czynności Zamawiającego, w tym:
- 4 odwołania na czynności dokonane po otwarciu ofert, (wybór oferty),
- 1 odwołanie na ustalenia treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym w zakresie
opisu sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu,
- 1 odwołanie na inne czynności podjęte przez Zamawiającego w postępowaniu, dot.
odmowy udostępnienia dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa,
Przy czym 1 odwołanie (złożone na inne czynności, dot. odmowy udostępnienia
dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) zostało przez Wykonawcę wycofane.
Rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie pozostałych 5-ciu odwołań
były następujące:
- 3 odwołania zostały oddalone,
- w przypadku 2 odwołań postępowanie odwoławcze zostało umorzone.
Ponadto, w ramach działalności dotyczącej zamówień publicznych:
-

-

-

-

-

-

-

-

na podstawie projektów planów zamówień przesłanych z wszystkich komórek
organizacyjnych został sporządzony Harmonogram zamówień publicznych w
Urzędzie Miejskim Wrocławia w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług na rok
2012,
sporządzone zostało roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2011 i
przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
sporządzono i skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w roku 2012 zamówieniach
publicznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia,
na podstawie § 49 Regulaminu zamówień publicznych w 2012 roku zaplanowano i
przeprowadzono w każdej komórce organizacyjnej Urzędu, okresową kontrolę
udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz sporządzono na tę okoliczność protokoły z ustaleniami
pokontrolnymi. Kontrola dotyczyła zamówień udzielonych w II półroczu 2011 r.
na podstawie § 51 Regulaminu zamówień publicznych dokonano kontroli
prawidłowości przeprowadzenia procedury przez Osobę Wskazaną w 70
postępowaniach udzielonych w trybie zamówienia z wolnej ręki,
na podstawie § 33 Regulaminu zamówień publicznych zaopiniowano 51 projektów
aneksów wprowadzających zmiany do zawartych umów o udzielenie zamówienia
publicznego,
na podstawie § 53 Regulaminu zamówień publicznych zarejestrowano 1 wniosek o
wszczęcie konkursu, decyzję o powołaniu sądu konkursowego oraz zaopiniował 1
projekt regulaminu konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie,
przygotowany przez właściwą komórkę organizacyjną, przed zatwierdzeniem przez
Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną,
na każde żądanie zainteresowanych udostępniano do wglądu protokół
postępowania o zamówienie publiczne wraz załącznikami w oparciu o ustawę z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198),
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010
r. Nr 223 poz. 1458),
dokonano archiwizacji 120 dokumentacji z zakończonych postępowań o zamówienia
publiczne,
Wydział Zamówień Publicznych prowadził na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu a
także jednostek organizacyjnych Gminy działalność informacyjną i konsultacyjną w
zakresie przepisów prawa zamówień publicznych,
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w ramach prowadzonej działalności, w związku z zaistnieniem okoliczności
przewidzianych w art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
przypadku 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało zatrzymane
wadium wniesione przez Wykonawcę, w łącznej kwocie 1 500,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Wydział Zamówień Publicznych został poddany kontrolom
Organów zewnętrznych, a mianowicie przez:
-

-

-

-

-

Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Kontrola dotyczyła prawidłowości
udzielenia dwóch zamówień przeprowadzonych w ramach projektu Via Regia Plus na:
Opracowanie analizy: Potencjały rozwojowe dla pasażerskiego transportu
kolejowego wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, znak
postępowania ZP/PN/49/2011/BRW,
Zaprojektowanie oraz wydruk broszury podsumowującej realizację projektu
europejskiego Via Regia Plus, finansowanego w ramach programu Europa
Centralna, znak postępowania ZP/PN/119/2011/BRW.
Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie stwierdziła w obu postępowaniach
naruszeń przepisów ustawy Pzp.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola dotyczyła prawidłowości
udzielenia zamówień w ramach projektu Organizacja wystawy Europa to nasza
historia w Hali Stulecia we Wrocławiu na:
Kompleksowe przygotowanie wystawy To nasza historia! 50 lat europejskiej
przygody, znak postępowania ZP/ZWR/252/2008/BWZ,
Wynajem, montaż i demontaż 2-ch namiotów z instalacją i uruchomieniem
urządzeń wentylacyjnych dla potrzeb Wystawy pn. – To nasza historia! 50 lat
europejskiej przygody, zlokalizowanej w Zespole Hali Stulecia we Wrocławiu, znak
postępowania ZP/PN/14/2009/OT.
Bez zastrzeżeń.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola dotyczyła prawidłowości
udzielenia zamówień w ramach projektów: Rozwój informatycznego systemu
zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej
oświacie na:
Opracowanie projektów technicznych sieci teleinformatycznych w placówkach
oświatowych oraz wykonanie okablowania strukturalnego w placówkach
oświatowych, znak postępowania ZP/PN/211/2009/WED,
Opracowanie projektu technicznego systemu edukacyjnego, znak postępowania
ZP/PN/217/2009/WED,
Zarządzanie
projektem
wraz
z
promocją,
znak
postępowania
ZP/PN/87/2010/WED,
Budowę systemu, tj. Platformy Sprzętowej i Platformy Sieciowej na potrzeby
projektów - Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą i
Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie oraz świadczenie Serwisu
gwarancyjnego, znak postępowania ZP/PN/156/2010/WED,
Budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie
Wrocławską Oświatą na potrzeby realizacji projektów Rozwój informatycznego
systemu zarządzania wrocławską oświatą i Rozwój usług elektronicznych we
wrocławskiej oświacie oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, znak
postępowania ZP/PN/46/2011/WED.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola dotyczyła prawidłowości
udzielenia zamówienia w ramach projektu Stawiam na innowacje. Skuteczny transfer
wiedzy i technologii z uczelni przedsiębiorstw, na Promocję transferu wiedzy i
innowacji, rekomendacje dla instytucji publicznych wdrażających Dolnośląską
Strategię Innowacji - opracowanie zawierające rekomendacje dla jednostek
samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego wdrażających
Dolnośląską Strategię Innowacji w zakresie tworzenia odpowiednich warunków i
wsparcia dla transferu wiedzy i technologii, znak postępowania ZP/PN/72/2011/BRG.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola dotyczyła prawidłowości
udzielenia zamówień w ramach projektu Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu
stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu na:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla
projektu Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO
2012 we Wrocławiu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach
Priorytetu 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport),
3.1 Infrastruktura drogowa, znak postępowania ZP/PN/161/2010/BZF,
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu "Budowa infrastruktury
drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2010 we Wrocławiu "
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oraz sporządzenie sprawozdania
z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie, znak postępowania
ZP/PN/44/2011/BZF.
W dokumentacji z prowadzonych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.
Departament Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2 kwietnia 2012
roku poinformował o wszczęciu kontroli postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie z wolnej ręki na: Realizację usługi polegającej na
przeprowadzeniu zajęć
sportowo - rekreacyjnych w ramach lekcji wychowania
fizycznego i zajęć dodatkowych dla uczniów z publicznych szkół i placówek szkolnych,
dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym, znak postępowania
ZP/ZWR/4/2012/WED. Do dnia 31.12.2012 r. Urząd Miejski Wrocławia nie został
poinformowany o jej wynikach.
Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Audmax Błażej Biliński & Piotr Dwórniak s.c.
Przeprowadzony audyt zewnętrzny dotyczył prawidłowości udzielenia zamówień
przeprowadzonych w ramach projektów Rozwój informatycznego systemu zarządzania
wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie na:
Opracowanie projektów technicznych sieci teleinformatycznych w placówkach
oświatowych oraz wykonanie okablowania strukturalnego w placówkach
oświatowych, znak postępowania ZP/PN/211/2009/WED,
Opracowanie projektu technicznego systemu edukacyjnego, znak postępowania
ZP/PN/217/2009/WED,
Zarządzanie
projektem
wraz
z
promocją,
znak
postępowania
ZP/PN/87/2010/WED,
Budowę systemu, tj. Platformy Sprzętowej i Platformy Sieciowej na potrzeby
projektów - Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą i
Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie" oraz świadczenie Serwisu
gwarancyjnego, znak postępowania ZP/PN/156/2010/WED,
Budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie
Wrocławską Oświatą na potrzeby realizacji projektów Rozwój informatycznego
systemu zarządzania wrocławską oświatą i „Rozwój usług elektronicznych we
wrocławskiej oświacie oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, znak
postępowania ZP/PN/157/2010/WED,
Budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie
Wrocławską Oświatą na potrzeby realizacji projektów Rozwój informatycznego
systemu zarządzania wrocławską oświatą i Rozwój usług elektronicznych we
wrocławskiej oświacie oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, znak
postępowania ZP/PN/46/2011/WED.
Zespół Audytorów nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia w/wym.
postępowań z zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur w zakresie
udzielania zamówień publicznych.
Departament Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 kwietnia
2012 r. poinformował o wszczęciu kontroli postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie z wolnej ręki na: Dostawę rocznego pakietu aktualizacji Systemu
Informacji Prawnej Lex wraz z modułami Komentarze, Prawo Europejskie i Informator
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Prawno - Gospodarczy w wersji sieciowej (60 stanowisk) i licencji dla dostępu
zdalnego dla 5 stanowisk mobilnych oraz przeprowadzenie szkoleń, znak
postępowania ZP/ZWR/79/2010/WIN. Do dnia 31.12.2012 r. tut. Urząd nie został
poinformowany o jej wynikach.
Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Audmax Błażej Biliński & Piotr Dwórniak s.c.
Przeprowadzony audyt zewnętrzny dotyczył prawidłowości udzielenia zamówień
przeprowadzonych w ramach projektu Budowa budynku dla Jednostki RatowniczoGaśniczej PSP przy Kosmonautów we Wrocławiu na:
Zaprojektowanie i wykonanie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP
przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu, znak postępowania ZP/PN/69/2010/WOU,
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla przyłączenia nowo-wybudowanego
obiektu Jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu,
znak postępowania ZP/PN/205/2011/WOU,
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla przyłączenia nowobudowanego obiektu
jednostki ratowniczo - gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu, znak
postępowania ZP/PN/14/2012/WOU,
Dostawę wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej we Wrocławiu, znak postępowania ZP/PN/20/2012/WOU,
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją w budynku strażnicy Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów 274 we Wrocławiu, znak
postępowania ZP/LE/45/2012/WOU,
Przeprowadzenie działań promocyjnych dla 5 projektów: Rozwój turystyki (...),
Budowa budynku dla JRG (...), MAN Wrocław (...), Budowa nieodpłatnego,
bezprzewodowego dostępu do Internetu (...), Digitalizacja archiwum (...), znak
postępowania ZP/PN/49/2012/BZF.
Zespół Audytorów nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia w/wym.
postępowań z zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur w zakresie
udzielania zamówień publicznych.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola dotyczyła prawidłowości
udzielenia zamówień w ramach projektu pn. Poprawa jakości życia na obszarze
wsparcia poprzez kompleksową rewitalizację wnętrza podwórzowego w obrębie ulic
Jagielończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka na: Przygotowanie i
przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla 16 projektów współfinansowanych w
ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w
ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego
Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w
miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz dla projektu Budowa ścieżek
rowerowych we Wrocławiu współfinansowanego w ramach Priorytetu 6 Wykorzystanie
i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska, Działania 6.2
Turystyka aktywna, znak postępowania ZP/PN/110/2010/BZF.
Organ kontrolujący nie stwierdził w zakresie przeprowadzonego postępowania
naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Audmax Błażej Biliński & Piotr Dwórniak s.c.
Przeprowadzony audyt zewnętrzny dotyczył prawidłowości udzielenia zamówień
przeprowadzonych w ramach projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia –
kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym
MOPS – rewitalizacja budynków przy ul Rydgiera we Wrocławiu na: Przygotowanie i
przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla 16 projektów współfinansowanych w
ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w
ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego
Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w
miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz dla projektu
Budowa ścieżek
rowerowych we Wrocławiu współfinansowanego w ramach Priorytetu 6 Wykorzystanie
i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska, Działania 6.2
Turystyka aktywna, znak postępowania ZP/PN/110/2010/BZF.
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Zespół Audytorów nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań z
zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur w zakresie udzielania zamówień
publicznych.
- Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielenia zamówień w
ramach realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego w
latach 2009-2012 na:
Świadczenie
kompleksowych
usług
doradczych
przy
przygotowaniu
i
przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera prywatnego dla realizacji
południowo-wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej od ul. Krakowskiej do
ul. Mickiewicza we Wrocławiu, znak postępowania ZP/DK/12/2010/WIM,
Świadczenie obsługi prawnej, w zakresie wszelkich spraw związanych z zakresem
działania Urzędu Miejskiego Wrocławia wymagających udziału prawnika specjalisty
z danej dziedziny prawa oraz w przypadku spraw o dużym znaczeniu finansowym i
złożoności problemu prawnego dla Zamawiającego, znajomości prawa
zagranicznego
i
prawa
Unii
Europejskiej,
znak
postępowania
ZP/ZWR/22/2010/BPR,
Świadczenie usługi obsługi prawnej związanej z przeprowadzeniem postępowania
o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane pn. Budowa parkingu
podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy Targ (...), znak
postępowania ZP/ZWR/118/2009/WIM.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola prawidłowości udzielenia
zamówień w ramach projektu pn. Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni
publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia - przebudowa zieleńca
przy pl. Strzeleckim na: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla
16 projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego
(...) oraz dla projektu
Budowa ścieżek rowerowych we Wrocławiu (...), znak
postępowania ZP/PN/110/2010/BZF. Organ kontrolujący nie stwierdził w zakresie
przeprowadzonego postępowania naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola prawidłowości udzielania
zamówień publicznych ramach projektu pn. Zielony transfer na:
Przygotowanie projektu graficznego i wydruk materiałów promocyjnoinformacyjnych (plakaty, ulotki) na potrzeby realizacji projektu Zielony Transfer,
znak postępowania ZP/PN/185/2010/BWU,
Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z
opcją instalacji, licencji wraz z opcją instalacji i programów specjalistycznych wraz
z opcją instalacji, znak postępowania ZP/PN/206/2010/BWU,
Świadczenie cateringu dla 100 uczestników konferencji upowszechniającej wyniki
projektu zielony transfer, znak postępowania ZP/ZWR/91/2012/BWU.
W dokumentacji z przeprowadzonych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: Budowę parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu - koncesja
na roboty budowlane, znak postępowania ZP/NZO/9/2008/WIM. Bez zastrzeżeń.
- Urząd Kontroli Skarbowej. Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Dostawę 28 sztuk tramwajów w ramach Projektu Zintegrowany
System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, znak
postępowania ZP/PO/88/2008/WIM. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrola prawidłowości udzielenia
zamówień i zachowania zasad konkurencyjności w zakresie rzeczowo-finansowej
realizacji projektu pn. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395
we Wrocławiu na:
Przeprowadzenie działań promocyjnych dla projektu: Przebudowa ul. Bardzkiej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013, znak postępowania ZP/PN/130/2012/BZF,
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Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu: Przebudowa ul.
Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu
wraz z opinią o projekcie, znak postępowania ZP/PN/131/2012/BZF,
Przeprowadzenie działań promocyjnych dla projektu: Przebudowa ul. Bardzkiej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013, znak postępowania ZP/PN/171/2012/BZF.
Do dnia 31.12.2012 r. tut. Urząd nie został poinformowany o wynikach kontroli.
Regionalna Izba Obrachunkowa. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa
Miasta Wrocławia, dot. prawidłowości udzielania zamówień publicznych na:
Udzielenie krótkoterminowego kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w walucie
polskiej w kwocie do 50 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, znak
postępowania ZP/PN/8/2011/WFN,
Udzielenie krótkoterminowego kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w walucie
polskiej w kwocie do 50 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, znak
postępowania ZP/PN/144/2011/WFN,
Udzielenie krótkoterminowego kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w walucie
polskiej w kwocie do 100 000 000 zł na pokrycie występującego w 2012 r.
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, znak
postępowania ZP/PN/193/2011/WFN,
Udzielenie krótkoterminowego kredytu do wysokości 70 000 000 zł oraz do
wysokości 80 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (2 zadania), znak
postępowania ZP/PN/39/2012/WFN.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. tut. Urząd nie został poinformowany o wynikach kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli, w zakresie zadłużenia wybranych jednostek sektora
finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego. Informacja pisemna o
udzielonych zamówieniach publicznych na:
Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 50 000 000 zł oraz do wysokości
60 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 r. i
spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych, znak postępowania ZP/PN/9/2010/WFN,
Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 45 000 000 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających
z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych. Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 55 000 000 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 r. i spłatę zobowiązań
wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych, znak postępowania ZP/PN/41/2010/WFN,
Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 270 000 000 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających
z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych, znak postępowania ZP/PN/166/2010/WFN,
Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 55 000 000 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających
z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych. Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 60 000 000 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2011 r. i spłatę zobowiązań
wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych, znak postępowania ZP/PN/71/2011/WFN,
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Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 73 525 105 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających
z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych, znak postępowania ZP/PN/97/2011/WFN.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH
W 2012 r. zrealizowano następujące zadania:
• z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 139 z 2006r., poz. 993 z późn. zm.)
W 2012 r. doręczono 742 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 4 630 osobom przebywającym poza Wrocławiem.
Liczba wydanych dowodów osobistych w latach 2001 - 2012r. - 810 650 szt.
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Liczba dowodów osobistych wydanych w miesiącach 2012r. - 63 782 szt.
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VIII

IX

X

XI

XII

Lp.

Czynności

Ilość

1.

Zameldowano na pobyt stały

17 631

2.

Wymeldowano z pobytu stałego:
(w tym za granicę)

14 558

3.

Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

21 231

4

Wymeldowano z pobytu czasowego ponad 3 miesiące

2 262

5.

Zameldowano na pobyt czasowy cudzoziemców

5 709

6.

Zgłoszono zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

3 201

Wymeldowano na czasową nieobecność ponad 3 miesiące
za granicę
Dokonano zmian wynikających z aktów stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa, zgony i inne)

7.
8.
9.

Wydano poświadczenia zamieszkania

10

Wydano zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

11.

Wypożyczono teczki osobowe Policji, Sądom, Prokuraturom
Sprowadzono teczki dowodowe z organów ewidencji
ludności z terenu kraju
Przekazano teczki osobowe innym organom ewidencji
ludności na terenie kraju

12.
13.

Razem:
Lp.
1.
2
3,
4.

428
20 048
18 093
9 256
262
5 477
4 320
122 476

Czynności

Ilość

Wystąpiono o nadanie, zmianę lub usunięcie numeru PESEL
dokonano na wniosek MSW aktualizacji i weryfikacji
rekordów w systemie PESEL
Udzielono informacji adresowej z ewidencji ludności - oraz
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
(osobom fizycznym i prawnym)
Udzielono informacji o nowo nadanych numerach PESEL
Razem:

8 447
1 900
48 580
18 557
6 270
83 754

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zameldowanych było we Wrocławiu 610 877 osób w tym
591 490 na pobyt stały.
Ponadto w 2012 r. na wniosek Urzędów Skarbowych we Wrocławiu przeprowadzono
weryfikację prawidłowości danych osobowych zawartych w rejestrze PESEL w oparciu o
przesłane wykazy podatników. Weryfikację przeprowadzono w oparciu o gminny zbiór
meldunkowy i dokumenty źródłowe tj. akty urodzeń, małżeństw i zgonów. Aktualizacji
danych dokonano dla 2 200 podatników.
•
•

•

Z ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z
1933r. ze zmianami) wydano 55 decyzji zezwalających na zorganizowanie i
przeprowadzenie zbiórek publicznych.
Przygotowano i przekazano życzenia (podpisane przez pana Prezydenta Wrocławia)
osobom, które w 2012 r. ukończyły 100 lub więcej lat. Życzenia takie otrzymało 60
osób.
Z ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz.1178 ze zmianami) oraz z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447), oraz z ustawy z dnia 2 lipca
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2004r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. Nr 173, poz. 1808) wykonał następujące czynności.

Gmina

Nowa
rejestracja
działalności
gospodarczej

Zmiany w
rejestrze
działalności
gospodarczej

Zawieszenia,
wznowienia i
wezwania

Wykreślenie z
rejestru
działalności
gospodarczej

Inne (aktualizacje
duplikaty,
zaświadczenia,
potwierdzenia)

Wrocław

6 754

28 007

10 628

5 645

651

Razem

51 685

W 2012 r. wykonano ogółem 51 685 czynności w zakresie ewidencji działalności
gospodarczej (w tym wydano 17 732 decyzje na wniosek strony), udzielono 9 138
pisemnych informacji o przedsiębiorcach do urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędu Kontroli Skarbowej, prokuratury, sądów powszechnych, Policji,
Powiatowego Urzędu Pracy i osobom fizycznym.
Ponadto udzielono około 19 976 informacji telefonicznie oraz 150 drogą elektroniczną
osobom zainteresowanym rejestracją działalności gospodarczej. Przyjęto 50 913
interesantów w sprawach merytorycznych. Dział wykonuje zadania dot. wniosków o wpis
do CEIDG, zatem nie wydaje dokumentacji o aktualnych danych o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
•

Z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, (jednolity tekst Dz. U.
Nr 108, poz. 908 z 2005r. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 , poz. 1371 z 2001r. ze zmianami)

- w zakresie rejestracji pojazdów
W roku 2012 zaobserwowano powolny spadek pierwszej rejestracji pojazdów ogółem, w
tym również pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
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Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych w 2012 r. – 68 996
Ilość wydanych pozwoleń czasowych w 2012 r. – 72 100
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XII
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Liczba pojazdów zarejestrowanych sprowadzonych z zagranicy w 2012r.
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Ilość pojazdów zarejestrowanych sprowadzonych z zagranicy w 2011 r. – 12 378
Ilość pojazdów zarejestrowanych sprowadzonych z zagranicy w 2012 r. – 11 768

Lp.

Czynności

1.

Wydano dowody rejestracyjne stałe

2.

Wydano nowe tablice rejestracyjne stałe :
- samochodowe :
- przyczepy, motocykle, motorowery, ciągniki :
Wydano pozwolenia czasowe

3.
4.

Ilość
68 996 szt.
34 000 kpl.
6 933 szt.
72 100 szt.

10.

Wydano tablice rejestracyjne tymczasowe :
- samochodowe :
- przyczepy, motocykle, motorowery, ciągniki:
Przyjęto zgłoszenia o sprzedaży pojazdów
Wyrejestrowano pojazdów na stałe
Przyjęto dowody rejestracyjne zatrzymane przez policję
Wydano dowody rejestracyjne po zatrzymaniu przez policję
Przyjęto dokumenty modyfikujące dane w pojazdach
(wpis: hak,
gaz, zastaw, korekta danych)
Wydano kart pojazdów

11.

Wydano nalepki kontrolne

35 540

12.

Wydano znaki legalizacyjne

61 130

13.

Wydano zaświadczeń:
w tym o rejestracji pojazdów
Wydano
kompletów
tablic
indywidualnych
ogółem
dla
Województwa Dolnośląskiego:
w tym: dla Wrocławia
Wydano decyzje o nadaniu nr nadwozia, silnika, dorobienia
tabliczki zastępczej

5.
6.
7.
8.
9.

14.
15.

Razem:

720 kpl.
378 szt.
21 930
3 587 szt.
12 800 szt.
12 550 szt.
118 500
10 575

1 134
783
297
136
294
462 383

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zarejestrowanych we Wrocławiu było 411 500, w tym 315
500 osobowych.
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-

w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

praw a jazdy (po raz pierw szy)

200

w ymiana i w tórnik praw jazdy
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400
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Liczba w ydanych dokumentów w 2012 r .

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Ilość wydanych praw jazdy po raz pierwszy w 2012 r. – 8 248
Ilość wymienionych i wtórników praw jazdy w 2012 r. – 11 835
Lp.

Czynności

Ilość

1.
2.
3.
4.
5.

Wydano praw jazdy
Wydano pozwoleń tramwajowych
Wydano międzynarodowych praw jazdy
Zażądano z innych urzędów akt kierowców
Przekazano do innych urzędów akta kierowców, którzy zmienili adres
zamieszkania

20 083
280
703
2 973

6.

Zarejestrowano i zweryfikowano dokumenty w związku z wydaniem
postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy bądź orzeczonym wyrokiem sądu

7.

Wydano decyzji ogółem :
w tym :
skierowaniu na badania lekarskie
cofnięciu uprawnień
przywróceniu uprawnień
umorzeniu postępowania
zatrzymaniu prawa jazdy
skierowaniu na egzamin sprawdzający kwalifikacje
o odmowie wydania prawa jazdy
o uchyleniu decyzji
Wydano zaświadczeń na egzamin sprawdzający kwalifikacje
zatrzymaniu prawa jazdy na okres powyżej 1 roku

8.
9.

2 034
2 039
1 742
35
802
355
91
263
177
11
8

po

592

Ewidencja osób , którym orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, a nie
posiadających prawa jazdy
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.

1 791

12.

Udzielono pisemnych
pojazdami

1 244

13.

Przyjęto korespondencję

14

Wysłano na wniosek strony
potwierdzeniem odbioru

10.
11.

odpowiedzi

w

sprawach

uprawnień

do

kierowania

270

845

15 191
prawa

jazdy

Razem:

pocztą

za

zwrotnym

805
50 592
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-

w zakresie szkoleń kierowców, stacji kontroli pojazdów i diagnostów:

Na terenie Miasta Wrocławia jest:
Ośrodków Szkoleń Kierowców
i instruktorów OSK:
Stacji Kontroli Pojazdów:
i diagnostów:
Lp.
1.
2.
3.

101
893
49
168

Czynności
Przeprowadzono kontrole OSK
Przeprowadzono kontrole SKP
Przeprowadzono postępowania wyjaśniające w związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie przeprowadzania
badań technicznych pojazdów
Razem:

Ilość
15
47
18
80

Na dzień 31 grudnia 2012r. 345 756 mieszkańców Wrocławia posiadało prawa jazdy.
•

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 8
marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
2001 r. z późn. zm.):
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków
zaewidencjonowano 115 skarg i 9 wniosków. Dla porównania w roku 2011-188 skarg i 22
wnioski.
Lp.
A.

B.
C.
D.
E.

Adresaci skarg i wniosków
Urząd Miejski Wrocławia :
Departament Prezydenta
Departament Finansów Publicznych
Departament Obsługi i Administracji
Departament Spraw Społecznych
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
Departament Architektury i Rozwoju
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Ogółem A - / UMW /
Jednostki organizacyjne gminy ( pozostałe )
Jednostki administracji powiatowej
Spółki prawa handlowego
Inne organy
Ogółem - / A + B + C + D + E /

Skargi

Wnioski

3
5
10
8
28
4
11
69
31
1
13
1
115

1
1
7
9
9

Spośród 115 skarg zaewidencjonowanych w CRSiW na dzień 31 grudnia 2012r. 69 skarg
tj. 60% dotyczyło Urzędu Miejskiego Wrocławia i wszystkie zostały załatwione
ostatecznie.
-

Sposób załatwienia skarg dotyczących Urzędu Miejskiego Wrocławia

Spośród 69 skarg załatwionych ostatecznie:
- 5 (7,25%) uznano za uzasadnione,
- 5 (7,25%) uznano za częściowo uzasadnione,
- 59 (85,50%) uznano za nieuzasadnione.
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W grupie pozostałych 46 skarg stanowiących 40% ogółu skarg, znalazły się m.in. skargi
dotyczące jednostek organizacyjnych gminy (tj. jednostek i zakładów budżetowych,
spółek prawa handlowego gminy Wrocław), jednostki administracji powiatowej.
Do dnia 31 grudnia 2012r. zaewidencjonowano ogółem 9 wniosków, których adresatem
były komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ich liczba w porównaniu do
2011r. (22 wnioski) uległa obniżeniu. Z tych 9 wniosków zarejestrowanych w 2012r. w
CRSiW:
- 6 zostało załatwionych ostatecznie , w tym 3 uznano za uzasadnione, a 3 uznano za
nieuzasadnione.
- natomiast 3 wnioski znajdowały się w toku załatwiania.
•

Z ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn.
zm.):
Wydano 2 decyzje dotyczące rejestru wyborców – obie o wpisaniu do rejestru wyborców.
Z uwagi na to, że zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy
wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 z późn. zm.) Rada
Miejska Wrocławia zobowiązana była do dokonania na wniosek Prezydenta podziału
Wrocławia na okręgi wyborcze, we wrześniu 2012r. przygotowano projekt uchwały
dotyczący podziału Wrocławia na okręgi wyborcze.
Ponadto w listopadzie 2012r. przygotowano projekt uchwały o podziale Wrocławia na
stałe obwody do głosowania, albowiem zgodnie z art.14 ust 1 cyt. ustawy Rada Miejska
Wrocławia była również zobowiązana do dokonania podziału Wrocławia na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
– w terminie 3 miesięcy od dnia podziału Wrocławia na okręgi wyborcze.
Powyższe projekty uchwał zostały uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia
W 2012 r. kontynuowano wprowadzanie udogodnień w obsłudze klientów zewnętrznych,
w szczególności załatwiających sprawy w Centrach Obsługi Mieszkańców (COM) w
zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz
rejestracji działalności gospodarczej – poprzez:
- wydłużenie czasu pracy COM o 2 godziny od poniedziałku do piątku ( 8:00 – 17:15)
poprzez wprowadzenie systemu pracy zmianowej.
Ponadto:
- mając na uwadze sytuację osób starszych, niepełnosprawnych, przebywających w
domach opieki społecznej, szpitalach czy też osób przebywających poza Wrocławiem
staraliśmy się realnie pomóc tym osobom. Przyjmowaliśmy zgłoszenia telefonicznie od
samych zainteresowanych, od członków ich rodzin bądź od ich sąsiadów. Następnie
pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich jeździli do domów prywatnych, szpitali,
domów opieki społecznej etc. celem przyjęcia wniosku a następnie doręczali w ten
sam sposób dowody osobiste. W większości czynności te wykonywane były
w godzinach popołudniowych (w czasie wolnym od pracy). W sumie w minionym roku
przyjęto wnioski i doręczono (w sposób wyżej opisany) dowody osobiste 742
mieszkańcom Wrocławia.
- pośredniczyliśmy w wydaniu i doręczeniu dowodów osobistych 4 630 osobom
przebywającym poza Wrocławiem bądź osobom przebywającym we Wrocławiu ale
zameldowanym na pobyt stały na terenie innych gmin.

AKTA STANU CYWILNEGO
W Urzędzie Stanu Cywilnego rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony, które miały
miejsce we Wrocławiu, wpisuje się do ksiąg akty stanu cywilnego sporządzone za
granicą, odtwarza się akty stanu cywilnego, rejestruje się wszelkie zdarzenia mające
wpływ na stan cywilny osób oraz wydaje się odpisy i zaświadczenia z prowadzonych ksiąg
stanu cywilnego na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z póź. zm.), ustawy z
dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz.1414 )
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W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
sporządzono/wręczono/wydano/przyjęto/wpisano/potwierdzono:

czynności

ilość

akty urodzeń
w tym dzieci urodzonych we Wrocławiu
akty małżeństw
w tym :
małżeństw cywilnych
małżeństw konkordatowych
małżeństw zawartych we Wrocławiu
małżeństw zawartych poza lokalem Urzędu
małżeństw w których przynajmniej jeden z nupturientów jest
cudzoziemcem
akty zgonu
w tym osób zmarłych we Wrocławiu
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
w tym podczas jubileuszu zorganizowanego w USC
zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego
terminu
decyzje o odtworzeniu treści i transkrypcji aktu stanu cywilnego
decyzje o sprostowaniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego
decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk
decyzje-zezwolenie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z
zagranicy w celu ich pochowania
decyzje przyznające pomoc finansową repatriantom
zawiadomienia (art. 65 Kpa)
zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
za granicą
zaświadczenia o braku okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa
zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o
ich braku
odpisy zupełne z aktów stanu cywilnego
odpisy skrócone z aktów stanu cywilnego
kserokopie z akt stanu cywilnego
oświadczenia o uznaniu dziecka
oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
związku małżeńskiego
wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego na podstawie
wyroków i postanowień sądowych, decyzji administracyjnych
i oświadczeń strony
przypiski
wnioski o wydanie dowodu osobistego

10 042
8 238
3 620
1 883
1 230
3 113
90
156
7 529
7 407
205
74
316
1 646
2 354
660
106
2
324
343
1 717
204
12 258
111 928
501
1 972
144
2 224
25 007
26 882

projekty uchwał w sprawie osiedlenia się repatriantów we Wrocławiu

4

umowy w przedmiocie aktywizacji zawodowej repatriantów

1

Wpływy z opłaty skarbowej pobranej w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2012 r. wyniosły
1 237 166.
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CZYNNOŚCI KONTROLNE W URZĘDZIE ORAZ W MIEJSKICH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
Wydział Kontroli przeprowadził w 2012 r. 141 kontroli planowych, w tym 25 kontroli o
charakterze doraźnym.
Kontrole zostały zrealizowane m. in. w:
- jednostkach oświatowych (publicznych i niepublicznych),
- jednostkach pomocy społecznej,
- pozostałych jednostkach i zakładach budżetowych,
- komórkach organizacyjnych UMW,
- organizacjach pozarządowych.
Do efektów przeprowadzonych kontroli dla kierownictwa oraz pracowników
kontrolowanych podmiotów i komórek organizacyjnych UMW, należy zaliczyć głównie:
- udoskonalenie umiejętności potrzebnych w zarządzaniu jednostką oraz pogłębienie
wiedzy w zakresie merytorycznym,
- spowodowanie szeregu działań naprawczych, które przyczyniły się w szczególności
do: poprawy organizacji pracy, dostosowania wewnętrznych aktów prawnych do
faktycznie realizowanych zadań,
funkcjonowania podmiotów zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto w wyniku działań kontrolnych zaproponowano komórkom organizacyjnym UMW
metody usprawnienia i zwiększenia efektywności procesów i zadań przez nie
prowadzonych. Dotyczy to m.in. prawidłowej realizacji umów przez organizacje
pozarządowe, przydzielania i rozliczania dotacji czy naliczania i egzekwowania należności
z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ ZEWNĘTRZNE ORGANY KONTROLNE

Organ kontrolny

ilość kontroli
2011
1

2012
1

1

3

Centrum Unijnych Projektów
Transportowych
DUW

4

DWUP Wałbrzych

1

GIODO

2

zmiana
% ilości kontroli w roku
2012 w porównaniu do
2011

czas trwania
kontroli
(dni kalendarzowe)

0

2011
5

2012
4

2

50

4

10

3

4

33

19

66

2

2

0

3

10
0

5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

1

0

-100

2

6

MSWiA

1

0

-100

4

0

7

UKE

1

0

-100

2

0

8

NIK

4

6

50

356

637

9

US Wrocław-Stare Miasto

1

1

0

7

29

1

0

-100

14

0

10 PIP
11 UKS Wroclaw

0

4

400

0

124

12 UMWD

5

7

40

13

178

13 Władza Wdrażająca Programy
Europejskie
14 MPiPS

0

1

100

0

3

0

1

100

0

5

15 Regionalna Izba Obrachunkowa

0

1

100

0

74

16 WFOŚiGW

0

1

100

0

1

17 WIOŚ

0

1

100

0

27

21

32

52

429

1168

Razem
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Ilość kontroli w 2012 r. wzrosła w porównaniu do 2011 r. o 52%, a czas trwania kontroli
wzrósł o 172%.
Liczba kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontrolne jak i czas ich trwania miały
tendencję rosnącą, co przedstawiają poniższe wykresy.

Ilość kontroli w roku 2011 i 2012
12
10
8
6

ilość kontroli 2011

4

ilość kontroli 2012

2
0
DUW

NIK

UKS
Wroclaw

UMWD

Pozostałe

Czas trwania kontroli w roku 2011 i 2012
100%

czas trw ania kontroli 2012
czas trw ania kontroli 2011

0%
DUW

NIK

UKS
Wroclaw

UMWD

Pozostałe

Wzrost ilości kontroli spowodował intensyfikację działań Wydziału Kontroli związaną z
koordynacją i monitoringiem udzielania odpowiedzi zewnętrznym organom kontroli.
Skutkiem tego było wypracowanie efektywnej współpracy z komórkami organizacyjnymi
UMW oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław.
W wyniku analizy wykazane przez kontrolujących wnioski pokontrolne były na bieżąco
realizowane przez odpowiedzialne merytorycznie komórki organizacyjne UMW.
Nie odnotowano przekroczenia terminów wyznaczonych na przekazanie odpowiedzi
organom kontroli.
POZOSTAŁE ZADANIA
W zakresie pozostałych zadań Wydział Kontroli:
- monitorował i koordynował 36 spraw niezwiązanych z kontrolami w UMW,
a dotyczących pism organów zewnętrznych skierowanych do Gminy Wrocław, na
które udzielono 29 odpowiedzi,
- monitorował i koordynował 26 spraw dotyczących kontroli organizacji pozarządowych
przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, na które udzielono
40 odpowiedzi,
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koordynował proces samooceny kontroli zarządczej i składania oświadczeń o stanie
kontroli zarządczej za 2011 r., poprzez zbiorcze opracowanie samooceny i
przedstawienie informacji w tym zakresie.
W celu usprawnienia koordynacji i monitoringu przebiegu procesów kontroli w Urzędzie,
Wydział Kontroli zainicjował powstanie aplikacji, która swoim działaniem obejmie
zarówno Urząd, jak i miejskie jednostki organizacyjne. Projekt jest w fazie końcowej.
-

OBSŁUGA PRAWNA
Zadania realizowane w 2012 r. przez radców prawnych obejmowały obsługę prawną
Urzędu i organów Miasta, a w szczególności:
- zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami
administracyjnymi oraz przed innymi organami;
- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych,
umów i porozumień;
- udzielanie opinii prawnych, wyjaśnień oraz konsultacji;
- nadzór nad formalnoprawną stroną procedur przetargowych.
Przed sądami powszechnymi prowadzono 2 106 spraw, z których 1 783 zostało
wszczętych w 2012 r.
Sprawy przed sądami cywilnymi

Miasto jako powód
o zapłatę
o eksmisję
o stwierdzenie nabycia spadku
o wydanie
inne sprawy
Razem
Miasto jako pozwany
o ustalenie
o stwierdzenie nabycia spadku-sprawy przy
udziale Gminy
o zapłatę z tytułu niedostarczenia lokalu
socjalnego
o zapłatę - inne
o ustalenie służebności drogi koniecznej
Razem
W
-

Ilość
516
637
54
17
71
1 295
Ilość
323
72
182
25
5
607

2012 r. zapadły rozstrzygnięcia w 1 252 sprawach:
sprawy wygrane – 1 099;
sprawy przegrane – 130;
sprawy rozstrzygnięte w inny sposób – 23.
Sprawy przed WSA/NSA

Przedmiot skargi

Ilość

na uchwały Rady Miejskiej
na decyzje Prezydenta
Razem

34
16
50

Wśród spraw sądowych ilościowo dominowały postępowania:
- o zapłatę z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, bezumownego korzystania z
nieruchomości, najmu;
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-

o eksmisję z lokali mieszkalnych, o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku
najmu, o dostarczenie lokalu socjalnego, o podział majątku;
o zasiedzenie, o aktualizację opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości;
o wyjawienie majątku dłużnika, upadłościowe i układowe, przeciwko członkom
zarządów firm;
o zapłatę z tytułu udzielonych środków PFRON na rozpoczęcie działalności
gospodarczej przez osoby fizyczne.

Radcowie prawni zatrudnieni w Urzędzie:
- parafowali pod względem formalnoprawnym 4 328 dokumentów (umowy, akty
normatywne, zarządzenia, uchwały, dokumenty przetargowe, porozumienia, pisma w
postępowaniu administracyjnym);
- wydali 347 pisemnych opinii prawnych;
- uczestniczyli w naradach oraz konsultacjach świadcząc doradztwo prawne na rzecz
pracowników, dyrektorów oraz kierownictwa Urzędu.
Z dniem 11 października 2012 r. w Wydziale Prawnym została utworzona sekcja ds.
legislacji, której główne zadania to weryfikacja aktów prawnych przekazywanych przez
Wydziały/Biura na sesje Rady Miejskiej Wrocławia w zakresie techniki legislacyjnej oraz
współdziałanie i konsultacje w procesie przygotowania projektów aktów normatywnych.
Dyrektor Wydziału Prawnego brał udział w pracach Komisji Prawników funkcjonującej w
ramach Unii Metropolii Polskich. W 2012 r. odbyło się 1 spotkanie, którego celem było
podanie analizie i ocenie z punktu widzenia funkcjonowania samorządu terytorialnego
proponowanych przez rząd zmian w prawie oraz wymiana doświadczeń we wskazanych
obszarach działania oraz opiniowanie projektów aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU
OGÓLNA SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu obejmuje swoim działaniem Wrocław i Powiat
Wrocławski. Według stanu na koniec 2012 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 22 281
bezrobotnych: 18 997 z Wrocławia i 3 284 z Powiatu Wrocławskiego.
W porównaniu do 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 3 538
osób (o 2 829 osób we Wrocławiu i o 709 osób w Powiecie Wrocławskim).
Prawo do zasiłku wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadało 4 901 osób
(22 % zarejestrowanych bezrobotnych).
STOPA BEZROBOCIA
Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 5,8% we Wrocławiu i 5,6% w
Powiecie Wrocławskim i wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku odpowiednio o 0,8% i
1,0%.
Zmiany wysokości stóp bezrobocia w poszczególnych miesiącach obrazuje wykres wraz
z tabelą:
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Stopa bezrobocia na obszarze działania Urzędu nie przekraczała 150% przeciętnej stopy
bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca 2011 roku, w związku z czym w 2012 roku
zasadniczo okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosił 6 miesięcy.
STRUKTURA BEZROBOCIA
WIEK BEZROBOTNYCH
Podział zarejestrowanych bezrobotnych w układzie grup wiekowych
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W 2012 r. zanotowano spadek udziału bezrobotnych w wieku między 45 a 55 rokiem
życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych (o 1,8%), natomiast wzrost - w grupie wiekowej
od 35 do 45 lat oraz powyżej 60 lat (w obu przypadkach o ok. 1%).

WYKSZTAŁCENIE
Najmniej liczną grupą byli bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym.
Stanowili jedynie 10% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza spadek udziału
o 0,5% w stosunku do 2011 r. Najliczniejsza była grupa z wykształceniem policealnym i
średnim zawodowym, która stanowiła 23,3% całej populacji bezrobotnych. Udział tej
grupy ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 1,2% w odniesieniu do poprzedniego
roku.
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Wzrósł udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych – o 1,1%.

STAŻ PRACY
W strukturze osób bezrobotnych według stażu pracy nadal największy odsetek stanowiły
osoby ze stażem pracy do 1 roku (19,5%), a w następnej kolejności osoby ze stażem od
1 do 5 lat (18,6 %). Obie te wartości wzrosły w stosunku do poprzedniego roku.

Zmiany w strukturze bezrobotnych według stażu pracy w stosunku do roku 2011
przedstawia poniższa tabela. Największy wzrost udziału dotyczy grupy bezrobotnych ze
stażem pracy powyżej 30 lat (o 0,4%), a największy spadek – bez stażu pracy (o 0,6%).
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CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY
Największe zmiany spośród grup bezrobotnych nastąpiły w strukturach według czasu
pozostawania bez pracy. Zwiększył się udział bezrobotnych, który pozostają bez pracy od
1 do 12 miesięcy, zmniejszył natomiast – do 1 miesiąca i powyżej 12 miesięcy.

Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy,
natomiast najmniej liczną – do 1 miesiąca. Różnica w udziale między tymi grupami to
ponad 10%.
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FLUKTUACJA BEZROBOTNYCH
W 2012 r. zarejestrowało się 33 490 osób bezrobotnych, natomiast wyrejestrowało –
29 952. Nadwyżka liczby osób wyłączonych z ewidencji nad osobami rejestrowanymi
utrzymywała się w II kwartale poprzedniego roku.

Podobnie jak w poprzednim roku najczęstszą przyczyną wyrejestrowania osób
bezrobotnych było podjęcie pracy. Procent udziału w ogólnej liczbie wszystkich przyczyn
wyłączenia z ewidencji utrzymał się na tym samym poziomie (42%). Wyraźnie spadł natomiast udział braku gotowości do podjęcia pracy (z 40% do 35%), a wzrósł – z przyczyn
rozpoczęcia szkolenia bądź stażu (z 3% do 7%). Pozostałe wskaźniki utrzymały się na
tym samym poziomie.
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USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY
-

POŚREDNICTWO PRACY

- 196 ofert.

W 2012 r. pracodawcy zgłosili 10 680 miejsc pracy (w tym 1 519
pełnosprawnych), spośród których najwięcej dotyczyło zawodów:
- pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani - pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
- pracownik ochrony fizycznej bez licencji
- sprzątaczka biurowa
- sprzedawca
- monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
- pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
- magazynier
- kasjer handlowy
pakowacz
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dla osób nie597
529
494
363
357
348
324
236
228

ofert,
ofert,
oferty,
oferty,
ofert,
ofert,
oferty,
ofert,
ofert,

W 2012 r. pośrednicy zewnętrzni nawiązali kontakt z 528 nowymi pracodawcami. W
wyniku kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i drogą elektroniczną pozyskali 7 003
oferty pracy.
Napływ ofert na przestrzeni roku 2012

Pośrednicy pracy zajmujący się aktywizacją zawodową odnotowali 167 900 wizyt osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, w efekcie których wydano 30 932 skierowania do
pracodawców.
W ramach sieci EURES pośrednicy dysponowali 4 143 miejscami pracy; asystent EURES
udzielił pomocy 509 osobom zainteresowanym miejscami pracy zgłoszonymi przez
pracodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W 2012 r. zorganizowano 52 giełdy pracy, na które zaproszono 1 494 osoby, zgłosiło się
1 257 osób. Dziewięć giełd pracy (spośród wszystkich giełd) zostało zorganizowanych dla
pracodawców deklarujących zatrudnienie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Giełdy organizowano głównie na stanowiska: osoba sprzątająca, pracownik ochrony, sprzedawca-kasjer, pracownik produkcji, pracownik sklepu i pracownik
magazynowy.
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Ponadto 7 833 osoby otrzymały skierowania do doradców zawodowych w celu udzielenia
porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia lub
skierowania na specjalistyczne badania lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i opracowanie na tej podstawie Indywidualnego Planu Działania.
W wyniku otrzymanych od pośredników pracy skierowań 1 087 osób przyjęło propozycję
odbycia stażu u pracodawcy.
W ramach współpracy z partnerami rynku pracy pośrednicy pracy uczestniczyli
w następujących przedsięwzięciach:
- konferencji upowszechniającej wyniki badań realizowanych w ramach projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji „Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy”,
- prezentacji usług i instrumentów rynku pracy podczas Targów Pracy organizowanych
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego na dolnym Śląsku”,
- badaniu ankietowym „Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia”, zleconym przez Centrum
Monitoringu Społecznego,
- konferencji „Przestrzenie pracy socjalnej – od zwątpienia do nadziei organizowanej
przez Dolnośląska Szkołę Wyższą;
- warsztatach dotyczących kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych;
- spotkaniu organizowanym przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu
Miejskiego przygotowujące program opierający się na współpracy wrocławskich pracowników naukowych z przedsiębiorcami,
- targach pracy organizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową - prezentacja usług
i instrumentów rynku pracy,
- spotkaniu z cyklu z widokiem na Europę pt: „Prawa europejczyków: Polacy w Holandii” organizowanym przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
- organizacji spotkania z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizującymi projekt „Wrocław Miastem Aktywnych”, którego beneficjentami
są bezrobotni klienci MOPS,
- szkoleniu na temat prowadzenia rozmów kwalifikujących osoby z wadą słuchu do projektów dotyczących wchodzenia na otwarty rynek pracy „Co znaczy nie słyszeć – jak
pomagać skutecznie”,
- seminarium poświęconym tematyce osób z niepełnosprawnością z terenu Nadodrza,
- prezentacji usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń na spotkaniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu dla
osób niepełnosprawnych,
- spotkaniu poświęconym promocji „Zielonej Linii”,
- prezentacji usługi pośrednictwa pracy podczas konferencji organizowanej przez doradców EURES, której uczestnikami byli dyrektorzy powiatowych urzędów pracy z województwa dolnośląskiego,
- konferencji organizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy „Aspekty zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji w partnerstwie transgranicznym”,
- warsztatach szkoleniowych na temat opracowania nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku
pracy,
- Targach Pracy - CEREER EXPO - promocja usług i instrumentów rynku pracy oraz
projektu „Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie”.
PORADNICTWO ZAWODOWE
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są usługami, które mają na celu
udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiednie-
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go zawodu i miejsca zatrudnienia, kierunku kształcenia, szkolenia oraz pracodawcom
w doborze kandydatów do pracy i wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy.
Powyższe cele były realizowane w formach porad oraz informacji indywidualnej
i grupowej.
Poradnictwem zawodowym objęto łącznie 9 142 osoby w ramach 16 951 wizyt indywidualnych oraz 25 porad grupowych. Z informacji zawodowej udzielanej grupowo skorzystało 3 620 osób podczas 350 spotkań oraz w trakcie 162 indywidualnych wizyt.
We współpracy z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej Śląskiego Okręgu Wojskowego
przeprowadzono pięć spotkań informacyjno - szkoleniowych dla kadry oficerskiej i żołnierzy kończących służbę zasadniczą, w których wzięło udział łącznie 68 osób. Zorganizowano i przeprowadzono również siedem spotkań informacyjnych dla 139 pracowników
zwalnianych z sześciu zakładów pracy w ramach zwolnień grupowych.
Doradcy zawodowi zorganizowali w ramach Targów Pracy odbywających się na terenie
Urzędu wystawę prac osób bezrobotnych z uzdolnieniami artystycznymi. Przeprowadzili
również sześć spotkań informacyjnych dla młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych Nr
3, uczniów zasadniczych szkół zawodowych i studentów czwartego roku socjologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadal działały, powstałe z inicjatywy Powiatowego Urzędu
Pracy, kluby pracy: przy ul. Glinianej 20-22, przy pl. Solidarności 1/3/5 i ul.
Komandorskiej 118/120, który jednak zakończył działalność z dniem 30 listopada 2012 r.
W zajęciach aktywizacyjnych mających na celu przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania i podejmowania zatrudnienia prowadzonych w ramach w/w klubów pracy wzięło udział 946 osób w 110 grupach.
W 3-tygodniowych szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy uczestniczyły
łącznie 52 osoby. Z zaproszeń do współpracy i udziału w zajęciach skorzystali
przedstawiciele: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, Fundacji InPosterum, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Agencji Zatrudnienia Interkadra, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, firmy Enterprise Investment Global oraz GB Group Polska
realizujących projekty adresowane do osób bezrobotnych. W ramach zajęć aktywizacyjnych została nawiązana współpraca z Akademią Technik Fryzjerskich, w ramach której
uczestnicy zajęć z autoprezentacji skorzystali z możliwości zmiany swojego wizerunku
i zwiększenia szans na rynku pracy. Liderzy klubów pracy organizowali również wyjścia
na targi pracy odbywające się na terenie Wrocławia.
Z dostępu do informacji i elektronicznej bazy danych skorzystało łącznie 2 270 osób.
SZKOLENIA
W roku 2012 na szkolenia skierowano 997 osób bezrobotnych (z tego 881 mieszkańców
Wrocławia i 116 osób z gmin Powiatu Wrocławskiego).
Szkolenia ukończyły 1 033 osoby (914 z Wrocławia, 119 z Powiatu Wrocławskiego).

osoby niepełnosprawne

Wrocław
liczba osób / % kończących
szkolenia zamieszkałych we
Wrocławiu

Powiat wrocławski
liczba osób/% kończących szkolenia
zamieszkałych w powiecie
wrocławskim

52 / 5,69 %

5 / 4,20 %

102 / 11,16 %

22 / 18,49 %

301 / 32,93 %

44 / 36,97 %

209 / 22,87 %

20 / 16,81 %

302 / 33,04 %

33 / 27,73 %

wiek
osoby w wieku 18 – 24
osoby w wieku 25 – 34
osoby w wieku 35 – 44
osoby powyżej 45 roku życia

176

wykształcenie
wyższe

227 / 24,83 %

27 / 22,69 %

policealne i średnie zawodowe

326 / 35,67 %

39 / 32,77 %

średnie ogólnokształcące

128 / 14,00 %

15 / 12,60 %

zasadnicze zawodowe

150 / 16,41 %

24 / 20,17 %

gimnazjalne i poniżej

83 / 9,08 %

14 / 11,76 %

W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy i potrzebą kompleksowego
przygotowywania klientów tutejszego Urzędu pod kątem realnych potrzeb pracodawców
preferowano szkolenia z praktykami u pracodawców. Wśród kursów odbywających się
w 2012 r. 11 było wzbogaconych o praktykę u pracodawcy, między innymi:
- Florystyka + 4–tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu
pracy);
- Pracownik ds. kadrowo-płacowych + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym
wymiarze czasu pracy);
- Specjalista logistyk + 4 – tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze
czasu pracy), nauka języka angielskiego.
Praktyki odbywały się w wymiarze od 2 do 4 tygodni, to jest od 80 do 160 godzin
codziennego kontaktu z potencjalnym pracodawcą.
Znajomość języka obcego – zwłaszcza języka angielskiego wciąż jest jednym z warunków
przyjęcia do pracy, dlatego Urząd pomaga bezrobotnym w poznaniu podstaw języka
obcego lub doskonaleniu języków obcych na szkoleniach. Blok językowy obejmuje co
najmniej 80 godzin zajęć i jest włączony m.in. do szkoleń:
- Specjalista logistyk + 4 –tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze
czasu pracy), nauka języka angielskiego,
- Kompleksowa obsługa biura + 4–tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym
wymiarze czasu pracy), nauka j. angielskiego.
Oprócz certyfikatów językowych uczestnicy szkoleń uzyskują inne uprawnienia
i certyfikaty honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą między innymi na szkoleniach:
- Profesjonalna obsługa komputera z certyfikatem ECDL (European Computer Driving
Licence),
- Spawanie zaawansowane metodą MAG stali węglowych konstrukcyjnych zakończone
egzaminem TÜV + 2-tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu
pracy),
- Systemy zarządzania jakością ISO, zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwa
produktu HACCP i BHP.
Urząd finansował także zadania związane z przywracaniem osób bezrobotnych na rynek
pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Z nami po
pracę” - Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013. W ramach projektów skierowano na szkolenia 58 osób. Beneficjentami
projektu było 28 kandydatów na motorniczych oraz kierowcy, kosmetyczki, operatorzy
maszyn budowlanych.
Oczekiwanym efektem szkoleń jest zatrudnienie osób po ukończeniu nauki.
Efektywność szkoleń w roku 2012
Liczba podejmujących
Liczba kończących szko- pracę w trakcie i w okre- Efektywność szkolenia w 2012 r.
leń (w %)
sie do 3 miesięcy po
ukończeniu szkolenia
Wrocław

914

407

44,53

Powiat wrocławski

119

51

42,86

1 033

458

44,34

ogółem:
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Bezrobotni mają też możliwość ubiegania się o skierowanie na wskazane przez siebie
szkolenie. W 2012 r. Urząd sfinansował kursy dla 119 osób, między innymi:
- kurs dla kandydatów na motorniczych,
- prawo jazdy kat. C, kat. E/C, kat. D,
- kosztorysowanie,
- projektowanie w języku JAVA,
- kurs hirudoterapii,
- przewóz materiałów niebezpiecznych,
- kwalifikacja wstępna/okresowa dla kierowców wykonujących transport drogowy –
przewóz rzeczy/osób.
W 2012 r. nie były udzielane pożyczki szkoleniowe.
W ramach aktywizacji zawodowej osób uprawnionych, Urząd ma możliwość finansowania
swoim klientom kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów lub tytułów
zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2012 najczęściej klienci wnioskowali o sfinansowanie egzaminów na uzyskanie prawa jazdy kat. C, kat. C/E, kat. D, egzaminów na
uprawnienia do kierowania tramwajem. Łącznie sfinansowano egzaminy 73 osobom (66
z Wrocławia, 7 z powiatu wrocławskiego), wobec 20 w roku 2011.
W 2012 r., ze względu na ograniczone możliwości nie finansowano studiów podyplomowych.
INSTRUMENTY RYNKU PRACY
Pomocą objęto 2 358 osób, w tym udzielono dofinansowania 261 osobom bezrobotnym
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Pomoc była skierowana do wszystkich osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia
oraz osób do 24 roku życia. Należy zauważyć, że wybrane programy aktywizacji skutecznie przyczyniły się do powrotu na rynek pracy bezrobotnych oraz zmniejszenia liczby
osób pozostających bez pracy na terenie działania Urzędu, co potwierdzają wskaźniki
efektywności zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu realizacji programów.

ilość zawartych
umów

ilość umów
monitorowanych
z lat ubiegłych

ilość osób
objętych
instrumentem

ilość osób
skierowanych

efektywność

48

55

88

52

84,09%

166,08

1 700

855

172

1 304

1 087

76,23%

4 979,67

Refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy

119

69

180

271

91

89%

Dofinansowanie działalności gospodarczej

558

261

309

570

261

96,60%

Jednorazowa refundacja ZUS

2

2

1

2

niemierz
alne

100%

Prace społecznie użyteczne

3

3

0

95

95

13,86%

71,78

Roboty publiczne

9

6

0

28

28

65,22%

151,34

304

119

7

1 034

997

44,34%

4 481,40

Prace interwencyjne
Staż

Szkolenia
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wydatki
w tys. zł

ilość złożonych
wniosków
72

Instrument rynku pracy

960,31

4 239,95
5,62

Struktura wydatków na instrumenty rynku pracy wraz ze szkoleniami

PROJEKTY RYNKU PRACY
W roku 2012 realizowany był projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego „Z nami po pracę”. Budżet projektu wynosił 5 016 tys. zł, i w całości został sfinansowany z EFS. W wyniku jego realizacji w roku 2012 pomoc w różnych
formach wsparcia aktywizującego, umożliwiającego wejście na rynek pracy uzyskały 573
osoby (jedna osoba mogła skorzystać z kilku form), co obrazuje diagram:
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA
TARGI PRACY
W dniach 27 kwietnia oraz 14 września 2012 r. Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu zorganizowało Targi Pracy, których oferta
skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, ale również do wszystkich zainteresowanych znalezieniem lub zmianą pracy. Zaprezentowano oferty pracy dla osób w każdym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Celem Targów Pracy było
umożliwienie bezpośredniego kontaktu pracodawców z poszukującymi zatrudnienia oraz
promowanie aktywnej postawy na rynku pracy.
W Targach swoją ofertę zaprezentowało wielu cenionych pracodawców; wśród tegorocznych wystawców znaleźli się: ANTEMA, DOLKOM, GREEN SERVICE, Hala Strzegomska, INTERKADRA, INVEST Bank, Kancelaria Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego, KREDYT Bank, KS SERVICE, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, LG Electronics,
MANPOWER, NETIA, OVB ALLFINANZ, PROMEDICA24, RANDSTAD, SANPRO JOB SERVICE, SPRZEDAWCY.PL, START PEOPLE, TRENKWALDER, WECOMP, WKU Wrocław, WORK
SERVICE INTERNATIONAL, WORK&CARE, COVEBO, SOLID SECURITY, STOKROTKA, ENTERPRISE INVESTMENT, SUMIKA CERAMICS POLAND, ZETO Wrocław, WORK EXPRESS,
CLAR SYSTEM, AEGON, IN TEMPORIS, Call Center INTER GALACTICA, HEESUNG Electronics. Zaprezentowano także także oferty pracy będące w bazie Urzędu oraz oferty pracy
za granicą, realizowane za pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
(EURES).
PROGRAM „PRACODAWCA ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE”
Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia, przy współpracy Wrocławia oraz Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej, Urząd rozpoczął realizację programu „Pracodawca odpowiedzialny społecznie”. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja zatrudnienia
we Wrocławiu oraz Powiecie Wrocławskim, motywowanie pracodawców do
zatrudniania osób bezrobotnych oraz wspieranie lokalnego rynku poprzez
budowanie kapitału zaufania społecznego w relacjach między pracodawcami a
pracobiorcami.
Realizacja programu rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2012 r. Urząd był odpowiedzialny
m. in. za wyłonienie grupy pracodawców będących adresatami Programu i ich rekrutację,
oraz świadczenie usługi pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców – uczestników. Do
końca roku 2012 do udziału w programie pozyskano 21 pracodawców.
WSPÓŁPRACA Z AGENCJAMI ZATRUDNIENIA
W ramach działań zmierzających do pozyskania jak największej liczby ofert pracy,
kontynuowano współpracę z agencjami zatrudnienia działającymi na rynku pracy
Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego.
W dniu 12 kwietnia 2012 r. zorganizowano spotkanie z działającymi we Wrocławiu
agencjami zatrudnienia, poświęcone sytuacji na wrocławskim rynku pracy oraz podsumowaniu wzajemnej współpracy w roku 2011. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele
12 agencji oraz Włodzimierz Patalas – Sekretarz Miasta i Dariusz Ostrowski - Prezes
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Podczas spotkania omówiono sytuację na
lokalnym rynku pracy w świetle danych statystycznych, działania Urzędu zmierzające do
aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane w roku 2011 oraz planowane na rok
2012, możliwości współpracy na rzecz zwiększenia zatrudnienia we Wrocławiu pomiędzy
agencjami zatrudnienia a samorządem Wrocławia, ARAW i Urzędem.
Jednym z efektów spotkania była inicjatywa agencji zatrudnienia upowszechnienia dobrej
praktyki współpracy z Urzędem poprzez zorganizowanie podobnego spotkania
z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego.
25 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu odbyło się takie spotkanie, mające
udoskonalić model współpracy między tymi instytucjami. W trakcie spotkania doszło do
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wymiany poglądów na temat dotychczasowych doświadczeń we współpracy, potrzeb
i wzajemnych oczekiwań przedstawicieli powiatowych urzędów pracy oraz agencji zatrudnienia.
Urząd stale współpracuje w zakresie pośrednictwa pracy z większością agencji zatrudnienia funkcjonujących w naszym mieście.
KAMPANIA INFORMACYJNA TYPU OUTDOOR ADRESOWANA DO PRACODAWCÓW

W celu promocji wśród pracodawców oferty Urzędu w zakresie usług rynku pracy,
szczególnie pośrednictwa pracy, przeprowadzono we wrześniu 2012 r. kampanię informacyjno - promocyjną z wykorzystaniem 20 billboardów zewnętrznych rozmieszczonych
w najbardziej uczęszczanych miejscach Wrocławia. Kampania miała na celu zwiększenie
liczby pracodawców współpracujących z Urzędem oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu jako wiarygodnego i solidnego partnera na rynku pracy, korzystającego
z nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientami.
WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI PRACY CHRONIONEJ ORAZ POLSKĄ ORGANIZACJĄ
PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W dniu 17 kwietnia 2012 r. zorganizowano szkolenie dla pracodawców z udziałem
ekspertów Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, dotyczące
korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych, w którym udział wzięło 17
osób reprezentujących 11 pracodawców.
Pośrednicy pracy nawiązali i utrzymywali kontakty z kilkudziesięcioma zakładami pracy
chronionej w celu informowania o możliwościach złożenia wniosku o organizację staży dla
osób niepełnosprawnych i po 50 roku życia. Działania te miały swój efekt w postaci
zwiększonego zainteresowania wśród pracodawców projektem „Z nami po pracę”
w ramach PO KL, ukierunkowanego na aktywizację bezrobotnych niepełnosprawnych
i ograniczenie bezrobocia wśród tych osób.
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI
W 2012 r. Urząd współpracował z największymi partnerami zewnętrznymi takimi jak:
- Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (udział w spotkaniach z inwestorami zainteresowanymi lokalizacją inwestycji na terenie Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego,
podczas których prezentowano ofertę usług i instrumentów rynku pracy, m. in. BAMA
COMPANIES, LEAR CORPORATION, WALKI),
- samorządy gospodarcze z terenu Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego: Wrocławska
Izba Gospodarcza, BCC Loża Dolnośląska, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląska
Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Federacja Przedsiębiorców
Powiatu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich,
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-

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (współpraca przy obsłudze inwestycji
belgijskiej firmy VMA, branża elektryczna),
Wrocławski Park Przemysłowy,
Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Starostwo Powiatu Wrocławskiego – udział w pracach nad opracowaniem projektu
Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012-2020,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (promocja tzw. Instrumentu Szybkiego
Reagowania),
Fundacja EUDAJMONIA,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Career EXPO Poland.

BADANIA RYNKU PRACY
Na zlecenie Urzędu od października do listopada 2012 roku zostało przeprowadzone
kompleksowe badanie pod nazwą „Badanie ankietowe osób bezrobotnych posiadających
wykształcenie wyższe, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu,
oraz pracodawców z terenu Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego”.
Badanie miało na celu ukazanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób bezrobotnych z
wykształceniem wyższym wraz ze wskazaniem czynników powodujących bezrobocie,
przyczyniających się do bierności zawodowej, a także motywujących do podjęcia pracy.
Badanie objęło swoim zakresem dwie grupy: osoby bezrobotne zarejestrowane
w Urzędzie posiadające wykształcenie wyższe (380 osób) oraz przedsiębiorców mających
siedzibę na terenie miasta oraz powiatu (30 pracodawców).
Wyniki badania zostały opracowane w formie raportu, zwierającego między innymi
przedstawienie oraz omówienie odpowiedzi respondentów, a także wnioski i rekomendacje. Wyniki i wnioski z badania będą stanowić jedno z narzędzi pozwalających na efektywny dobór usług i instrumentów rynku pracy w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym.
DNI OTWARTE
W dniu 3 lipca 2012 r. zorganizowano Dzień Otwarty dla pracodawców i przedsiębiorców
zainteresowanych organizacją staży, natomiast 10 sierpnia 2012 r. został zorganizowany
Dzień Otwarty dla bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności
gospodarczej.
OBSŁUGA KLIENTÓW
W 2012 r. wydano 67 147 decyzji administracyjnych w sprawach związanych ze
statusem i uprawnieniami osób, do których zastosowanie miały przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Bezrobotnym wydano 82 033 zaświadczenia, w tym 1 117 w systemie SEPI – w ramach
elektronicznej i bez udziału klienta wymiany danych pomiędzy Urzędem Pracy a Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Jedynie 455 decyzji zostało zaskarżonych do Wojewody Dolnośląskiego, co stanowi około
0,68 % wydanych decyzji. Zestawienie zbiorcze wydanych decyzji zawiera załącznik do
niniejszego sprawozdania.
SKARGI I WNIOSKI
W 2012 r. złożono 23 skargi i 4 wnioski. Tylko jedna skarga była uzasadniona.
WARUNKI FUNKCJONOWANIA URZĘDU
W marcu 2012 r. przeniesiono działy odpowiedzialne za ewidencję i świadczenia oraz
księgowość Urzędu z budynku przy ul. Powstańców Śląskich 98 do nowowybudowanego
budynku B przy ulicy Glinianej. Tym samym klienci Urzędu mogą korzystać z jego usług
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w jednym miejscu, a warunki obsługi uległy zdecydowanej poprawie. Urząd wdrożył
system rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez internet.

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ZASÓB ARCHIWUM
Archiwum Miejskie Wrocławia przechowuje akta zlikwidowanych jednostek komunalnych
(przedsiębiorstw komunalnych) i placówek oświatowych (m.in. szkoły, przedszkola,
zespoły szkolno-wychowawcze, poradnie pedagogiczne, itp.) oraz istniejących gminnych
jednostek organizacyjnych na warunkach i zasadach wynikających z odrębnie zawartych
porozumień w łącznej liczbie 390 (w tym są też akta jednostek wchłoniętych przez
ostatnią likwidowaną instytucję), co stanowi ok. 3 255 mb dokumentacji aktowej.
UDOSTĘPNIANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO
-

-

-

-

wystawianie zaświadczeń do rent, emerytur, kapitału początkowego np. o
wynagrodzeniu, zatrudnieniu, okresach składkach i nieskładkowych itp.
wydawanie uwierzytelnionych kserokopii przechowywanej dokumentacji,
wypożyczenia dokumentacji do sądów okręgowych i rejonowych,
udostępnianie dokumentacji do wglądu w siedzibie archiwum (np. pracownikom izby
skarbowej i urzędów skarbowych, pracownikom Zarządu Zasobem Komunalnym,
itp.),
wystawianie innych zaświadczeń,
przejmowanie akt zlikwidowanych i przekształcanych jednostek komunalnych i
placówek oświatowych,
bieżące opracowywanie przechowywanego zasobu aktowego,
W 2012 r. uporządkowano i poddano konserwacji 62 500 jednostek archiwalnych.,
zbieranie danych do katalogu akt zlikwidowanych zakładów pracy (państwowych,
samorządowych podlegających Marszałkowi Woj. Dolnośląskiego, spółdzielni pracy,
spółek cywilnych, spółek z o.o.,
bieżąca współpraca z Archiwum Państwowym we Wrocławiu (konsultacje archiwalne),
sądami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami administracji państwowej i
samorządowej, itp.
prowadzenie spraw bieżących: korespondencja, przyjmowanie podań telefoniczne i
bezpośrednie w Sekretariacie Archiwum udzielanie informacji i porad nt. miejsca
przechowywania dokumentacji pracowniczej.
W 2012 r. udzielono ok. 2 369 takich informacji.

Rok

załatwione sprawy

2012

4 870
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D e p a r t a m e n t S p r a w S p o ł e czn y ch

EDUKACJA
REORGANIZACJA SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W roku 2012 dokonano analizy danych demograficznych w odniesieniu do rejonów
urbanistycznych Wrocławia oraz analizy potrzeb i wykorzystania miejsc dydaktycznych
w placówkach wszystkich typów. We współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia
przeanalizowano prognozy demograficzne i zaproponowano modernizację sieci szkół.
W konsekwencji wprowadzonych zmian opracowano uchwały, które uwzględniały
wszystkie wprowadzone zmiany w sieci szkół i placówek:
- uchwała Nr XXXI/689/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,
- uchwała Nr XXXI/688/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta.
Uchwały te zostały podjęte na skutek poniższych zmian:
- uchwałą Nr XXV/556/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012 r.
utworzono Zespół Szkół nr 7 we Wrocławiu przy ul. Pawłowa 5. W skład
zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 97 przy ul. Prostej 16 i Gimnazjum nr 5 przy
ul. Pawłowa 5,
- uchwałą Nr XXV/557/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012r.
utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu przy
ul. Poznańskiej 26. W skład zespołu wchodzą: Przedszkole nr 105 przy
ul. Poznańskiej 24 i Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Poznańskiej 26,
- uchwałą Nr XXIX/661/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 05 lipca 2012r.,
utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 we Wrocławiu przy
pl. Muzealnym 20. W skład zespołu wchodzą: Przedszkole nr 30 przy pl. Muzealnym
13a i Szkoła Podstawowa nr 67 przy pl. Muzealnym 20,
- uchwałą Nr XXIX/662/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 05 lipca 2012r. utworzono
Zespół Szkół nr 10 we Wrocławiu przy ul. Wilanowskiej 31. W skład zespołu
wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 44 przy ul. Wilanowskiej 31 i Gimnazjum nr 11 przy
ul. Wilanowskiej 31a.
W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolach publicznych utworzono dodatkowo
2 400 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym 950 w placówkach prowadzonych
przez Fundację Familijny Wrocław.
- w rozbudowanych placówkach:
Przedszkolu nr 49 przy ul. Borowskiej (dodatkowo 3 oddziały– 75 miejsc),
Przedszkolu nr 35 przy ul. Komuny Paryskiej (dodatkowo 3 oddziały– 75 miejsc),
Przedszkolu nr 77 przy ul. Niemcewicza (dodatkowo 5 oddziałów– 125 miejsc),
- w nowo utworzonych oddziałach w:
Przedszkolu nr 16 w ZSP nr 16 przy ul. Wietrznej (dodatkowo 8 oddziałów
– 200 miejsc),
Przedszkolu nr 27 przy ul. Dembowskiego (dodatkowo 1 oddział– 20 miejsc),
Przedszkolu nr 47 przy ul. Różyckiego (dodatkowo 1 oddział– 15 miejsc),
Przedszkolu nr 30 w ZSP nr 13 przy pl. Muzealnym (dodatkowo 3 oddziały
– 75 miejsc),
Przedszkolu nr 121 przy ul. Tramwajowej (dodatkowo 1 oddział–25 miejsc),
Przedszkolu nr 130 w ZSP nr 3 przy ul. Inflanckiej (dodatkowo 1 oddział
– 25 miejsc),
Przedszkolu nr 150 przy ul. Ignuta (dodatkowo 1 oddział– 25 miejsc),
Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Dźwirzyńskiej (dodatkowo
1 oddział– 25 miejsc),
Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Świętokrzyskiej (dodatkowo 5 oddziałów
– 125 miejsc),
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-

poprzez zwiększenia liczebności oddziałów łącznie o 350 miejsc w publicznych
przedszkolach.

Kontynuując zapoczątkowaną w 2008r. akcję: „Załóż domowe przedszkole
we Wrocławiu”, mającą na celu zwiększenie dostępności do wychowania
przedszkolnego w ramach alternatywnych form wychowania przedszkolnego, w 2012r.
utworzono 18 punktów przedszkolnych z liczbą miejsc 404, w tym:
3 punkty przedszkolne publiczne – 75 miejsc,
15 punktów przedszkolnych niepublicznych – 329 miejsc.
Ponadto mając na względzie poszerzanie oferty oraz organizację pracy w przedszkolach,
dnia 15 marca 2012r. podjęto Uchwałę nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
W ramach uzupełnienia sieci szkół we Wrocławiu zarejestrowano 54 nowe szkoły
i placówki niepubliczne, z czego 19 szkołom nadano uprawnienia szkoły publicznej;
w przypadku 73 szkół i placówek niepublicznych dokonano zmiany wpisu do ewidencji,
z czego dla 45 szkół dokonano również zmiany decyzji o nadaniu uprawnień szkoły
publicznej. Jednocześnie w drodze decyzji wykreślono z rejestru 34 szkoły i placówki,
które nie rozpoczęły działalności w zgłoszonym terminie lub zaprzestały działalności przez
okres dłuższy niż trzy miesiące.
Wydano 3 zezwolenia na założenie kolejnych publicznych punktów przedszkolnych oraz
7 zezwoleń na założenie publicznych przedszkoli przez Fundację „Familijny Poznań”.
Ponadto wydano zezwolenia na założenie publicznej placówki kształcenia ustawicznego
i na założenie publicznej zasadniczej szkoły zawodowej.
Struktura szkół/placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jst wpisanych do ewidencji w 2012 r.
Typ szkoły/placówki
Liczba szkół/placówek
Przedszkole

10

Punkt przedszkolny

18

Szkoła podstawowa

1

Gimnazjum

1

Liceum ogólnokształcące

3

Szkoła policealna

16

Technikum

2

Zasadnicza szkoła zawodowa

2

Placówka kształcenia ustawicznego

12

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

1

Razem

66

Mając na uwadze racjonalizację sieci szkolnictwa specjalnego w roku 2012 Rada Miejska
Wrocławia podjęła:
uchwałę nr XXII/473/12 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu
Szkół Specjalnych nr 27 przy pl. Grunwaldzkim 3b oraz uchwałę nr XXVI/593/12 z
dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zaprzestania działalności Szkoły Podstawowej
Specjalnej,
nr 104 przy pl. Grunwaldzkim 3b i uchwałę nr XXVI/594/12 z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zaprzestania działalności Gimnazjum Specjalnego nr 57 p przy pl.
Grunwaldzkim 3b,
uchwałę nr XXVI/595/12 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie utworzenia przy
ul. Wejherowskiej 28 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i nadania
statutu oraz zaprzestania działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
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nr 8 przy ul. Wejherowskiej 28 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9
przy ul. Wejherowskiej 28.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz służby zdrowia, w związku z rosnącą
liczbą
pacjentów-uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
z
zaburzeniami
neuropsychiatrycznymi, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXI/692/12 z dnia 13
września 2012 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII
przy ul. Białowieskiej 74a i nadania statutu oraz Uchwałę Nr XXXI/693/12 w sprawie
włączenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74a do
Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Białowieskiej 74a. Szkoła funkcjonuje przy pl.
Dominikańskim 6.
Z dniem 01 września 2012 r. utworzono dodatkowe oddziały integracyjne dla uczniów
w:
- Szkole Podstawowej nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Składowej
2/4–1 oddział,
- Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Janiszewskiego– 2 oddziały,
- Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej– 3 oddziały.
Aktualnie w 141 oddziałach integracyjnych w placówkach prowadzonych przez
Miasto, opieką i kształceniem objętych jest 583 uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Oddziały integracyjne w roku szkolnym 2012/2013
Placówka

klasa

przedszkole
szkoła podstawowa
szkoła podstawowa
szkoła podstawowa
gimnazjum
liceum ogólnokształcace
liceum profilowane
RAZEM

0
I-III
IV-VI
I-III
I-III
I-III

liczba
oddziałów

liczba uczniów o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
(majacych
skierowanie WE)

średnia liczba
uczniów o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
(majacych
skierowanie WE)

38
5
36
29
23
9
1
141

164
24
120
144
88
40
5
585

4,3
4,8
3,3
5,0
3,8
4,4
5,0
4,1

Struktura przedszkoli
Rok szkolny 2012/2013

Przedszkola

Publiczne
Niepubliczne
Alternatywne
formy
przedszkolne
(PP)
Razem bez PP

Liczba
jednostek

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Średnia
w oddziale

Wzrost/spadek
liczby dzieci
w stosunku do roku
szkolnego
2011/2012

104

545

13 416

24,62

30

145

2 948

20,33

3,47%
44,51%

56

66

1 157

17,53

-2,36%

134

690

16 364

23,72

9,05%
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Zestawienie zbiorcze uczniów
Rok szkolny 2012/2013

Typ placówki

Liczba oddziałów

Przedszkola

Liczba
uczniów

Średnia
w oddziale

Wzrost/spadek liczby
uczniów
w stosunku do roku
szkolnego 2011/2012

545

13 416

24,6

3,5%

1 275

28 482

22,3

0,4%

Gimnazja

527

13 151

25,0

-4,2%

LO

369

11 105

30,1

-2,5%

Licea profilowane

29

668

23,0

-46,2%

Szkoły zawodowe

338

7 928

23,5

-1,2%

10

251

25,1

-2,7%

3 093

75 001

24,2

-1,3%

Szkoły podstawowe

Szkoły artystyczne
Razem

Łącznie z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi

PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
INICJATYWY I PROGRAMY EDUKACYJNE
W maju 2012 r., w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, przy współudziale
Dolnośląskiej
Szkoły
Wyższej
zorganizowana
została
konferencja
naukowa:
„Po co szkoła? Czyja szkoła? Jaka szkoła? Problemy współczesnej edukacji”. Konferencja
ta była forum wymiany poglądów badaczy edukacji i oświatowych liderów, spotkaniem
gremium ze świata nauki i praktyki, zainteresowanego możliwościami, trudnościami
i ograniczeniami współczesnej szkoły oraz sposobami i kierunkami jej zmiany. Obecnie
w Polsce mamy do czynienia z edukacyjną zmianą zarówno w zakresie spostrzegania
podstawowych funkcji i zadań szkoły, roli nauczyciela, dyrektora i władz oświatowych,
jak i metod i treści za pomocą których szkoła organizuje młodym ludziom warunki
osobistego rozwoju. W czasie konferencji odbyły się debaty dotyczące m.in.: Systemu
edukacji i indywidualnego rozwoju uczniów w świetle badań nad mózgiem; przestrzeni
w edukacji wspierającej rozwój talentów; tutoringu we wrocławskich szkołach;
neuropedagogiki. 29 sierpnia 2012 r. zakończyły się prace nad budową Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą. Z tej okazji Wydział Edukacji zorganizował
Konferencję dla Dyrektorów Placówek Oświatowych, w trakcie której zaprezentowano
poszczególne moduły Systemu oraz harmonogram uruchomienia poszczególnych
modułów.
BADANIA AUSTRALIJSKIE
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu
Miejskiego Wrocławia, Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz Okręgową Komisją
Egzaminacyjną, realizuje badanie na temat społecznych uwarunkowań funkcjonowania
systemów edukacyjnych. Projekt realizowany jest pod auspicjami International Research
Network on Youth Education and Training– międzynarodowej sieci badawczej skupiającej
badaczy z 12 państw (z Europy, Ameryki Północnej i Australii). Liderem projektu jest
Centre for Research on Educational Systems, University of Melbourne, Australia.
Założeniem wspólnym projektu jest przeprowadzenie badań tą samą metodą w każdym
z państw biorących udział w tym przedsięwzięciu. Celem projektu jest dogłębna analiza
funkcjonowania systemów edukacyjnych w warunkach różnych systemów politycznych,
gospodarczych i kulturowych. W każdym Państwie wytypowano miasto, w którym
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obserwowane będą edukacyjne losy absolwentów szkół publicznych oraz różne
uwarunkowania pracy szkoły.
Celem badania jest zrozumienie uwarunkowań procesów zachodzących w edukacji oraz
wpływu poszczególnych struktur oświatowych na edukacyjne i społeczne losy młodych
ludzi. Pytając uczniów o ich dalsze plany, marzenia o przyszłości, a także o ich zdanie na
temat społeczeństwa w którym żyją, prowadzący chcą znaleźć odpowiedź na pytanie o to,
w jaki sposób edukacja kształtuje społeczne ścieżki współczesnych młodych Polaków.
Na udział ucznia w badaniu potrzebna jest zgoda rodziców/opiekunów, gdyż badanie
zakłada powtórzenie pomiarów w szkole ponadgimnazjalnej.
Realizując badanie we Wrocławiu (jedynym mieście w Polsce) w 2012 r. objęto nim
wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjów na terenie Wrocławia, z wyjątkiem szkół
specjalnych. Jest to diagnoza wyjściowa przyszłych absolwentów szkół (ok. 5000
uczniów) oraz śledzenie ich dalszych losów edukacyjnych do momentu wejścia na rynek
pracy. W roku szkolnym 2010/2011 r. odbył się pilotaż pełnego programu
w 3 wrocławskich gimnazjach. W roku szkolnym 2011/2012, w maju 2012 r. wszystkie
gimnazja wzięły udział w ankiecie anonimowej, która była przygotowaniem
do właściwego, pełnego badania, które odbyło się na przełomie grudnia 2012 i stycznia
2013 r. Oba badania w 2012 r. zostały przeprowadzone z użyciem ankiety elektronicznej.
Uczniowie wypełnili ankietę w szkole, w sali komputerowej, pod opieką nauczyciela.
Wynikiem majowej ankiety anonimowej było przygotowanie analizy dla każdej szkoły
biorącej udział w projekcie, w której Dyrektorzy placówek mogli określić,
w jaki sposób środowisko, w którym uczniowie się wychowują i uczą wpływa na ich
wybory.
Do grona placówek oświatowych programu Od inspiracji do kreacji-części składowej
Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, którego głównym założeniem jest edukacja przez
sztukę, zabawę, współpracę i realizację wspólnych projektów przez dzieci oraz młodzież
od przedszkola do gimnazjum – przyjęto Szkołę Podstawową nr 3 oraz Gimnazjum nr 1.
W ramach tego programu kontynuowano współpracę placówek: Zespołu Żłobkowo
-Przedszkolnego nr 3, Przedszkoli nr: 34, 48, 56, 71, 77, 119, 146, Szkół Podstawowych
nr: 17, 36, 51, 63, Gimnazjów nr: 8, 13, 14, 21 oraz Zespołów Szkół nr 15 i nr 24.
Program obejmuje 8 przedszkoli, 5 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 1 zespół szkół
–razem 19 placówek oświatowych. Placówki zrealizowały w bezpośredniej współpracy
projekty integracji międzyprzedmiotowej, uczestniczyły aktywnie w programie Młodzi
Obywatele Kultury, współtworzyły Przegląd Młodych Talentów, zorganizowany przez
Gimnazjum nr 14 w Teatrze Lalek, w ramach którego zaprezentowały uzdolnienia dzieci
i młodzieży ze swoich placówek.
Zainaugurowany w roku szkolnym 2011/2012 Program edukacyjny Młodzi Obywatele
Kultury, którego celem jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w świecie kultury,
był kontynuowany w roku szkolnym 2012/2013. Zrealizowano trzy spotkania Forum
Dyskusyjnego Młodzieży Wrocławia poświęcone: polskim instytucjom kultury
w strukturach europejskich, kulturze w internecie oraz uczestnictwu młodzieży w edukacji
muzealnej. Spotkania prowadziły Gimnazja nr: 13, 14, 39 oraz Licea Ogólnokształcące
nr: 5, 9 ,10. W Muzeum Współczesnym Wrocław odbyło się I Biennale Użytkowej Sztuki
Uczniowskiej, na którym zaprezentowano prace dzieci i młodzieży wszystkich poziomów
edukacyjnych. Dla nauczycieli zorganizowano warsztaty przygotowujące do Biennale.
W Biennale zaprezentowało swoje prace 200 uczestników. W czerwcu zorganizowano
w Teatrze Lalek Przegląd Młodych Talentów. Wzięło w nim udział 20 placówek
– od przedszkola do gimnazjum. Uczestników prezentacji było 400.
We wrześniu we wrocławskim Ratuszu zainaugurowano II edycję programu spotkaniem
z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz środowiskiem instytucji kultury,
wykładem prof. Barbary Fatygi – Żywa kultura: ile z teorii może wynikać dla praktyki.
5 października w 9 muzeach wrocławskich odbył się „Wieczór w muzeum” dla dzieci
i młodzieży przedszkoli i szkół, a 14 listopada 2012r. przegląd muzyki młodzieżowej
– Muzyka Młodego Wrocławia w klubie muzycznym „Od zmierzchu do świtu”.
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W przeglądzie wzięło udział 23 zespoły muzyczne wytypowane przez szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne.
Również w listopadzie rozpoczęto realizację projektu filozoficznego Jestem
z Wrocławia, więc myślę, którym objęto 16 placówek oświatowych Wrocławia– od
przedszkola do gimnazjum: 5 przedszkoli– nr 30 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
13), 48, 71, 119 i ZŻP nr 3, 3 szkoły podstawowe-nr 3, 64, 99 oraz 5 gimnazjów-nr 1,
13, 14, 39, 5 i 3 licea ogólnokształcące– nr 5, 9 ,10.
W grudniu przeprowadzono w salach ATM IV Forum Dyskusyjne Młodzieży Wrocławiatematycznie związane z lokalizacją Forum–Film w kulturze, kultura w filmie. Spotkanie
poprowadzili uczniowie z Gimnazjum nr 1 i VII Liceum Ogólnokształcącego.
Przeprowadzono warsztaty doskonalące, przygotowujące nauczycieli do realizacji zadań
związanych z dziecięcym i młodzieżowym graffiti w przestrzeni Wrocławia. Kolejnym
projektem tworzonym w ramach programu Młodzi Obywatele Kultury jest „Fakultet
filmowy” prowadzony w ATM– wrocławskiej firmie zajmującej się produkcją telewizyjną i
filmową. W przedsięwzięciu udział biorą uczniowie Gimnazjum nr 14, Liceum nr IV,
Liceum nr V, Liceum nr X. Celem projektu jest praca warsztatowa młodzieży z
wykorzystaniem zaplecza technicznego i logistycznego ATM (studia telewizyjne, sprzęt
zdjęciowy, transmisyjny i sceniczny). W czasie zajęć warsztatowych uczniowie pracują z
profesjonalistami wykorzystując wysoko specjalistyczny sprzęt firmy. Produktem
końcowym projektu będą filmy w całości przygotowane i zrealizowane przez uczniów. Ich
pokaz będzie zorganizowany w maju 2013 r.
Program edukacyjny Młodzi Obywatele Kultury – działania w 2012 r.
Termin

Nazwa zadania

Uczestnicy

Styczeń

I Forum Dyskusyjne Młodzieży. JaTy-My – aktywni w świecie kultury

-LO V, VI, X
-G 13, 14, 21, 39,

Luty

Warsztaty Plastyczne dla nauczycieli
przygotowujące do I Biennale
Uczniowskiej Sztuki Użytkowej

-40 nauczycieli z
wrocławskich szkół

Kwiecień

II Forum Dyskusyjne Młodzieży.
Kultura w Internecie.

-LO IX, X, VI, VII, V
-G 1, 13, 14, 39

Maj – Noc
Muzeów

III Forum Dyskusyjne Młodzieży –
Dlaczego młodzież nie chce chodzić
do muzeów?

Ponad 10 wrocławskich
placówek oraz zwiedzający,
uczestnicy Nocy Muzeów

Czerwiec

I Biennale Uczniowskiej Sztuki
Użytkowej – Uczniowski Designe

Wrzesień

Uroczysta inauguracja II Roku
działalności programu MOK
połączona z wykładem prof. Barbary
Fatygi „Żywa kultura – co z teorii
wynika dla praktyki”
Jestem z Wrocławia, więc myślę–
edukacja filozoficzna dla dzieci i
młodzieży

Ponad 50 placówek ze
wszystkich poziomów
edukacyjnych
Ponad 200 nauczycieli z
wrocławskich szkół

Wrzesień
2012czerwiec
2013
Wrzesień
2012czerwiec
2013
Październik

Edukacja filmowa w ATM–
poznawanie warsztatu filmowego;
tworzenie filmów dokumentalnych
Wieczór w Muzeum

Zajęcia przez cały rok szkolny
w 20 placówkach na
wszystkich poziomach
edukacyjnych
-G 14 oraz licea (LO IV, LO X,
LO V w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5)
Ponad 200 przedszkolaków z
rodzicami i uczniów z 20
placówek
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Miejsce
Instytut
Grotowskiego,
Rynek
Liceum
Plastyczne
Gimnazjum 13
Instytut
Grotowskiego,
Rynek
Muzeum
Współczesne
Wrocław
Muzeum
Współczesne
Wrocław
Ratusz

ATM

10
wrocławskich
muzeów

Listopad

Muzyka Młodego Wrocławia

23 zespoły muzyczne ze szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

Grudzień

IV Forum Dyskusyjne Młodzieży –
Film w kulturze–kultura w filmie

-G 1, G 13, G 19, G 23
-LO VII, LO V, LO VI, LO X,
LO XV, ZS nr 3

Klub
Muzyczny „Od
zmierzchu do
świtu”
ATM Grupa
S.A. (centrum
telewizyjnej
produkcji
filmowej)

W ramach programu edukacyjnego Młodzi Obywatele Kultury, w październiku 2012 r.
Wydział Edukacji rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty realizując
kolejną edycję programu Filmoteka szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
Jest to projekt o wieloletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych
widzów, skierowany do uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania.
W programie uczestniczy 51 szkół podstawowych, 28 gimnazjów i 26 szkół
ponadgimnazjalnych (w sumie 5 232 uczniów z wrocławskich szkół). W roku szkolnym
2012/2013 na dofinansowanie zakupu karnetów dla uczniów Wydział Edukacji
przeznaczył kwotę 24 825 zł.
Program edukacyjny Młodzi Obywatele Kultury, w związku z trwającymi we Wrocławiu
przygotowaniami do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., został zaproszony
do grona tworzonych Laboratoriów ESK. Laboratoria swym zasięgiem zainteresowań
oraz podejmowanych działań obejmują wiele dziedzin, począwszy od architektury, przez
muzykę, plastykę, literaturę, teatr i kino, na nowych technologiach, designie czy
zawodach przyszłości kończąc. Laboratoria ESK stworzone zostały w oparciu o istniejące
już instytucje i placówki, bądź też powołane jako nowe organizmy, które służyć mają
realizacji programu Wrocław ESK 2016. Program Młodzi Obywatele Kultury, działając jako
jedno z Laboratoriów ESK, zapraszając dzieci i młodzież oraz nauczycieli do współpracy,
gwarantuje różnorodność i duży zasięg organizowanych imprez oraz eventów. MOK
realizuje swe rozliczne działania w wielu dziedzinach szeroko pojętej kultury (rok 2012 –
rok muzyczny, rok 2013 – teatralno-filmowy) w przestrzeni miejskiej Wrocławia.
We wrześniu 2012 r. rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem do wrocławskich
przedszkoli,
szkół
podstawowych
i
gimnazjalnych
nowatorskiego
programu
pn. „Paradygmat Rybczyńskiego”. Projekt wspólnie z Wydziałem Edukacji koordynuje
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Celem wprowadzenia projektu do szkół jest
nauka programowania jako nowego „języka maszyn”, umiejętności tworzenia łatwego,
cyfrowego pisma, którego można uczyć już siedmiolatków, a także umiejętność
algorytmizowania problemów. Istotą projektu jest jego interdyscyplinarność, łączenie
wielu dziedzin nauczania. W pierwszym etapie działania we współpracy z Centrum
Technologii Audiowizualnych, Akademią Młodych Uczonych i Artystów oraz
przedstawicielami nauczycieli, prowadzono prace projektowe nad uniwersalnym
modułem, który będzie wykorzystywany w placówkach na wszystkich poziomach
edukacyjnych przez nauczycieli różnych specjalności.
W ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej w listopadzie 2012r. zainaugurowano
II edycję projektu edukacyjnego „Zabawy FundaMentalne dla Przedszkoli”. Głównym
założeniem projektu było rozwijanie narzędzi umysłowych u dzieci oraz wyposażenie
go w kompetencje ułatwiające uczenie się. Projekt kierowany był do nauczycieli
wychowania przedszkolnego oraz rodziców dzieci przedszkolnych-objął 52 wrocławskie
przedszkola. W dniach 19-20 listopada 2012r. przeprowadzono warsztaty metodyczne dla
ponad 100 nauczycieli, a 11 grudnia 2012r. dla nauczycieli i rodziców odbyła
się konferencja z udziałem Colina Rose z Wielkiej Brytanii. W konferencji wzięło udział
270 osób.
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA
W ramach wspierania edukacji humanistycznej realizowano projekt „Wrocław stolicą
czytania– tworzenie bajecznych ławeczek 2012–2016”. Projekt jest skierowany do
wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia, które uczestniczyły w IX edycji akcji "Cały
Wrocław czyta".
Celem
działań
było
podnoszenie
kompetencji
czytelniczych
i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw związanych
z edukacją alternatywną w postrzeganiu szkoły XXI wieku. Organizatorem projektu był
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Adresatami projektu były przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy zajęć w MDK,
studenci, turyści. Partnerzy projektu to instytucje, które od 9 lat wspierają
i współuczestniczą w akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom”, tzn. Wydział Kultury Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Prasowe Prezydenta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Teatr Lalek (Park Staromiejski), Teatr Muzyczny Capitol, WTWK Partynice, Hala Stulecia,
Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Wrocławski. Patronat honorowy nad akcją
i projektem objął Prezydent Wrocławia, a patronat medialny sprawowali: Polskie Radio
Wrocław, TVP 3 oraz Gazeta Wrocławska. Od kwietnia 2012 r. we wrocławskich
placówkach oświatowych powstały „bajeczne ławeczki”– które służą wzajemnej wymianie
książek, stają się miejscem odpoczynku i wyciszenia dla dzieci. Dzięki aktywności
i kreatywności nauczycieli, uczniów i rodziców cieszyły się one dużym powodzeniem.
Liderzy akcji propagowali ideę tworzenia „bajecznych ławeczek“ przy współpracy z Radą
Osiedla i Biblioteką Publiczną. Od maja 2012r. w reprezentacyjnych miejscach Wrocławia
powstały oficjalne „bajeczne ławeczki”, które zdobiła skrzyneczka do bookcrossingu
i witrynka informująca o idei akcji, i były to: Rynek, Pergola przy Hali Stulecia, PKP,
Ogród Botaniczny, Pasaż Grunwaldzki.
Od 01 września 2012 r. 13 wrocławskich szkół rozpoczęło realizację pilotażu projektu
„Szkoła w mieście”
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
- Szkoła podstawowa nr 44 i Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 10,
- Szkoła Podstawowa nr 63,
- Szkoła Podstawowa nr 64,
- Szkoła Podstawowa nr 67 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13,
- Szkoła Podstawowa nr 80,
- Szkoła Podstawowa 83,
- Szkoła Podstawowa nr 85,
- Gimnazjum nr 1,
- Gimnazjum 29,
- Gimnazjum nr 49 i Liceum Ogólnokształcące nr XIV w Zespole Szkół nr 14.
Celem projektu jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca
edukacji, wzbogacanie treści edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie szkoły
miejscem przyjaznym i lubianym przez uczniów.
Doradcy metodyczni oraz konsultanci Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
przygotowali pakiet materiałów wspierających nauczycieli w realizacji projektu, m.in. 60
scenariuszy zajęć, które mogą inspirować nauczycieli do tworzenia własnych scenariuszy
z wykorzystaniem zasobów w przestrzeni miejskiej.
Zaangażowanie środków finansowych w 2012 r., to ok. 800 tys. zł. Całość projektu
finansuje Miasto.
W szkołach powołano koordynatorów i zespoły projektowe, opracowano i przygotowano
do wdrożenia innowacje pedagogiczne-programowe, organizacyjne, metodyczne. Szkoły
zaplanowały konkretne zajęcia w 46 instytucjach/organizacjach (wyższe uczelnie, muzea,
teatry, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe). Zajęcia zostały tak
zaplanowane, aby w trakcie wyjść do instytucji zawsze realizowana była podstawa
programowa.
Po raz siódmy Wydział Edukacji włączył się w organizację Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki we współpracy z Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych. W ramach projektu
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„Wspólne odkrywanie świata” przeprowadzono „Projekt Interaktywnych Pokazów XV
DFN”, w którym uczestniczyły Szkoły Podstawowe nr: 3, 12, 20, 39, 46, 63, 76, 90, 108,
113 i Gimnazja nr: 1, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25. Z budżetu Miasta na pokazy
przeznaczono kwotę 71 100 zł (podział kosztów: szkoły podstawowe 43 100 zł, gimnazja
28 000 zł). Zorganizowano 105 pokazów, których celem było upowszechnienie
i propagowanie nauki poprzez zabawę oraz popularyzowanie walorów matematyki
i przedmiotów ścisłych. W pokazach wzięło udział 3 000 uczniów wrocławskich szkół
podstawowych oraz gimnazjów.
W roku 2012 kontynuowano we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego rozwój Wrocławskiego Portalu Matematycznego, dostępnego pod
adresem www.matematyka.wroc.pl. Wzbogacono treści portalu o kilkaset artykułów
i materiałów. Wrocławski Portal Matematyczny jest skierowany do nauczycieli
matematyki i uczniów szkół wrocławskich. Jego celem jest podniesienie poziomu edukacji
matematycznej
poprzez
dostarczanie
materiałów
wspomagających
nauczycieli
i popularyzujących tę naukę wśród uczniów, w tym także uczniów mniej uzdolnionych.
Liczba odwiedzin strony Portalu to ok. 100 000 wejść na miesiąc. Realizacja projektu
w roku 2012 kosztowała 150 000 zł.
W roku 2012 we współpracy z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
kontynuowano rozbudowę Wrocławskiego Portalu Informatycznego przeznaczonego
dla nauczycieli informatyki i uczniów szkół wrocławskich. Portal jest dostępny
pod adresem www.informatyka.wroc.pl, celem portalu jest udostępnienie użytecznego
narzędzia wspomagającego pracę nauczycieli informatyki w zakresie merytorycznym,
metodycznym i organizacyjnym oraz platformy popularnonaukowej dającej uczniom szkół
wrocławskich możliwość samokształcenia i rozwijania zainteresowań informatyką
i jej zastosowaniami. Do końca roku umieszczono na portalu kilkadziesiąt artykułów
o tematyce ogólnej i programistycznej. Prowadzone są okresowe i stałe konkursy
z programowania w języku C. Dostępne są ciekawe gry i łamigłówki edukacyjne oraz kurs
dla nauczycieli. Na realizację projektu w roku 2012 przeznaczono 34 000 zł.
We współpracy z Instytutem Inwentyki Sp. z o. o. zrealizowano projekt „Zajęcia
pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach”, w ramach którego uczniowie
zostali przygotowani do udziału w pilotażowym programie „Mistrzostwa Polski Robotów”
(które odbyły się 14 grudnia 2012r. we Wrocławiu, w Hali Orbita). W 4 szkołach
podstawowych, 19 gimnazjach i 9 szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach godzin
z limitu etatów (lub godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela) prowadzone były
Koła Robotyczne, którymi opiekowali się doktoranci Politechniki. Szkoły uczestniczące
w projekcie zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i narzędzia, 2 zestawy robotów
minisumo, dohjo oraz dodatkowe części zamienne. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne
i warsztatowe dla uczniów i nauczycieli-opiekunów Kół. Instytut Inwentyki uruchomił
też Centrum Projektu oraz stronę internetową w ramach, której odbywały się szkolenia
i seminaria online. Równolegle prowadzona była Liga Robotów, której celem było
wprowadzenie elementu rywalizacji i podniesienie atrakcyjności zajęć. W 2012r.
przeznaczono kwotę 39 664 zł na wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt i narzędzia
oraz na nagrody dla placówek, które zajęły I, II, III miejsce w Lidze Robotów w ramach
„Mistrzostw Polski Robotów”.
We współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego zrealizowano kolejne projekty
w ramach programu „Edukacja przedsiębiorczości”:
„Przedsiębiorczy przedszkolak”– skierowany do dzieci w wieku 4 i 5 lat oraz
ich rodziców. Projekt został wdrożony w 21 przedszkolach publicznych nr: 3, 6, 12, 30,
33, 56, 64, 66, 68, 69, 79, 84, 88, 99, 113, 119, 121, 126, 131, 140, 141
i 3 niepublicznych. Cele projektu to: promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci
w wieku przedszkolnym, zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,
zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego, kształtowanie nawyku
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racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, zapoznanie z historią pieniądza. Przez dwa lata
szkolne projektem zostało objętych ponad 1500 dzieci. Koszt realizacji: 44 644,86 zł,
w tym Nordea Bank Polska S.A. 26 154,56 zł.
Internetowa gra ekonomiczna „Mój biznes w sieci”– projekt z zakresu edukacji
ekonomicznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, polegał
na zorganizowaniu rozgrywek z wykorzystaniem gry internetowej, którego celem było
zapoznanie uczniów z realiami prowadzenia własnego biznesu w Polsce.
Spektakl teatralny „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych
braciszkach” został zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskiem.
Przedstawienie miało na celu popularyzacje postaw przedsiębiorczych wśród 6 000 dzieci
w wieku 6–10 lat. Istotnym przekazem spektaklu była przestroga przed lekkomyślnym
zaciąganiem zobowiązań finansowych, zwłaszcza z niepewnych źródeł. Koszt realizacji
spektaklu wyniósł 45 218,92 zł, w tym dofinansowanie Narodowego Banku Polskiego
wyniosło 30 000 zł.
,,E–sklep czyli mój pierwszy biznes w sieci”- skierowany był do klas drugich szkół
ponadgimnazjalnych. Projekt został wdrożony w 8 szkołach ponadgimnazjalnych: Zespół
Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespół Szkół Gastronomicznych, ZS 18, ZS 1,
LO I, LO IV, LO IX, LO XV. Celem projektu było nabycie przez uczniów praktycznych
umiejętności pomocnych w zakładaniu własnej firmy internetowej m.in. poprzez
realizację prowadzonych w godzinach pozalekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych
oraz spotkań z właścicielami firm. Projekt był realizowany w roku szkolnym 2012/2013
przy współpracy Biura Rozwoju Gospodarczego, Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich,
Wyższej Szkoły Bankowej oraz Narodowego Banku Polskiego.
We współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia oraz Zachodnią Okręgową Izbą Urbanistów
zrealizowano projekt pt. ,,Urbanista– A kto to ?”. Celem projektu było uświadomienie,
że miasto jest skomplikowanym wielkim organizmem i że nie buduje się „samo”, a także
to, iż istnieje urbanista zajmujący się przestrzenią miasta i jego rozwojem. W projekcie
brało udział 5 wrocławskich szkół podstawowych nr: 9, 26, 71, 83 oraz 118.
Kontynuowano ofertę edukacyjną 2 grup bilingualnych: z językiem angielskim
i z językiem
niemieckim
(Przedszkole
nr
109
przy
ul.
Nowowiejskiej).
Z inicjatywy dyrektorów wrocławskich przedszkoli, przy współudziale Wydziału Edukacji,
10 czerwca zorganizowano Dzień Wrocławskiego Przedszkolaka, wpisując ten dzień
do kalendarza stałych imprez Wrocławia. W imprezie wzięły udział dzieci
z 20 wrocławskich przedszkoli wraz ze swoimi rodzicami.
Kontynuowano innowacje pedagogiczne:
• „Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania rozwoju aktywności
twórczej dzieci” w Przedszkolu nr 108 we Wrocławiu,
• „Wesoła wyprawa– podróż pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim”
w Przedszkolu nr 71 we Wrocławiu,
• ”Zatrzymać
czas!
Dlaczego
i
jak
warto
utrwalić
obraz?”
w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym nr 3 we Wrocławiu przy ul. Wolskiej,
• „Światowe z nas przedszkolaki, poznajemy język niemiecki–kulturę, tradycję i znaki”
w Przedszkolu nr 54 przy ul. Wittiga.
Dodatkowo wdrożono innowację pedagogiczną „Martin in Kindergarten” w Przedszkolu
nr 113 przy ul. Lotniczej.
W ramach współpracy z Ambasadą Francji w Polsce kontynuowano naukę języka
francuskiego: w Przedszkolu nr 28 przy ul. Orlej (w wymiarze 8 godz./tydz.),
w Przedszkolu nr 79 przy ul. Piwnej 14 (w wymiarze 12,5 godz./tydz.), w Przedszkolu
nr 33 przy ul. Łąkowej 2a ( w wymiarze 5 godz./tyg.), w Szkole Podstawowej nr 12
przy ul. Janiszewskiego 14 (w wymiarze 12 godz./tydz.), w Szkole Podstawowej nr 36
przy ul. Fryderyka Chopina 9 B (w wymiarze 18 godz./tydz.), w Szkole Podstawowej
nr 45 przy ul. Krajewskiego 1 (w wymiarze 12 godz./tydz.), w Szkole Podstawowej nr 74
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przy ul. Kleczkowskiej 2 (w wymiarze 12 godz./tydz.), w Szkole Podstawowej nr 82
przy ul. Blacharskiej 13 (w wymiarze 12 godz./tydz.), w Szkole Podstawowej nr 93
przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29/31 (w wymiarze 4 godz./tydz.) w formie zajęć
pozalekcyjnych. Od 01 września 2012 r. przyznano na ten cel łącznie 3,89 etatu
w szkołach podstawowych i 1,04 etatu w przedszkolach.
W 8 gimnazjach prowadzono naukę w dwóch językach, w Gimnazjum nr 1, 26 i 49
– w języku angielskim, w Gimnazjum nr 10– w języku hiszpańskim, w Gimnazjum nr 18
– w języku włoskim, w Gimnazjum nr 30 i nr 34 – w języku francuskim, w Gimnazjum
nr 48– w języku niemieckim.
Podobnie w 4 szkołach ponadgimnazjalnych: w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII
– w języku francuskim, w Liceum Ogólnokształcącym nr XIII– w języku niemieckim,
w Liceum Dwujęzycznym nr IV– w języku hiszpańskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym
nr XIV– w języku angielskim. Łącznie w
2012r. w klasach dwujęzycznych
w gimnazjach uczyło się 1137 uczniów w 37 oddziałach, a w szkołach
ponadgimnazjalnych uczyło się 496 uczniów w 17 oddziałach.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 kontynuowano realizację programu
Matury
Międzynarodowej
IBO
(International
Baccalaureate
Organization),
zapewniającego uczniom edukację na najwyższym poziomie (stworzony dla uzdolnionych
językowo uczniów szkół średnich kurs przeduniwersytecki kończący się egzaminami,
pomyślany jako wszechstronne dwuletnie studium, przygotowujące absolwentów
do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym świecie); Wydział Edukacji
sfinansował zwiększoną, tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(zgodnie z uzgodnioną z Ministerstwem Edukacji Narodowej siatką godzin) w oddziałach
Gimnazjum nr 26, które na mocy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56,
poz.458) stały się oddziałami międzynarodowymi.
W Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Menniczej zorganizowano naukę języka
ukraińskiego. Na zajęcia uczęszczało 38 uczniów (6 grup). Łącznie przyznano na ten
cel 12 godzin tygodniowo (0,67 etatu pedagogicznego).
Od 2003 r. kontynuowano realizację zadań edukacyjnych rządowego „Programu
na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, który miał na celu integrację dzieci
romskich ze środowiskiem szkolnym, zwiększenie efektywności ich nauczania
i rozbudzenie motywacji do nauki. W 2012r. 158 uczniów pochodzenia romskiego było
objętych pomocą wychowawczo-edukacyjną we wszystkich typach szkół. Na realizację
dodatkowych działań wychowawczo-edukacyjnych w 2012r. wydano w sumie 550 709,85
zł, w tym 477 672,66 zł z budżetu Miasta.
Liczba uczniów pochodzenia romskiego w latach 2003-2012
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Liczba uczniów pochodzenia romskiego w latach 2005-2012 w podziale na poszczególne typy szkół

Środki finansowe na dodatkowe działania wychowawczo-edukacyjne dla uczniów pochodzenia
romskiego w latach 2006-2012
Źródło
finansowania
Dotacja
Środki Miasta
- subwencja
Razem
Liczba
uczniów
Środki
finansowe
rocznie na 1
ucznia

Rok budżetowy
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

33 654

58 740

57 903

45 144

43 233

69 173

73 037

135 322

145 180

313 248

324 501

366 767

467 958

477 673

168 976

203 920

371 151

369 645

410 000

537 131

550 710
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174

150

151

156

162

158

867

1 172

2 474

2 448

2 628

3 316

3 486

Gmina Wrocław na mocy Porozumienia zawartego w roku 2012 z Ministrem Edukacji
Narodowej otrzymała dotację w wysokości 52 310 zł na zakup podręczników szkolnych
i pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych z terenu Wrocławia. Środki finansowe
przekazano do budżetu placówek we wrześniu 2012, z uwzględnieniem liczby uczniów
romskich w poszczególnych szkołach (wg stanu na dzień 05.09.2012). Realizacją ww.
zadania zajmowali się w szkołach pedagodzy szkolni, asystenci romscy i nauczyciele
wspomagający w porozumieniu z wychowawcami i rodzicami, określając szczegółowo
potrzeby każdego ucznia.
Zadania realizowane z rozszerzonej
subwencji oświatowej na uczniów
pochodzenia romskiego

Zatrudnienie 3 asystentów romskich

Koszty
w zł

32 807,26

Zatrudnienie 3 nauczycieli wspomagających 137 055,62
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Uwagi

Płaca brutto-zatrudnienie 3 asystentów
w Szkole Podstawowej nr 80 i 108 oraz
Gimnazjum nr 4
Płaca brutto-zatrudnienie 3 nauczycieli
wspomagających w Szkole Podstawowej
nr 67, 78, 108

Dotacja została wykorzystana w 96,34 % na zakup podręczników, ćwiczeń, słowników
języków obcych, atlasów, tablic matematycznych i innych pomocy dydaktycznych.
Zakupiono 158 wyprawek szkolnych na rok szkolny 2012/2013, wydając 50 397,14 zł
zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba uczniów pochodzenia
romskiego

Poziom edukacji
Szkoła Podstawowa „zerówka”

21

Szkoła Podstawowa kl I-III

38

Szkoła Podstawowa kl IV-VI

54

Gimnazja

32

Szkoły ponadgimnazjalne

4

Szkoły specjalne

9

Ogółem liczba uczniów
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Gimna Wrocław otrzymała dotację w kwocie 7 000 zł od Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji MAiC na wypłatę stypendium motywacyjnego dla uczniów romskich.
Za I semestr roku szkolnego 2011/2012 wypłacono stypendia dla 17 uczniów szkoły
podstawowej, 8 uczniów gimnazjum, 2 uczniów technikum i 1 ucznia zasadniczej szkoły
zawodowej na łączną kwotę 11 350 zł. Za II semestr roku szkolnego 2011/2012
wypłacono stypendia dla 18 uczniów szkoły podstawowej, 13 uczniów gimnazjum,
2 uczniów technikum i 1 ucznia zasadniczej szkoły zawodowej na łączną kwotę 13 950 zł.
Stypendia pokryto w kwocie 7 000 zł z dotacji MAiC i 18 300 zł z subwencji. Łączny koszt
25 300 zł. W związku z poprawą wyników w nauce uczniów pochodzenia romskiego
zespół opiniujący na podstawie złożonych przez szkoły wniosków stypendialnych
postanowił przyznać stypendia wszystkim uczniom spełniającym kryteria tj. tym którzy
osiągnęli średnią ocen za I i II semestr roku szkolnego 2011/2012 nie niższą, niż 3,00
oraz podwyższyli uzyskaną w poprzednim semestrze średnią ocen lub utrzymali taką
samą średnią oraz uzyskali z zachowania ocenę nie niższą niż poprawna.
We współpracy z Wydziałem Zdrowia kontynuowano realizację programu Wrocławskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Ustalono dodatki motywacyjne dla 188 szkolnych
i przedszkolnych koordynatorów programu. Roczny koszt wypłaconych dodatków wyniósł
188 800 zł. W czerwcu 2011 zakończył się 3-letni projekt, którego motywem przewodnim
była Promocja Zdrowia, Profilaktyka Chorób i Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy
i Agresji. Realizowane były m.in. programy rekomendowane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („Debata”, „Noe”, „Korekta”, „Spójrz inaczej”),
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także zdrowego odżywiania („Smak zdrowia”).
Szkoła lub placówka biorąca udział w programie otrzymywała status „Szkoły Promującej
Zdrowie”. W projekcie udział wzięło 188 szkół i placówek oświatowych.
Kontynuowano współpracę z Katedrą i Kliniką Endokrynologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu - Pomoc dzieciom chorym na cukrzycę (kontrola poziomu insuliny
i stała opieka pielęgniarska) w Przedszkolu nr 109 we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej;
Kontynuowano
Miejski
Program
Profilaktyki
Logopedycznej
(MPPL)
w 12 przedszkolach (Przedszkola nr: 21, 30, 33, 35, 48, 66, 107, 69, 77, 109, 123,
Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3). Zrealizowano dodatkowo 70
godzin zajęć
logopedycznych tygodniowo (3,5 etatu). W 2012 r. wspierano rozwój mowy i komunikacji
językowej dzieci sześcio-siedmioletnich w klasach
zerowych i pierwszych
szkół
podstawowych. Podjęto działania mające na celu pilotażowe wdrożenie MPPL w szkołach:
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 i nr 13. Objęto dzieci z placówek MPPL
programem kształcenia językowego, włączono MPPL w działania ujęte w strategii
edukacyjnej Wrocławia oraz inne działania tj. Cały Wrocław czyta, Młodzi Obywatele
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Kultury.
Przygotowano
w/w
placówki
do przeprowadzenia
ewaluacji
działań
nakierowanych na dzieci. Badaniami pre- i post-testowymi zostały objęte dzieci, które
uczestniczyły w programie w latach 2007-2011; 2008-2012.
EDUKACJA SPORTOWA
W 62 szkołach podstawowych (tj. w 89%) kontynuowano program nauki pływania
uczniów klas trzecich:
- na siedmiu basenach szkolnych– uczniowie 39 szkół (192 godz./tydz. 10,67 etatu),
- na basenach wynajmowanych: WKS Śląsk, WC SPA, AWF–uczniowie 23 szkół.
Łączny koszt najmu basenów w roku 2012 wyniósł 1 529 210 zł,
Dodatkowo wszystkie placówki oświatowe miały możliwość skorzystania z bezpłatnych
warsztatów z badmintona, tenisa ziemnego oraz squasha.

G

SPG

Razem

3
3

21

12

6

1,5

19,5

6

12,5

3,5

6,5

4

14

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5

6

0,5

10

-

1

1

-

-

-

-

3

3,5

-

6,5

11,5

12,5

3

27

11,5

12,5

3

27

6

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

0,5

0,5

-

1

-

-

-

-

-

0,5

-

0,5

2

7,5

0,5

10

4,5

7,5

2

14

4,5

6,5

2,5

13,5

3
1
3,5

3,5
3
0,5

3
-

6,5
7
4

4,5
4,5
3,5

4,5
1
1,5

3
-

9
8,5
5

5,5
4,5
5

4,5
1
1,5

3
-

10
8,5
6,5

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

-

-

4

0,5

4,5

-

-

-

-

-

1,5

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

3,5

3

6,5

2

1

3

2

4

0,5

6,5

1

-

-

1

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

-

-

1,5

2

6,75

3

-

-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

interdyscyplinarne

Klasy
ogólnosportowe
Pływanie/
piłka ręczna
Szermierka/
koszykówka
Taekwondoszermierka

SP

4,5

3,5
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SP

6

12

Piłka nożna
Lekkoatletyka
/piłka ręczna
Lekkoatletyka
/pływanie
Siatkówka
dziewcząt
Siatkówka
Siatkówka
/pływanie
Siatkówka
/piłka plażowa
Sporty walki i
ćwiczenia siłowe
na bazie judo
Koszykówka
chłopców
Piłka ręczna
Lekkoatletyka
Szermierka
Koszykówka
chłopców
/piłka nożna
Piłka nożna
/lekkoatletyka
Pływanie/piłka
nożna
Koszykówka
/pływanie
Hokej na trawie
dziewcząt
Klasy

Razem

G

12
3,5

Pływanie

2

SPG

SP

18,5

1
3

2012

10,25

SPG

Dyscyplina
sportowa

G

Lp

2011
Razem

2010

Piłka
ręczna/siatkówka
strzelectwo
wioślarstwo
dżudo

24
25
26
27

Ogółem klas

-

-

-

0,5

45

38,5

16

99,5

51

43,5

17,5

-

-

-

-

-

0,5

-

0,5
0,5
0,5

0,5
-

0,5
1
0,5

112

49

44

17,5

112

Łącznie w 2012 r. w 16 szkołach podstawowych (tj. 23% szkół) funkcjonowało
49 oddziałów sportowych, w których uczyło się 1 152 uczniów, 44 oddziały
w 15 gimnazjach, w których uczyło się 1 076 uczniów i 17,5 oddziałów funkcjonowało
w 5 szkołach ponadgimnazjalnych, w których uczyło się 383 uczniów. W 2012r.
funkcjonowało łącznie 105,5 oddziałów sportowych.
Liczba oddziałów sportowych we wrocławskich szkołach w latach 2009 - 2012

Liczba
dodat.
et. w-f

Liczba
uczniów

Liczba
dodat.
et. w-f

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
dodat.
et. w-f

Razem

Liczba
uczniów

SPG

Liczba
oddziałów

G

2012

Liczba
dodat.
et. w-f

SP

2011

Liczba
uczniów

Typ
szkoły

2010

Liczba
oddziałów

2009

45

1100

40,37

48

1165

42,07

49

1180

42,15

49

1152

40,83

38,5

918

51,68

41,5

985

55,45

43,5

1030

57,99

44

1076

60,6

16

374

9

16

347

9,75

16,5

355

16

17,5

383

28,16

94,5

2264

94,56

99,5

2392

101,05

105,5

2497

107,27

110,5

2 611

129,6

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ
Wrocław jako jeden z organizatorów Mistrzostw Europy w piłce nożnej aktywnie włączył
się w działania związane z promocją imprezy. We współpracy z Biurem Euro 2012
Wydział Edukacji zapewnił wrocławskim uczniom możliwość uczestniczenia w treningach
reprezentacji Czech, która we Wrocławiu miała bazę logistyczną. W treningu
uczestniczyło 830 uczniów, którzy poznali zasady kulturalnego dopingu. Dodatkowo
Urząd Miejski nagrodził biletami na mecze rozgrywane we Wrocławiu laureatów olimpiad
przedmiotowych oraz Konkursu „8 wspaniałych” Wspólnie z Biurem ds. EURO 2012
zrealizowano projekt pod hasłem „Co wiesz o UEFA EURO 2012™”. Celem projektu było
poszerzenie wiedzy wśród wrocławskich uczniów na temat organizacji EURO
we Wrocławiu oraz nauki kultury kibicowania. Projekt został zrealizowany w formie
ciekawych interaktywnych szkoleń, dostosowanych treścią i metodyką do wieku uczniów.
Projektem zostało objętych 31 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i 17 szkół
ponadgimnazjalnych. Zwieńczeniem działań były wspólne odwiedziny stadionu miejskiego
przez 20 000 uczniów jeszcze w fazie przygotowywania do turnieju w dniach 8-9 maja
2012r.
WROCŁAW POLISH MASTERS
W lipcu 2012r. zorganizowany został Turniej piłkarski Polish Masters. W trzech meczach
wzięło udział 1 496 uczniów wrocławskich szkół. Zgromadzeni obserwowali w akcji
zawodników klubów: PSV Eindhofen, Atletic Bilbao, Benfici Lizbona, Śląska Wrocław.
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TENIS 10
Mając na uwadze rosnącą popularność tenisa ziemnego oraz propagując walory sportu
ogólnorozwojowego, Wydział Edukacji we współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym
rozpoczął pilotażowy program „Tenis 10” w dwudziestu wrocławskich szkołach
podstawowych. Projekt zakłada wprowadzenie tenisa ziemnego do szkół dla dzieci
w przedziale wiekowym 6-10 lat jako atrakcyjnej formy wychowania fizycznego.
Wydział Edukacji zapewnił wszystkim
szkołom przystępującym do programu środki
na zakup: rakiet, piłek, siatek, ścianek ćwiczebnych. Na ten cel przekazano 80 000 zł.
Równolegle z zakupem sprzętu zostały przeprowadzone szkolenia dla 40 nauczycieli
z zakresu metodologii nauki tenisa. Zajęcia prowadzili trenerzy Polskiego Związku
Tenisowego.
IMPEL WROCŁAW
Nawiązano współpracę z drużyną Impel Wrocław – pierwszoligowym zespołem
siatkarskim, która zapewniła zorganizowanym grupom kibiców bezpłatne wejściówki
na wszystkie mecze rozgrywane w Hali Orbita. Z tej formy spędzania wolnego czasu
w listopadzie i grudniu 2012 r. skorzystało 600 uczniów.
DORADZTWO ZAWODOWE
Od 2004 r. w ramach wrocławskiej koncepcji doradztwa zawodowego przy Centrum
Kształcenia
Praktycznego
kontynuował
działalność
Międzyszkolny
Ośrodek
Wspierania Aktywności Zawodowej współpracujący ze wszystkimi doradcami
zawodowymi, zatrudnionymi we wrocławskich szkołach. Łącznie we wrocławskich
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w roku 2012 zatrudnionych było 32 doradców
na 20,12 etatu. W ramach zadań doradców prowadzone były m.in.: grupowe zajęcia
aktywizujące, przygotowujące uczniów klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, indywidualne porady dla uczniów i rodziców
oraz grupowe spotkania dla rodziców dotyczące oferty edukacyjnej Wrocławia
i elektronicznej rekrutacji. W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” wspólnie
z Międzyszkolnym Ośrodkiem Wspierania Aktywności Zawodowej w październiku
2012r. zorganizowano konferencję „Przygotowanie ucznia do mobilności w kontekście
zmieniającego się rynku pracy”.
Rodzaje zajęć aktywizujących w roku 2012
Rodzaj zajęć
aktywizujących
Grupowe zajęcia - wybór
ścieżki edukacyjnej
Indywidualne porady dla
uczniów i rodziców

Liczba
uczniów
G

PG

5136

3811

Liczba
uczniów
i rodziców

Liczba
rodziców

G

G

PG

Ogółem
(G+PG)

PG
8947

844

Grupowe spotkania z
rodzicami (rekrutacja)

769

1613
1927

499

Ogółem porad

2426
12986

Przy udziale przedstawicieli Wydziału Edukacji przeprowadzono szkolenia
do doradców z wrocławskiej sieci doradztwa zawodowego: Zasady
kwalifikacji zawodowych w świetle reformy szkolnictwa zawodowego,
informacji dotyczących zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na
2012/2013, Propozycja korzystania z Przewodnika dla gimnazjalisty 2012.
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skierowane
uzyskiwania
Aktualizacja
rok szkolny

W październiku 2012 r. z udziałem doradców zawodowych Międzyszkolnego Ośrodka
Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się
Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej „Mobilna Młodzież”, w której Wydział
Edukacji miał swoje stoisko. Celem Kampanii była promocja kształcenia zawodowego
i ustawicznego. Z inicjatywy Wydziału Edukacji powstała nowa strona wrocławckich
doradców zawodowych pod adresem: www.doradcy-wroclaw.pl.
We współpracy z Zarządem Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu,
Kuratorium Oświaty, Okręgowym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy,
współorganizowano XI edycję Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy, Bezpieczeństwie
Pracy i Ochronie Zdrowia.
Dofinansowano remont 2 pracowni zawodoznawczych na łączną kwotę 250 000 zł,
Dofinansowano realizację przez TVP Wrocław serii filmów z udziałem dyrektorów
wrocławskich szkół kształcących w zawodach, promujących kształcenie zawodowe pt.:
„Co dalej, gimnazjalisto?”, na kwotę 50 000 zł.
Kontynuowano współpracę z przedsiębiorcami w ramach projektu „Patronat
pracodawców nad szkołami” w ramach zawartych umów szkoły: Lotnicze Zakłady
Naukowe, Elektroniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Teleinformatycznych
i Elektronicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespoły
Szkół nr: 2, 4, 18, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Zawodowych nr 5
współpracowały z firmami: BOSCH, UNI-TRUCK, MERCEDES BENZ, TAURON,
WROZAMET-FAGORMASTERCOOK, MOELLER ELECTRIC, ELEKTROTIM, DE LAVAL, POLAR,
ABB, ELTEL-NETWORKS S.A, SIEMENS, HOTEL ORBIS, MONTINSTAL, WHIRPOOL, PZL
HYDRAL BOSCH, SKANSKA, FITTING, BERGER BAU, WROBIS, Sauer DANFOSS Sp.,
PNEUMAT SYSTEM, VOLZ HYDRAULIK Sp. z o.o. oraz z pracodawcami zrzeszonymi w
Cechu Rzemiosł Różnych, Dolnośląskim Cechu Piekarzy i Cukierników, Dolnośląskim
Cechu Rzemiosł Metalowych Motoryzacyjnych. W ramach umów o współpracy
z pracodawcami funkcjonowały między innymi klasy dedykowane w następujących
zawodach:
Klasy dedykowane w roku 2012
Zawód
technik mechanik pojazdów
samochodowych, technik mechanik
technik elektryk, elektryk
mechanik-monter maszyn i urządzeń,
elektromechanik, technik mechanik
operator obrabiarek skrawających

Szkoła
ZS nr 2
CKP, ZS nr 18,
ZS nr 4
ZS 18
ZS nr 18

Firma
Pol Motors Sp. z o. o. Frączak Sp.
Z o.o. Alan Auto Sp. z o.o.
Tauron, Elektrotim
Whirpool

murarz, betoniarz-zborojarz, technik
budownictwa
technik telekomunikacji

ZSB

Fago Mastercook SAUER
DANFOSS, Pneumat System
WROBIS S.A

ZSTiE

Eltel Networks S.A.

technik mechanik i technik mechatronik

ZS n18

PneumatSystem, VOLZ
HYDRAULIK

We współpracy z Biurem ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Międzywydziałową
Komisją Przyrodniczo-Medyczną Polskiej Akademii Umiejętności oraz Wydziałem Zdrowia
realizowano program „Visiting Professors”. Była to seria wykładów i warsztatów
prowadzonych przez wybitne postaci środowiska naukowego z całego świata,
promujących naukę wśród wrocławian. W zrealizowanych spotkaniach wzięło udział kilka
tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu odbyły się:
• X spotkanie naukowo-dydaktyczne dnia 15 marca 2012, wykładowca: dr n. med.
Dmitry Nevozhay z The University of Texas, Anderson Cancer Center, Houston,

203

Deoartment of Systems Biology w USA, tytuł wykładu: Biologia syntetyczna inżynieria genetyczna XXI stulecia;
• XI spotkanie naukowo-dydaktyczne dnia 27 kwietnia 2012, wykładowca:
prof. Krystian Jażdżewski z Pracowni Medycyny Genomowej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Comprehensive Cancer Center, Ohio State University,
Columbus w USA, tytuł wykladu: Medycyna w czasach genomowych;
• XII spotkanie naukowo-dydaktyczne dnia 12 września 2012, wykładowca:
prof. Joanna Grebecka z University of Michigan w USA, tytuł wykładu: Terapia
celowana – nowa metoda w leczeniu przeciwbiałaczkowym;
• XIII Spotkanie naukowo-dydaktyczne dnia 9 października 2012, wykładowca:
prof. Janusz Rak z Montreal Quebec w Kanadzie, tytuł wykładu: Część i całość
– nowotwór jako przejaw zaburzenia w komunikacji międzykomórkowej;
• XIV Spotkanie naukowo-dydaktyczne dnia 21 listopada 2012, wykładowca:
prof. Maria Wysocka z Philadelphia w USA, tytuł wykładu; Aspekty immunologiczne
w chłoniakach t-komórkowych skóry;
• XV Spotkanie naukowo-dydaktyczne dnia 19 grudnia 2012, wykładowca:
prof. Maria Siemionow z Cleveland w Ohio w USA, tytuł wykładu: Nowe terapie
komórkowe w transplantologii.
W 2012 r. również we współpracy z Biurem ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi
i Polską Akademią Umiejętności zrealizowano Warsztaty logiczne z elementami
filozofii krytycznej dla wrocławskich licealistów. Projekt ten w zamyśle to pilotaż
szerszego projektu kreowania postawy myśląco-krytycznej
pośród licealistów.
W projekceie wzięło udział 7 placówek: Liceum Ogólnokształcące nr I, IV, V, IX, XII, XIII,
XV.
W 2012 r. we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych oraz z Fundacją
WrOpenUp rozpoczęto realizację konkursu WroOpenUp. Cel konkursu to promowanie
postaw otwartości względem różnorodności kulturowej i etnicznej we Wrocławiu. W
ramach kampanii, oprócz konkursu, organizowane są dla młodzieży warsztaty
kompetencji międzykulturowej prowadzone przez obcokrajowców mieszkających we
Wrocławiu, warsztaty artystyczne, dziennikarskie i social media prowadzone przez
praktyków oraz szereg wydarzeń artystycznych, pozwalających na zaangażowanie się
młodzieży. Projekt skierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
We współpracy z Wydziałem Zdrowia w grudniu 2012r. rozpoczęto również realizację
Pilotażowego projektu edukacji szkolnej, który pozwoli stworzyć narzędzia
metodyczne do dalszej edukacji kompetencji międzykulturowej. W związku z tym
przeprowadzono I część szkoleń mających na celu promowanie otwartości tolerancji
i dialogu międzykulturowego w II klasach szkół gimnazjalnych. Zakłada się objęcie
w przyszłości wszystkich poziomów nauczania.
W grudniu 2012 r. sfinansowano w 10 placówkach oświatowych (tj. Liceum
Ogólnokształcące nr I, III, IV, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli) zakup skryptu "Eksperyment chemiczny w zadaniach
maturalnych" przygotowany przez Uniwersytet Wrocławski celem przygotowania
uczniów do matury z zakresu chemii. Komplet 30 egzemplarzy skryptu stanowił pakiet
dla każdej z wymienionych szkół. Ogółem przekazano do szkół kwotę 10 200 zł.
We współpracy z Wrocławskim Ogrodem Zoologicznym zrealizowana została oferta
„ZOO-EDUKACJA” skierowana do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów
oraz
szkół
ponadgimnazjalnych.
Zajęcia
edukacyjne
prowadzone
we wrocławskim ZOO cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów
i nauczycieli. Celem prowadzonych zajęć było uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy
przyrodniczej uzyskanej w przedszkolu i szkole, a także rozbudzenie u dzieci ciekawości
świata i szacunku do przyrody. Projekt został zrealizowany na łączną kwotę 855 668 zł.
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We współpracy z Centrum Poznawczym przy Hali Stulecia zrealizowana została
oferta zajęć z zakresu historii i architektury skierowana do wrocławskich szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych. Zajęcia edukacyjne prowadzone
we wrocławskim Centrum Poznawczym przy Hali Stulecia cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Celem prowadzonych zajęć
było uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy historycznej uzyskanej w szkole, a także
rozbudzenie u dzieci ciekawości świata i oferujące zajęcia z wykorzystaniem ekspozycji
multimedialnych i rozwijających kreatywność. Zajęcia edukacyjne realizowane były
w okresie październik-grudzień 2012 r. na łączną kwotę 65 530,00 zł. Uczestniczyło
w nich 30 szkół i 3 628 dzieci.
W ramach umowy między Miastem, a Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
nawiązano współpracę z „Ogrodami Doświadczeń. Humanitarium” na terenie
Kampusu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. Realizacja umowy obejmowała
okres od 11.05.2012r. do 20.12.2012r. Z zajęć skorzystało ponad 23 000 uczniów
wrocławskich szkół i placówek. Przeznaczono na ten cel kwotę 1 300 000 zł brutto.
W ramach zajęć uczniowie mogli skorzystać z wystaw interaktywnych i multimedialnych,
z warsztatów laboratoryjnych, wykładów i prezentacji z różnych dziedzin
nauki.
Nauczyciele mogli ustalać tematykę zajęć dla swoich uczniów w porozumieniu
z prowadzącymi osobami z Humanitarium, tak by w interesujący sposób
poznać
skomplikowane treści edukacyjne dotyczące człowieka i środowiska. Celem zajęć
w Ogrodach Doświadczeń było pobudzenie chęci zrozumienia ludzkiego ciała i umysłu,
jak również ciekawości i szacunku do otaczającego świata wraz z rządzącymi nim
prawami. Oferta „Humanitarium” była świadczona na wysokim, europejskim poziomie,
oferta jest regularnie rozszerzana i uaktualniana. W związku z dużym zainteresowaniem
uczniów wrocławskich szkół planowana jest dalsza kontynuacja współpracy.
W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka
szkolna” dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało łącznie 2 353 uczniów
na kwotę 515 253,22 zł.
Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników w roku 2012
Liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc ze względu
na:
Razem
liczba
uczniów

Kryterium
dochodowe

Szczególną
sytuację
życiową (poza
kryterium
dochodowym)

Orzeczenie
o niepełnosprawności

I SP
II SP
III SP
IV SP
V SP
VI SP
Gimnazja
Zasadnicze szkoły
zawodowe
Szkoły
Ponadgimnazjalne
(bez ZSZ)

273
258
194
198
-

129
98
101
-

42
42
46
52
56
50
248

315
429
338
351
56
50
248

-

-

-

-

-

153

71

342

566

153 825,99

Razem

1 076

399

880

2 353

515 253,22

Wyszczególnienie
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Wypłacona
kwota

57
76
60
73
10
10
74

619,92
029,29
249,92
013,01
115,88
000,13
399,08

Wrocławskie szkoły, zostały wyróżnione przez Ministerstwo Edukacji tytułem „Szkoły
Odkrywców Talentu”
Szkoły Odkrywców Talentu
Szkoła

Adres

Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3

ul. Wolska 9

Przedszkole Chatka Małego Skrzatka

ul. Kiełczowska 31-33

Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

ul. Koszykarska 2-4

Szkoła Podstawowa nr 23

ul. Przystankowa 32

Szkoła Podstawowa nr 37

ul. Sarbinowska 10

Szkoła Podstawowa nr 46

ul. Ścinawska 21

Szkoła Podstawowa nr 64

ul. Wojszycka 1/13

Szkoła Podstawowa nr 76

ul. Wandy 13

Szkoła Podstawowa nr 78

ul. Jedności Narodowej 195

Szkoła Podstawowa nr 90

ul. Orzechowa 62

Szkoła Podstawowa nr 118

ul. Bulwar Ikara 19

Szkoła Podstawowa Lauder - Etz Chaim

ul. Żelazna 57

Gimnazjum nr 1

ul. Jelenia 7

Gimnazjum nr 2

ul. Gorlicka 25

Gimnazjum nr 4

ul. Paulińska 14

Gimnazjum nr 9

ul. Sarbinowska 10

Gimnazjum nr 13

ul. M. Reja 1-3

Gimnazjum nr 14

ul. H. Kołłątaja 1-6

Gimnazjum nr 15

ul. Jedności Narodowej 117

Gimnazjum nr 16

ul. Jemiołowa 57

Gimnazjum nr 17

ul. Ślężna 2-24

Gimnazjum nr 21

ul. Św. Jerzego 4

Gimnazjum nr 27

ul. Czeska 40

Gimnazjum nr 39

ul. Brücknera 12

Liceum Ogólnokształcące nr X

ul. Piesza 1

Zespół Szkół nr 18

ul. Młodych Techników 58

Zespół Społecznych Integracyjnych Szkół Amigo

ul. Żelazna 36

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

Ul. Kielecka 51

Kontynuowano działanie serwisu Kadry Indywidualnego Nauczania (przy współpracy
z Zespołem Szkół Integracyjnych). Serwis aktualizuje bazę danych nauczycieli, z której
korzystają szkoły zatrudniające nauczycieli do indywidualnego nauczania. Placówki
oświatowe korzystając z pośrednictwa Zespołu Szkół Integracyjnych otrzymują
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informację dotyczącą nauczycieli spełniających ich oczekiwania (kwalifikacje,
mieszkających lub pracujących w pobliżu ucznia). W serwisie zalogowanych jest 355 osób
Na potrzeby obsługi serwisu dodatkowo przyznano 0,5 etatu tygodniowo informatyka.
Kontynuowano pracę Zespołu Konsultacyjnego ds. Integracji, w skład, którego
wchodzą dyrektorzy placówek integracyjnych funkcjonujących na terenie Wrocławia
(również niepublicznych), w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących
funkcjonowania oddziałów integracyjnych oraz wymiany doświadczeń. Skupiono się
na problemach opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
(IPET) oraz realizacji zajęć rewalidacyjnych.
Kontynuowano program pilotażowy dla dzieci z Zespołem Downa–w 2 przedszkolach
(Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 109). Zorganizowano spotkania podsumowujące
współpracę z rodzicami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Zespołem
Downa. W wyniku konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych i przedstawicielami
Stowarzyszenia wstępnie wskazano 3 szkoły podstawowe, w których kontynuowany
będzie program pilotażowy (Szkoła Podstawowa nr: 8, 9, 26). Wspólnie
ze Stowarzyszeniem rozpoczęto przygotowania do tego zadania: szkolenia kadry
pedagogicznej, konsultacje z rodzicami.
Kontynuowano zadanie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Sfinansowano
realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w okresie styczeń–grudzień
przez 28 placówek prowadzonych przez Miasto dla 285 dzieci (Przedszkole Integracyjne
nr: 93, 89, 12, Przedszkole nr: 4, 27, 31, 43, 49, 55, 56, 58, 91, 97,106, Szkoła
Podstawowa nr: 12, 22, 28, 37, 74, 78, 80,84, 108, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 5 i nr 9, Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, nr 13,
nr 14, Zespół Szkół nr 10). Koszt prowadzenia tych zajęć wyniósł 623 624 zł.
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi).
Kontynuowano ofertę klas z edukacją włączającą. Obecnie w 66 placówkach
masowych, w ramach edukacji włączającej realizuje obowiązek szkolny 129
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (głównie z niepełnosprawnością
intelektualną i zaburzonym zachowaniem oraz słabosłyszących). Tym uczniom
przyznawane są dodatkowe indywidualne godziny wsparcia (od 2 do 4) celem realizacji
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Łącznie przyznano
258 godzin tygodniowo (co stanowi ok. 14 etatów dodatkowo).
Dodatkowo w 8 gimnazjach (Gimnazjum nr: 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20, 24) prowadzone
są oddziały z edukacją włączającą, w których przyznano dodatkowe etaty wsparcia
– 0,5 etau na oddział. Łącznie w 17 oddziałach edukację pobiera 26 uczniów
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku 2012 przyznano
łacznie 8,5 etatu tygodniowo.
W grudniu 2012 r. zakończono program Prewencyjnych Grup Wsparcia
w dotychczasowej formule. Z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji Wrocławia w dniach
17-18 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja wyjazdowa, z udziałem przedstawicieli
placówek oświatowych, podczas której wypracowano nowy model funkcjonowania i
finansowania Prewencyjnych Grup Wsparcia, który zostanie przedstawiony przez
Komendę Miejską Policji do akceptacji Wydziału Edukacji.
Rozszerzono program tutoringu opiekuńczego i włączono do niego
1 gimnazjum, 1 liceum ogólnokształcące, 1 technikum oraz Gimnazjum
Specjalne i Liceum Ogólnokształcące Specjalne; projekt ma na celu pomoc uczniom
wrocławskich szkół w odkryciu i określeniu własnych możliwości w zakresie uzdolnień,
potencjału, uwarunkowań psychofizycznych i społecznych przy użyciu metody tutoringu
(metoda indywidualnej pracy z uczniem opierająca się na regule mistrz-uczeń). Tutoring
to m.in. zbudowanie mocnych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, opartych na
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zaufaniu, pomoc uczniom wrocławskich szkół w adaptacji szkolnej, wzmocnienie
motywacji do nauki. Od września 2012 r., tutoring funkcjonuje łącznie w 21 gimnazjach
(G: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31), w 5 liceach
ogólnokształcących (LO: I, V, VIII, XV, XXIX), 1 technikum (T:16) oraz
2 szkołach specjalnych (Gimnazjnum Specjalne nr 45, Liceum Ogólnokształcące
Specjalne nr XXXII) w których 349 tutorów ma pod opieką ponad 3 490 uczniów.
Koszt funkcjonowania tutoringu w 2012r. wyniósł 97 949 tys. zł.
W ramach budowania systemu „Wrocławska szkoła bez przemocy” sfinansowano
szkolenia dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
- „Mobing w szkole w relacji uczeń-nauczyciel” (3 warsztaty dla 45 nauczycieli)
- „Sposoby i techniki negocjacji w trudnych sytuacjach” (3 warsztaty dla 45
nauczycieli)
- „Praca z uczniem stwarzającym trudności wychowawcze-metody i techniki”
(3 warsztaty dla 45 nauczycieli)
- „Interwencja
i postępowanie
wobec
sprawców
przemocy”
(2 warsztaty
dla 32 nauczycieli).
Łączny koszt szkoleń wyniósł 31 600 zł.
Sukcesywnie zwiększane jest bezpieczeństwo szkół i placówek poprzez rozszerzanie
i zakładanie systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego ze środków Miasta.
Monitoring wizyjny założono lub rozszerzono w 8 placówkach oświatowych
(Przedszkolu nr: 4, 35; Szkole Podstawowej nr: 85, 93, 96, 98, 99 i Zespole Placówek
Oświatowych nr 3). Na ten cel wydatkowano kwotę 68 400 zł.
Liceum Ogólnokształcące nr 14 kontynuowało współpracę z Bankiem Gospodarki
Żywnościowej w zakresie prowadzenia klas BGŻ (dla 43 uczniów z małych miejscowości,
którym przyznano stypendium BGŻ).
Kontynuowano współpracę z Biurem Literackim w ramach projektu „Szkoła
z poezją” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem było
propagowanie czytelnictwa oraz zainteresowanie współczesną poezją. Uczniowie przez
osiem miesięcy zmagali się z rozmaitymi zadaniami w walce o tytuł „Poetyckiej Szkoły
Wrocławia” i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała
Dutkiewicza. W pierwszej edycji wzięły udział trzy Licea Ogólnokształcące (LO IV, LO XII,
LO XIII), w II edycji w roku szkolnym 2012/2013 bierze udział sześć Liceów
Ogólnokształcących (LO I, LO VII, LO VIII, LO IX, LO XV, LO XVII), w tym 127 uczniów
skupionych na stałe w kołach literackich oraz dodatkowo uczniowie wymienionych Liceów,
jako wolni słuchacze na spotkaniach otwartych, prowadzonych w ramach projektu.
Koszty projektu pokryło całkowicie Biuro Literackie.
Dnia 12 grudnia 2012r. zakończono pilotażowy program edukacji społecznej
„Miasto Pokoleń”, dotyczący wiedzy na temat osób starszych i procesu starzenia się.
W projekcie wzięły udział 3 przedszkola (Przedszkole nr 50, 77 i 119), 3 szkoły
podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 73, 90 i 93), 2 gimnazja (Gimnazjum nr 16 i 18)
oraz 1 szkoła ponadgimnazjalna (Zespół Szkół nr 18). W trakcie trwania programu
zorganizowano liczne warsztaty dla dzieci oraz spotkania z osobami starszymi, które
wpłynęły na zmianę negatywnych stereotypów, dotyczących starzenia się i na pozytywny
stosunek do seniorów. Projekt był realizowany we współpracy z Wrocławską Radą
Seniorów i Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Centrum Informacji i Rozwoju
Społecznego.
W 2012r. Szkoła Podstawowa nr 73 wygrała konkurs organizowany przez TAURON
Ekoenergia Sp.z o.o. W ramach projektu przeprowadzony został remont w placówce oraz
zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do wyposażenia "SALI PRZYRODY TAURON
EKOENERGIA" na łączną kwotę 40 000 zł.
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W 2012r. w okresie maj-październik zrealizowano projekt „Z lotu ptaka, ptasia rodzina
przygodę rozpoczyna” przez Gimnazjum nr 29 ze środków Operatora Gazociągów
Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. Zadaniem
projektu było uzupełnienie wiedzy na temat ochrony ptaków oraz ich siedlisk poprzez
aktywność i zaangażowanie w ochronę przyrody podejmując działania proekologiczne
w rodzinie i środowisku lokalnym uczestnika projektu.
W 2012 r. nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem AIESEC przy Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Zrealizowano:
• projekty „International Kindergarten”, „Enjoy My Origin”, „Get Involved”, które
skierowane były do dzieci w wieku wczesnoprzedszkolnym i szkolnym, stworzone
z myślą o edukacji najmłodszych. Celem projektów było uwrażliwianie
na międzykulturowość, zdobycie i rozwój zdolności językowych, poprzez bezpośredni
kontakt z różnymi kulturami. Był to 6-cio tygodniowy kurs prowadzony przez
praktykantów–wolontariuszy z najdalszych zakątków świata. Każdy praktykant miał
indywidualny program nauczania, którego celem była edukacja języka obcego
oraz przedstawienie kraju z którego pochodzi. Zajęcia prowadzone były za pomocą
różnych metod: nauka poprzez gry, zabawę oraz zajęcia interaktywne i prezentacje.
W 2012 r. projekty zostały przeprowadzone 42 razy w 34 placówkach (Przedszkola 1,
6, 18, 22, 56, 58, 66, 68, 90, 91, 105, 106, 113, 123, 133, 140, 147, 148, Zespoły
Żłobkowo Przedszkolne nr 2, 3, Szkoły Podstawowe 3, 8, 15, 20, 21, 23, 44, 68, 82,
90, 99, 108, 113, 118). Ogółem wydano 60 147 zł.
• warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach
projektu „Make !t Possible”. Celem warsztatów było rozbudzenie świadomości wśród
gimnazjalistów oraz licealistów na temat „8 Milenijnych Celów Rozwoju ONZ” poprzez
kreatywne przedstawienie tematu. Warsztaty trwały 6 tygodni przeprowadzane
zostały przez 9 doświadczonych wolontariuszy m.in. z Indii, Grecji, Rumunii, Filipin,
Japonii. Warsztaty przeprowadzono w 8 placówkach (Gimnazja 2, 18, 19, 21, 39, 49,
Liceum Ogólnokształcące nr XV, Zespół Szkół nr 18). Ogółem wydano 11 070 zł.
• projekt „Enter your Future” w 13 gimnazjach i w 4 szkołach ponadgimnazjlanych
(Gimnazja 1, 2, 5, 6, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 39, 40, 50, Liceum Ogólnokształcące
nr XV, Zespół Szkół Ekonomiczno Administarcyjnych, Zespół Szkół Gastronomicznych,
Zespół Szkół nr 18). Ogółem wydano 18 000 zł;
• zajęcia w dwóch Młodzieżowych Domach Kultury Fabryczna i Śródmieście w trakcie
półkolonii letnich. Ogółem wydano 7 140 zł.
W nawiązaniu do założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia
(tj. „podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych i języków
obcych w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej”) Wydział Edukacji realizuje
pilotażowy program wyposażenia szkół w laptopy. Do placówek realizujących w/w
program zaliczyć można: Szkołę Podstawową nr 63 oraz 93, Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 15, Gimnazjum nr 39 oraz Zespół Szkół nr 18.
W ramach wsparcia finansowego w październiku 2012 dwie nowe placówki, tj. Szkoła
Podstawowa nr 23 oraz 96 otrzymały środki finansowe w wysokości po 100.000 zł
na realizację programu zakupu laptopów i zastosowania ich w procesie edukacyjnym.
Komputery zakupione przez szkoły są wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych m.in.
z matematyki, informatyki, chemii czy techniki. Celem programu jest rozwijanie
kompetencji uczniów oraz nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania
w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia,
w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.
Wydział
Edukacji
aktywnie
wspierał
wprowadzanie
najnowszych
technologii
do wrocławskich szkół, dlatego nawiązał współpracę z liderem nowych mobilnych
urządzeń informatycznych– firmą Apple. Aby zaznajomić młodzież z najnowszymi
aplikacjami oraz sprzętem, przeznaczono środki na zakup 3 najnowszej generacji
rzutników multimedialnych oraz 78 tabletów z aplikacjami edukacyjnymi.
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Rzutniki zakupiły: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 6. Tablety w swoich
szkołach wprowadziły: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 24.
W 2012r. Wydział Edukacji zorganizował konkurs z zakresu przedmiotów ścisłych
i artystycznych. Wrocławskie placówki oświatowe zgłosiły do naboru 46 wniosków
aplikacyjnych (w tym: przedszkola– 7, szkoły podstawowe– 18, gimnazja-11, szkoły
ponadgimnazjalne – 8 oraz Młodzieżowe Domy Kultury – 2). Do realizacji przyjęto
wszystkie wnioski.

Projekty dotyczyły zakresu przedmiotów artystycznych i ścisłych a ich strukturę obrazuje
poniższy wykres:

Dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację konkursu w 2012 r. wyniosło 254 068 zł.
Placówki oświatowe wykorzystały 87,40% łącznej kwoty dofinansowania. W ramach
przeprowadzonych działań wsparciem objęto 2830 uczniów z wrocławskich placówek
oświatowych i zrealizowano ponad 4255 dodatkowych godzin dydaktycznych.
DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI
Wydano łącznie 247 decyzji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Zorganizowano i przeprowadzono postępowania egzaminacyjne na stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego, zakończone wydaniem 240 decyzji o nadaniu
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz 2 decyzji
o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
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Na wynagrodzenia dla przewodniczących i ekspertów, przeprowadzających postępowania
egzaminacyjne w 2012r., wydano łącznie kwotę 53 896, 55 zł.
Rozpatrzono 4 wnioski nauczycieli, posiadających stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego o wydanie nowego aktu mianowania, uwzględniającego
uzyskany wyższy poziom wykształcenia i wydano 4 decyzje pozytywne. Wydano
1 decyzję w sprawie zbadania aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Struktura kadry nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w okresie 2005-2012
Wykres 20 B. Struktura kadry nauczycielskiej wg stopnia awansu
zawodowego w okresie 2004-2012
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W 55 wrocławskich szkołach i placówkach przeprowadzono wstępne badanie
dokumentacji 250 nauczycieli, planujących złożenie w 2012 r. wniosku o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego (w tym badano akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego).
Struktura kadry nauczycieli
Wykres 20 B. Struktura kadry nauczycieli w 2012 r.
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W 2012 r. w ramach funkcjonowania Pracowni Wspierania Kadry Kierowniczej
we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dla dyrektorów wrocławskich szkół
i placówek, organizowano spotkania z prawnikami, szkoleniowcami i autorytetami
naukowymi
w określonej
dziedzinie.
W
ramach
pracowni
zorganizowano
i przeprowadzono m.in. konferencje, warsztaty, szkolenia, seminaria, konsultacje
z zakresu realizacji kontroli zarządczej w szkole, obowiązujących procedur, regulaminów,
prowadzenia dokumentacji, awansu zawodowego nauczycieli, interpretacji przepisów
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i zmian w prawie oświatowym, indywidualizacji nauczania, pomocy psychologicznopedagogicznej.
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 4 371 855 zł; z tej kwoty
1 442 658 zł przeznaczono na sfinansowanie doradców metodycznych. Pozostałą kwotę
2 929 197 zł rozdzielono proporcjonalnie do liczby etatów i przekazano do dyspozycji
dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z Zarządzeniem 4107/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 23 marca 2012r., nie mniej niż 40% tych środków dyrektorzy
przeznaczyli na różne formy doskonalenia w ramach priorytetów określonych przez
Miasto, a pozostałą część na formy zgodne z potrzebami określonymi w wieloletnim
planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
We współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano
2 dniowe XXV Forum Pedagogów, w którym uczestniczyli pedagodzy oraz nauczyciele ze
szkół i placówek. Wydział Edukacji wspólnie z dyrektorami szkół przygotował wysoko
ocenione przez uczestników warsztaty:
- Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizowanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Praca z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i jego rodziną.
- Zadania doradcy metodycznego w szkole.
Zorganizowano szkolenia, warsztaty i konferencje oraz cykliczne konsultacje
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych:
- w ramach wspierania kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia i poprawy
efektywności zarządzania placówkami oświatowymi,
- w zakresie wspierania edukacji przyrodniczej i informatycznej,
- w zakresie wspierania edukacji zawodowej,
- w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 12 diagnoz ( z matematyki i kompetencji
polonistycznych), obejmujących wszystkich uczniów kl. IV i V szkół podstawowych,
kl. I i II gimnazjów oraz kl. I i II szkół ponadgimnazjalnych,
- w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012.
Zorganizowano szkolenia i konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych:
- w zakresie kontroli zarządczej w szkołach,
- w zakresie przygotowania arkusza organizacji pracy, projektów edukacyjnych,
realizacji programów unijnych, wykonania budżetu za rok 2011 i planu na rok 2012,
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą – dla 238 dyrektorów,
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dyrektorów przedszkoli,
- zmian w rekrutacji,
- konferencję poświęcono Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej.
Prowadzono działania nad opracowaniem „Modelu kompetencyjnego dyrektora szkoły”.
Model kompetencyjny jest uniwersalnym narzędziem systemowej oceny kompetencji
dyrektora,
a
jednocześnie
ma
być
podstawą
do
działań
związanych
z rekrutacją/przedłużaniem powierzenia stanowiska, motywowaniem, oceną, analizą
potrzeb szkoleniowych i rozwojem personalnym dyrektorów. Zaletą proponowanego
modelu jest uwzględnienie specyfiki stanowiska dyrektora i określenia najistotniejszych
kompetencji z punktu widzenia właściwego zarządzania placówką. Dotychczas system ten
stanowił podstawę do przeprowadzenia analizy związanej z przedłużeniem powierzenia
stanowisk dla dyrektorów.
W opracowanej Księdze kompetencji dyrektora znalazły się grupy kompetencji służących:
- efektywnej realizacji celów placówki
- efektywnym zarządzaniu placówką
- efektywnym zarządzaniu zespołem
- efektywnej współpracy z klientami placówki: uczniami, rodzicami, instytucjami.
W każdym z tych obszarów zostało zdefiniowanych od kilku do kilkunastu kryteriów
oraz opisane zostały odpowiadające im działania.
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ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
W roku szkolnym 2011/2012 po raz kolejny przeprowadzono elektroniczną rekrutację
w przedszkolach i szkołach. W rekrutacji udział wzięło 22 809 dzieci i uczniów.
Opracowano zasady i kryteria naboru do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2012/2013
oraz informator elektroniczny dostępny na stronie www.wroclaw.pl/edukacja,
zawierający ofertę edukacyjną wszystkich typów szkół i przedszkoli.
Elektroniczna rekrutacja do placówek na rok szkolny 2012/2013
Liczba przyjętych dzieci/uczniów stan na 13.07.2012r .
(zakończenie elektronicznej rekrutacji)

Typ placówki

Przedszkola
Oddziały "zerowe' w szkołach
podstawowych
Szkoły podstawowe
Gimnazja

4 365

3 953
3 758

Szkoły ponadgimnazjalne

5 384

Ogółem liczba dzieci/uczniów
przyjętych w wyniku
elektronicznej rekrutacji

20 219

2 759

REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH
WSPARCIE SOCJALNE
STYPENDIALNEGO

UCZNIÓW

W

RAMACH

NARODOWEGO

PROGRAMU

Z budżetu państwa w 2012r. Wrocław otrzymał dotację celową na stypendia i zasiłki
szkolne w wysokości 250 026 zł (okres wypłaty stypendiów: I-VI 2012 r.) oraz
308 922 zł (okres wypłaty stypendiów: IX-XII 2012r.). Od stycznia kontynuowano
wypłatę 1 168 stypendiów za rok szkolny 2011/2012 na kwotę 302 550 zł. Ponadto
wypłacono 67 zasiłków szkolnych na kwotę 8 040 zł. O przyznanie stypendium szkolnego
od września 2012 r., obejmującego rok szkolny 2012/2013 ubiegało się 1 507
wnioskodawców. Stypendium w wysokości 75 zł/m-c zostało przyznane na okres
4 miesięcy w roku szkolnym 2011/2012 1 168 uczniom. W roku szkolnym 2012/2013
w okresie od września do grudnia wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 383 775
zł. Ponadto wypłacono 43 zasiłków szkolnych w kwocie 5 160 zł. Wysokość jednorazowo
wypłacanego zasiłku szkolnego wynosiła 120 zł. W roku 2012 z budżetu miasta
na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dofinansowanie wyniosło 140 577 zł.
Środki finansowe zaplanowane na wypłaty stypendiów szkolnych w 2012 r.
Rok szkolny
2011/2012
(I–VI)
Liczba złożonych wniosków
Liczba przyznanych
Szkoły podstawowe
stypendiów
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Ogółem
Środki finansowe wydane na wypłaty stypendiów
szkolnych, w tym zasiłki szkolne
Środki finansowe wydane na wypłaty stypendiów i
zasiłków szkolnych w 2012 r.
Dotacja otrzymana przez Gminę Wrocław

2012/2013
(IX–XII)

1517
710

1507
693

315

242

143

199

1168

1134

310 590

388 935
699 525
558 948
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PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA– STYPENDIA NAUKOWE
W
ramach
Uczniowskiego
Programu
Stypendialnego
zgodnie
z
uchwałą
Nr XXXIII/1124/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r., przyznano
stypendia:
• Uczniom posiadającym celujące oceny na świadectwie końcowym oraz szczególne
osiągnięcia lub tytuł laureata I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie
przedmiotowej. Ogółem wypłacono stypendium 250 stypendystom (w tym
kontynuowano wypłatę 124 stypendiów od stycznia do czerwca oraz przyznano 126
nowych stypendiów od września do grudnia). Stypendium wypłacono w wysokości
150 zł/m-c–100 uczniom szkół podstawowych, 200 zł/m-c– 100 gimnazjalistom i 250
zł/m/c –50 uczniom szkół ponadgimnazjalnym na łączną kwotę 237 000 zł,
• Uczniowi Liceum Ogólnokształcącego nr XII na dofinansowanie 2-letniej nauki
w szkole w Chinach w ramach przeprowadzonego przez Towarzystwo Szkół
Zjednoczonego Świata konkursu stypendialnego. Stypendium przyznane zostało
w wysokości 1 000 zł miesięcznie, przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym
2012/2013 oraz 10 miesięcy w roku szkolnym 2013/2014 z przeznaczeniem
na opłacenie kosztów nauki w szkole w Chinach i wypłacane jest w 4 transzach
po 5 000 zł w terminie do: 20 września 2012, 20 lutego 2013, 20 września 2013
oraz 20 lutego 2014 na wskazane przez ucznia konto;
• Uczniom, którzy zdawali maturę rozszerzoną z matematyki i kontynuowali naukę
na wrocławskich uczelniach wyższych na kierunkach ścisłych i technicznych.
Wypłacono stypendia na kwotę 1 879 200 zł. Stypendia przyznano
1 429 stypendystom (w tym 715 stypendystów w roku szkolnym 2012/2013,
a 714 stypendystów – kontynuacja stypendium za rok szkolny 2011/2012) na okres
9 miesięcy po 300 zł miesięcznie,
• W ramach „Szkolnego Nobla” w 2012 r. Kontynuowano wypłatę stypendium
dla
11 uczniów
wrocławskich
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Wysokość stypendium wyniosła 3 500 zł na jednego ucznia.
W 2012r. Wypłacono stypendium za okres 6 miesięcy, od stycznia do czerwca 2012r.
W wysokości 1 980zł/ucznia, na łączną kwotę 21 780 zł.
Ogółem w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w 2012r. wypłacono
stypendia 1 691 stypendystom w kwocie 2 142 980 zł.
Wysokość dofinansowania w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w 2012 r.
Uczniowski Program Stypendialny – uczniowie uzdolnieni
Liczba stypendystów
2011/2012
2012/2013
(I-VI)
(IX-XII)

Typ szkoły

Wysokość
dofinansowania
w 2012 (zł)

Szkoły podstawowe

50

50

75 000

Gimnazja

50

50

100 000

Szkoły ponadgimnazjalne

24

27

67 000

Razem

124

127

242 000

Uczniowski Program Stypendialny – system stypendialny „TALENT”
(stypendium matematyczne)
Liczba
stypendystów
2011/2012
2012/2013
(I-VI)
(X-XII)
Absolwenci wrocławskich
714
715
1 879 200
szkół ponadgimnazjalnych
Uczniowski Program Stypendialny – Szkolny Nobel
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Typ szkoły

Liczba stypendystów
2011/2012 (I-VI)

Wysokość dofinansowania
w 2012 (zł)

Szkoły podstawowe

2

3 960

Gimnazja

2

3 960

Szkoły ponadgimnazjalne

7

13 860

Razem

11

21 780

W ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (zgodnie z uchwałą
Nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. z późn. zm.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów: wyjeżdżających za granicę,
olimpijczyków oraz doktorantów), w 2012 r. wypłacano 175 stypendiów studenckich
(w tym kontynuowanych z 2011 r. – 73 stypendia) na kwotę 274 920 zł.
Wysokość dofinansowania stypendystów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego 2012

Rodzaj
stypendiów

Studenci
wyjeżdżający
za granicę
Doktoranci

Olimpijczycy
I,II,III m-ca
Olimpijczycy
powyżej III
m-ca
Razem

Wysokość
stypendium
(zł)/m-c

Liczba
stypendys
tów

2011
Ogółem
liczba
m-cy

380

95

380

600
300

Wysokość
dofinansow
ania
w 2011 r.
(zł)

Liczba
stypendystów

2012
Ogółem
liczba
m-cy

Wysokość
dofinansowania
w 2012 r. (zł)

337

128 060

116

423

160 740

54

242

91 960

26

156

59 280

15

78

48 800

11

45

27 000

16

69

20 700

22

93

27 900

180

726

289 520

175

717

274 920

REALIZACJA PROGRAMÓW UNIJNYCH W SZKOŁACH
W obszarze pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej podjęto następujące
działania:
- udzielano wsparcia szkołom w procesie nawiązywania kontaktów międzynarodowych
między szkołami poprzez organizację warsztatów szkoleniowych,
- przygotowywano Karty Projektów oraz wymaganą dokumentację,
- współpracowano z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi przy aplikowaniu
i rozliczaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
wrocławskich szkół podstawowych. Jest to projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Łączna wartość
projektu w okresie wrzesień 2011-lipiec 2013 wynosi 6 524 840 zł, z czego w 2012r.
wydano kwotę 2 362 468 zł. Realizatorem projektu jest Zarząd Obsługi Jednostek
Miejskich, współpracujący przy jego realizacji z Wydziałem Edukacji UM Wrocławia (autor
projektu), Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi (Dział Projektów Społecznych)
– UM Wrocławia. W projekcie uczestniczyły 72 szkoły podstawowe, dla których Miasto
jest organem prowadzącym. Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych, zmniejszenie
dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych, podniesienie jakości procesu kształcenia
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oraz uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym matematycznoprzyrodniczych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt zapewnia
każdemu dziecku realizującemu początkowy etap edukacyjny ofertę edukacyjnowychowawczo-profilaktyczną, zgodną z indywidualnymi potrzebami i możliwościami
edukacyjnymi oraz rozwojowymi. Zwiększa również dostępność i podniesienie jakości
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności
dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem projektu jest opracowanie
metod
pracy
korekcyjno-kompetencyjnych
oraz metod
pracy
z
uczniem
zdolnym. W ramach zdiagnozowanych trudności dydaktycznych i wychowawczych
sformułowano siedem bloków tematycznych zajęć dodatkowych:
- Blok I-zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu,
- Blok II- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych,
- Blok III- zajęcia logopedyczne,
- Blok IV- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- Blok V- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
- Blok VI- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: w tym biofeedback, arteterapia,
dogoterapia,
kinezjologia
edukacyjna,
terapia
psychologiczno
-pedagogiczna, terapia ADHD oraz terapia rozwoju psychoruchowego,
- Blok VII- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Projektem objęci
są uczniowie i uczennice klas I-III z 70 wrocławskich szkół podstawowych.
W projekcie przewiduje się udział 8 327 dzieci. Ponadto zakupione zostaną pomoce
dydaktyczne oraz wyposażenie (m.in. meble, sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne)
dla 72 szkół.
W obszarze pozyskiwania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej podjęto następujące
działania:
- udzielano wsparcia w procesie nawiązywania kontaktów międzynarodowych między
szkołami,
- przygotowywano Karty Projektów oraz wymaganą dokumentację,
- współpracowano z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi przy aplikowaniu
o środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu
Operacyjnego Dolny Śląsk.
Wspierano placówki w pozyskiwaniu środków unijnych oraz monitorowano
realizację programów unijnych w następujących projektach:
„Fizyka jest ciekawa”. W ramach PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu
oświaty, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Termin realizacji:
1 listopada 2009-30 września 2012. W projekcie na terenie Wrocławia udział biorą
uczniowie z 7 Liceów Ogólnokształcących: I, IV, XI, XII, XV, XVI, XXIV. Ogólnym
celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących
w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych,
głównie fizyki. W ramach projektu każda szkoła dostała nowoczesne wyposażenia do
szkół-SOND-a do przeprowadzania doświadczeń w ramach zajęć lekcyjnych i kół
naukowych.
- „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe-program rozwijania zainteresowań
fizyką”. W ramach PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Termin realizacji: 01 marca 2009- 28
luty 2012. We Wrocławiu w projekcie uczestniczą: Gimnazjum nr 13, 18, 22, 23, 26.
Ogólnym celem projektu jest podwyższenie kompetencji matematycznych,
informatycznych i naukowo-technicznych uczniów. Zajęcia realizowane na uczelniach
wyższych i warsztatach wyjazdowych, dają uczniom możliwość eksperymentowania
i poznawania najnowszych odkryć fizyki. Projekt zakłada ciekawą ofertę dodatkowych
zajęć dla nauczycieli fizyki pragnących rozwijać swoją pasję i dzielić się nią ze swoimi
uczniami.
„Ekspresja talentów-integracja uczniów słyszących i niesłyszących
w Zespole Szkół Integracyjnych”– projekt realizowany w ramach PO KL. Łączny
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budżet projektu wyniósł 379 124 zł. Projekt obejmuje 3 lata szkolne tj. okres
od 10 września 2009 do 29 czerwca 2012. W roku 2012 budżet projektu wyniósł
76 736 zł. Projekt skierowany był do 40 uczniów 2 pierwszych klas integracyjnych,
w tym 30 uczniów słyszących i 10 uczniów niesłyszących. Celem projektu
było opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu rozwijającego komunikację
pomiędzy młodzieżą słyszącą i niesłyszącą za pomocą języka miganego. Rezultatem
realizacji projektu jest opracowany i wdrożony innowacyjny program nauczania
języka miganego oraz program doskonalenia komunikacji poprzez zajęcia
biblioterapii, choreoterapii, muzykoterapii, warsztaty teatralne i plastyczne.
„Poprzez praktykę do profesjonalizmu– nowa koncepcja praktyk studenckich
i jej aplikacja”– projekt realizowany w ramach PO KL. Łączny budżet projektu
wynosi 3.744.142,92 zł, z czego na rok 2012 po stronie partnera– Gminy Wrocław
przypadła kwota 66 060 zł. Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu praktyk
umożliwiającego zmianę jakościową w przygotowaniu kandydatów/tek do zawodu
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub/i edukacji przedszkolnej w ramach studiów
I stopnia w woj. dolnośląskim. Projekt jest realizowany w okresie od 3 stycznia 2011r.
do 31 października 2014r. w którym Liderem jest Dolnośląska Szkoła Wyższa. Projekt
w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania takie jak: przygotowanie
merytoryczne i formalne aplikacji modelu kształcenia praktycznego, rekrutację
placówek i nauczycieli, wdrożenie modelu kształcenia praktycznego, działania
upowszechniające rezultaty realizowanego projektu, w tym organizację konferencji
naukowej oraz druk publikacji.
„Nowa jakość praktyk pedagogicznych”– projekt realizowany w ramach PO KL
w okresie 01 stycznia 2011r.–31 grudnia 2014r. w którym Liderem Projektu jest
Akademia Wychowania Fizycznego, a partnerem-Gmina Wrocław. Łączny budżet
projektu wynosi 3 121 329,76 zł, z czego na rok 2012 po stronie partnera– Gminy
Wrocław przypadła kwota 18 000 zł. Projektem objęte są wrocławskie szkoły
podstawowe i gimnazja a także 220 nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
W ramach projektu każdy student odbywa praktykę w szkole podstawowej
i gimnazjum z przedmiotu wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Wartością
dodaną będzie transfer wiedzy z poziomu nauczyciela akademickiego do poziomu
nauczyciela szkolnego. Pozwoli to na nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy
Akademią Wychowania Fizycznego, szkołami oraz Gminą Wrocław w celu
wypracowania nowych rozwiązań, które mogłyby mieć zastosowanie w szerszym
wymiarze w przyszłości.
„Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”– projekt realizowany w ramach PO KL
w okresie 01 września 2012r.–30 października 2015r., w którym Liderem Projektu
jest Akademia Wychowania Fizycznego, a Gmina Wrocław Partnerem. Łączny budżet
projektu wynosi 1 992 177,88 zł, z czego na rok 2012 po stronie partnera– Gminy
Wrocław przypadła kwota 8 550 zł. Projektem objęte są wrocławskie szkoły
ponadgimnazjalne oraz 100 nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. W ramach
projektu każdy student odbywa praktykę w szkole ponadgimnazjalnej z przedmiotu
wychowania fizycznego. Wartością dodaną będzie wypracowanie wśród nauczycieli
szkolnych nowego podejścia do wychowania fizycznego, zarówno w zakresie
organizacyjnym jak i programowym, transfer wiedzy z poziomu nauczyciela
akademickiego do poziomu nauczyciela szkolnego. Pozwoli to na nawiązanie szerszej
współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego, szkołami oraz Gminą
Wrocław w celu wypracowania nowych rozwiązań, które mogłyby mieć zastosowanie
w szerszym wymiarze w przyszłości.
„Oddział wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy Przedszkolu nr 30
BAJLANDIA we Wrocławiu miejscem wyrównywania szans edukacyjnych”projekt realizowany w ramach PO KL w okresie 02 listopada 2010r.–31 października
2012. Liderem Projektu była Demokratyczna Unia Kobiet, a Gmina WrocławPartnerem. Łączny budżet projektu wyniósł 1 172 629 zł, w tym w 2012r.
wykorzystano 391 436,50 zł. Ogólnym celem projektu było zwiększenie dostępu
do edukacji przedszkolnej dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i z różnymi
dysfunkcjami rozwojowymi. Cele szczegółowe to wyrównanie szans edukacyjnych 250
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dzieci z różnymi dysfunkcjami, osiągnięcie harmonii rozwojowej dziecka w zakresie
funkcji poznawczych, wzrokowych, słuchowych i panowania nad emocjami;
osiągnięcie przez dzieci umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami
i dorosłymi oraz nabycie umiejętności komunikowania o swoich potrzebach i stanach
emocjonalnych. Ponadto dostosowanie wyposażenia przedszkola do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych, wsparcie wychowawczej funkcji rodziny poprzez zapewnienie
doradztwa specjalistycznego rodzicom dzieci.
„Badacz i humanista–wrocławski gimnazjalista”- dostosowanie oferty
edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście
przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy– projekt realizowany w okresie
od 03 września 2012r. do 31 lipca 2013r. w ramach POKL. Łączna wartość projektu
wynosi 714 245,45 zł. Realizatorem projektu jest Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich,
współpracujący przy jego realizacji z Wydziałem Edukacji oraz Biurem Zarządzania
Funduszami Europejskimi. Projektem objętych jest 9 wrocławskich gimnazjów
(Gimnazjum nr 2, 9, 13, 14, 17, 18, 23, 24 oraz 27). Celem projektu jest
dostosowanie oferty edukacyjnej 9 wrocławskich gimnazjów do warunków lokalnego
rynku pracy oraz wzrost kompetencji kluczowych w kontekście przygotowania
do wejścia na lokalny rynek pracy. W jego ramach sformułowano 6 bloków
tematycznych następujących rodzajów zajęć: 1. Klub Młodego Badacza,
2. Gimnazjalista Humanista, 3. Uczę się skutecznie uczyć, 4. Szkolny Ośrodek
Kariery, 5. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego, 6. Zajęcia
dydaktyczno–wyrównawcze z języka niemieckiego.
„Akademia
uczniowska.
Projekty
matematyczno-przyrodnicze
w gimnazjach”. Projekt w ramach PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu
oświaty, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt jest
realizowany od grudnia 2009r. do kwietnia 2014r. przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie, w którym udział biorą uczniowie z 5 województw.
W projekcie uczestniczy 20 wrocławskich gimnazjów: G: 1, 2, 7, 13, 14, 16, 17, 18,
21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 w ZS 3, 34, 38, 47 w ZS 13. Celem głównym
„Akademii Uczniowskiej” jest podniesienie efektywności nauczania w 360 szkołach
gimnazjalnych za pomocą skutecznych programów kształcenia kompetencji
kluczowych na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i na zajęciach
szkolnych kół naukowych. Całkowita wartość projektu 18 344 001 zł.
„Dolnośląska e-szkoła” projekt realizowany w ramach RPO dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne), Działanie 2.2 Rozwój usług
elektronicznych. Projekt rozpoczął się w 2009r. a zakończy w 2012r. Pomysłodawcą
projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego– Wydział Edukacji
i Nauki. Jego głównym celem jest wsparcie najnowszymi technologiami informacyjno
–komunikacyjnymi szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii
informacyjnej w jej dziedzinach poprzez stworzenie warunków do skutecznego
stosowania technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów
w ich kształceniu się. W projekcie uczestniczy 11 wrocławskich placówek (SP 74, G1,
G7, G19, G22, LOXV, LOX, ZS1, ZS5, ZS4, EZN, Liceum Profilowane nr 12).
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie
3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod
kształcenia-projekty konkursowe. Jego projektodawcą jest Young Digital Planet S.A.
i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Gdańsku. Projekt zakłada realizację
Innowacyjnego Program Nauczania, zawierającego elementy łączące naukę z terapią
metodą Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna). Proponowany program
nauczania przywiązuje dużą uwagę do stymulacji uwagi słuchowej u uczniów podczas
lekcji. Zajęcia, na podstawie przyjętego programu nauczania, prowadzą przeszkoleni
w projekcie nauczyciele, terapię przeszkolony terapeuta. Program realizowany jest
od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2013r. w wybranej klasie przez kolejne 3 lata
szkolne 20010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Beneficjentami Ostatecznymi
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w projekcie są dwie wrocławskie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 12
i Zespół Placówek Oświatowych nr 2.
Projekt „Szkoła Kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności
uczniów z Polski Centralnej i Południowo-Zachodniej” realizowany w okresie
01 października 2010r–31 grudnia 2013r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości
kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia-projekty
konkursowe dwóch wrocławskich szkół: Zespołu Szkół Budowlanych oraz ZS nr 23.
Projektodawcą jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie-Lider Projektu
i Dolnośląska Szkoła Wyższa-Partner Projektu. Jego celem jest udzielenie szkołom
wsparcia w postaci środków dydaktycznych i pomocy dydaktycznych służących do
realizacji zadań wynikających z napisanego przez nauczyciela autorskiego programu
z zakresu danej dziedziny kompetencji kluczowych tj. IT, języków obcych, nauk
matematyczno-przyrodniczych. Ponadto projekt przewiduje zorganizowanie dla
nauczycieli opracowujących i wdrażających programy kształtowania kompetencji
kluczowych, warsztatów i seminariów, w celu napisania programu oraz wymiany
doświadczeń w trakcie ich realizacji w roku szkolnym;
Projekt „Ekologia-innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” realizowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest realizowany
w partnerstwie czterech podmiotów, tj.:
Lider– Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o.,
Partner 1–Uniwersytet Wrocławski–Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska,
Partner 2– SGS Eko-Projekt sp. z o.o.,
Partner 3– Dr. Kerth + Lampe Geo- Infometric GmbH (Niemcy).
Okres realizacji projektu: 01 lipca 2010r.–31 października 2013r.
Celem głównym projektu jest wypracowanie i przetestowanie do 2013r.
kompleksowego,
innowacyjnego,
interdyscyplinarnego
programu
nauczania
przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
metodą
projektu
w
szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, co w konsekwencji
powinno doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczniów kontynuacją
kształcenia na kierunkach ścisłych. Projekt testowany jest w 36 szkołach, głównie
z terenu południowo-zachodniej Polski, w tym: 16 szkołach podstawowych –
w tym 5 szkół, tj.: Szkoły Podstawowe nr 15, 27, 61, 76 i 118, 10 gimnazjach –
w tym 2 gimnazjach prowadzonych przez Gminę Wrocław, tj.: Gimnazjum nr 13
i nr 28. 10 szkołach ponadgimnazjalnych, tj.: Liceum Ogólnokształcące nr XV,
Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Technikum
nr 10. Ogółem w projekcie planowany jest udział minimum 72 nauczycieli i 1440
uczniów.
Projekt „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program
nauczania
przedsiębiorczości
w
szkołach
ponadgimnazjalnych"
realizowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa pod
nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem głównym projektu było
wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości,
które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na
kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Projekt realizowany jest
w 7 szkołach prowadzonych przez Gminę Wrocław tj. Liceum Ogólnokształcące nr XIV
w Zespole Szkół nr 14, Liceum Ogólnokształcące nr XXX w Zespole Szkół
Integracyjnych, Liceum Ogólnokształcące nr XXIX w Zespole Szkół nr 3, Liceum
Ogólnokształcące nr XV i Liceum Ogólnokształcące nr VI, Technikum nr 8 przy
Zespole Szkół Ekonomicznych, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 przy Zespole
Szkół Zawodowych nr 5.
Projekt „E-Akademia Przyszłości” jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie
3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod
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kształcenia w trzech wrocławskich gimnazjach: G 9, 10, 18 podczas zajęć
z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki,
WOS. Projekt realizowany jest przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
w okresie od 03 marca 2010r. do 30 czerwca 2013r. Specjalnie do realizacji
zaplanowanych w projekcie zadań, została uruchomiona platforma e-learningowa, na
której zostaną zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli. W ramach
projektu opracowany zostanie „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji
Kluczowych”, który określi: jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
jak pracować z uczniami zdolnymi, jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów,
którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.
„Modernizacja
kształcenia
zawodowego
na
Dolnym
Śląsku
II”
Projekt realizowany jest jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego-Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji
Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu jako głównego realizatora.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu szacowana jest
na kwotę 104 599 910,00 zł a jego realizację zaplanowano na okres od 3 stycznia
2011 r. do 30 września 2014 r. W ramach Projektu realizowane były projekty
zawodoznawcze, w których brało udział 11 wrocławskich placówek, tj.: Zespół Szkół
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 18, nr 23, nr 25, Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Integracyjnych oraz
Zespół Szkół Zawodowych nr 5. Wartość dofinansowania projektów zawodoznawczych
wyniosła ogółem 96 050 zł a ich celem było podniesienie jakości i atrakcyjności
kształcenia zawodowego młodzieży. Termin realizacji projektów zawodoznawczych
od 01 stycznia 2012 do 31 maja 2012.
Projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, realizowany w partnerstwie
z Województwem Dolnośląskim i 8 powiatami. W grudniu 2012r. zakończył się I etap
dostaw wyposażenia pracowni zawodowych. Do 7 szkół dostarczono nowoczesne
wyposażenie łącznie 19 pracowni, na łączną kwotę 8 253 840,00 zł.
„Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i nauczanych indywidualnie ”
Projekt realizowany w okresie od 2 kwietnia 2012r. do 30 maja 2014r. w ramach
POKL. Liderem Projektu jest Fundacja Promyk Słońca. Łączny budżet projektu wynosi
1 691 053,00 zł, z czego na rok 2012 po stronie partnera– Gminy Wrocław przypadła
kwota 23 970 zł. Projektem objętych jest 50 uczniów klas IV-VI z wrocławskich szkół
podstawowych i gimnazjów, którzy wykazują specyficzne potrzeby edukacyjne oraz
wymagają indywidualnego nauczania ze względu na zaburzenia emocjonalne,
nadpobudliwość ruchową czy choroby somatyczne oraz 15 nauczycieli z wrocławskich
szkół
podstawowych
i
gimnazjów.
Celem
projektu
jest
wypracowanie
i upowszechnienie nowego modelu narzędzia pozwalającego na zwiększenie
efektywności nauczania i zmniejszenie uciążliwości nauczania uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów nauczanych indywidualnie. Nauczanie uczniów
odbywa się za pomocą komunikatora internetowego, dzięki któremu uczniowie mogą
korzystać z dodatkowych pozalekcyjnych zajęć oraz konsultacji z psychologiem
i pedagogiem;
„Opracowanie
i
wdrożenie
kursu
wyrównawczego
z
matematyki
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych"- program realizowany pod hasłem "Matematyka
Reaktywacja” Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem
projektu realizowanego przez Politechnikę Wrocławską, Wydział Podstawowych
Problemów Techniki, Instytut Matematyki i Informatyki jest podniesienie kompetencji
kluczowych w zakresie przedmiotów matematycznych 12 000 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju poprzez opracowanie i wdrożenie

220

ogólnopolskiego kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem ICT.
W projekcie
brały
udział
następujące
wrocławskie
szkoły,
tj.:
Liceum
Ogólnokształcące nr I, X, XV, Zespół Szkół nr 22, Zespół Szkół Ekonomicznych,
Liceum Profilowane nr IX i Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18, a także Liceum
Profilowane nr XII i Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1.
Realizacja programów unijnych w szkołach 2012
Lp. Nazwa projektu
Uczestnicy
Liczba
Dofinansowanie
Cała kwota
projektu
beneficjentów
w 2012
dofinansowania
(zł)
(zł)
40 uczniów
1. Ekspresja talentów- Zespół Szkół
76 736
379 124
Integracyjnych
integracja uczniów
słyszących i
niesłyszących w
Zespole Szkół
Integracyjnych
Przedszkole 30
260 dzieci i 260
391 436,50
2. Oddział wczesnego
1 172 629,35zł
rodziców
wspomagania dziecka
przy Przedszkolu 30
BAJLANDIA we
Wrocławiu miejscem
wyrównywania szans
edukacyjnych
399 uczniów i
3. Badacz i humanista – G 2,9,13,14, 17,
278 918
714 245,45
18, 23, 24, 27
uczennic klas II
wrocławski
gimnazjalista
96 050
ZS nr 1, ZS nr 2, Uczniowie szkół
4. Modernizacja
104 599 910
ZS nr 3, ZS nr 4, biorących udział
kształcenia
w projekcie
ZS nr 18, ZS nr
zawodowego na
23, ZS nr 25,
Dolnym Śląsku II
ZSE-A, ZSG, ZSI,
ZSZ nr 5
18 000
Uczniowie szkół
5. Nowa jakość praktyk wrocławskie
3 121 329,76
podstawowych i
pedagogicznych
szkoły
gimnazjów
podstawowe i
gimnazja
60 060
Uczniowie
6. Poprzez praktykę do Przedszkola i
3 744 142,92
przedszkoli i
szkoły
profesjonalizmu –
szkół
podstawowe
nowa koncepcja
podstawowych
praktyk studenckich i
jej aplikacja
23 970
wrocławskie
wrocławskie
7. Nowy model
1 691 053
szkoły
nauczania uczniów ze szkoły
podstawowe i
podstawowe i
specjalnymi
gimnazja
gimnazja
potrzebami
edukacyjnymi i
nauczanych
indywidualnie
72 szkoły
8327 Uczniowie
2 362 468
8. Indywidualizacja
6 524 840
podstawowych
procesu nauczania i podstawowe
wychowania uczniów
klas I-III
wrocławskich szkół
podstawowych
RAZEM
3 307 638,50 121 947 274,48

W Programie Partnerskie Projekty Szkół-Comenius (PPS-Comenius) uczestniczyło
18 placówek (19 projektów), w tym:
- 7 szkół podstawowych (7 projektów),
- 4 gimnazja (4 projekty) oraz
- 7 szkół ponadgimnazjalnych (8 projektów).
221

Środki przeznaczone na realizację tych projektów wydatkowane zostały w szkołach
zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu i wyniosły odpowiednio: 810 Euro,
948 Euro, 1 060 Euro (wizyty przygotowawcze oraz seminarium kontaktowe), 15 000
Euro oraz 20 000 Euro w zależności od realizowanego projektu. W 2012 r. na konto
gminy wpłynęło 80% przyznanego dofinansowania na projekty realizowane w okresie
2012-2014. Środki przekazywane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
–Narodową Agencję Programu Comenius, w wysokości 80% dofinansowania w pierwszym
roku realizacji projektu. Pozostałe 20% zostaje przesłane po zaakceptowaniu Raportów
Końcowych. Do tego momentu brakujące środki zapewniane są przez Miasto Wrocław.
Dofinansowanie szkoły wykorzystały głównie na wyjazdy zagraniczne oraz na potrzeby
związane z realizacją projektów, w przeważającej większości na zakup materiałów
dydaktycznych, wyposażenie i usługi.
Wysokość dofinansowania projektów realizowanych w ramach PPS Comenius w roku 2012

Typ szkoły

Liczba
projektów

SP
G
PG
Razem

7
4
8
19

Kwoty dofinansowania
(Euro)
77 818
61 040
150 000
288 858

Liczba uczniów
biorących udział w
Projekcie
847
170
830
1 847

„Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym” jest projektem partnerskim,
realizowanym przez Elektroniczne Zakłady Naukowe we współpracy ze szkołami z Turcji,
Niemiec, Słowacji i Włoch w ramach Programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo
da Vinci Projekty Partnerskie w okresie od 01 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Łączna
wartość projektu wynosi 18 000 Euro. Środki przekazywane są przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci w wysokości 80%
dofinansowania w pierwszym roku realizacji projektu. Pozostałe 20% zostaje przesłane
po zaakceptowaniu Raportów Końcowych. Do tego momentu brakujące środki
zapewniane są przez Miasto Wrocław. Projekt ma się przyczynić do rozwiązania kwestii
„BEZPIECZEŃSTWA” w szkołach. W trakcie realizacji projektu porównane zostaną
systemy edukacji, jak i systemy bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu
zawodowym we wszystkich krajach partnerskich. W ramach projektu planowane jest
stworzenie zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska w szkołach zapewniającego
kształcenie zawodowe. Cele ogólne projektu: ochrona uczniów przed wypadkami w pracy
i chorobami zawodowymi, wykształcenie świadomości ryzyka zawodowego.
„Zdrowie w życiu zawodowym– kompetencja zdrowotna jako czynnik jakości”
jest projektem partnerskim realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych nr 5 oraz
Zespół Szkół Budowlanych we współpracy z Partnerami z Niemiec, Austrii i Węgier
w ramach „Programu Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci– transfer innowacji
w okresie od 01.10.2011r. do 30.09.2013r. Łączna wartość projektu wynosi 388 032,29
Euro. Budżet dla szkół polskich wynosi odpowiednio 19 548,90 Euro dla Zespołu Szkół
Budowlanych i 12 615,30 Euro dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 5. Środki przekazywane
są przez Koordynatora Projektu– Towarzystwo Berlińskie w wysokości 75%
dofinansowania. Pozostałe 25% kosztów stanowi wkład własny Partnerów.
W ramach projektu zaplanowano opracowanie podręcznika dla nauczycieli, instruktorów
zawodu i pracodawców wspomagającego propagowanie wiedzy z zakresu kompetencji
zdrowotnych, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, instruktorów zawodu
i pracodawców w zakresie stosowanych metod kształcenia w obszarze profilaktyki
prozdrowotnej oraz podniesienie świadomości zdrowotnej wśród uczniów. Celem
głównym projektu jest wskazanie kompetencji zdrowotnych jako czynnika jakości w życiu
zawodowym.
„Tradycyjne gry i zabawy z piłką w krajach Grupy Wyszehradzkiej” jest to projekt
partnerski realizowany przez Gimnazjum nr 18 w ramach Międzynarodowego Funduszu
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Wyszehradzkiego w okresie od marca 2011r. do kwietnia 2012r. Łączna wartość projektu
wynosi 10 000 Euro. Środki przekazywane są przez Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki w wysokości 50% dofinansowania, pozostałe 50% zostaje przesłane
przez FV po zaakceptowaniu sprawozdania finansowego. Do tego momentu brakujące
środki zapewniane są przez Miasto Wrocław. W projekcie biorą udział Partnerzy z Czech
i Węgier. Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie nauki wychowania
fizycznego, języka angielskiego oraz poznanie zwyczajów i kultury zagranicznych
partnerów.
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
W 2012r. rozpatrzono 145 wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych
pracowników,
z
czego
zrefundowano
koszty
kształcenia
104 pracodawcom na kwotę 684 160,65 zł za wykształcenie 144 uczniów;
103 uczniów odbywało szkolenie w formie nauki zawodu, a 41 odbywało szkolenie
w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
DOFINANSOWANIE DOWOZU UCZNIÓW
Na podstawie umów zawartych z przewoźnikami wyłonionymi w postępowaniu
przetargowym, kontynuowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do 20 placówek
oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 przy ul. Wejherowskiej 28
od 01 września 2012 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 , Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9–od 01 09.2012r. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 1 przy ul. Wejherowskiej 28, Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.
Nowodworskiej 78/82, Zespół Szkół nr 21 przy ul. Ignuta 28, Zespół Szkół nr 11 przy ul.
Grochowej 36/38, Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Janiszewskiego 14, Gimnazjum nr
28 przy ul. Zachodniej 2, Zespół Placówek Oświatowych nr 2 przy ul. Głogowskiej 30,
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Kowalskiej 105, Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy nr 11 przy ul. Kamiennej 99/101, Zespół Społecznych Integracyjnych
Szkół „Amigo” przy ul. Żelaznej 36, Dolnośląski Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących nr 13 przy ul. Kamiennogórskiej
16, Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji przy ul. Wejherowskiej 28, Szkoła
Przysposabiająca do Pracy przy ul. Wejherowskiej 28, Ośrodek Rehabilitacyjno–
Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Górnickiego 37a, Zespół Szkół nr 12
przy ul. Białowieskiej 74a, Zespół Szkoł nr 13 przy ul. Wołowskiej 9, Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 8 przy ul. Składowej 2-4, Dolnośląski Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących nr 12 przy ul. Dworskiej 8 oraz
Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 przy ul. Parkowej 27. Z
transportu skorzystało 248 uczniów, a jego koszt w roku 2012 wyniósł 2 178
741 zł.
BUDOWANIE
I MŁODZIEŻY

SPOŁECZEŃSTWA

OBYWATELSKIEGO

WŚRÓD

DZIECI

Wspierano szkoły w zakresie projektów budowania tożsamości Wrocławian;
dofinansowano uroczystości nadania imienia i sztandarów oraz uroczystości jubileuszowe
w 12 przedszkolach i 15 szkołach podstawowych, 4 szkołach ponadgimnazjalnych
oraz w Młodzieżowym Domu Kultury–Krzyki, na łączną kwotę 80 000 zł.
W ramach rozwijania edukacji regionalnej i ekologicznej: kontynuowano współpracę
z PTTK-Śródmieście i Zespołem Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy
organizacji XI edycji konkursu „Szkoła Promująca Turystykę”, w którym udział wzięły
następujące placówki: Przedszkola nr: 10, 27, 54, 62, 71, 84, 106, 109, 117, 136, 146,
149, ZSP nr 2, ZŻP nr 3; Szkoły Podstawowe nr: 1, 19, 37, 50, 51, 84, 107, 113;
Gimnazja nr: 1, 5, 13, 14, 15, 16, 31; Szkoły Ponadgimnazjalne: Zespół Szkół

223

Teleinformatycznych i Elektronicznych, Liceum Ogólnokształcące nr III. Na organizację
konkursu przeznaczono 10 000 zł.
- Kontynuowano współpracę z PTTK-Śródmieście i Gimnazjum nr 13 w zakresie
organizacji Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczo-Turystycznej Dolnego Śląska,
- Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie projektu
„Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci”. W VII edycji programu uczestniczyło 48
placówek oświatowych, tj. Przedszkola nr 6, 12, 16, 22, 28, 34, 41, 49, 50, 57, 61,
62, 64, 77, 80, 84, 92, 94, 102, 117, 123, 126, 149, 150; Szkoły Podstawowe nr: 22,
61, 63, 73, 83, 85, 93, 107, 118, Optimum, Polsko-Niemiecka; Gimnazja nr: 9, 14,
28, 25, 29, 34, Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1, 6, 8, 10, 14, Zespół Szkół
Budowlanych, Zaspół Szkół nr 3, Zespół Szkół Integracyjnych oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 10. Koszt całości przedsięwzięcia wyniósł 40 000 zł, z czego
dofinansowanie z WED–25 000 zł, a pozostałą część budżetu pokrył Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
- Realizowano program „Szare na zielone”, który obejmował: nasadzenia drzew,
krzewów i roślin okrywowych (w tym zielone ekrany, zieleń ozdobna), realizacje
elementów małej architektury związanej z zielenią (podpory do roślin, trejaże,
pergole, murki oporowe), zabiegi pielęgnacyjno-ratownicze na istniejącym
drzewostanie. W programie uczestniczyło 41 placówek oświatowych: Przedszkola
nr 25, 34, 41, 43, 59, 80, 90, 91, 94, 96, 113, 117, 121, 125, 140; Szkoły
Podstawowe nr 2, 28, 68, 80, 95, 107, 118, 119; Gimnazja nr 5, 15, 24, 30, 39;
Liceum nr VIII; Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1, 6, 7; Zespoły Szkół nr 4, 5, 11,
15, 22; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz Zespół Szkół Integracyjnych,
Zespół Placówek Ośąwiatowych nr 1 i Zespół Szkół Teleinformatycznych
i Elektronicznych. Środki finansowe wykorzystane w roku 2012
na realizację
programu to 700 000 zł,
- Realizowano edukację ekologiczną w specjalistycznych Ośrodkach Edukacji
Ekologicznej. Dofinansowano na kwotę 129 519 zł wyjazdy 2 971 uczniów
z 42 placówek (76 wnioski),
- Wspierano merytorycznie i finansowo autorskie programy edukacji ekologicznej w 15
placówkach (17 wniosków) dla 3 914 uczniów na kwotę 33 774 zł–Przedszkola nr 27,
66, 91, 104, 106; Szkoły Podstawowe nr 10, 38, 85, 90, 107, Terapeutyczna Szkoła
Podstawowa nr 119, Gimnazjum nr 7, 14, Zespół Szkół nr 13 i 24,
- Pod patronatem Prezydenta Wrocławia kontynuowano realizację międzyszkolnego
projektu edukacyjnego „Przyroda- a to ciekawe!”. W roku szkolnym 2011/2012
(od stycznia do czerwca) projekt był skierowany do uczniów klas „0” dwunastu szkół
podstawowych, a w roku szkolnym 2012/2013 (od września do grudnia) w projekcie
wzięło udział szesnaście szkół podstawowych. Budżet projektu wyniósł 169 000 zł.
Ogólnym celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów rozpoczynających
naukę w oddziałach „0” wiedzą matematyczno-przyrodniczą, poprzez zapewnienie
dodatkowych zajęć świetlicowych oraz terenowych z zakresu edukacji ekologicznej.
Zorganizowano i dofinansowano w wysokości 42 000 zł wrocławską edycję XVIII
Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
W Konkursie udział wzięło 42 osoby w kategoriach Ósemeczka i Ośmiu Wspaniałych
oraz zgłoszono 12 grup wolontariuszy w kategorii Zgłoszenia Grupowe. W kategorii
„Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” wybrano 8 osób ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz 3 osoby w kategorii „Ósemeczka”.
Liczba uczestników lokalnych edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
OGÓLNOPOLSKI SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW "OŚMIU WSPANIAŁYCH"
XV edycja
lokalna
2008/2009

XVI edycja
lokalna
2009/2010

XVII edycja
lokalna
2010/2011

XVIII edycja
lokalna
2011/2012

LICZBA ZGŁOSZEŃ ŁĄCZNIE
w tym:

44

59

42

53

ÓSEMKI

36

44

24

33

224

ÓSEMECZKI

3

8

3

8

GRUPOWE

4

7

15

12

POZA KONKURSEM

1

0

0

0

LICZBA SZKÓŁ ŁĄCZNIE
w tym:

28

30

24

26

LICZBA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2

5

3

5

LICZBA GIMNAZJÓW / w tym G
NIEPUBLICZNYCH
LICZBA SPG/ w tym SPG
NIEPUBLICZNYCH

11/0

15/1

12/1

10

15/0

10/0

9/0

11/1

LICZBA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH
w tym:

13

18

18

17

LAUREACI KONKURSU – ÓSEMKI

8

8

8

8

LAUREACI KONKURSU – ÓSEMECZKI

1

2

3

3

WYRÓŻNIENIA – Ósemki

2

4

4

3

WYRÓŻNIENIA – Ósemeczki

0

1

0

0

WYRÓŻNIENIA – Grupowe

2

3

3

3

BUDŻET

28300

34 000

36 000

42 000

Nagrody przyznane w konkursie na najlepszy samorząd uczniowski szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Wrocławia w roku 2012
Wysokość
nagrody
(zł)

Kategoria

Miejsce

Laureaci

Całokształt
działalności
(gimnazja)

I miejsce –
równorzędnie

Gimnazjum nr 14 za podejmowanie oryginalnych i
ciekawych pomysłów, związanych ze środowiskiem
lokalnym szkoły(debata o statucie szkoły, debata o
demokracji.
Gimnazjum nr 27 za konsekwencje w działaniu i
utrzymywanie wysokiego poziomu organizacji pracy
samorządu, za popularyzowanie dziennikarstwa
(wychowanie przez pisanie).
Gimnazjum nr 1 za kreowanie przedsięwzięć
kulturalnych, naukowych i innych, za podejmowanie
działań wolontarystycznych i charytatywnych, za
wspieranie i pomoc uczniom, za organizację
konkursów.
Gimnazjum nr 18 za działania na rzecz ochrony
środowiska, za pozytywne opinie innych organizacji.

5 000

Gimnazjum nr 31 za kreowanie przedsięwzięć
kulturalnych, naukowych i innych, za organizację
konkursów, za mnogość i różnorodność uroczystości i
spotkań, za ciekawą i ponadprzeciętną organizację
życia szkolnego, za wspieranie i pomoc uczniom.

3 000

Liceum Ogólnokształcące nr XII za wspólne
projekty samorządu uczniowskiego z organami
szkoły, za wspieranie i pomoc uczniom, za kreowanie
wydarzeń naukowych, kulturalnych i innych, za
pozytywne opinie innych organów szkoły.
Zespół Szkół Nr 1 za przedsięwzięcia angażujące
znaczną
część
społeczeństwa
szkolnego
w
podejmowane zadania, za podejmowanie działań
wolontarystycznych,
za
kreowanie
wydarzeń
naukowych, kulturalnych i innych, za rozwijanie
różnych zainteresowań uczniów.

4 000

I miejsce –
równorzędnie
II miejsce

III miejsce równorzędnie
III miejsce równorzędnie

Całokształt
działalności
(szkoły
ponadgimnazjalne)

II miejsce

III miejscerównorzędnie
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5 000

4 000

3 000

3 000

Najlepsza
inicjatywa
(gimnazja)

III miejscerównorzędnie

Zespół Szkół nr 3 za wspieranie i pomoc uczniom,
za kreowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i
innych, za aktywne działania na rzecz wolontariatu i
akcji charytatywnych, za rozpowszechnianie działań
mających na celu uatrakcyjnienie naukę historii
Wrocławia w społeczności szkolnej.

3 000

Społecznoobywatelska

Gimnazjum nr 1 -„Grzeczność nie jest nauką
łatwą ani małą”.

2 000

Społecznoobywatelska

Gimnazjum nr 7 - Zestaw 4 inicjatyw:
TV G7W czyli telewizja szkolna w Gimnazjum
nr 7 we Wrocławiu
Naszywki działaczy Rzeczpospolitej Szkolnej
Reaktywacja partii „Zdrowa 7”
Z historią i tradycją za pan brat
Gimnazjum nr 29 - Projekt: „Bezpieczny
internet”.

2 000

Liceum Ogólnokształcące nr XI – „ Dni
psychożyczliwości w Jedenastce”. Inicjatywa,
która propaguje życzliwość ii wolontariat wśród
młodzieży.
Liceum Ogólnokształcące nr XII – „Tydzień
Kultury
Kubańskiej
w
ramach
projektu
MultiCulti”.

2 000

Organizacyjna
Najlepsza
inicjatywa
(szkoły
ponadgimnazjalne)

Społecznoobywatelska
Społecznoobywatelska

2 000

2 000

Łącznie

40 000

W
konkursie
na
najlepszy
samorząd
uczniowski
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Wrocławia wyróżniono 13 projektów z 11 szkół w 2 kategoriach–
całokształt działalności i najlepsza inicjatywa. Łącznie wysokość nagród wyniosła
40 000zł.
PROJEKTY
EDUKACYJNE
WE
WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI JEDNOSTKAMI

Z

ORGANIZACJAMI

Wspierano szkoły w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży. W pozyskiwaniu
dofinansowania dla 20 projektów realizowanych w 13 wrocławskich szkołach
współpracowano z organizacją międzynarodową „Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży”. W wymianie polsko-niemieckiej uczestniczyli uczniowie 5 gimnazjów
(Gimnazja nr: 7, 16, 19, 23, 27) i 8 szkół ponadgimnazjalnych (Licea Ogólnokształcące
nr: III, IV, XII, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół
Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 oraz Zespół Szkół Gastronomicznych).
Wysokość dofinansowania projektów realizowanych w ramach wymiany polsko-niemieckiej
2011

2012

Liczba
zrealizowanych
projektów w
szkołach
publicznych

Kwoty
dofinansowa
nia
(zł)

Liczba
placówek

Liczba
uczniów
wrocławskich
szkół

Liczba
zrealizowanych
projektów w
szkołach
publicznych

Kwoty
dofinanso
wania
(zł)

G

11

42 118

5

228

7

32 766

SPG

11

35 005

8

282

13

37 458

RAZEM

22

77 123

13

510

20

70 224

Typ szkoły

W ramach współpracy międzynarodowej dofinansowano:
- wyjazd dwóch uczniów na Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych
i Logicznych w Paryżu– kwota w wysokości 2 000 zł,
- udział uczniów klas dwujęzycznych z językiem francuskim z Gimnazjum 30 oraz 34
w wymianie językowej w ramach współpracy między miastami partnerskimi WrocławPoitiers,
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wyjazd drużyny 3 uczniów i opiekuna z Gimnazjum nr 1 na Szkolne Mistrzstwa Świata
w tenisie stołowym ISF 2012 we Włoszech,
- wizytę Hiszpanów biorących udział w Projekcie Comenius 2011-2013-Szkoła
Podstawowa nr 74,
- wyjazd uczniów Zespołu Szkół nr 22 na wymianę młodzieży szkolnej z II Srednja
Skola z Konjic (Bośnia i Hercegowina),
- udział uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Konkursie Kreatywności Odyseja
Umysłu w Petersburgu,
Organizacje pozarządowe uzyskały dofinansowanie na realizację następujących
projektów edukacyjnych:
-

Środki finansowe przekazane przez Gminę Wrocław w roku 2012 na realizację projektów
edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe
Lp.

Projekty edukacyjne

Kwota dotacji

Liczba projektów

266 150

14

0

1

1.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

2.

Przygotowanie i prowadzenie szkoły
międzynarodowej oraz zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów szkoły

3.

Edukacja Ekologiczna dzieci i młodzieży

8 415

1

4.

Wsparcie dla Rodzin Polskich ze Wschodu

9 140

1

5.

Wsparcie edukacji uczniów wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości

57 250

1

6.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z
autyzmem (ze spektrum autyzmu)

65 000

1

7.

Tutoring opiekuńczy we wrocławskich szkołach

97 949

1

RAZEM

503 904

20

Dofinansowano realizację projektów i przedsięwzięć edukacyjnych, uroczystości,
konkursów i olimpiad, w tym m.in.:
- organizację 19. Sesji Regionalnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland
odbywającej się w siedzibie EIT+, SWPS i sali sesyjnej Rady Miejskiej,
a organizowanej przez Liceum Ogólnokształcące nr VII,
- obchody 18–lecia Parlamentu Modzieży Wrocławia,
- projekt edukacyjny „Spotkania z Muzyką” organizowany przez Elektroniczne Zakłady
Naukowe,
- projekty organizowane przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII tj. XI Ogólnopolski
Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda” oraz XII
Przegląd Kultury Młodych „Przekręt”,
- IX edycję Wrocławskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego ENGLISH
MASTER 2012 organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 80,
- pobyt 14 tu uczniów Gimnazjum nr 3 w obozie sportowo–szermierczym w Polanicy
Zdrój,
- nagrody dla placówek biorących udział w Wielkiej Nagrodzie Wrocławia.
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ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CZASU WOLNEGO
Zorganizowano wypoczynek zimowy, z którego skorzystało ok. 9 654 uczniów. Na ten
cel przekazano z budżetu Miasta kwotę 499 962 zł, z tego na:
- organizację zajęć otwartych w 59 szkołach– 150 541 zł; uczniowie uczestniczyli
w zajęciach
rekreacyjno-sportowych,
plastycznych,
muzyczno-tanecznych,
świetlicowych i warsztatach komputerowych,
- organizację półkolonii zimowych w 29 szkołach i placówkach– 349 421 zł,
- zorganizowano półkolonie w czasie ferii letnich w 25 szkołach i placówkach.
Z wypoczynku skorzystało około 4 348 uczniów. Na ten cel przeznaczono z budżetu
Miasta kwotę 505 058 zł.
W ramach półkolonii
oraz otwartych sal
zorganizowane zostały m.in. wyjścia
do muzeów, kin, teatrów, warsztaty plastyczne oraz wyjście na lodowisko
i do aquaparku. Placówki oświatowe organizują zajęcia warsztatowe m.in. teatralne,
muzyczne, taneczne, ceramiczne, sportowe oraz wokalne.
Kontynuowano realizację Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus
trzy i jeszcze więcej”. Udostępniono bezpłatne sześć basenów szkolnych dla rodzin
wielodzietnych. Przygotowano łącznie, w każdym tygodniu, 168 miejsc na basenach,
z których skorzystało w 2012r. 111 rodzin tj. 763 osoby.
W ramach działalności 4 Młodzieżowych Domów Kultury z zajęć pozalekcyjnych
skorzystało (łącznie z imprezami masowymi) 52 184 dzieci i młodzieży. Koszt
funkcjonowania MDK-ów wyniósł 8 257 287 zł.
Średnio 7 478 uczniów z 37 wrocławskich szkół i placówek oświatowych korzystało
z oferty i realizowało zajęcia we Wrocławskim Centrum Treningowym Spartan
na podstawie umowy przygotowanej przez Wydział Edukacji , obejmującej okres
od stycznia do marca 2012. Wydatkowano 826 360 zł na zajęcia sportowe obejmujące
naukę jazdy na łyżwach. Zajęcia zostały zrealizowane w liczbie 566 godzin lekcyjnych.
POPRAWA STANU
I PLACÓWEK

BEZPIECZEŃSTWA

ORAZ

ESTETYKI

SIEDZIB

SZKÓŁ

W roku 2012 priorytetem działań prowadzonych przez Wydział była modernizacja
i poprawa stanu bezpieczeństwa budynków szkolnych oraz budowa nowej bazy
kształcenia. W sposób ciągły prowadzono działania zmierzające do oszczędności z tytułu
zużycia mediów w placówkach oświatowych. Zrealizowano remonty i inwestycje na łączną
kwotę około 40 mln zł.
Realizacja programów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Programy
Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli:
- zakończono adaptację pomieszczeń przy ul. Komuny Paryskiej 44-46 oraz
wybudowano plac zabaw na terenie SP 2 na potrzeby Przedszkola nr 35
- Rozpoczęto budowę 8 oddziałowego przedszkola przy ul. Semaforowej (os.
Brochów)
- Zakończono remont i przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 7 i
8 oraz Piłsudskiego 14 dla utworzenia 3 oddziałowego przedszkola (obecnie
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 13)
- zmodernizowano system grzewczy w Przedszkolu nr 50 przy ul. Dyrekcyjnej (
I etap przebudowy budynku)
- Przebudowano i wyremontowano blok żywienia w Przedszkolu nr 96 przy al.
Pracy
- Wykonano prace przygotowawcze w celu utworzenia przedszkoli modułowych w
6 placówkach (SP nr 9 ul. Nyska, SP nr 28 ul. Grecka, SP nr 82 ul. Blacharska, SP
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Całkowity
koszt
inwestycji (zł)
936 704
78 959
750 225
2 398
523 760
1 339 200

nr 95 ul. Starogajowa, SP nr 99 ul. Głubczycka, G nr 2 ul. Gorlicka)
Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych:
- zrealizowano II etap budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 16 przy
ul. Wietrznej w tym: blok dydaktyczny klas IV – VI, blok sportowy, bibliotekę z
czytelnią

16 034 605

- rozpoczęto przebudowę Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul.
Januszowickiej/ Kutnowskiej na potrzeby zespołu szkolno – przedszkolnego –
wykonano wycięcie drzew i przyłączenia

137 625

- wykonano remont dachu części wyższej budynku z wyburzeniem wieżyczki
obserwacyjnej oraz wymiana pozostałych okien i drzwi wejściowych w Zespole
szkolno- Przedszkolnym nr 7 przy ul. Koszykarskiej

257 300

- zakończono nadbudowę (jedno skrzydło dydaktyczne części szkoły
podstawowej) budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 przy
ul. Stanisławowskiej

4 366 339

- przygotowano dokumentację na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr
20 przy ul. Kamieńskiego oraz na przebudowę kuchni, przebudowę sanitariatów
w istniejącym budynku szkoły i zagospodarowanie terenu , wykonano przebudowę
sieci ciepłowniczej

464 753

- rozpoczęto rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul.
Inflanckiej (wykonano adaptację pomieszczeń po mieszkaniach służbowych dla
potrzeb placówki - etap I)

603 027

- wykonano przebudowę świetlików ściennych wraz z remontem pomieszczeń na
elewacji zachodniej i północnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy
ul. Horbaczewskiego oraz wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na
elewacji południowej, zachodniej i północnej

217 992

- Wykonano przebudowę sanitariatów w budynku szkoły podstawowej w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym nr 18 przy ul. Poznańskiej oraz wykonano
dokumentację na termomodernizację elewacji, remont wejścia i patio,
przebudowę mieszkań dla potrzeb szkoły i remont placu przed budynkiem szkoły
Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów:
- zakończono przebudowę i remont pomieszczeń piwnic oraz I i II piętra
Gimnazjum nr 15 przy ul. Jedności Narodowej wraz z wymianą instalacji c.o.
i wod.-kan. w całym budynku oraz wykonano wymianę parkietu w auli szkoły
Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół ponadgimnazjalnych:
- rozpoczęto remont i przebudowę elewacji ceglanych w budynku głównym
Liceum Ogólnokształcącego nr VII przy ul. Kruczej z częścią dachu i
kominów oraz remont pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, budynku bloku
sportowego i łącznika
- wykonano przebudowę i remont dachów w Zespole Szkół Gastronomicznych
przy ul. Kamiennej : budynku głównego szkoły, łącznika pomiędzy budynkiem
szkoły i bursą, bursy, auli, łącznika między budynkiem szkoły i aulą wraz z
remontem części elewacji wschodniej i zachodniej oraz balkonu
- zakończono przebudowę i remont budynku warsztatów (budynek C i łącznik z
budynkiem B) wraz z wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami w Centrum
Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej
Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych:
- zakończono remont i przebudowę basenu wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej.

447 118

1 623 239

499 760

628 200

7 029 573

3 967 375

W celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc przedszkolnych w jednostkach oświaty
w roku szkolnym 2012/13 wykonano remonty pomieszczeń w:
- Zespole Żłobkowo–Przedszkolnym nr 1 przy ul. Dźwirzyńskiej - 1 dodatkowy oddział,
- Przedszkolu nr 77 – 6 dodatkowych oddziałów,
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- Przedszkolu nr 150 przy ul. Ignuta - 1 dodatkowy oddział,
- Przedszkolu nr 121 przy ul. Tramwajowej -1 dodatkowy oddział,
- budynku POI przy ul. Borowskiej – 3 dodatkowe oddziały,
- Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Świętokrzyskiej – 5 dodatkowych oddziałów,
w sumie za kwotę ok. 2 000 000 zł.
Natomiast w celu zwiększenia liczby pomieszczeń na potrzeby dydaktyczne wykonano
remonty pomieszczeń w:
- Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej –1 dodatkowe
pomieszczenie dla potrzeb „zerówki”,
- Szkole Podstawowej nr 118 przy ul. Bulwar Ikara –3 dodatkowe pomieszczenia
dla potrzeb „zerówki”,
- Zespole Placówek Oświatowych nr 1 przy ul. Wałbrzyskiej –1 dodatkowe
pomieszczenie dla potrzeb „zerówki”,
- Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej – 2 dodatkowe pomieszczenia na świetlicę
szkolną,
- Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej – 1 dodatkowe pomieszczenie
na świetlicę szkolną,
- Szkole Podstawowej nr 98 przy ul. Sycowskiej - 1 dodatkowe pomieszczenie
dla potrzeb „zerówki”,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Koszykarskiej – 1 dodatkowe
pomieszczenie dla potrzeb „zerówki”,
za kwotę ok. 1 500 000 zł.
W ramach „małych projektów” inwestycyjnych i remontów:
- dostosowano za kwotę ok. 2 000 000 zł. pomieszczenia w 6 lokalizacjach na potrzeby
dodatkowych oddziałów przedszkolnych ,
- wyremontowano dachy w 9 placówkach za kwotę 1 309 782 zł. Przez okres 6 lat,
w efekcie realizacji PROGRAMU DACHY wyremontowano dachy w 57% placówek,
- wyremontowano blok żywienia w 2 placówkach za kwotę 292 198 zł,
- wyremontowano pomieszczenia pracowni technologii gastronomicznej w 1 placówce
za kwotę 446 835 zł dostosowując pracownie i istniejące instalacje do wymagań
wynikających z planowanego wyposażenia pracowni w nowe urządzenia
gastronomiczne,
- wykonano remont i naprawę instalacji odgromowych w 8 placówkach za kwotę
14 277 zł,
- dokonano wymiany lamp wewnętrznych i zewnętrznych w 12 placówkach za kwotę
72 800 zł
- wykonano dokumentację na modernizacje i remonty przewidziane do realizacji
w latach następnych dla 8 placówek,
- 1 315 napraw i remontów awaryjnych na łączną kwotę 2 849 000 zł. Najczęściej
usuwane awarie dotyczyły naprawy dachów, instalacji wodno-kanalizacyjnej
i instalacji elektrycznej.
Niezależnie, placówki wykonały m.in. następujące remonty ze środków przyznanych
przez Wydział Edukacji:
- remont pomieszczeń oraz dostosowanie do potrzeb dydaktycznych– 15 placówek
za kwotę 467 200 zł,
- remont podłóg lub wymianę posadzek–21 placówek za kwotę 243 200 zł,
- wymianę stolarki drzwiowej, wymianę oświetlenia, malowanie pomieszczeń, naprawę
lub wymianę ogrodzeń, remont kotłowni, instalacji odgromowej, wymianę osłon
grzejnikowych, remont toalet, remont windy, remont chodnika, remont pracowni
chemicznej– razem 35 placówek za kwotę 347 500 zł,
- wymianę okien-6 placówek za kwotę 87 700 zł oraz 200 000 zł w ramach
dofinansowania z GFOŚ. W okresie 7 lat, w efekcie realizacji PROGRAMU WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ całkowicie wymieniono okna w około 76% placówek, natomiast
w około 20% placówek wymieniono więcej niż 50% okien,
- dokonały zakupu wyposażenia do nowych miejsc dydaktycznych przeznaczonych
do działalności edukacyjno-wychowawczej za kwotę około 1 500 000 zł.
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W 2012 r. wykonano 2 boiska za kwotę 1 470 248 zł w następujących placówkach:
Wykaz boisk o sztucznej nawierzchni wykonanych w roku 2012
Lp

Placówka

Rodzaj boiska

Kwota (zł)

1

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3
ul. P. Skargi

Boisko z EPDM do koszykówki

499 847

2

Gimnazjum nr 7
ul. Kolista

W ramach środków „ Orlik-2012”-sztuczna trawa + boisko
o nawierzchni poliuretanowo-kauczukowej+ zaplecze

970 401

RAZEM

1 470 248

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM OŚWIATOWYM
Administrowano 70 mieszkaniami zlokalizowanymi w budynkach placówek
oświatowych (stan na 31 grudnia 2012 r.). W zasób placówek przekazano łącznie
11 mieszkań. Prowadzono 18 umów (stan na 31 grudnia 2012 r.): 7 umów na dzierżawę
gruntów oświatowych, 11 umów na niepubliczną działalność oświatową. Z tytułu
zawartych umów zaplanowano w roku 2012 dochód w wysokości 871 500 zł netto.
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W ramach działań dążących do racjonalizacji zużycia mediów w placówkach oświatowych
podjęto następujące działania:
- kontynuowano program „Zdalnego Monitoringu Zużycia Energii i Mediów”.
Od 2011r. programem było objętych 208 placówek. Program umożliwił placówkom
osiągnięcie oszczędności z tytułu zużycia energii i mediów dzięki świadomemu
korzystaniu z mediów, możliwości bieżącego monitorowania zużycia energii i wody
oraz dostosowaniu energii zamówionej do faktycznych potrzeb szkoły.
- We współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej utworzono Grupę Energetyczną
w celu dokonania zakupu energii elektrycznej. Do Grupy weszły wszystkie jednostki
oświatowe, które mają indywidualne umowy na energię elektryczną (223 jednostki
oświatowe; 312 punktów pomiarowych). W rezultacie podjętych działań zdecydowano
o rozdzieleniu umów kompleksowych oraz przeprowadzono przetarg na dostawę
energii elektrycznej dla wszystkich jednostek w Grupie Zakupowej. Nowe umowy
zostaną podpisane w 2013 r.
- W ramach realizacji projektu „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych”
wybrano Konsultanta, który przygotował uproszczone audyty energetyczne dla
267 budynków oświatowych. Następnie do dalszych analiz finansowych wybrano
218 obiektów, w których stwierdzono znaczący potencjał ograniczenia zużycia
i kosztów mediów energetycznych. W kolejnym kroku wytypowano 70 obiektów,
w których prace termomodernizacyjne mogą zostać pokryte z uzyskanych
oszczędności. Z tych obiektów wybrano 21, najbardziej efektywnych ekonomicznie dla
których w 2013 r. zostanie wybrany Operator. Do obowiązków Operatora będzie
należało przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych a następnie takie zarządzanie
energią, aby uzyskane dzięki tym działaniom oszczędności pokryły koszty inwestycji.
Planuje się podpisanie umowy z Operatorem w trybie Porozumienia PublicznoPrywatnego.
W ramach realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna szkoła”,
Gmina otrzymała w 2012r. dofinansowanie:
- 54 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w 5 szkołach podstawowych (SP nr 20,
ZSP nr 16, ZSP nr 2, SP nr 50, SP nr 64),
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-

-

1 011 600 zł na utworzenie placów zabaw w 11 szkołach (SP nr 3, SP nr 8, SP nr 9,
ZSP nr 5, SP nr 23, ZSP nr 12, ZS nr 15, SP nr 73, SP nr 85, SP nr 93, ZPO 2).
Po przeprowadzonych
procedurach
przetargowych
wykorzystana
kwota
to:
683 267,48 zł.
Jako wkład własny na utworzenie i modernizację placu zabaw Gmina przeznaczyła
683 267,50 zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
realizowane są między innymi działania dotyczące doposażenia istniejących punktów
przygotowywania lub wydawania posiłków. W roku 2012 z rezerwy celowej budżetu
państwa Gmina otrzymała 228 900 zł na zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń
do kuchni. Z dotacji skorzystało 27 placówek (ZŻP1, P1, P6, P18, P27, P30, P35, P41,
P47, P48, P49, P50, P61, P62, P77, P88, P91, P95, P113, P121, P150, SP82, SP84,
SP109, ZSP5, ZSP16, G28).
Przystosowanie nowych miejsc dydaktycznych do działalności edukacyjno-wychowawczej
obejmowało również zakup wyposażenia. W związku z tym, Wydział Edukacji
przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę mebli biurowych oraz
szkolnych i przedszkolnych, sprzętu: komputerowego, TV, agd i aparatów telefonicznych,
tekstyliów
(dywanów,
śpiworów,
wyrobów
włókienniczych)
oraz
urządzeń
multimedialnych do wskazanych jednostek oświaty, łącznie dla 18 placówek. Łącznie
na zakup w/w sprzętu i wyposażenia wydatkowano 810 678 zł.
Wydział Edukacji wspólnie z Biurem Sportu, Turystyki i Rekreacji realizuje program
„Bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym sal gimnastycznych
przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”.
Programem objęte są szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimanzjalne.
Zakończono dwa projekty unijne:
- projekt „Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego nr I
przy ul. Poniatowskiego 9– Etap II”
W ramach Projektu wykonano: modernizację budynku liceum obejmowała m.in.
remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, renowację
elewacji, przebudowę ciągów pieszo-jezdnych, chodników oraz miejsc postojowych,
naprawę ogrodzenia, wykonanie oświetlenia terenu, budowę boiska do koszykówki
z dodatkową funkcją siatkówki i streetballa. Łączna wartość inwestycji: 4 434 733,47
(całkowita wartość projektu razem z promocją), wkład Miasta – 1 911 228,87 zł,
kwota dofinansowania – do 2 523 504,60 zł.
- projekt „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 15 przy ul. Jedności
Narodowej 117 wraz z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjnosportowe– Etap II”
W ramach projektu realizowane były następujące zadania: modernizacja budynku
głównego i sali gimnastycznej m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej, naprawa elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych; wykonanie
robót zewnętrznych tj.: naprawa ogrodzenia; zagospodarowanie terenu tj.: naprawa
nawierzchni placów, wykonanie chodników, budowa placyku betonowego z
wykonaniem zadaszenia na pojemniki na odpady stałe oraz stojaki na rowery,
modernizacja istniejących boisk. Łączna wartość inwestycji – 4 928 409,38 zł
(całkowita wartość projektu razem z promocją), wkład Miasta: 2 123 996,23 zł, kwota
dofinansowania– do 2 804 413,15 zł.
OBSŁUGA
ZAKŁADOWEGO
DLA
PRACOWNIKÓW
ORAZ
OŚWIATOWYCH WROCŁAWIA

FUNDUSZU
EMERYTÓW
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ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
I
RENCISTÓW
PLACÓWEK

PLANOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W związku z naliczaniem odpisów na ZFŚS zweryfikowano dane ponad 4 500 emerytównauczycieli będących w ewidencji scentralizowanej obsługi Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (aktualizacja wysokości oraz numeru świadczenia, adresu
zamieszkania). Jednocześnie zebrano informację ze 125 placówek o wysokości
pobieranych świadczeń przez emerytów-nauczycieli.
Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2012
Lp.
1

Zadanie

Kwota

Pomoc socjalna, w tym:

Liczba świadczeń

959 860

1 973

1.1

zapomogi losowe

613 550

1 220

1.2

zapomogi socjalne

346 310

753

dofinansowanie do wypoczynku

5 074 400

6 451

Razem pozycje 1,2

6 034 260

8 424

Pożyczki mieszkaniowe, w tym:

12 962 885

2 341

10 816 900

2 192

2 145 985

149

18 997 145

10 765

16 094

8

2

a.
3
3.1

remontowe

3.2

budowa domu/kupno mieszkania
Razem pozycje 1,2,3

b.

Umorzenia z tytułu śmierci pożyczkobiorcy

Środki na pomoc zdrowotną wydatkowane w rozdziałach budżetowych określonych wg typów
jednostek oświatowych w roku 2012
Typ placówki

Kwota

Liczba świadczeń

Przedszkola

117 916

323

Szkoły podstawowe

368 400

1 016

25 100

68

157 380

425

66 200

176

734 996

2 008

Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne i internaty
Placówki specjalne
Razem

Windykacja pożyczek mieszkaniowych - w związku z prowadzoną windykacją spłat
pożyczek mieszkaniowych zaktualizowano dane o zadłużeniu 422 osób będących
dłużnikami na początku 2012r. Suma niespłaconych pożyczek wyniosła 738 269 zł.
W stosunku do tych osób zastosowano ponaglenia telefoniczne oraz wezwania i
powiadomienia listowne.
PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI
OŚWIATOWYMI

ZARZĄDZANIA

SZKOŁAMI

I

PLACÓWKAMI

W 2012 r. trwała realizacja Projektów zwanych Wrocławska Edukacja,
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
- „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą”
–obejmował zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji
we wszystkich wrocławskich placówkach oraz budowę wspólnej aplikacji wspierającej
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-

szkoły (zarządzanie finansami i zasobami oświatowymi, przygotowanie organizacji
pracy szkoły, zarządzanie danymi uczniów, nabór elektroniczny do szkół i placówek).
Całkowita wartość projektu wynosi 17 024 319 zł.
„Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” zakładał stworzenie
platformy edukacyjnej, która będzie źródłem informacji o stanie edukacji w Gminie
Wrocław, będzie pełnić funkcje informacyjną, komunikacyjną i integracyjną. Projekt
obejmował zakup infrastruktury informatycznej oraz system bezpieczeństwa danych
i budowę oprogramowania (system analiz budżetowych, księga jakości pracy szkół,
elektroniczny dziennik, miejski system biblioteczny i platforma edukacyjna, portal
oświatowy). Całkowita wartość projektu wynosi 11 465 338 zł.

W ramach Projektów zwanych Wrocławska Edukacja powstał Zintegrowany System
Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Wrocławską Oświatą, który zakłada wdrożenie
następujących modułów:
- Platformy edukacyjnej - Moodle jest to środowisko nauczania zdalnego za pomocą
sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Rolą Moodle jest
gromadzenie, wspomaganie tworzenia oraz organizowanie w postaci kursów
materiałów dydaktycznych. Zadaniem tego systemu jest udostępnianie kursów i
monitorowanie działań użytkowników w kursach. W zależności od swoich uprawnień,
użytkownicy Moodle mają różne zadania do wykonania w tym systemie i dostęp do
różnych funkcji:
Wspierają konstruktywną, społeczną edukację (współpraca, ćwiczenie, krytyczne
przemyślenia).
Mogą być wykorzystane zarówno dla zajęć prowadzonych w pełni on-line jak i jako
uzupełnienie tradycyjnych zajęć.
Prosty, ektywny interfejs dla przeglądarek internetowych.
Użytkownicy sami tworzą swoje profile na kontach (mogą zamieszczać swoje
zdjęcia, informacje o wybranych kursach w których uczestniczą).
Użytkownicy mogą komunikować się ze sobą za pomocą wiadomości wysyłanych
przez platformę edukacyjną.
Prowadzący może określić prace (zadania), które uczniowie mają przygotować
w formie elektronicznej i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania,
projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen.
Prowadzący mogą ręcznie skreślać osoby z kursu, jeśli chcą.
Prowadzący ma pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami kursu.
Wybór formatu kursu, takiego jak tygodniowy, tematyczny, towarzyski oraz
format SCORM (standardowe kontruowanie platform e-learningowych).
Elastyczny zbiór składowych kursów: fora, quizy, ankiety, zadania, bibliografie,
czat, głosowanie, lekcje, scorm, słownik pojęć, warsztaty, wikipedia (tworzenie
bazy wiedzy na temat konkretnego kursu w platformie edukacyjnej).
Wszystkie oceny za fora, quizy oraz zadania mogą być zebrane na jednym
ekranie(oraz ściągnięte jako jeden arkusz).
Platforma pozwala wygenerować raport z konkretnego kursu, określonej daty,
wybranych uczestników kursu oraz wybranych składowych kursu.
Użytkownik może tworzyć foldery i gromadzić w nich swoje pliki.
- Portalu Oświatowego
- Systemu Zarządzania Placówką - Obszary SZP (zarządzanie placówką,
zarządzanie uczniem) oparte są na centralnej bazie czterech globalnych rejestrów:
rejestrze jednostek,
dzieci i młodzieży,
nauczycieli i pracowników placówki,
rodziców/opiekunów prawnych.
Wykorzystanie pojedynczej bazy danych wspólnej dla wszystkich komponentów
zapewnia ścisłą ich integrację. W każdym z modułów występuje kilka ról
użytkowników, w zależności, od których udostępniany jest różny zakres
funkcjonalności. Zestawienie modułów w obszarze zarządzania uczniem i zarządzania
szkołą:
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Globalny rejestr dzieci i młodzieży,
Globalny rejestr jednostek,
Nabór,
Sekretariat,
Globalny rejestr rodziców/prawnych opiekunów,
Arkusz Organizacyjny,
Globalny rejestr nauczycieli i pracowników placówek,
Egzaminy Zewnętrzne,
Dziennik elektroniczny,
Planowanie lekcji,
Księga zastępstw,
Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia,
Moduł raportowy.

-

Zintegrowanego Miejskiego Systemu Bibliotecznego
W ciągu całego roku Bibliotekarze Systemowi zorganizowali i przeprowadzili
kompleksowe szkolenia z zakresu podstaw bibliotekoznawstwa, formatu Marc 21 oraz
powstającego Systemu Prolib M21 dla wszystkich chętnych bibliotekarzy. W
szkoleniach z obsługi i podstawa programu Prolib M21 wzięli udział wszyscy
nauczyciele bibliotekarze wrocławskich placówek oświatowych. W dodatkowych
szkoleniach z formatu Marc 21 wzięło udział 95 osób. W rekapitulacji podstawowych
zasad opracowywania zbiorów wzięło udział 30 nauczycieli bibliotekarzy. Dodatkowo
wszyscy pracujący w bibliotekach szkolnych mieli możliwość konsultacji
z Bibliotekarzem Systemowym odpowiedzialnym za opracowywanie i funkcjonowanie
całego Miejskiego Systemu Bibliotecznego.
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Platformy Pocztowej z Komunikatorem
Systemu ERP– Finanse, Budżet, Zasoby, Kadry, Płace, Księgowość.
Nowy wrocławski system edukacyjny będzie nie tylko w pełni zinformatyzowany
i zapewni Wrocławianom dostęp do elektronicznych usług edukacyjnych,
ale również usprawni wszystkie procesy zarządzania placówkami oświatowymi.

Kontynuowano program „Dziennik elektroniczny” w tym projekt „SMS do rodziców”.
Aktualnie dziennik elektroniczny funkcjonuje w 62 placówkach, w tym w 25 szkołach
podstawowych, 20 gimnazjach oraz 17 szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie 30 szkół
posługuje się wyłącznie dziennikiem elektronicznym, w tym 6 szkół
podstawowych, 11 gimnazjów oraz 13 szkół ponadgimnazjalnych.
Kontynuowano wdrażanie projektu przekazania obsługi finansowo-księgowej ze szkół
i placówek oświatowych do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich. Z usług Zarządu
Obsługi Jednostek Miejskich korzysta już 65% (154) wrocławskich jednostek oświaty.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie sposobu prowadzenia ewidencji
księgowej we wszystkich jednostkach wrocławskiej oświaty, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Wrocław. Wśród zalet obsługi centralnej należy wymienić:
jednolitość działania i informacji, możliwość rozwiązywania problemów w dużym gronie
specjalistów oraz niższy koszty obsługi finansowej. Projekt zakłada etapowe przeniesienie
obsługi finansowo-księgowej ze szkół i placówek oświatowych, dzięki czemu zapewniona
będzie ciągłość realizacji przedmiotowych zadań w jednostkach oświatowych. W 2012 r.
scentralizowano 25 jednostek. Zakończenie projektu przewidziano na 2014 r.
Zorganizowano 33 konkursy na stanowisko dyrektora szkół/placówek, w tym:
- 5 konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola (w Przedszkolach nr: 30, 58, 80,
109, 136),
- 6 konkursów na stanowisko dyrektora szkół podstawowych (w Szkołach
Podstawowych nr: 2, 20, 22, 84, 98, 119),
- 1 konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
- 2 konkursy na stanowiska dyrektora w nowoutworzonych Zespołach SzkolnoPrzedszkolnych nr 13 i 18,
- 12 konkursów na stanowiska dyrektorów szkół gimnazjalnych (w Gimnazjum nr 6, 8,
14, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 34),
- 2 konkursy na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół (Zespół Szkół 11 i 21),
- 2 konkursy w nowoutworzonych Zespołach Szkół nr 7 i 10,
- 2 konkursy na stanowiska dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych (Zespole Szkół nr 24
i Lotniczych Zakładów Naukowych),
- 1 konkurs w nowoutworzonym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
W związku ze zmianą ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty dokonano
oceny pracy 33 dyrektorów szkół i placówek. Przygotowano wnioski i wystąpiono o
przyznanie Nagrody Ministra Edukacji dla 3 dyrektorów, Medalu Komisji Edukacji
Narodowej dla 1 dyrektora, Nagrody Kuratora Oświaty dla 9 dyrektorów. Nagrodę
Ministra Edukacji otrzymało 2 dyrektorów, a Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał
1 wnioskowany dyrektor. Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał Nagrodę Kuratora 7
dyrektorom. Prezydent Wrocławia przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktycznowychowawcze dla 49 dyrektorów i 99 nauczycieli.
Trzykrotnie przeprowadzono akcję zbierania i scalania danych z 682 szkół i placówek
oświatowych za pomocą wymaganego ustawowo Systemu Informacji Oświatowej.
Do zbierania danych według stanu na 31 marca, 10 i 30 września wykorzystano łączność
internetową. Akcja objęła 315 podstawowych jednostek publicznych oraz 325 jednostek
niepublicznych. System Informacji Oświatowej służy do uzyskiwania danych niezbędnych
do prowadzenia polityki edukacyjnej, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji
oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.
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Na stronie internetowej www.nauczycielpraca.wroc.pl funkcjonuje „Oświatowy Rynek
Pracy”–poświęcony nauczycielom, którzy szukają pracy we Wrocławiu; na stronach
serwisu dyrektorzy szkół i placówek oświatowych ogłaszają wolne miejsca pracy
dla nauczycieli, natomiast nauczyciele, którzy szukają pracy we Wrocławiu, mogą
zostawić swoją ofertę na Tablicy Ogłoszeń Nauczycieli.
Kontynuowano współpracę z 4 zespołami konsultacyjnymi, składającymi się
z koordynatorów na każdym poziomie kształcenia, których zadaniem jest
reprezentowanie środowiska nauczycielskiego przy konsultacjach zagadnień oświatowych.
Tematami spotkań z koordynatorami w roku 2012 były: zasady, kryteria rekrutacji
i wnioski po zakończeniu rekrutacji, zmiany organizacji pracy oddziałów przedszkolnych,
w szkołach podstawowych, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powyżej 8 godzin, organizacja
żywienia w formie cateringu w szkołach podstawowych i gimnazjach.

KULTURA
Rok 2012 dla kultury Wrocławia to przede wszystkim kolejny etap prac związanych
z przyznaniem miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Aby zintensyfikować
działania przygotowujące miasto do realizacji zadań wynikających z przyznania tego
tytułu stworzono nową instytucję kultury Biuro Festiwalowe Impart 2016.
Do najważniejszych jego działań należy programowanie, produkowanie i koordynowanie
a także przygotowywanie i realizowanie programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016
Rok 2012 we wrocławskiej kulturze to też zmiany kierownictwa, a co za tym idzie
koncepcji działania, dwóch ważnych dla miasta scen teatralnych. Stanowiska dyrektorów
objęli w Teatrze Współczesnym Pan Marek Fiedor a we Wrocławskim Teatrze Lalek
Panowie Janusz Jasiński z Jakubem Kroftą.
EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016
W pierwszym półroczu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury zostało zrealizowanych
szereg przedsięwzięć wynikających z działań statutowych BF Impart 2016. Przede
wszystkim współorganizowano przedsięwzięcia przewidziane w aplikacji zgłoszonej
w ramach kandydowania Wrocławia do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
w roku 2016. Najważniejsze z działań to projekty realizowane w ramach wątków
tematycznych: Piękno w polu widzenia, Otwieranie przestrzeni, Intymność piękna, wśród
których znalazły się m.in. takie przedsięwzięcia jak: Muzealne Spotkania Pokoleń
Dzień Babci i Dziadka jako okazja do integracji międzypokoleniowej i skorzystania z
bogatej oferty ponad 20 muzeów, które z tej okazji udostępniły swoje zbiory
zwiedzającym za darmo lub za symboliczną opłatą. W inicjatywie wzięły udział muzea z
Wrocławia i regionu Dolnego Śląska.
Wykluczeni z Kultury to wspólna inicjatywa instytucji Wrocław 2016 i Centrum Kultury
Wrocław-Zachód. Celem dwudniowej konferencji i debat otwartych było zagadnienie
szeroko rozumianego problemu „wykluczenia z kultury”. Ważnym tematem były
szczególne rozwiązania technologiczne, które mają przeciwdziałać wykluczeniu
z kultury osób niewidzących (projekcje filmowe z audio deskrypcją).
Współorganizacja finału i rozdania nagród kulturalnych „Szczyt kultury, Dom dla sztukisztuka dla domu, XXI Festiwal Maj z Muzyką Dawną, Art of Improvisation Festival,
Czytanie w Ciemnościach, Polish Cinema for Beginners, Eklektik Session, Fonosfera, Splot
Szewska, Pink Piknik, Warsztaty djSHOP.PL Workshop Day 2012, film „Za to że żyjemy,
czyli punk z Wrocka.
Znaczącym wydarzeniem była realizacja w maju przedsięwzięcia „Via Cultura” czyli
podróży
po
mieście
szlakiem
wrocławskiej
kultury
(instytucjonalnej
i pozainstytucjonalnej) zorganizowanego w związku z otrzymaniem przez Wrocław w dniu
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10 maja oficjalnej nominacji do tytułu ESK 2016. W realizację wydarzenia zaangażowało
się ponad 30 instytucji (w tym instytucji kultury, klubów, zespołów muzycznych),
organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych.
Systematyczne działania były prowadzone w związku z realizacją projektu Future City
Jobs dofinansowanego przez British Council. Projekt jest realizowany we współpracy z
pięcioma międzynarodowymi partnerami z Glasgow, Pragi, San Sebastián, Södertälje
oraz Tallinna.
W 2012 r. Impart po raz 19 był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu NON SOLA
SCRIPTA– Wrocławskie Lato Organowe. 9 koncertów składających się na program
imprezy zostało zrealizowanych w terminie od 08 lipca do 02 września 2012 r. Podczas
dwóch miesięcy festiwalowych prezentacji gościliśmy artystów z Polski a także
z Niemiec, Belgii, Włoch i Chorwacji. Kierownictwo artystyczne festiwalu sprawował jego
pomysłodawca
profesor
Andrzej
Chorosiński
–
dyrektor
Stowarzyszenia
Międzynarodowych Festiwali Organowych z siedzibą w Paryżu, profesor klas organów w
warszawskiej i wrocławskiej Akademii Muzycznej.
W roku 2012 Teatr Piosenki zrealizował 37 spektakli muzycznych, recitali i koncertów w
tym 3 spektakle wyjazdowe na festiwale spektaklu pt. ”Leningrad” do Częstochowy,
Katowic , Dzierżoniowa. W ramach Teatru Piosenki odbywały się promocyjne koncerty
i recitale młodych ,uzdolnionych laureatów ogólnopolskich festiwali piosenki artystycznej
pt. „Przed premierą” rekomendowanych przez Jana Poprawy i Bogusława Sobczuka. Na
scenie Teatru Piosenki gościli wybitni artyści reprezentujący nurt piosenki aktorskiej
Edyta Geppert ,Janusz Radek, Jacek Bończyk, Olga Bończyk , Mariusz Lubomski , Iwona
Loranc, Piotr Machalica ,Stanisława Celińska, Katarzyna Groniec byli laureaci Festiwalu
Piosenki Aktorskiej.
Ogółem 2012 r.
Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Liczba
współorganizowanych (w
tym wynajem sal) i
zrealizowanych
przedsięwzięć
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8.
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9.

Impreza plenerowa

1

2000

10.

Inne przedsięwzięcia
Suma
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255

0
54 366

MUZYKA
WYDARZENIA DOFINANSOWANE W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
AVANT ART FESTIVAL
02-07 października 2012 r.
Piąta edycja festiwalu skoncentrowana została na prezentacji muzyki i sztuki niemieckiej.
Podczas 6 dni zaprezentowano 3 polsko-niemieckie koprodukcje performatywne,
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18 projektów muzycznych, 6 filmów o muzyce, instalację recyklingową Social Up Spacing
oraz wystawę plakatów. Ponadto odbyła się dwudniowa „Debata o Kulturze” oraz akcja
literacka „Czytanie w ciemnościach”. Wystąpili m.in. legenda muzyki–DAF, Moritz von
Oswald Trio, Peter Brotzmann & Defibrillator, FM Einheit oraz artyści wytwórni RasterNoton i Project: Mooncircle.
XVI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ „WIECZORY W ARSENALE”
29 czerwca–15 lipca 2012 r.
Organizator: Fundacja Dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA.
Dyrektor Artystyczny: Jan Stanienda
Tegoroczna edycja Festiwalu Wieczory w Arsenale po raz kolejny ułożyła się w
hasłem WIECZORY NARODÓW. Wrocławskiej publiczności zaprezentowano
Litewski, Kolumbijski, Portugalski, Fiński i Bułgarski. Wystąpili m.in. Lukas
Geniušas, Kwartet Vertavo, Jesús Rodríguez González, Telmo Pires, Grupa
i Kwartet Tempera.

cykl pod
Wieczór
i Petras
MoCarta

WROCLOVE FESTIVAL
09 czerwca–21 czerwca 2012 r.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”
Prezentacja gwiazd muzyki pop i reggae podczas „Święta Wrocławia”. Wystąpili
m.in Gentelman, Tanita Tikaram i Steven Marley.
ETHNO JAZZ FESTIVAL
Impreza całoroczna
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”
Prezentacja wyjątkowych i oryginalnych projektów muzycznych stylistycznie oscylujących
wokół jazzu i muzyki etnicznej. W minionym sezonie muzycznym wystąpili m.in. Atom
String Quartet, Amjad Farid Sabri, Leszek Możdżer i Motion Trio, Grażyna Auguścik
i Paulinho Garcia, Tomatito, Ive Mendes, Tinariwen, Stacey Kent, Richard Bona, Pat
Metheny, Patricia barber i Candy Dulfer.
XI WROCŁAW INDUSTRIAL FESTIVAL
08-11 listopada 2012 r.
Festiwal poświęcony sztuce industrialnej, z naciskiem na jej dźwiękowo-muzyczną
odsłonę. Jest jedną z najważniejszych tego typu imprez w Europie. Festiwal corocznie
przyciąga do Wrocławia publiczność z całej Europy. W 2012 r. wystąpili: Boyd Rice/ Non,
The Klinik 11, 7jk, Ait!, Ddaa, The Juggernauts, La Nomenklatur, Nonstate, Portion
Control, Radio Royal, Rome, Sardh, Scattered Order, Section 25, Tzolk'in, Winterkälte,
Wieloryb.
15. WROCŁAWSKI FESTIWAL GITAROWY–GITARA 2012
10 października-08 listopada 2012 r.
Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe
Dyrektor Artystyczny: Krzysztof Pełech
Ideą Festiwalu jest zaprezentowanie szerszej publiczności niezwykłej różnorodności
stylów, repertuaru oraz gatunków muzyki gitarowej–od gitarowej klasyki czy dawnej
muzyki lutniowej, poprzez tradycję sztuki flamenco, aż po muzykę latynoską oraz jazz. W
2012 r. wystąpili: Ultra High Flamenco, Ultra High Flamenco, Ana Vidović, Christian
Heimel, Zehnder-Preisig Duo, Marta Kratochvilova, John McLaughlin & The 4th Dimension
i Tommy Emmanuel.
FESTIWAL AKUSTYCZNEJ AWANGARDY „ENERGIA DŹWIĘKU 6”
13-14 lipca 2012 r.
Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art.
Dyrekcja Artystyczna: Arkadiusz Bagiński, Maciej Frett.
Prezentacja twórców muzycznej awangardy elektro akustycznej i neo-folkowej. Koncerty
tegorocznej edycji zorganizowane zostały na dziedzińcu galerii BWA Awangarda.
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Wystapili: Blurt, Jack Dupon, Light Corporation, Ghedalia Tazartes, Pumajaw, Haight
Ashbury.
XXIII SPOTKANIA Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ I MUZYKĄ FOLK SZANTY WE
WROCŁAWIU
01-04 marca 2012 r.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”
Jeden z najważniejszych i najstarszych festiwali muzyki żeglarskiej w Polsce. Prezentacja
czołówki wykonawców muzyki szanty i folk z całej Polski. Podczas festiwalu odbywa się
również konkurs dla młodych wykonawców. Zwycięzca prezentuje się podczas koncertu
finałowego i zapraszany jest do udziału w koncercie laureatów kolejnej edycji imprezy.
VII WIECZORY ORGANOWE I BOŻEJ OPATRZNOŚCI
29 lipca-02 września 2012 r.
Festiwal Wieczory Organowe u Bożej Opatrzności od sześciu lat wpisuje się w kalendarz
wydarzeń kulturalnych Wrocławia. Repertuar koncertów zorientowany jest na
promowanie muzyki organowej wśród mieszkańców Wrocławia i regionu. Koncerty
odbywają się na zabytkowym instrumencie Johanna Steinmayera z 1924 r. W 2012 r.
wystąpili: Joachim Grubich, Christoph Bossert, Thomas Lennartz, Arkadiusz Bialic,
Ireneusz Wyrwa i Susi Ferfoglia.
PODWODNY WROCŁAW–PRZYSTANEK NADODRZE II
01-02 czerwca 2012 r.
Organizator: Fundacja ERDO
Główną ideą festiwalu jest stworzenie szerokiego spektrum wrocławskiej sztuki,
począwszy od koncertów, poprzez wystawy, performance, spektakle, pokazy video art,
instalacje, pokazy mody, prezentacje sceny literackiej. W 2012 r. działania artystyczne
odbyły się na terenie Browaru Mieszczańskiego i Przystani Pegaz. Podczas koncertów
festiwalowych wystąpili: Oszibarck, Digit All Love, Natural Dread Killaz, Kariera i Kapitan
Nemo.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR WOJSKOWYCH SIŁ POWIETRZNYCH
21-24 czerwca 2012 r.
Organizator: Wojskowym Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „SWAT” Udział
w festiwalu wzięło blisko 300 muzyków z 6 orkiestr Sił Powietrznych z Polski i USA.
Nieodpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia muzyczne Festiwalu zgromadził na
wrocławskiej Pergoli około 10-cio tysięczną grupę widzów. Dodatkową atrakcją stały się
indywidualne, godzinne koncerty orkiestr w godzinach popołudniowych, które odbywały
się w dniu 22 i 23.06. 2012r. w wybranych miejscach Wrocławia, w tym również we
Wrocławskiej Strefie Kibica. Wybrane spośród przygotowanych i zaprezentowanych przez
orkiestry (szczególnie krajowe) programów, wykorzystywane były podczas odbywających
się w dniu 24.06.2012r. we Wrocławiu uroczystości kościelnych (msze święte) oraz
lokalnych uroczystościach oficjalnych (np. uroczysta sesja Rady Miejskiej, wprowadzenie
radnych Wrocławia do Ratusza)
POZOSTAŁE WYDARZENIA
- XIV Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA
- XXII Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Karolek”
- Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie we Wrocławiu”
- 39. Festiwal Barbórkowy Chórów Akademickich
- Hobbitowe Spotkania Muzyczne
- KoRepetycje muzyczne
- Cykl koncertów Live Jazz&Łykend
- Wieczory Złotnickie
- XI Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów Debiuty 2012
- Wieczory Tumskie
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III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego
we Wrocławiu
Koncerty Hawdalowe
Festiwal Kultury Kresowej
Break Boundaries By Breaking
IX Międzynarodowy Festiwal Tańca Dawnego PAWANA 2012

WYDARZENIA DOFINANSOWANE W INNYM TRYBIE
THANKS JIMI FESTIVAL- GITAROWY REKORD GUINNESSA 2012
01-02 maja 2012 r.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław“
Podczas jubileuszowej, 10. edycji, na wrocławskim Rynku 7273 gitarzystów pod dyrekcją
Leszka Cichońskiego ustanowiło nowy rekord Guinnessa wykonując wspólnie utwór „Hey,
Joe" Jimiego Hendrixa. Gwiazdami festiwalu byli zespół Europe i Marcus Miller & Band.
FESTIWAL KULTURY ETNO I REGGAE ONE LOVE SOUND FEST 2012
17 listopada 2012 r.
Organizator: Stowarzyszenie Planeta Młodych.
Największy halowy festiwal reggae w Europie. Koncerty festiwalu corocznie gromadzą
wielotysięczną publiczność zarówno z Polski jaki i z zagranicy. Na scenie głównej
wystąpili m.in. Max Romeo, Mr. Vargas, Promoe, Marika & Spokoarmia, Junior Stress &
Sun El Band.
POZOSTAŁE WYDARZENIA
- Koncert „Nadzieja” z udziałem wrocławskich jazzmanów, 20.03.2012.
- Koncert Krzysztofa Jabłońskiego, Kameralnego Chóru Męskiego Cantilena oraz
Młodzieżowej Akademii Musicalowej, 03.03.2012.
- Koncert z udziałem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Alana
Urbanka, 10.04.2012.
- Koncert zespołu Huelgas Ensemble pod dyrekcją Paula van Nevela, 16.05.2012.
- II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”,
23-25.03.2012.
- Koncert na wrocławskim Rynku związany ze zdobyciem przez Wrocław tytułu
Europejskiej stolicy Kultury z udziałem: Urszuli Dudziak, Natalii Lubrano, Zespołu
„Papadram”, 11.05.2012.
- Festyn Militarny „Operacja Zachód” 01-03.06.2012.
- Koncerty zespołów wrocławskich w Strefie Kibica: Janek Samołyk (10.06.2012),
Sinusoidal (11.06.2012), Sami Swoi (16.06.2012), Piosenki z musicalu „Hair”
(17.06.2012), Joao (23.06.2012), B.Luz. Band (30.06.2012).
- Koncert zespołu renesansowego Bornus Consort, 19.07.2012 r.
- Koncerty Wrocławskiego Zespołu Solistów RICORDANZA, 18.11.2012, 19.12.2012.
- III Koncert na Tekach, 4.10.2012.
- Pax et bonum per musicam–IX Międzynarodowy Festiwal Muzycznych Spotkań
Kultury, 05–14.10.2012.
- XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, 14-21 października 2012.
NAGRANIA DLA TV, RADIA, PŁYTY CD I DVD
- płyta CD Natalii Lubrano „R.E.S.P.E.C.T”
- płyta CD Magdaleny Kulig i Magdaleny Blum „Elegie”
- płyta CD Kuba Stankiewicz Quartet „Spaces”
- płyta CD „Dźwięki z odzysku”
- płyta CD zespołu Kariera „Kołysanki”
- płyta CD Janka Samołyka „Problem z wiernością”
- płyta CD zespołu Phonos ek MECHANES „C+-”
- płyta CD duetu SULTAN HAGAVIK „9 Symphonies– Kikazaru pleasures”
- płyta CD Sławomir Kupczak „Report”
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płyta CD zespołu Soundrise „Niemen Nieznany”
płyta DVD z koncertu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
wydawnictwo internetowe koncertu „Majaki” zespołu Kormorany

ZAMÓWIENIA DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH
Marcin Bortnowski–utwór na orkiestrę smyczkową i klawesyn. Zamówienie
z przeznaczeniem dla festiwalu Musica Polonica Nova 2012
Paweł Hendrich–utwór na orkiestrę symfoniczną. Zamówienie z przeznaczeniem dla
festiwalu Musica Polonica Nova 2012
PROMOCJA MUZYKI W KRAJU
INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI
-

-

-

-

I

ZA

GRANICĄ

ORAZ

WSPÓŁPRACA

Z

Tournee Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej po Stanach Zjednoczonych. Orkiestra
odbyła 15 koncertów z towarzyszeniem Garricka Ohlssona, pod dyrekcją Jacka
Kaspszyka
Koncert orkiestry Filharmonii Wrocławskiej podczas inauguracji Belgrade’s Spring
Piano Festival
Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej w Festiwalu Światowe Dni Muzyki w Zagrzebiu
2 Koncerty Orkiestry Leopoldinum w Radio Kulturhaus w Wiedniu
2 Koncerty Orkiestry Leopoldinum w Thonon we Francji
Koncerty Kwartetu im. W. Lutosławskiego w Belgii
Współpraca Festiwalu Jazztopad z London Jazz Festival, Molde Jazz Festival, North
Sea Jazz Festival oraz Jazz Sous Les Pommier Festiwlau w ramach projektów
JazzPlaysEurope oraz Take Five Europe
Występy Chóru Filharmonii Wrocławskiej na festiwalach w Wielkiej Brytanii
uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Kultury w Festiwalu World Music Days 2013
w Belgii
promocja Wrocławia podczas w/w festiwalu poprzez udział w konferencji ISCM oraz
zorganizowanie razem z Instytutem Polskim w Brukseli 4 koncertów wrocławskiego
zespołu Karbido z projektem „Stolik”
nawiązanie współpracy z Ambasadą Hiszpanii, w kontekście realizacji wspólnych
przedsięwzięć kulturalnych od roku 2013.

WSPÓŁPRACA Z OPERĄ WROCŁAWSKĄ
Na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego dofinansowano
Festiwal Opery Współczesnej. Zaprezentowane zostały następujące dzieła: „Anioły
w Ameryce” Petera Eatvosa, „Tajemnica Sinobrodego” do muz. P. Glassa i H. M.
Góreckiego, „Ogród Marty” C. Duchnowskiego, „Pułapka” Z. Krauzego, „La liberta chiama
la liberta” E. Knapika.
MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
MUZYKI
Koncerty
(ogółem)

Średnia frekwencja w % lub
średnia liczba widzów na 1
koncert

Liczba widzów
ogółem

Teatr Muzyczny „Capitol”

186

83,66%

56 044

Filharmonia Wrocławska

139

372

51 715

Wratislavia Cantans

27

207

5 592

Musica Polonica Nova

11

187

2 048

8

236

1 893

Wydarzenia i instytucje

Jazztopad

242

Forum Musicum

3

80

240

bd

bd

12 1845

3 (dni)

766 (dziennie)

2 300

Wrocławscy Kameraliści

31

264

8 180

Przegląd Piosenki Aktorskiej

56

89,12%

10 667

ODA Firlej

46

197

9 062

Projekt Śpiewająca Polska
Festiwal Asymmetry

NAJCIEKAWSZE PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE INSTYTUCJE
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
-

-

-

-

-

W 2012 r. Filharmonia Wrocławska zorganizowała 139 koncertów.
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej występowała z wieloma dyrygentami gościnnymi,
m.in. z Vladimirem Kiradijevem, Gabrielem Chmurą, Paulem McCreeshem czy
Andrzejem Kosendiakiem. Zespół nagrał również płytę CD z utworami patrona
Filharmonii, Witolda Lutosławskiego.
Orkiestry Kameralna Leopoldinum wykonała 43 koncerty. Występowała we Wrocławiu,
Wiedniu, Warszawie i różnych miastach Francji. Zespół wydał następujące płyty CD:
koncerty Vivaldiego i Piazzoli, utwory Ernsta Kreneka, utwory Leosa Janacka.
Wrocławska Orkiestra Barokowa zagrała 12 koncertów, w tym we Wrocławiu, Koninie,
Głogowie, Warszawie i różnych miastach Czech. Wydali płytę CD „Bella mia fiamma”
z Olgą Pasiecznik jako solistką.
Chór Filharmonii Wrocławskiej wykonał 26 koncertów, nagrał płytę CD z Bobem
Chilcottem. Występował podczas festiwali: Festiwalu Muzyki Johna Cage’a, Musica
Polonica Nova, Wratislavia Cantans, Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę,
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej, Międzynarodowym Festiwalu i
Konkursie Indywidualności Muzycznych.
Rozpoczęcie projektu edukacyjnego „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”
–w sumie odbyło się 238 spotkań z rodzicami.

OŚRODEK DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH FIRLEJ
W 2012 r
Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu zrealizował 84
przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, w tym 43 koncerty muzyczne,
2 międzynarodowe festiwale muzyczne oraz 10 wystaw fotograficznych. Z oferty
kulturalnej ODA „Firlej” skorzystało ponad 17 tysięcy widzów.
FESTIWAL ASYMMETRY 4.0
Czwarta edycja festiwalu odbyła się w dniach 03–05 maja 2012 r. w Browarze
Mieszczańskim. Na 3 scenach festiwalowych wystąpili m.in: Sleep, Red Fang, A Storm of
Light, Black Tusk, Amenra, Coilguns, Earthship, Æthenor, The Ocean, Obake, Mombu,
Metazen. W ramach Asymmetry Festival 4.0. odbyło się spotkanie z dyrektorami
europejskich festiwali muzycznych z Ukrainy, Estonii, Francji, Szwecji, Finlandii, Białorusi,
Niemiec i Holandii. Festiwal Asymmetry 4.0 pozyskał 35 patronów medialnych, ukazało
się 55 publikacji prasowych i 380 internetowych dotyczących tego wydarzenia.
Partnerami projektu były wrocławskie instytucje kultury i rekreacyji m.in. Muzeum
Narodowe, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Architektury, Centrum Sztuki Wro, Galeria
BWA, Wrocławski Park Wodny.
FESTIWAL UA/PL ALTERNATIVE MUSIC MEETINGS
Festiwal odbywał się we Lwowie w klubie Dzyga 17 października 2012 r. oraz w Kijowie w
Klubie Muzycznym „Divan” w terminie 19 i 20 października 2012 r. W ramach festiwalu
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zrealizowane zostało 12 przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych–dodatkowo powstała
polsko-ukraińska produkcja artystyczna „ShockolaD&Sinusoida Project”. Festiwal miał 19
patronów medialnych. W ramach prezentacji polskiej sceny alternatywnej wystąpili: The
Kurws, Baaba feat Gaba Kulka, 60 Minut W Kijowie w ramach festiwalu przeprowadzono
Konkurs Neuro Music, jego celem było wyłonienie najlepszego, ukraińskiego zespołu
muzycznego lub wykonawcy, który w swojej twórczości przekracza granice stylistyczne i
buduje własną tożsamość artystyczną. Z pośród 183 zgłoszonych do konkursu zespołów,
32 zakwalifikowało się do 2 etapu. W wyborze piątki uczestników koncertu finałowego
udział brali internauci, którzy oddali ponad 80.000 głosów. Konkurs wygrał zespół
Kakaxa, który wystąpi w dniach 01-04 maja 2013r na międzynarodowym festiwalu
Asymmetry 5.0 we Wrocławiu.
Najważniejsze koncerty w 2012 r.: Mitch&Mitch, Digit All Love, Tides From Nebula,
R.U.T.A, Jarboe i Thaw, Mamiffer i Menace Ruine, Alpenglow III, Blinded, dEUS, Portico
Quartet.
MIEJSCE DLA SZTUKI W FIRLEJU
Cykl wystaw fotograficznych prezentujący prace m.in. Pawła Bajewa, Damiana Chrobaka,
Pawła Piotrowskiego, Marty Szelewy, Piotra Pietrygi, Jakuba Kamińskiego, Norberta
Ptaka, Rafała Karcza i Tomka Lazara.
WROCŁAWSCY KAMERALIŚCI
-

-

W 2012 r. chór Cantores Minores Wratislavienses wykonał 13 koncertów (m.in.
we Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni, Gliwicach, Świdnicy, Rybniku i Jeleniej Górze).
Wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach oraz na
festiwalu Legnica Cantat.
Zespół Ars Cantus wystąpił na pięciu koncertach we Wrocławiu, Starym Sączu, Gdyni,
Sosnowcu i Warszawie. W 2012 r. ukazała się jego płyta z wrocławską muzyką
weselną XVII wieku „Musica Gratulatoria”.

TEATR
MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TEATRU
WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY
Wrocławski Teatr Współczesny Premiery Ogółem spektakle Ogółem liczba widzów
Spektakle

3

209

24 079

Inne przedsięwzięcia

8

221

25 576

Premiery:
„WEDŁUG BOBCZYŃSKIEGO” na motywach Gogolowskiego „Rewizora”, reż. Agata
Duda-Gracz; Duża Scena; premiera: 14 stycznia 2012 r.
„DAWNO TEMU W ODESSIE, czyli prawdziwa historia króla żydowskich
gangsterów”, scenariusz i reż: Łukasz Czuj, Scena na Strychu, premiera: 25 lutego
2012 r.
„HOPLA, ŻYJEMY” Krystyny Meissner, reż. Krystyna Meissner, Duża Scena, premiera:
29 czerwca 2012 r.
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WROCŁAWSKI TEATR LALEK
Wrocławski Teatr Lalek

Premiery Ogółem spektakle Ogółem liczba widzów

Spektakle

4

315

48 032

Koncerty

0

-

0

Wystawy

1

-

608

453

-

67 681

inne przedsięwzięcia

Premiery:
AFRYKAŃSKA PRZYGODA Reżyseria: Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński,
scenografia: Jolanta Brejdak Muzyka: Paweł Dudzik, Obsada: Patrycja Łacina-Miarka,
Edyta Skarżyńska, Tomasz Maśląkowski, Premiera: 28 kwietnia 2012 r., Miejsce
realizacji: Wrocławski Teatr Lalek, Scena na Piętrze, Liczba uczestników: 58
PODŁOGOWO Reżyseria: Janka Jankiewicz-Maśląkowska, Tomasz Maśląkowski,
Konsultacja scenograficzna: Mateusz Mirowski, Obsada: Janka Jankiewicz-Maśląkowska,
Tomasz Maśląkowski Prapremiera: 05 maja 2012r. na Scenie Inicjatyw Aktorskich;
Miejsce realizacji: Wrocławski Teatr Lalek, Scena Kameralna Liczba uczestników: 87
ANTYZWIASTOWANIE Reżyseria: Bartosz Szydłowski, Scenografia, kostiumy i
reżyseria światła: Małgorzata Szydłowska, Muzyka: Marcel Chyrzyński, Multimedia:
Dawid Kozłowski, Obsada: Grzegorz Mazoń, Paulina Skłodowska, Dominik Stroka
Prapremiera: 26 maja 2012 r., Miejsce realizacji: Wrocławski Teatr Lalek, Duża Scena
Liczba uczestników: 192
PACAN–HISTORA O MIŁOŚCI Reżyseria: Jakub Krofta, Scenografia: Zoja Zupková
Muzyka: Vratislav Šrámek, Choreografia: Libuša Bachratá Obsada: Irmina Annusewicz,
Aneta Głuch-Klucznik, Marta Kwiek, Patrycja Łacina-Miarka, Grzegorz Mazoń, Sławomir
Przepiórka, Marek Tatko, Józef Frymet, Krzysztof Grębski, Marek Koziarczyk, Konrad
Kujawski Prapremiera: 24 listopada 2012 r., Miejsce realizacji: Wrocławski Teatr Lalek,
Duża Scena Liczba uczestników: 254
Udział w dwóch festiwalach teatralnych
- 16 maja 2012 r. spektakl „Piękna i Bestia” został zaprezentowany podczas
52. Kaliskich Spotkań Teatralnych;
- 11 października 2012 r. - spektakl „Śmieszny Staruszek” na Różewicz Open Festiwal
w Radomsku.
INSTYTUT IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO
Instytut im. Jerzego
Grotowskiego
Spektakle
Liczba wydarzeń ogółem
-

Premiery Ogółem spektakle

Ogółem liczba widzów

0

10

790

49

-

14 109

Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Świat Miejscem Prawdy" (październik-grudzień
2012)
Wydanie książki Tadashiego Suzukiego "Czym jest teatr?"
Prezentacje zagraniczne Teatru ZAR (Edynburg, Chicago, Sibiu w Rumunii)
Wykłady i spotkania robocze w ramach Otwartego Uniwersytetu (projekt całoroczny)
Wydanie czwartego i piątego numeru internetowego czasopisma "Performer"
Sesje pracy w ramach Seminarium Badawczego Technik Aktorskich Anatolija
Wasiljewa (w ramach programu Masters in Residence)
Sesje projektu "Dynamika metamorfozy"
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-

Cykl projekcji filmowych w ramach Kina Teatralnego oraz Kina Mistrzów
Sesje pracy grupy Studio Matejka (projekt całoroczny)
Rozwinięcie dzialalności CafeTHEI- nowej siedziby Instytutu Grotowskiego
Powstanie angielskiej strony grotowski.net
Sesje pracy oraz wyprawy Teatru ZAR związane z projektem "Armine"

Udział w Festiwalach teatralnych, nagrody - Spektakl „Cesarskie cięcie” został
nagrodzony statuetką Herald Angel oraz nagrodą Total Theatre na tegorocznym
festiwalu Fringe w Edynburgu.
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
Teatr Muzyczny Capitol
Spektakle
Przegląd Piosenki Aktorskiej

Premiery

Ogółem spektakle

Ogółem liczba widzów

4

106

37 862

16

51

9 302

Premiery:
„Jerry Springer–The Opera” 24 marca 2012 r. gościnnie w Sali Koncertowej Radia
Wrocław Polska prapremiera musicalu miała miejsce na otwarcie 33. Przeglądu Piosenki
Aktorskiej
„Sex machine” 25 maja 2012 r., Mała Scena TM Capitol Tegoroczna premiera na Małej
Scenie–kameralny spektakl według scenariusza i w reżyserii Tomasza Mana
„Zaczarowane podwórko” 01 czerwca 2012 r. gościnnie w Studio TVP Wrocław.
Przedstawienie teatru tańca z wierszami Danuty Wawiłow. Autorem scenariusza i
choreografem jest Jacek Gębura
„Ja, Piotr Rivière, skorom już zaszlachtował siekierom swoją matkę, swojego
ojca, swoich braci, swoje siostry i wszystkich sąsiadów swoich” 9 listopada 2012
r. Gościnnie w Studio TVP Wrocław. Autorskie przedstawienie Agaty Dudy-Gracz.
Produkcje premierowe na 33. PPA
- „Plugawe oko poety”– Koncert Finałowy
- „Tak jest!”-piosenki Jacques’a Brela– Koncert Galowy 33. PPA
- „Jerry Springer- The Opera”– spektakl, który wszedł do repertuaru TM CAPITOL
(opisany w poprzednim punkcie)
- II Etap Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki oraz spektakle Nurtu OFF Przeglądu
Piosenki Aktorskiej
- Born To Die. Urodzeni, aby umrzeć
- do my sły rze czy wi sto ści
- Koncert Życzeń
- Matka Gyubala Wahazara
- PR:O:BA cz. 1
- PR:O:BA cz. 2
- Przyrzecze
- Retrospekcje własne
- Safari Zebra
- TV LAB
- Wytrzymaj jeszcze dzień
- The Jazz Statues
INNE PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
W SFERZE TEATRU
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STOWARZYSZENIE KULTURY TEATRALNEJ „PIEŚŃ KOZŁA”
Teatr Pieśń Kozła
Liczba wydarzeń ogółem

Premiery Ogółem spektakle

-

38

Ogółem liczba widzów

5 720

Prezentacje Teatru Pieśń Kozła spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno w
Polsce, jak i zagranicą (prezentacje spektakli Macbeth i Pieśni Leara w Edynburgu /
Szkocja oraz w Mexico City / Meksyk), promując Wrocław jako nowoczesny ośrodek
sztuki teatralnej. Za szczególny sukces zespołu należy uznać odbiór spektakli Teatru
Pieśń Kozła na Fringe Festival w Edynburgu. Tegoroczny Fringe Festival odbywał się od
03 do 28 sierpnia, pokazano na nim 2 695 spektakli różnych grup artystycznych, zaś
łącznie, mając na uwadze wszystkie pokazy odbyło się 42 096 wydarzeń kulturalnych,
które zaprezentowano blisko dwumilionowej publiczności. Teatr Pieśń Kozła rozpoczął
festiwal od prezentacji spektaklu Macbeth.
Nagrody
Pieśni Leara uhonorowane zostało aż trzema prestiżowymi nagrodami:
nagrodą FRINGE FIRST, która jest najstarszą i najważniejszą nagrodą Festiwalu
przyznawaną przez dziennik The Scotsman najbardziej nowatorskim festiwalowym
projektom;
nagrodą HERALD ARCHANGEL (przeznaczoną nie tylko dla artystów prezentujących się
podczas Fringe Festival, lecz także Edinburgh International Festival, The Jazz & Blues
Festival oraz The Edinburgh International Book Festival.
Teatr Pieśń Kozła został wybrany spośród 2500 teatrów a przyznawane są jedynie 3 tego
rodzaju nagrody.);
SPECIAL AWARD przyznawaną przez komisję MUSICAL THEATRE MATTERS AWARDS dla
spektakli wyróżniających się umiejętnościami z zakresu teatru muzycznego.
Pieśni Leara zajęły również 1. miejsce (spośród 2 500 spektakli) w rankingu
wszystkich spektakli teatralnych wystawianych w Edynburgu prowadzonym przez „The
List", a także zdobyły nominację do Total Theatre Award. Zebrały szereg
entuzjastycznych recenzji od największych autorytetów prasowych sztuki teatralnej,
w tym maksymalną liczbę punktów w kategorii teatr spośród 6 na 8 opiniujących festiwal
tytułów prasowych.
- Liczba artystów zaangażowanych w realizację spektaklu Macbeth– 8
- Liczba widzów na spektaklach Macbeth– 860
- Liczba spektakli Macbeth- 9
- Liczba artystów pracujących przy projekcie Pieśni Leara– 16
- Liczba pokazów pracy w toku i pokazów spektaklu Pieśni Leara– 26
- Liczba widzów na pokazach pracy, premierze i spektaklach Pieśni Leara– 4500
- Liczba studentów MA in Acting– 12
- Liczba pokazów spektaklu dyplomowego studentów MA in Acting– 9
- Liczba widzów na pokazach spektaklu dyplomowego studentów MA in Acting
pt. Drawing on Schulz w Polsce i zagranicą– 622
- Liczba uczestników projektu artystyczno-badawczego Oriri– 8
- Liczba pokazów pracy pt. We Will Leave Only Bone: Reflections of Eurydice– 3
- Liczba widzów na pokazach pracy pt. We Will Leave Only Bone: Reflections
of Eurydice– 294
- Liczba widzów na uroczystym podsumowaniu projektu „Małe Ojczyzny”–spektakl
„Pomnę, pomnę…”– 120
- Liczba pokazów pracy nad początkową fazą spektaklu pt. Wiśniowy sad (prezentacja
koncertów pt. Portrety Wiśniowego sadu– 3
- Liczba widzów koncertów pt. Portrety Wiśniowego sadu– 360
- Liczba adresatów działań promocyjnych– 60 000 osób
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BRAVE FESTIVAL. WTAJEMNICZENIA KOBIET
02-07 lipca 2012r. , Wrocław
Premiery

Festiwal
Spektakle, koncerty

23

Projekcje filmowe

32

wystawy
-

-

-

-

-

Ogółem liczba
widzów
14 800

3

tradycyjne gatunki muzyczne zaprezentowane zostały przez 213 artystów z odległych
części świata, m.in. z Australii, Gruzji, Mali, Brazylii, Tanzanii, Zimbabwe, Zanzibaru
oraz Indii,
98 dzieci i 20 liderów 17 grup dziecięcych z Europy, Azji i Afryki podwyższyło swoje
umiejętności w zakresie warsztatu artystycznego (ruchu scenicznego, śpiewu, body
drumming, tańca, gry na bębnach i wiedzy na temat choreografii),
14 800 widzów miało szansę bezpośredniego zapoznania się z tradycyjnymi formami
muzycznymi poprzez kompleksowe działania prezentacyjne w postaci 100 wydarzeń
kulturalnych,
213 – liczba artystów goszczących podczas 8. edycji Brave Festival „Wtajemniczenia
kobiet” i projektu Brave Kids,
75 – liczba publikacji na temat 8. edycji Brave Festival „Wtajemniczenia kobiet”
w mediach ,
29 – liczba patronatów medialnych pozyskanych na 8. edycję Brave Festival
„Wtajemniczenia kobiet” i projekt Brave Kids,
23 – liczba spektakli w ramach 8. edycji Brave Festival „Wtajemniczenia kobiet”,
32 – liczba projekcji filmowych w ramach Przeglądu Filmowego Brave,
31 – liczba godzin warsztatów, które odbyły się podczas 8. edycji Brave Festival
„Wtajemniczenia kobiet” (na liczbę tę składają się warsztaty w ramach projektu Brave
Kids, a także artystyczne–malarskie, śpiewu i gry na bębnach przeprowadzone przez
artystów Brave Festival),
5 – liczba spotkań z artystami w ramach Forum Kobiet,
6 – liczba wydarzeń programu klubowego 8. edycji Brave Festival „Wtajemniczenia
kobiet”,
3 – liczba wystaw zorganizowanych w ramach 8. edycji Brave Festival
„Wtajemniczenia kobiet” i projektu Brave Kids,
1– liczba parad zorganizowanych w ramach 8. edycji Brave Festival „Wtajemniczenia
kobiet”,
100– całkowita liczba wydarzeń, które odbyły się w ramach 8. edycji Brave Festival
„Wtajemniczenia kobiet”,
98– liczba pracowników i osób zaangażowanych w realizację 8. edycji Brave Festival
„Wtajemniczenia kobiet”,
100– liczba wolontariuszy biorących udział w realizacji 8. edycji Brave Festival
„Wtajemniczenia kobiet”,
Prezentacja Projektu Brave Kids w Paryżu.

„Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w siedzibie UNESCO
w Paryżu poprzez prezentację projektów Brave Kids”. Pokaz spektaklu Brave Kids i
seminarium poświeconego edukacji poprzez sztukę odbyło się w dniach 10-11 lipca 2012
r.:
- 134 – całkowita liczba wszystkich uczestników wydarzenia , 90 – liczba dzieci
biorących udział w wydarzeniu, 16 – liczba grup dziecięcych z różnych części świata
20 – liczba opiekunów i liderów grup dziecięcych,
- 4 - liczba polskich liderów artystycznych, ludzi, którzy prowadzili warsztaty
artystyczne dla dzieci i dbali o ostateczny kształt spektaklu, 9 – liczba organizatorów
- 7 – liczba wolontariuszy (2 w Polsce, 5 we Francji)
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800 – liczba dwujęzycznych broszur o Stowarzyszeniu Kultury Tatralnej „Pieśń Kozła”
800 – liczba płyt DVD traktujących o stowarzyszeniu
200 – liczba broszur Brave Kids Seminar, 400 – liczba plakatów formatu A3
1000 – liczba wysłanych zaproszeń na paryskie wydarzenia Brave Kids
700– liczba widzów pierwszego dnia wydarzenia, tj. spektakl Brave Kids 10.07.2012
100 – liczba uczestników seminarium 11.07.2012
4 - liczba dziennikarzy podróżujących wraz z dziećmi. 2 dziennikarzy z Polski,
1 z Kirgistanu i 1 z Gruzji.

GRUPA ARTYSTYCZNA AD SPECTATORES POD WEZWANIEM CALDERONA
Teatr

Premiery

Ogółem spektakle

Ogółem liczba widzów

5

420

10 268

Premiery

Ogółem spektakle

Ogółem liczba widzów

2

147

33367

Teatr Ad Spectatores
WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
Teatr
Teatr Komedia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA PROGRAM INTEGRACYJNY UCZELNI
ARTYSTYCZNYCH
Teatr

Premiery

Ogółem spektakle

Ogółem liczba widzów

14

48

5800

Teatr Szkolny PWST
STOWARZYSZENIE BUSKERBUS

Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych BUSKERBUS to jedno z bardziej kolorowych
wydarzeń we Wrocławiu. Występuje w nim min. 80 wykonawców, głównie wędrownych
artystów ulicznych z całego świata (buskerów), solistów i grup, reprezentantów różnych
dyscyplin sztuki ulicznej: muzyków, klaunów, żonglerów, połykaczy ognia, magików,
szczudlarzy, cyrkowców i tancerzy.
FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH ZIELONA GĘŚ
Przegląd teatrów szkolnych i ośrodków kulturalnych.
STOWARZYSZENIE KOT
Realizacja dwóch spektakli „Żmija”, „Świętoszek” oraz projektu edukacyjno-kulturalnego
„W obronie godnej starości”
STOWARZYSZENIE ARTYŚCI NA BRUKU
Prezentacja historii na wesoło cz. 1 „Piastowie”

FILM
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY NOWE HORYZONTY
19-29 lipca 2012 r.
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Podczas jedenastu dni zaprezentowanych zostało ok. 450 tytułów pogrupowanych
w tematyczne cykle, pochodzących z ponad 40 krajów. Ponad 200 filmów miało podczas
festiwalu polskie premiery. Łącznie odbyło się około 550 seansów.
RETROSPEKTYWY-zarezerwowane dla prawdziwych mistrzów, najbardziej wpływowych
reżyserów, ale także twórców, którzy są słabo znani w Polsce. W programie 2012r.
znalazły się retrospektywy następujących twórców:
- Dušan Makavejev– najwybitniejszy serbski reżyser, prowokator, skandalista
i nowofalowiec.
- Carlos Reygadas– jeden z najciekawszych przedstawicieli współczesnego kina
meksykańskiego.
- Ulrich Seidl– scenarzysta, reżyser i ceniony dokumentalista, jeden z najciekawszych
i najbardziej kontrowersyjnych twórców europejskiego kina.
- Peter Tscherkassky– pochodzący z Austrii wybitny twórca eksperymentalny,
tworzący przede wszystkim „found footage films”, czyli dzieła kompilacyjne
zmontowane
z istniejących już materiałów audiowizualnych.
- Liczba filmów pokazanych na festiwalu (w tym długometrażowe i krótkometrażowe
projekcje filmowe) – ok. 450
- Liczba sal projekcyjnych - 11 oraz Rynek (pokazy plenerowe)
- Kraje produkcji – ponad 40
- Liczba sprzedanych karnetów dla uczestników – 700
- Liczba wydanych karnetów dla profesjonalistów (branża filmowa) –300
- Liczba wydanych akredytacji dziennikarskich – 300
- Liczba akredytowanych dziennikarzy – 300, w tym ok. 40 osób z zagranicy
- Liczba przedstawicieli branży filmowej z Polski i z zagranicy– 300
- Liczba twórców filmowych z Polski i z zagranicy– 280
- Liczba artystów (wydarzenia specjalne oraz klub festiwalowy)– 150
- Liczba przedstawicieli urzędów i instytucji obecnych na festiwalu– 300
- Liczba imprez towarzyszących festiwalowi– 15
- Liczba uczestników wszystkich wydarzeń festiwalu– 120 000
- Liczba patronów medialnych– 15
- Nakład materiałów promocyjnych:
- plakat B-1/B-2– 3 500 szt.
- citylighty– 500 szt.
- ulotki, różne formaty– ok. 180 000 szt.
- flagi festiwalowe– 160 szt.
banery winylowe– 100 m2
- Liczba osób zaangażowanych w realizację festiwalu (etaty, umowy zlecenia, osoby
współpracujące)–ok. 366
- Liczba wolontariuszy– ok. 250
FESTIWAL FILMU AMERYKAŃSKIEGO
Na festiwalu prezentowane są zarówno najnowsze tytuły uznanych reżyserów, jak
również dzieła nieznanych twórców. Festiwal podzielony na cztery sekcje: „Spectrum”
pokazujące nowe tendencje w amerykańskim kinie, „American Docs”, czyli dokumenty,
„Highlights”- pokazy pięciu najnowszych, głośnych tytułów oraz „On the edge” kino
eksperymentalne.
GOTHAM IN PROGRESS
W dniach 14-16 listopada, podczas trzeciej edycji American Film Festival we Wrocławiu
(12-17 listopada), odbyła się kolejna edycja wydarzenia branżowego– Gotham in
Progress (GiP).
- liczba filmów pokazanych na festiwalu: 54, liczba filmów mających polskie premiery:
36, liczba sal projekcyjnych: 5
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liczba seansów: 105, liczba akredytowanych dziennikarzy: 79, w tym 5 osób z
zagranicy
liczba gości z branży filmowej (producenci, agenci sprzedaży, selekcjonerzy innych
festiwali filmowych, itp.): 46, w tym 32 osoby z zagranicy
liczba twórców filmowych: 16, liczba artystów: 4 (Bill Frisell z zespołem)6
liczba wszystkich uczestników wydarzeń festiwalu: 17 096
liczba imprez towarzyszących festiwalowi: 3
nakład materiałów promocyjnych: plakaty festiwalowe (format B1): 300 szt., plakaty
festiwalowe (format B2): 500 szt., ulotki festiwalowe (różne formaty A6): 39 tys. szt.,
outdoor (citylighty/citiscrolle): 43 szt., katalog: 1000 egz.
liczba patronów medialnych: 16
liczba osób zaangażowanych w realizację festiwalu: 85, liczba wolontariuszy: 60
Liczbowe określenie skali działań osiągniętych przy realizacji targów koprodukcyjnych
US in Progress
liczba zaprezentowanych filmów fabularnych w ostatnich stadiach montażu: 6
liczba gości z branży filmowej: 35, w tym 1 osoba z USA, 20 osób z Europy, 14 osób
z Polski
liczba twórców filmowych: 11, liczba wydarzeń towarzyszących: 1 (wycieczka)
nakład materiałów promocyjnych, broszura USiP: 150 szt.
liczba patronów medialnych: 1 (Screen International)
liczba osób zaangażowanych w realizację targów: 20, liczba wolontariuszy: 3.

KINO NOWE HORYZONTY
-

-

-

-

-

W dniu 31 sierpnia 2012 r., dzięki wsparciu Miasta Wrocław i współpracy z siecią kin
Helios, na kulturalnej mapie Polski pojawił się największy w Europie multipleks
prezentujący kino artystyczne.
Obiekt przy ulicy Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu jest zarządzany
i programowy przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, organizację non-profit,
organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty oraz
American Film Festival. Od 05 listopada 2012 r. Kino Helios Nowe Horyzonty
zmieniło nazwę na Kino Nowe Horyzonty. Zmiana nazwy jest kontynuacją
transformacji miejsca z multipleksu na wielowymiarowe centrum kultury filmowej.
Przez pierwsze dwa miesiące funkcjonowania kina zleceniobiorca używał, za zgodą
właścicieli marki, nazwę Helios, aby płynnie przeprowadzić zmiany i czytelnie
informować, który obiekt we Wrocławiu będzie kinem zleceniobiorcy. Kino Nowe
Horyzonty to nazwa docelowa.
Działalność Kina Nowe Horyzonty jest częścią programu Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016. W dziewięciu salach obiektu można oglądać kino
artystyczne i autorskie, jak również wartościowe kino środka. W programie kina
znajdują się liczne projekty edukacji filmowej, cykl transmisji oper z legendarnej The
Metropolitan Opera, przeglądy i festiwale, filmowe spotkania dla dzieci i seniorów,
wystawy i koncerty. We wnętrzu kina pojawiło się bistro ze znakomitą kuchnią w
przystępnych cenach, galeria plakatu oraz księgarnia z literaturą filmową i płytami
DVD. Zadanie publiczne zostało zrealizowane w wymiarze określonym w ofercie.
Wyświetlanie bieżącego repertuaru - realizacja: średnio 45 seansów dziennie
Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - realizacja: 03-27.10.2012-19 pokazów,
05-30.11.2012– 17 pokazów, 03-21.12.2012-16 pokazów dla wszystkich poziomów
szkół
Weekendowe poranki filmowe dla dzieci - realizacja: pokazy odbyły się w każdą
sobotę i niedzielę, w sumie przez 18 weekendów
Uroczyste premiery polskich filmów - realizacja: 2 filmy
Specjalne pokazy dla seniorów - realizacja: w sumie odbyło się 12 poniedziałkowych
pokazów specjalnych dla seniorów
Avant Art Film - realizacja: 6 filmów
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Akademia Filmowa - realizacja: odbyło się 9 cotygodniowych spotkań wtorkowych,
którym towarzyszyły wykłady (w sumie odbyło się 9 wykładów) i pokazy filmów
krótko i pełnometrażowych (w sumie pokazanych zostało 36 filmów).
Akademia Polskiego Filmu - odbyło się 10 cotygodniowych spotkań środowych,
którym towarzyszyły wykłady (w sumie odbyło się 10 wykładów) i pokazy dwóch
filmów pełnometrażowych (w sumie pokazanych zostało 20 filmów). Pierwszego dnia
zajęć dodatkowo został pokazany film krótkometrażowy.
Święto Niemego Kina - realizacja: 6 projekcji.
Tydzień Filmu Niemieckiego - realizacja: 7 projekcji
Bezpośrednia transmisja oper z The Metropolita Opera w Nowym Jorku - realizacja: 6
transmisji
Festiwal Filmów Koreańskich - realizacja: 16 filmów
Festiwal Filmowy Pięć Smaków - realizacja: 9 filmów
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée - realizacja: 7 filmów
„The Human Experience” i spotkanie z bohaterami filmu - realizacja: 8 listopada 2012
r. o godz. 20:00 w kinie Nowe Horyzonty miała miejsce projekcja filmu „The Human
Experience” po której odbyło się spotkanie z bohaterami filmu i członkami studia
filmowego Grassroots Films.
3 edycja American Film Festival - realizacja: 54 filmy
10. Węgierska Wiosna Filmowa Jesienią - realizacja: 11 filmów
Festiwal Filmów Świata Trzy Żywioły - realizacja: 14 filmów
Inne światy Wernera Herzoga - realizacja: 22 tytuły.
Festiwal Filmy Świata ale kino+ - realizacja: 8 tytułów
II Sports Film Festival 360 stopni - realizacja: 23 filmy.

ODRA FILM
-

-

-

Produkcje filmowe
Komisja przyznała dofinansowanie pięciu filmom: film dokumentalny „Lenartowicz–
wędrowiec z Wilna”, film dokumentalny „Albert Cinema”, film dokumentalny „Wrocław
Vaclava Havla”, film dokumentalny „Stanisław Skrowaczewski”, film fabularny
„Fotograf”
W 2011 r. została uruchomiona Film Commission Komisja Filmowa – obowiązująca
w Europie nazwa instytucji działających przy władzach regionalnych, które zajmują
się promocją regionów i miast jako miejsc realizacji filmów i innych form filmowych.
W 2012 r. Komisja przygotowała bazę informacyjną na temat pierwszych
100 lokacji filmowych na Dolnym Śląsku, bazę dotyczącą firm i specjalistów z branży
filmowej, syntetyczne informacje na temat historii realizacji filmów na Dolnym Śląsku,
miejsce, które zostały wykorzystane w filmach.

MUZEA
Muzeum
Muzeum Miejskie
Wrocławia (Pałac
Królewski, Ratusz,
Arsenał, Cmentarz
Żydowski)
Muzeum Architektury

Muzeum Współczesne
Wrocław

Liczba
wystaw
czasowych

Liczba
odwiedzających

Liczba
sprzedanych
biletów

Liczba
wydawnictw

Zajęcia
muzealne

33

110 719

43 984

7

12 287
uczestników,
544
spotkania

25

44 416

7003

3

4558
uczestników,
160 spotkań

30

22174

4028

5

6538
uczestników
247 spotkań
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MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
W trzech obiektach Muzeum – Starym Ratuszu, Arsenale Miejskim i Pałacu Królewskim
zaprezentowano 31 wystaw o profilu artystycznym, historycznym oraz z dziedziny
archeologii. Wiele spośród tych przedsięwzięć zasłużyło na uwagę zwiedzających
ciekawym ujęciem problematyki i atrakcyjną formą przekazu.
- „Bruno Tschötschel (1874–1941) Wrocławski Wit Stwosz XX wieku”
- od 22 grudnia 2012 r. do 17 lutego 2013 r. - ekspozycja przygotowana przez dr
Piotra Oszczanowskiego, dyr Macieja Łagiewskiego oraz Magdę Szmidę – Półbratek
poświęcona artyście, który pracując we Wrocławiu, zrealizował na bardzo wysokim
poziomie artystycznym wiele zamówień rzeźbiarskich dla śląskich kościołów
katolickich. Ołtarze, szopka, wizerunki rzeźbiarskie świętych przykuwały uwagę
publiczności. Jako interesująca oceniona została ekspozycja autorstwa Tomasza
Borkowskiego, zrealizowana w Arsenale Miejskim.
- „Człowiek spotyka psa”
- od 15 listopada 2012 r. do 27 stycznia 2013 r. Muzeum Archeologiczne, Arsenał
Miejski– ekspozycja przygotowana przez Tomasza Borkowskiego. Problematyką
wystawy jest związek człowieka z psem od czasów najdawniejszych po współczesne.
Pokazane zostały przedstawienia tych zwierząt w sztuce, przedmioty związane z
hodowlą i tresurą psów itp. Poruszony został temat udomowienia psa, różnic między
nim a wilkiem, jego miejsce w kulturze oraz zmiany zachodzące w postrzeganiu psa
przez człowieka. To pierwsza w Polsce wystawa ukazująca złożoną relacje między
człowiekiem, a jego wiernym towarzyszem na przestrzeni wieków.
- Wystawa prac rzeźbiarskich rodziny Zamorskich: Anny Malickiej Zamorskiej, zmarłego
męża Ryszarda i syna Jana w Pałacu Królewskim zorganizowana z okazji 70 urodzin
tej znanej wrocławskiej artystki, przypadających na 08 marca, 2012. Efektownie
zakomponowaną przestrzeń wypełniły barwne figuratywne ceramiczne rzeźby
zwierząt i fantazyjnych stworów oraz ludzi.
- "Śląskie malarstwo pejzażowe" od końca kwietnia do początku czerwca, Pałac
Królewski. Wystawa pokazywała ok. 70 dzieł, realistycznie ukazujących głównie
krajobraz karkonoski oraz okolice Ziemi Kłodzkiej, namalowanych przez wybitnych
artystów śląskich w okresie od 2. połowy XIX do 1. połowy XX w.
- „Bronisław Krzysztof. Rzeźby i medale”, maj 2012-wystawa pokazująca dorobek
znanego polskiego artysty, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Autorka Barbara Kozarska-Orzeszek zgromadziła kilkadziesiąt prac: rzeźby
pełnowymiarowej oraz plakiet i medali. Dzieła tego artysty znajdują się w wielu
muzeach świata i kolekcjach prywatnych. Po raz pierwszy we Wrocławiu
zaprezentowane zostały:
- Rysunek Johanna Christopha Kimpfela (1750-1805), ucznia C. G. Langhansa,
specjalizującego się w humorystycznych portretach berlińczyków. Prace te zostały
zaprezentowane we Wrocławiu po raz pierwszy. Wystawie towarzyszył katalog.
- Malarstwo Hermanna Wiehla (1900-1975), ucznia Otto Dixa, od końca czerwca do
końca sierpnia 2012, Pałac Królewski. Przedstawione na wystawie prace
koncentrowały się na tematyce pejzażowej, zainspirowanej widokami z okolic
Szwarcwaldu i Jeziora Bodeńskiego. Uproszczona forma podkreślona mocnym
konturem, zmierza często ku abstrakcji i sprowadza się do płaskich elementów
tworzących dekoracyjne kompozycje barwne.
- „Przez wrocławskich ulic sto…”–wystawa przygotowana przez T. Sielickiego,
przy współpracy M. Smolak. Tematem ekspozycji była historia wrocławskiej
komunikacji od omnibusów w 1863 r. do tramwajów elektrycznych wprowadzonych w
1893 r. Zdjęcia, grafiki, obiekty kultury materialnej, przyciągnęły do Muzeum sporą
ilość zwiedzających. W październiku w Ratuszu odbyła się kolejna konferencja
naukowa, zatytułowana
- „Przedmieście Oławskie we Wrocławiu”, konferencja i wystawa dotycząca
wrocławskich przedmieść,
- październik 2012, Ratusz. 30 badaczy z wrocławskiego środowiska naukowego
przedstawiło najnowsze badania dotyczące tego rejonu miasta. Przedsięwzięcie
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cieszące się zainteresowaniem miłośników historii Wrocławia zorganizowała Halina
Okólska, przy współpracy z Haliną Kołodziej-Czarniecką,
„Otto Wagner (1877-1962). Demokrata. Nadburmistrz. Ojciec Rodziny”,
2012.12.14–2013.01.27, Ratusz. Wystawa historyczna dokumentująca życie
i działalność wrocławskiego Nadburmistrza dr. Otto Wagnera (1867-1962). Scenariusz
oprac. R.Mueller, przy współpracy H. Okólskiej. Nowe fakty z życia wybitnego
wrocławianina ujawniły archiwa rodziny Wagnerów z Drezna i Hamburga.

Projekty wydawnicze Muzeum Miejskiego Wrocławia:
- „Zamorscy”. Katalog wystawy 300 szt. (polski) Zamorscy
- „Arsenał wrocławski”. Przewodnik 2 000 szt. (polski) red. M. Burak
- „Stary Ratusz”. Przewodnik 2 000 szt. (polski) red. J. J. Trzynadlowski
- „Przez wrocławskich ulic sto…” 800 szt. (polski) T. Sielicki
- „Człowiek spotyka psa” 200 szt. (polski) red. T. Borkowski, K. Ślipko-Jastrzębska
- „Brunon Tschötschel” 500 szt. (polski) red. M. Łagiewski, P. Oszczanowski,
- „Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu” 500 szt., polski, red. H. Okólska, H. Górska,
OGÓŁEM liczba wydanych publikacji 7 tytułów (6 300 sztuk).
MUZEUM ARCHITEKTURY
-

-

-

-

-

Ernst May (1886-1970). Nowe miasta na trzech kontynentach (24 marca –17 czerwca
2012 r.). Wystawa przygotowana przez Deutsches Architekturmuseum Frankfurt i
Muzeum Architektury we Wrocławiu to pierwszy zrealizowany w tak dużej skali
międzynarodowy pokaz twórczości Ernsta Maya-architekta i urbanisty, jednego z
najwybitniejszych przedstawicieli klasycznego modernizmu na świecie. Na wystawie
zostały zaprezentowane uporządkowane chronologicznie etapy twórczości Ernsta
Maya: od najwcześniejszego okresu, przez działalność na Śląsku, we Frankfurcie, w
Moskwie i Afryce, po Niemcy Zachodnie okresu powojennego. Działalność Maya
została udokumentowana poprzez współczesne fotografie architektury, oryginalne
rysunki i plany, fragmenty filmów archiwalnych, jak również historyczne i nowe
modele. Niewątpliwą atrakcją była wierna rekonstrukcja słynnej frankfurckiej kuchni
oraz oryginalne meble z frankfurckich domów osiedlowych.
Awangarda Jutra? Proces (20 lipca – 23 września 2012 r.). Idea wystawy skupiała się
na zawartych w tytule pojęciach – awangardy, jutra i procesu- w odniesieniu do
polskiej architektury współczesnej. Zestawienie koncepcji wypracowanych przez 17
pracowni i działających indywidualnie projektantów zaproszonych na wystawę ukazało
wielokierunkowość zmian zachodzących w obszarze architektury. Wybór twórców był
w pełni subiektywny. Łączy ich to, że reprezentują „młode” pokolenie i zaliczają się do
najbardziej dynamicznych postaci polskiej sceny architektonicznej.
Najlepsze budynki Europy. Mies van der Rohe Award 2012 (13 września – 21
października 2012 r.) Nagroda im. Miesa van der Rohe to prestiżowe wyróżnienie
przyznawane za najwybitniejsze współczesne realizacje architektoniczne w Europie.
Ekspozycja obejmowała fotografie i plany budynków wyróżnionych w konkursie w
roku 2012.
Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu (14 grudnia 2012 r. –17
marca 2013 r.). Wystawa „Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego
modernizmu” prezentuje dorobek jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej
architektury okresu międzywojennego, ucznia Hansa Poelziga i jednego z głównych
pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 r.
Digitalizacja i upowszechnienie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum
Architektury we Wrocławiu – etap I – projekt digitalizacji i bezpłatnego udostępnienia
zbiorów Archiwum Budowlanego we Wrocławiu współfinansowany przez Unię
Europejską i Urząd Miejski Wrocławia. W pierwszym kwartale 2012 r. projekt został
zakończony.
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Projekty wydawnicze Muzeum Architektury:
- Ernst May (1886-1970), red. Claudia Quiring, Wolfgang Voigt, Peter Cachola Schmal,
Eckhard Herrel, red. wersji polskiej Jerzy Ilkosz, Wrocław 2012, s.282, nakład 500
egz.
- Twarze świata. Tomasz Torbus, red. Tomasz Torbus, wstęp Maria Poprzęcka, wersja
polska i angielska, Wrocław 2012, s.88, nakład 500 egz.
- Awangarda Jutra? Proces, red. Igor Gałązkiewicz i Michał Duda, Wrocław 2012, s. 24,
nakład 500 egz.
MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW
-

-

-

-

-

-

„BUNKRY. MISTYCZNE, BARBARZYŃSKIE, ZNUDZONE” 27 stycznia – 26 marca 2012
r. (kuratorka Iwona Bigos) – wystawa zbiorowa dotycząca wątków budownictwa
militarnego w sztuce, wpisująca się w tworzoną w MWW narrację architektoniczną w
sztuce;
„MIT I MELANCHOLIA” 17 lutego – 9 kwietnia 2012 r. (kuratorka Jolanta Ciesielska)–
wystawa zbiorowa dotycząca kondycji polskiej współczesnej sztuki;
JADWIGA GRABOWSKA-HAWRYLAK — „PONAD DACHAMI WROCŁAWIA” 14 kwietnia
2012 r. – 18 czerwca 2012 r. (kurator Łukasz Wojciechowski) – wystawa
retrospektywna wrocławskiej architektki, wpisująca się w tworzoną przez MWW
narrację architektoniczną w sztuce;
„ONLY A GAME?” 28 kwietnia – 02 lipca 2012 r. (kurator Oliver Guilbaud) – wystawa
kolekcji Muzeum Sportu z Manchesteru, towarzysząca UEFA 2012;
„I HAVE A DREAM” 9 czerwca – 27 sierpnia 2012 r. (kuratorka Agnieszka Rayzacher)
– międzynarodowa zbiorowa wystawa poświęcona wątkom rewolucyjnym w sztuce
współczesnej;
„DEVEBERE. AIR, GARBAGE, PEOPLE” 28 czerwca – 26 sierpnia 2012 r. (kurator
Bartek Lis)–wystawa zwycięskiego projektu na Biennale Architektury w Wenecji,
wpisująca się w tworzoną w MWW narrację architektoniczną w sztuce;
„PEŁNIA SZTUCZNA” 27 lipca – 12 listopada 2012 r. (kurator Piotr Stasiowski) –
wystawa kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych;
„OUTSIDE IN INSIDE OUT” 9 – 30 listopada 2012 r. (kuratorka Agnieszka Chodysz) –
wystawa zbierająca dokumentację i prace powstałe w ramach I edycji SILESIA ART
BIENNALE;
„GDZIE JEST PERMAFO?” (kuratorka Anna Markowska)– wystawa retrospektywna
legendarnej formacji artystycznej z Wrocławia PERMAFO;
KAROL RADZISZEWSKI „AMERICA IS NOT READY FOR THIS” 30 listopada 2012 r. –
04 lutego 2013 r. (kurator Piotr Stasiowski)– wystawa indywidualna Karola
Radziszewskiego poświęcona wrocławskiej artystce Natali LL.

Projekty wydawnicze Muzeum Współczesnego:
- „PERMAFO”, red. Anna Markowska, katalog wystawy, w języku polskim, nakład 1000
sztuk;
- „Mój kontrapunkt”, autor Jan Chwałczyk, w języku polskim i angielskim (jeden
volumen), nakład 500 sztuk;
- „JEDNODNIÓWKA MWW 27 stycznia 2012 r.”, red. Bartłomiej Lis, w języku polskim
i angielskim, nakład 2000 sztuk;
- „JEDNODNIÓWKA MWW 27 lipca 2012 r.”, red. Bartłomiej Lis, w języku polskim
i angielskim, nakład 2000 sztuk;
- „JEDNODNIÓWKA MWW 30 listopada 2012 r.”, red. Bartłomiej Lis, w języku polskim
i angielskim, nakład 2000 sztuk.
NOC MUZEÓW WE WROCŁAWIU - 19 MAJA 2012 R.
-

W edycji 2012 Nocy Muzeów we Wrocławiu udział wzięło ponad 40 placówek, wśród
nich wiele nowych miejsc, które przyłączyły się do akcji po raz pierwszy, jak np.
Muzeum Współczesne Wrocław, Ogrody Doświadczeń, Humanitarium, Hala Stulecia.
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-

-

-

-

-

Centrum Poznawcze czy Muzeum Farmacji. Oprócz muzeów otwarte były w tym
dniu/nocy także galerie (miejskie i prywatne) oraz instytucje kultury (m.in. Centrum
Kultury „Zamek”, Impart), a także Synagoga pod Białym Bocianem czy Centrum
Muzułmańskie. Dzięki temu oferta była bardziej zróżnicowana i dostosowana do
różnych odbiorców. Wiele z instytucji przyłączyło się spontanicznie (np. Muzeum Odry
i galerie na Nadodrzu, które przygotowały specjalne wydarzenie pn. Noc Muzeów na
Nadodrzu).
Najliczniej odwiedzane były muzea (m.in. Muzeum Współczesne Wrocław-ponad 4000
osób, Muzeum Poczty i Telekomunikacji– ok. 9000 osób, Muzeum Miejskie Wrocławia,
Pałac Królewski ok. 15 000 osób, Muzeum Narodowe we Wrocławiu–ok.15 000 osób).
Przeważającą grupę odbiorców stanowili ludzie młodzi (w wieku 16-25 lat), ale
również osoby starsze i rodziny z dziećmi (zwłaszcza we wcześniejszych porach).
Szacunkowa ilość uczestników to 20.000-30.000 osób.
Specjalnie z myślą o najmłodszych uczestnikach Nocy Muzeów, muzea i galerie
przygotowały specjalny program edukacyjny na Noc Muzeów dla dzieci pt. Dobra
Nocka w Muzeum (wydany w osobnej broszurze adresowanej do dzieci, w atrakcyjnej
formie komiksu). Dzięki temu dzieci wraz z rodzicami mogli uczestniczyć w
specjalnych zajęciach, warsztatach w muzeach już od godzin południowych. Oferta na
Noc Muzeów dotarła do szkół i przedszkoli i cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W dniu imprezy uruchomiony został punkt informacyjny Nocy Muzeów n rogu Rynku
i ul. Świdnickiej, który był obsługiwany przez wolontariuszy. Zadaniem wolontariuszy
było rozdawanie folderów z programem na Noc Muzeów, gadżetów promocyjnych,
przede wszystkim jednak udzielanie ogólnych porad na temat programu, godzin
otwarcia i lokalizacji placówek oraz informowanie o zmianach w programie. Punkt
informacyjny cieszył się sporym zainteresowaniem i z pewnością warto rozważyć
umieszczenie takiego punktu w przyszłości (być może także na kilka dni przed
imprezą).
Przy okazji Nocy Muzeów wdrożony został program wolontariatu pn. Ambasadorzy
muzeów. W ramach wolontariatu młodzież (uczniowie IX L.O.) miała umożliwione
bezpłatne wejścia do muzeów, w celu zapoznania się z wystawami i profilem
działalności instytucji. Wiedza zdobyta podczas wizyt w placówkach, była
wykorzystywana do redakcji strony internetowej na Facebooku poświęconej Nocy
Muzeów oraz przy obsłudze punktu informacyjnego NM. Strona internetowa na fb
okazała się sukcesem (Noc Muzeów polubiło ok. 1 300, a w samym wydarzeniu udział
zadeklarowało ponad 9 000 osób).
W ramach programu edukacyjnego Młodzi Obywatele Kultury podczas Nocy Muzeów
w Muzeum Współczesnym Wrocław została zrealizowana debata z udziałem młodzieży
pn. Dlaczego młodzież nie lubi chodzić do muzeów?.
„Muzealny Odjazd” to akcja zorganizowana specjalnie na Noc Muzeów wspólnie
z partnerem-firmą PKP Intercity. Osoby przyjezdne, które odwiedziły wrocławskie
muzea, mogły skorzystać ze specjalnej promocji w pociągach PKP Intercity i TLK,
wracając za darmo do miast, z których wyruszyli na Noc Muzeów. Dzięki temu wiele
osób spoza Wrocławia dowiedziało się o programie Nocy Muzeów we Wrocławiu i
odwiedziło Miasto.

POZOSTAŁE PROJEKTY
Projekt „Muzeum Pana Tadeusza”– organizowany przez Zakład Narodowy
im. Ossolińskich ma na celu przybliżenie historii związanej z rękopisem „Pana Tadeusza”
A. Mickiewicza. Jego realizacja w roku 2012 przebiegała w 4 etapach:
- Konkurs na opracowanie koncepcji Muzeum Pana Tadeusza, na drodze którego
wyłoniona została najlepsza oferta projektu aranżacji Muzeum Pana Tadeuszakoncepcja opracowana przez p. Agnieszkę Sowę-Szenk,
- Opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza wraz
z przynależnymi do niego Gabinetami Wielkich Polaków przez autorkę koncepcji.
- Konkurs na logo Muzeum Pana Tadeusza– celem zadania było wyłonienie najlepszej
oferty znaku graficznego MPT. Niestety, ze względu na niezadowalający poziom prac
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konkursowych nie przyznano żadnej nagrody. Organizator przewiduje zorganizowanie
w 2013 r. konkursu zamkniętego, w którym udział wezmą wybrani artyści.
Wystawa czasowa Historia rękopisu Pana Tadeusza – teksty, konteksty, realia”
zaprezentowana w Kamienicy pod Złotym Słońcem, Rynek 6/Kiełbaśnicza
5. wprowadzająca widza w świat powstawania i recepcji dzieła, które stanie się
centralnym ogniwem Muzeum. Wystawie towarzyszą specjalnie opracowane katalogi
i foldery w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Projekt edukacyjny - Prowadzenie kompleksowej edukacji kulturalnej dla dzieci,
młodzieży i pracowników młodzieżowych pn. „Laboratorium wrażliwości
estetycznej i społecznej” Projekt jest realizowany przez organizację Wrocławskie
Centrum Twórczości Dziecka od 2005r. w siedzibie legendarnego Teatru Kalambur przy
ul. Kuźnczej 29 a. Celem zadania jest kompleksowa edukacja kulturalna dzieci i
młodzieży, doskonalenie metod edukacji nieformalnej, promocja twórczości dziecięcej i
budowanie współpracy międzypokoleniowej. Misją organizacji jest uczenie najmłodszych
twórczych postaw, wzmacnianie wrażliwości estetycznej przez teatr, ruch, muzykę,
plastykę kształtowanie kreatywnych osobowości i rozwijanie zainteresowań twórczych.

PLASTYKA
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH WROCŁAW
Galerie wchodzące w skład BWA Wrocław realizowały program, który w 2012 r.
obejmował łącznie 51 wystaw, które obejrzało ponad 43.000 osób, w tym: 47 wystaw
realizowanych w siedzibach 4 galerii BWA Wrocław, z frekwencją: 42.964 osób,
3 wystawy realizowane poza siedzibami galerii (frekwencja 690 osób). Wystawom
towarzyszyło 8 katalogów, o łącznym nakładzie 2500 egz.
Odnośnie programu BWA Wrocław pojawiło się wiele recenzji z wystaw, publikowanych
m.in. w pismach i portalach branżowych oraz społecznych, o ogólnopolskim zasięgu
(Gazeta Wyborcza, Obieg, Odra, Arteon, Art&Business, Notes na 6. Tygodni). Relacje
z wystaw zapewniały m.in. Program Drugi i Trzeci Polskiego Radia, TVP 3 Wrocław, Radio
RAM, Radio RMF FM. W szczególności takie wystawy jak: Urwany Film, The Happy End
(w ramach Nowych Horyzontow), wystawy i wydarzenia w ramach Out of STH vol. 3 oraz
Olaf Brzeski – Tylko dla moich oczu dostrzeżone zostały przez prasę o profilu kulturalnym
Działalność
wystawiennicza

Lokalizacja
Wystawy

Galeria Awangarda
ul. Wita Stwosza 32
50-149 Wrocław
Galeria Design
ul. Świdnicka 2-4,
50-067 Wrocław
Galeria Szkła i
Ceramiki
pl. Kościuszki 9/10
50-028 Wrocław
Studio BWA
ul. Ruska 46 a
50-079 Wrocław
Wydarzenia BWA
realizowane poza
siedzibami galerii
RAZEM

Działania
pozawystawowe
Edukacja,
performances,
Pokazy video,
koncerty i in.

Działalność wydawnicza

Katalogi

Plakaty

Inne
wydawnictwa
drukowane
(gazety, foldery,
zaproszenia,
ulotki i in.)
liczba
nakład
tytułów

liczba

frekwencja

liczba
działań

frekwencja

liczba
tytułów

nakład

liczba
tytułów

nakład

16

20 203

72

5 365

4

1 200

7

1 100

20

18 000

11

14 484

30

1106

2

600

1

2 000

6

7 100

10

5 842

0

0

2

700

1

100

13

4 820

10

2 435

7

822

0

0

0

0

8

3 300

4

690

3

670

0

0

0

0

0

0

43 654

112

8

2 500

9

3 200

47

33 220

51

7 963
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GALERIA AWANGARDA
OUT OF STH vol. 3–cykl wystaw i działań w przestrzeni galerii i przestrzeni
miejskiej Wrocławia
W ramach projektu OUT of STH w Galerii Awangarda odbyły się dwie duże prezentacje
sztuki zrealizowane przy współpracy z Cedarem Lewishonem (kurator Tate Modern
w Londynie) oraz Blandine Roselle z Lille– francuską kuratorką prezentującą prace
światowych artystów z kolekcji Oxylane Foundation:
• Les Fleurs du Mal-New Art From London/Kwiaty zła-nowa sztuka z Londynu,
wystawa w ramach OUT OF STH vol. 3
• Wystawa rowerowa-Free ride art space, wystawa w ramach OUT OF STH vol. 3
Prezentacje przygotowane przez kuratorów z Wielkiej Brytanii i Francji (Kwiaty zła-nowa
sztuka z Londynu Cedara Lewisohna i FREE RIDE ART SPACE, Blandine Roselle)
eksplorowały alternatywne sposoby współtworzenia i współużytkowania miejskiej
przestrzeni. Uwzględniały one w sposób szczególny anarchizujące sposoby włączania
podmiotów wykluczonych, promując etyczny impuls organizacji spontanicznie tworzących
się wspólnot charakterystycznych dla nomadycznego charakteru życia w nowoczesnych
organizmach miejskich. Tematy te zdominowały również realizację tegorocznej STREFY
MIEJSKIEJ, na którą złożyły się: projekt Sąsiedzi (jego elementem było działanie
Alexandry Kubiak BARACA, zwracające uwagę na pozbawioną praw grupę Romów)
Ex:Miasto i Re: Dizajn.
„Urwany film. Momenty kinematograficzne w sztuce współczesnej” wystawa
w ramach festiwalu Nowe Horyzonty, 20.07.-23.09.2012, frekwencja: 4 500 osób
Uczestnicy wystawy „Urwany film”: Paweł Althamer, Azorro, Anna Baumgart, Agata
Bogacka, Olaf Brzeski, Michał Budny, Oskar Dawicki, Aneta Grzeszykowska, Piotr Jaros,
Łukasz Jastrubczak, Igor Krenz, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Przemysław
Matecki, Bartek Materka, Zbigniew Rogalski, Szymon Rogiński, Wilhelm Sasnal, Jadwiga
Sawicka, Wojciech Wilczyk oraz gościnnie Łukasz Gorczyca i Łukasz Ronduda
Kurator: Łukasz Gorczyca, Galeria Raster.
Współpraca: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Katarzyna Roj, Joanna Sokalska.
Na wystawę Urwany film składały się prace czołowych współczesnych polskich artystów
zainspirowane kinematografią, poetyką obrazu filmowego bądź konkretnymi dziełami
i tematami filmowymi, ale operujące obrazem nieruchomym: fotografią, malarstwem,
rzeźbą, albo słowem i dźwiękiem.
OLAF BRZESKI “Tylko dla moich oczu”, 14.12.2012-17.02.2013,
frekwencja: 2880 osób
GALERIA BWA DIZAJN
The Happy End
wystawa w ramach sceny artystycznej 12. MFF T-Mobile NOWE HORYZONTY, data 20
lipca – 25 sierpnia 2012 r., frekwencja: 4 000 osób.
CARLOS REYGADAS pokaz specjalny filmu “SERENGHETTI” data: 20 lipca – 25
sierpnia 2012 r. (PRZESTRZEŃ MIEJSKA WROCŁAWIA + GALERIA DIZAJN)
Gra miejska do odgrywania o dowolnej porze dnia i nocy scenariusz i realizacja:
KATARZYNA KRAKOWIAK, KINO HELIOS ul. Kazimierza Wielkiego 19A-21
Galeria współpracowała z Festiwalem Nowe Horyzonty także przy pokazach filmowych
i dyskusjach odbywających się w kinie Helios, w ramach współtworzenia sceny
artystycznej Festiwalu, w tym przy pokazie filmowym Mariny Abramović „Artystka
obecna” oraz przy pokazach filmów w reżyserii: KENNETHA ANGERA, ZAPRUDER
FILMMAKERGROUP, MAIKO ENDO, CHRISTOPHERAMACLAINE’A, KHVANA DE LA CRUZA,
DAVIDE MANULLI’EGO, i innych.
Teraz Dizajn! 2012– program całoroczny, cykliczny, frekwencja: 1 106 osób.
Poza projektami wystawienniczymi, galeria wprowadziła mocno rozbudowany program
edukacyjny, wspierany dotacją z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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(priorytet: Edukacja kulturalna). W programie „Teraz Dizajn!”, obejmującym cykle
wykładów i warsztatów, w ramach którego odbyły się 30 działań, uczestniczyło 1106 osób
z różnych grup wiekowych, w tym dzieci, seniorzy oraz młodzież ze środowisk
zagrożonych wkluczeniami społecznymi.
STUDIO BWA
Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci, 27 września – 18 października 2012 r.,
frekwencja 450 osób. Wystawa zbiorowa: Jerzy Kosałka, Wojciech Pukocz, Tomasz Bajer,
Krzysztof Wałaszek, Marek Sienkiewicz, Marek Kulik, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki,
grupa
Łuhuu!
Wystawa towarzyszyła
międzynarodowej konferencji
naukowej
organizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Polityka
wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności. Już po raz
trzeci galeria wspołpracuje z Instytutem Historii Sztuki przy okazji konferencji naukowej,
umożliwiając wymianę poglądów i idei między teoretykami sztuki i artystami. Wśród
odbiorców byli uczestnicy konferencji z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Izraela, Rumunii i
różnych ośrodków akademickich z całej Polski.
Kurator Libera (Zbigniew Libera-Casting na artystę) Spotkanie otwarte 24-26.10.
2012, frekwencja: 212 osób
Jesienią 2012 r. BWA Wrocław zainaugurowało cykl Studio Mistrzów. W jego ramach
spotykać będą się artyści, których śmiało zaliczyć można do klasyków współczesności,
z zainteresowanymi twórcami młodego pokolenia. Formuła Studia narzuca “mistrzowi”
rolę kuratora, którego zadaniem będzie najpierw wybór, a następnie praca z wybranym
artystą lub artystami. Na przestrzeni roku powstanie, będąca owocem tego spotkania,
wystawa, którą zobaczyć będzie można w galerii Awangarda w grudniu 2013 r. Na czas
współpracy artystów wrocławskie Studio BWA przy ul. Ruskiej, zmieni się w miejsce
spotkań i pracownię, zarezerwowaną na potrzeby projektu. Pierwszym “mistrzem”
zaproszonym do Studia jest Zbigniew Libera; artysta, który w swojej twórczości
krytycznie podejmował wątek mistrzostwa. Był również profesorem w praskiej Akademii
Sztuk Pięknych, przyjmując na siebie rolę mentora. Etap ten ma spełnić podwójną
funkcję. Dla kuratora przeprowadzony w Studio nabór stał się istotnym źródłem wiedzy
o poszukiwaniach młodych artystów.
GALERIA SZKŁA I CERAMIKI
W galerii Szkła i Ceramiki swoje najnowsze prace i projekty zaprezentowali Marek Cecuła
– światowej sławy projektant i twórca kieleckiego Centrum
Dizajnu (SEEDS sztuka przetrwania-Marek Cecuła, 13 września – 06 października 2012 r.
frekwencja: 910) oraz przedstawiciele wrocławskiego środowiska ceramicznego i
szklarskiego: Michał Puszczyński, Kazimierz Pawlak, Kamila Szczęsna i Dominika
Drozdowska.
Wystawom towarzyszyło 11 wydawnictw:
- Rozbite marzenia. Karol Krukowski– katalog 500 egz.
- Out of STh. Vol. 3–katalog 200 egz.
- Piotr Skiba. Sausage Hero– katalog 400 egz.
- Kama Sokolnicka. Disappoint of view–katalog–200 egz.
- Cztery strony szkła– katalog 350 egz.
- Kazimierz Pawlak. Trzy– katalog 350 egz.
- Out of Sth. Vol. 3– katalog 400 egz.
- Out of Sth vol. 3– magazyn– 1000 egz.
- Czarny neseser– katalog 100 egz.
- Biuro. Organ Prasowy BWA, nr 4: Lata 80-te– Czasopismo, 600 egz.
- Biuro. Organ Prasowy BWA, nr 5: Dresy– Czasopismo, 600 egz.
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GALERIA ENTROPIA
Wystawy
Selena Kimball RZECZY, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ I ZNIKAJĄ (instalacja, kolaże, fotografie)
13 stycznia – 9 lutego 2012 r., 450 widzów.
7 GESTÓW MALARSKICH Izabela Chamczyk + Agata Bielska , Marcin Harlender,
|Marcin Mierzicki, Eugeniusz Minciel, Zdzisław Nitka, Michał Węgrzyn, Urszula Wilk
(działania, wystawa) 10.02–29.02.12, 340 widzów.
Marta Pajek SNĘPOWINA (instalacja filmowa, rysunek) 11.05–29.05.12, 550 widzów
Koji Kamoji, Małgorzata Sady POWIETRZE i (instalacja) 16.11-7.12.12, 200 widzów
Karolina Freino CHANSONS DE GESTE, 13.12.12–11.01.2013, 200 widzów /2012
Inne działania
4 Spotkania autorskie z cyklu „Szczyt Formy“ (Zorka Wollny, K. „Truth“ Czaplicki,
A.Karska i A.Went, Koji Kamoji) 195 uczestników
Warsztaty autorskie
DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA (warsztat filmu animowanego dla dzieci i młodzieży)
55 zajęć, ogółem 326 uczestników
Plan merytoryczny galerii realizowany był zgodnie z założeniami. Przewidują one
wzajemne przenikanie różnych form działalności i mediów wystaw, pokazów, spotkań
autorskich, działań, prezentacji i warsztatów. Duża część z nich ma charakter
eksperymentalny i badawczy. Wiele uwagi galeria przykłada do popularyzacji artystycznej
animacji filmowej w różnych środowiskach i grupach wiekowych, także poza swoim
„terenem”, warsztaty, pokazy, prezentacje oraz prezentacji dokonań najciekawszych
polskich artystów („Szczyt formy”). Zrealizowano plan wystaw (1 wystawa odbyła się
nawet ponadplanowo), znacznie przekroczono ilość działań, pokazów i spotkań autorskich
(odbyły się 34 działania wobec 23 planowanych ogółem) oraz warsztatów (odbyło się
55 warsztatów wobec 50 planowanych). Nieco zmieniła się struktura zadań-zrealizowano
mniej działań z cyklu Gesty Malarskie (2 zadania wobec 6 planowanych), ale
„ponadplanowo” zainicjowano nowy projekt wystawienniczo-medialny pod nazwą
„Cine_tropy” i wzięto udział we współorganizacji pierwszej edycji festiwalu „halo echo”
we Wrocławiu oraz w Silesia Art Biennale (4 prezentacje).
GALERIA MIEJSKA
W 2012 r. zrealizowanych zostało w Galerii Miejskiej 12 wystaw i 3 obrony prac
dyplomowych i wystaw podyplomowych studentów wrocławskiej ASP. Do wystawy
studentów wykonany został katalog.
Najważniejsze wystawy w Galerii Miejskiej
Marcin Berdyszak SZTUCZNE ZŁUDZENIA 20 grudnia 2011 - 05 stycznia 2012 r..
W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób. Wystawę odwiedziło 500
zwiedzających
Marek Koprowski POJAWIA SIĘ I ZNIKA. PAROWOZY 13 stycznia-03 lutego 2012.
W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób. Wystawę odwiedziło 680
zwiedzających
o.m.g. (oh my God) 17 lutego-1 marca 2012
W wystawie uczestniczyli: Michał Bieniek, Piotr Blajerski, Izabela Chamczyk, Krzysztof
Furtas, Paweł Jarodzki, Kordian Lewandowski, Bartosz Kokosiński, Anna Kołodziejczyk,
Kamil Moskowczenko, Przemek Pintal, Wojtek Pukocz, Anna Rymarz, Piotr Skiba, Dy
Tagowska, Krzysztof Wałaszek, Szymon Wojtyła, Joanna Wojtyła, Maja Wolińska. W
spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób. Wystawę odwiedziło 620
zwiedzających.
Nicole Nascow NIE MA MALARSTWA BEZ CZERWIENI 6 marca-23 marca 2012 r.
W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób. Wystawę odwiedziło 770
zwiedzających
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M. Albrzykowski, G. Jaskierska, E. Minciel, U. Wilk
POCHWAŁA NIEKONSEKWENCJI 3 kwietnia-20 kwietnia 2012 r. W spotkaniu
autorskim uczestniczyło około 100 osób. Wystawę odwiedziło 770 zwiedzających
Kasia Banaś OLŚNIENIA I POWROTY 7 maja - 21 maja 2012 r.. W spotkaniu
autorskim uczestniczyło około 100 osób. Wystawę odwiedziło 620 zwiedzających.
Maja Godlewska
UN BEL COMPOSTO
30 maja-14 czerwca 2012 r. W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób.
Wystawę odwiedziło 620 zwiedzających
Robert Szecówka
Z BLISKA I Z DALEKA
4 sierpnia do 23 sierpnia 2012 r. W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób.
Wystawę odwiedziło 780 zwiedzających
Agnieszka Mitura-Bagińska
SECRET GARDEN
4 września do 27 września 2012 r. W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób
Wystawę odwiedziło 1030 zwiedzających.
Stanisław Brach
POMIĘDZY FORMĄ A PRZESTRZENIĄ
5 października-25 października 2012 r. W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100
osób Wystawę odwiedziło 830 zwiedzających
Beata Gryt-Tomaszewska
Tomasz Tomaszewski
Marcin Gryt
Alojzy Gryt
PRACE
10 listopada-30 listopada 2012 r. W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób.
Wystawę odwiedziło 880 zwiedzających
Marcin Berdyszak
REWITALIZACJA BŁĘDNEGO KOŁA MALCZEWSKIEGO I INNE PRACE
10 grudnia-28 grudnia 2012 r. W spotkaniu autorskim uczestniczyło około 100 osób
Wystawę odwiedziło 660 zwiedzających.
Wydawnictwa
Nicole Naskow (katalog)– nakład 500 szt.
Stanisław Brach– Pomiędzy formą a przestrzenią (katalog)–nakład 1000 szt
OGNISKO KULTURY PLASTYCZNEJ
Działalność merytoryczna prowadzona była w następujących pracowniach:
- rysunku i malarstwa– czterech, rzeźby, podstaw ceramiki, realizacji ceramicznych,
szkła artystycznego, tkaniny artystycznej, grafiki warsztatowej, fotografii cyfrowej
– dwóch, fotografii cyfrowej ze stylizacją i aranżacją, projektowania plastycznego,
komputerowego projektowania graficznego, kompozycji.
- Liczba zorganizowanych zajęć to 1038.
- Liczba uczestników:1319 osób.
- Prace słuchaczy prezentowane były w galerii Ogniska, i wrocławskich salach
wystawowych takich jak Galeria Jednostki Wojskowej, filie Miejskiej Biblioteki
Publicznej, w Salonik Trzech Muz, Klub Muzyki i Literatury.
- W galerii Ogniska prezentowane były również prace profesjonalnych artystów.
- Zostało zorganizowanych 12 wystaw (liczba widzów 2075).
- W lipcu odbył się plener fotograficzny
- W sierpniu odbył się plener malarski.
- W lipcu i sierpniu odbyły się warsztaty ceramiczne i szklarskie.
- W galerii ogniska oraz w Sośnie-Moja Wola odbyły się wystawy poplenerowe
słuchaczy Ogniska.
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Ogółem, liczba uczestników plenerów to 56 osób a innych przedsięwzięć–60 osób.

INNE DZIAŁANIA W SFERZE PLASTYKI
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYM IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU
-

-

-

-

-

Od wielu lat uczelnia wspierana jest znaczącymi dotacjami ze strony miasta. W roku
2012 wsparcie finansowe otrzymały m.in. następujące projekty:
Otwarta Pracownia Gepperta na całoroczne działania, spotkania oraz realizacje
warsztatowe– ilość uczestników ok. 1 500
cykl wydawniczy Wrocławskie Środowisko Artystyczne: 2 pozycje: Zbigniew Karpiński
i Leon Podsiadły
publikacje kolejnych numerów czasopisma artystycznego „Format” (numer 63 oraz
–za fundusze przesunięte z grudnia 2011–numer 61)
Przygotowanie i opublikowanie katalogu dokumentującego wystawę prac artystów
wrocławskich w Wiesbaden oraz artystów niemieckich we Wrocławiu
Przygotowanie wystawy multimedialnej Wcześniej-Dzisiaj na jubileusz 40-lecia
Katedry Sztuki Mediów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu wraz z artystycznymi
działaniami towarzyszącymi uroczystościom– ilość uczestników ok. 700 osób
Przygotowanie i opublikowanie katalogu prac „Hipotezy i hipostazy” znanego
wrocławskiego artysty malarza Łukasza Huculaka na cykl wystaw w różnych miastach
Polski oraz we Wrocławiu
Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia,
przygotowanie wystawy plenerowej oraz przygotowanie i druk katalogu DYPLOMY ASP
2012–ilość uczestników ok. 2000 osób
Realizacja w Bratysławie wystawy pt. ‘Cudowne miejsce”– ilość uczestników ok. 700
osób
Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i organizacji wystawy
plakatów Geta Stankiewicza ze zbiorów Muzeum ASP w tym publikacji katalogu– ilość
uczestników ok. 300 osób
Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i organizacji wystawy
plakatów studentów Geta Stankiewicza pt. „Get. A kto to? Ze zbiorów Muzeum ASP
w tym publikacji katalogu wystawy– ilość uczestników ok. 300 osób

DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
Przy znaczącym wsparciu gminy, kontynuowano tworzenie regionalnej kolekcji sztuki
współczesnej. Jak w latach poprzednich, pracy DTZSP towarzyszyła wystawa
prezentująca kolejne, zakupione prace.
FUNDACJA WRO CENTRUM SZTUKI MEDIÓW.
Działania programowe prowadzone przez Centrum Sztuki WRO w 2012 r. w kraju
i za granicą:
- m.in. 18 wystaw, w tym Krótka historia instalacji wideo, AC/DC/IT Zmiennie, Stałe,
Błądzące- w cyklu prezentacji na 50-lecie sztuki mediów ukazujących kolejne stadia
rozwoju sztuki mediów i jej historyczne osiągnięcia, poprzedzających Biennale WRO
2013;
- wystawa twórczości Zbiga Rybczyńskiego i Gábora Bódy Der Stand der Bilder w ZKM
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe w Niemczech oraz w Vasarely
Múzeum w Budapeszcie;
- wystawa WRO Alternative Now RÉSUMÉ / On Tour na Międzynarodowym Festiwalu
Teatralnym w Sibiu w Rumunii;
- prezentacja wzorcowych praktyk na konferencji Media Library: nowe centra
edukacyjne, kolekcje muzealne i cyfrowe archiwa w Muzeum Kultury Ekranowej /
Centrum Kultury MANEŻ w Moskwie;
- całoroczny program edukacji artystycznej Przedszkole Mediów;.
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-

realizacja programów kulturalnych Unii Europejskiej, w tym program rejestracji
kluczowych zagadnień i wiodących postaci sztuki współczesnej-Artist Talk
i udostępnienia digitalnych kolekcji-DCA;
opracowanie nowatorskiego siecowego systemu udostępniania sztuki współczesnej
zrealizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Ponownie jakość programu realizowanego przez Fundację WRO Centrum Sztuki
Mediów w 2012 r. adresowanego do szerokich grup odbiorców została doceniona
m.in. przez magazyn Polityka. Nowatorska wystawa AC/DC/IT, wraz z całą
działalnością WRO Art Center, została przez autora związanego z Polityką-Edwina
Bendyka uznana za kulturalny znak szczególny Wrocławia: „Oryginalną wizytówką
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jest niewątpliwie Wro Art Center, gdzie Viola
Kutlubasis-Krajewska i Piotr Krajewski od ponad 20 lat zajmują się sztuką nowych
mediów”, pisze autor.

X EDYCJA PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL
odbyła się na terenie stadionu "Oławka", położonego przy ul. Niskie Łąki 8
we Wrocławiu, oraz w jego najbliższej okolicy (obszar tak zwanego Trójkąta
Bermudzkiego. Miejsce wydarzenia wiąże się z jego tegoroczną tematyką określoną przez
takie słowa-klucze jak współzawodnictwo, dążenie do doskonałości, widowisko, igrzyska,
zbiorowe doświadczenie. Ulokowanie 10 edycji Przeglądu na terenie czynnego obiektu
sportowego miało swoją wagę także w kontekście mistrzostw piłkarskich EURO 2012.
Przedsięwzięcie składało się z następujących działań:
- PRZEGLĄD SZTUKI: wystawa prac artystów (wyłonionych w konkursie)
w przestrzeniach zespołu obiektów sportowych "Oławka" w dniach 21 do 24 czerwca
2012, podczas której zaprezentowane zostały prace około 30 artystów wyłonionych
w drodze konkursu ogłoszonego w styczniu 2012 r. i rozstrzygniętego z końcem
marca, wybrane przez kuratorów generalnych: Michała Bieńka i Annę Kołodziejczyk
oraz prace 20-30 artystów wybranych w trybie pozakonkursowym, których
zainteresowania szczególnie korespondują z kontekstem miejsca i tematyką tej edycji
tacy jak:Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach, Dy Tagowska, Dorota Nieznalska
- DZIAŁANIA SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNE Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW OKOLICY:
oprowadzania kuratorskie, spotkania ze sztuką i sportem np. poranki z jogą, wspólne
posiłki na otwartym powietrzu (m. in. akcje Beaty Wilczek i Michaliny Glury z
udziałem Witolda Makowskiego pt. „Qigong dres treningowy”, mecz Odrzańska Bryza–
Rita Baum).
- SPOTKANIA I DEBATY: cykl wykładów, prezentacji i spotkań pod wspólnym tytułem
„Niebezpieczne związki sztuki i sportu” (będącym parafrazą tytułu słynnej książki dr
Izy Kowalczyk) poszerzył narrację merytoryczną 10 edycji Przeglądu Sztuki
SURVIVAL, zarysowując niezbędne konteksty i oferując narzędzia do zaangażowanego
obcowania
z prezentowanymi pracami artystycznymi. Do przeprowadzenia wykładów i debat oraz
do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali artyści, teoretycy i krytycy sztuki, a także
specjaliści z zakresu nauk społecznych i marketingu.
- DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ: Obszar Przedmieścia Oławskiego tworzy plastyczny krajobraz starych,
dziewiętnastowiecznych kamienic, użytkowych lokali– fabryk, szpitala oraz
zaniedbanych podwórek. W tej scenerii lokalni mieszkańcy manifestowali swoje
zaangażowanie w mistrzostwa, ponieważ nie wszyscy mogli obserwować rozgrywki na
stadionach. Głównym celem warsztatów było uchwycenie atmosfery mistrzostw w tej
zaniedbanej części miasta i oddanie jej metodami artystycznymi.
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KLUBY, OŚRODKI KULTURY I CENTRA KULTURY

Instytucja kultury

Stałe i cykliczne formy
działalności edukacyjnej,
artystycznej.
Liczba grup, uczestników

Imprezy cykliczne
okazjonalne.
Liczba imprez i
uczestników

Liczba
uczestników
ogółem

Ośrodek Postaw Twórczych

254 grupy
1 245 uczestników

4 imprezy
253 uczestników

1 498

Wrocławski Klub FORMATY

79 grup
3 129 uczestników

83 imprez
7 122 uczestników

10 251

296 grup
12 362 uczestników

255 imprez
10 547uczestników

22 909

Wrocławski Klub ANIMA

259 grup
1 788 uczestników

38 imprez
4 150 uczestników

5 938

Klub „Pod Kolumnami”

118 grup
1 259 uczestników

68 imprez
3 971 uczestników

5 230

C.K. „Agora”

321 grup
3823 uczestników

113 imprez
21430 uczestników

25253

O.D.T. “Światowid”

440 grup
3522 uczestników

85 imprez
10322 uczestników

13844

C.K. Wrocław-Zachód

342 grup
2930 uczestników

108 imprez
21786 uczestników

24716

C.K. „Zamek”

401 grup
5258 uczestników

64 imprez
31970 uczestników

Klub Muzyki i Literatury

37228

Kluby, ośrodki kultury oraz centra kultury prowadzą środowiskową działalność
w dziedzinie animacji społeczno–kulturalnej, edukacji kulturalnej i promocji wydarzeń
artystycznych. Swoje zadania realizują m.in. poprzez warsztaty, cykliczne zajęcia
z zakresu edukacji, spotkania, wystawy, koncerty, festiwale. Z najciekawszych projektów
zrealizowanych przez wyżej wymienione instytucje należy wymienić:
OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH
-

kontynuacja i rozwinięcie projektu galerii fotograficznej- Halogenki.com,
Koncerty: 10 maja 2012 r.- Anna Kaluza/Artur Majewski/Rafał Mazur/Kuba Suchar,
14 marca 2012r.- Joshua & Lisa Abrams & Mikrokolektyw,
Warsztaty muzyki improwizowanej, prowadzący: Kazuhisa Uchihashi (Japonia) i Rob
Mazurek (USA),
Spotkania autorskie: Filip Zawada, Tomasz Wiech,
Pokaz filmu dokumentalnego: „Northern Haze: Living the dream”.
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WROCŁAWSKI KLUB FORMATY
-

-

-

-

V Festiwal Nowobrzmienia, 18-19 maja 2012 r., 5. edycja wrocławskiej imprezy
promującej alternatywnych artystów tworzących muzykę opartą na elektronice.
Wystąpili: Ital tek, Boxcutter, The Natural Born Chillers, Rubber Dots, Lil Ironies, Kirk,
B Szczasny, PTR1,
V Międzynarodowy Festiwal Ambientalny, 30 listopada–02 grudnia 2012 r., Festiwal
stylistycznie osadzony na pograniczu ambientu, muzyki elektroakustycznej,
eksperymentalnej i minimalu. Od 2011 r. odbywa się we wnętrzu Synagogi Pod
Białym Bocianem. W 2012r. wystąpili m.in. Pole (DE), Rafael Anton Irisarri (USA),
Carbon Based Lifeforms (SWE), Jacaszek (PL), Deaf Center (NOR),
Cykl „Wernisaż z Muzyką”,
Koncerty: Fem Fatal
(12 lutego 2012 r.), Jazz Time: Imagination Quartet, Anna Rejda Trio, Cats & Mouses
(03 marca 2012 r.), Jazz Time: High Definition, Gerard Lebik /Piotr Damasiewicz
Zusammenarbeit (21 października 2012 r.), Krok wRock: Kroki i Ekam Bar`D (09
grudnia 2012 r.),
Wrocławskie CudaWianki - impreza plenerowa organizowana od 2002 r. w ramach
Święta Wrocławia. Program imprezy obejmuje występy grup muzycznych oraz inne
działania towarzyszące.

KLUB MUZYKI I LITERATURY
-

XIX Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny organizowany przez Towarzystwo
im. Ferenca Liszta,
Collegium Musicum, cykl wykładów prof. Marka Dyżewskiego organizowany przez
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Koncerty stypendystów Prezydenta Wrocławia organizowane przez Wydział Kultury.

WROCŁAWSKI KLUB ANIMA
-

-

Otwarty Przegląd Zespołów Muzycznych „Zagrać każdy może” (05 marca 2012 r. –
kwalifikacje, 10 marca 2012 r. – przegląd),
III Przegląd Piosenki Filmowej i Musicalowej
Koncerty: „Co może jeden człowiek?” z udziałem Jana Nowickiego i Marka
Stryszowskiego (21 kwietnia 2012 r.), Opera bez granic (18 maja 2012 r., 20 maja
2012 r.), Zespół BRACIA, Ewelina Lisowska, Tomek „Kowal” Kowalski (02 grudnia
2012 r.), Krzysztof Krawczyk, Zespół AVOCADO (15 grudnia 2012 r.)
Dzień Kultury Hiszpańskiej (23 czerwca 2012 r.)
Spektakl edukacyjno-muzyczny „Ben, Tina i Czarodziej” (02 czerwca 2012 r., 03
czerwca 2012 r. )
Wernisaże i wystawy pokonkursowe: V konkursu plastycznego „Wehikuł czasu”
i VI konkursu plastycznego „Żywioły” (03 marca 2012 r.)
Premiery filmów: „Ćpun” i „Red Water”
Musical “Biedronka Darka” 01 czerwca 2012 r.
„Reach out and touch faith– spektakl w 5 modlitwach”.

KLUB “POD KOLUMNAMI”
-

-

„Nomadzi kultury”– wieczór etniczny z Jackiem Hałasem (21 kwietnia 2012 r.),
Koncert zespołu STRAYS– muzyka celtycka (08 grudnia 2012 r.),
Wieczór tanga argentyńskiego (13 grudnia 2012 r.),
Cykl zajęć i spotkań skierowanych do seniorów: „Dawka ruchu”, „Gimnastyka
Tai-Chi”, „Taniec towarzyski”, zajęcia musicalowe zakończone spektaklem „Samotny
dom”, „Logobajk”
Realizacja krótkiego filmu o osiedlu Nadodrze w ramach warsztatów telewizyjnofilmowych prowadzonych przez Michała Grzebieniaka.
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CK „ZAMEK”
-

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania,
POLCON– Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki,
III Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa,
Jarmark Jadwiżański.

CK
-

„AGORA”
Art Of Improvisation Meeting,
Synesthesia Meeting,
Festiwal ewentualnych TALENTÓW AKTORSKICH,
QUATUOR Europa– Spotkanie z kulturą północnej Hiszpanii,
Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów– DEBIUTY.

ODT „ŚWIATOWID”
-

Ethnos– Kultury Świata– Dzień Kultury Mongolskiej,
Artystyczne Warsztaty Wokalne z udziałem Natalii Lubrano,
Festiwal Bajkopisarzy „Piernikowa chata”,
Międzynarodowy Konkurs Modelarski,
Wrocławski Festiwal Form Muzycznych.

CENTRUM KULTURY WROCŁAW-ZACHÓD
-

„Wykluczeni z kultury”,
Obchody 10-lecia centrum kultury– koncerty i wernisaże,
Biesiada Literacka– Janusz Korczak,
Realizacja 3 premier teatralnych.

CZYTELNICTWO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu wg stanu na 31 XII 2012 r. liczy 46 filii
+ 4 punkty biblioteczne oraz 2 MultiCentra. Stan zbiorów MBP na dzień 31.12.2012
wynosił 913 796 jednostek bibliotecznych (j. b.) na ogólną wartość 15 519 484,34 zł
w tym:
- książki 839 360 j.b. o wartości 13 770 884 zł
- książki mówione 46 796 j.b. o wartości 336 687,34 zł
- pozycje muzyczne 7 444 j.b. o wartości 199 720,54 zł
- inne dźwiękowe 1 009 j.b. o wartości 12 654,11 zł
- filmy 9 771 j.b. o wartości 911 492,07 zł
- dokumenty elektroniczne 8 875 j.b., o wartości 278 056,98 zł
- pomoc dydaktyczna 108 j.b., o wartości 6 039,30 zł
- dokumenty życia społecznego 432 j.b., o wartości 3 950 zł
W 2012 r. zarejestrowano 1 20 337 czytelników i odnotowano 2 281 422 wypożyczeń.
Biblioteka zorganizowała i była producentem wydarzeń o zasięgu miejskim i krajowym.
Najważniejsze z nich to:
Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony
(24-27 maja) – wzięło udział 29 wystawców, targi odwiedziło 18.000 czytelników;
przyznano nagrodę Dobre Strony. Decyzją jury Nagrodę Prezydenta Wrocławia otrzymało
wydawnictwo MediaRodzina („Pamiętnik Blumki” I. Chmielewskiej). Rozstrzygnięto
konkurs dla dzieci i młodzieży „A to moja bajka właśnie...” (w konkursie wzięło udział
ponad tysiąc uczniów z całej Polski).
Wrocławskie Promocje Dobrych Książek
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(29 listopada – 2 grudnia 2012 r.), ponad 16 000 czytelników, 110 wystawców z całej
Polski, a także wydawcy z Ukrainy (Centrum Humanistyczne). W Galerii BWA Awangarda
oraz w Muzeum Architektury odbyło się blisko 150 spotkań z pisarzami, tłumaczami,
redaktorami, odbywały się dyskusje, wykłady oraz imprezy promujące czytelnictwo,
przyznano nagrody w Konkursie na Najlepszą Książkę Roku „Pióro Fredry”. Jury oceniło
książki zgłoszone przez 41 wydawców i przyznało pięć równorzędnych nagród oraz
wybrało Książkę Roku 2012. Tytuł ten otrzymało Wydawnictwo ARKADY za publikację:
Maria Poprzęcka „55 skarbów Polski”.
Inne ważniejsze przedsięwzięcia realizujące program upowszechniania czytelnictwa (156
imprez, ok. 34 000 uczestników):
Na dobry początek – wyprawki czytelnicze, przedstawienia lalkowe „Bajkowej
Biblioteki”, imprezy rodzinne w bibliotekach. Liczba uczestników: 4 500
Miesiąc Spotkań autorskich: Czesi/Słowacy-Słoweńcy- Polacy-cykl (lipiec)
62 spotkań autorskich z udziałem pisarzy z Polski, Czech, Słowacji i Słowenii odbywający
się w Mediatece (codziennie dwa spotkania autorskie) Liczba uczestników: 1 000
Biblioteka plenerowa na Pergoli- trzy weekendowe spotkania: "Podróże w czasie"
-"Podróże orientalne", "Podróże w przestrzeni". W trakcie Biblioteki Plenerowej
prowadzona była wypożyczalnia książek, które można było zwrócić w dowolnej filii MBP.
Na leżakach można było korzystać z Czytelni Plenerowej gdzie dostępna była literatura do
czytania na miejscu oraz bieżąca prasa. Liczba uczestników: 1 000.
Żywa biblioteka- dwie edycje, postaw mieszkańców Wrocławia, projekt ma się
przyczyniać do niwelowania szkodliwych następstw stereotypów i uprzedzeń takich jak
agresja słowna i fizyczna, zwłaszcza podczas imprez kulturalnych.
23-24 listopada 2012 r. - edycja specjalna w ramach kampanii WrOpenUp koncentrowała
się wokół różnorodności narodowej i etnicznej. Liczba uczestników: 713
Równoleżnik Zero- I edycja Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego. Spotkania
z podróżnikami, pisarzami, pokazy filmów, wykłady, prezentacje multimedialne i strojów
afrykańskich. Trzeciego dnia rodziny z dziećmi zaproszone były m.in. na warsztaty gier
afrykańskich, fotograficzne, rodzinną relację Kotełków „Jak podróżować z dziećmi
w wieku szkolnym”; pokaz parzenia Yerba Mate i opowieści o wróżbitach i znachorach
Mali, występ zespołu FOLIBA, grającego na bębnach afrykańskich. Podczas festiwalu
odbyło się 25 spotkań. Liczba uczestników:1625
Rowerem do biblioteki- spotkanie z podróżnikami (dwa), spotkanie z Oficerem
rowerowym, znakowanie rowerów, prezentacja rowerowa dla młodzieży, dekorowanie
rowerów, pogadanka i pokaz rowerowy dla małych dzieci. Liczba uczestników: 300.
Program partnerski OK– program lojalnościowy MBP (zniżki dla czytelników MBP
w 76 instytucjach partnerskich). Liczba uczestników: 76 wrocławskich instytucji. Prawo
do korzystania z programu mają wszyscy czytelnicy MBP (ponad 120 tys.).
CINEMATEKA- konkurs dla studentów ASP na spot reklamowy Miejskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu. Liczba uczestników: 86 studentów
Szkoła w mieście- zajęcia dla 13 wrocławskich szkół biorących udział w miejskim
projekcie. Liczba uczestników: 1366
Festiwal Kryminału- współorganizacja z wydawnictwem EMG i Biurem Promocji Miasta.
Spotkania autorskie, II Konferencja Bibliotekarzy Kryminalnych (25). Liczba uczestników:
120.
Dni Seniora w MBP– cykl spotkań z autorami w bibliotekach, Noc Seniora, piknik
Seniora– prezentacja dokonań grup wchodzących w skład Akademii e-Seniora, wystawa).
Liczba uczestników: 500.
Noc w bibliotece we Lwowie-Rok Korczaka
Spotkania z polskimi czytelnikami w Obwodowej Bibliotece dla Dzieci we Lwowie
z polskimi pisarzami w ramach Roku Korczaka. Działania dofinansowane przez Biuro
Współpracy z Zagranicą.
Święto Wrocławia- Biblioteka ciągle w grze
Dwudniowa impreza tematycznie nawiązująca do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, na
którą składały się: warsztaty plastyczne, spotkania autorskie (dla dzieci i dorosłych),
konkursy, gry i zabawy ruchowe, spektakl teatralny
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Żyj i mieszkaj we Wrocławiu-dwudniowa prezentacja oferty Wrocławia-mieszkaniowej
i kulturalnej dla mieszkańców oraz osób, które zamierzają zamieszkać we Wrocławiu.
MBP zorganizowało stoisko z kącikiem zabaw dla dzieci, na którym prowadzono warsztaty
plastyczne oraz zorganizowano głośne czytanie bajek. Rozdawano również zestawy
"Na dobry początek".
Projekty wydawnicze:
- we współpracy z Biurem Literackim: 36 nowych tytułów, 13 przekładów, 7 zbiorów
prozatorskich, 3 książki debiutantów;
- działalność Domu im. Tymoteusza Karpowicza– ukazanie się 2. tomu „Dzieł
zebranych” T. Karpowicza, pozyskiwanie zbiorów, opracowywanie edytorskie,
udzielanie konsultacji tłumaczom, dalsze prace nad wydaniem dzieł zebranych
pisarza, sprawowanie opieki nad domem przy ul. Krzyckiej.
PROMOCJA KULTURY, UPOWSZECHNIANIE LITERATURY ORAZ WIEDZY O
HISTORII WROCŁAWIA I POLSKI, UPAMIĘTNIANIE NAJWAŻNIEJSZYCH
ROCZNIC I JUBILEUSZY, EDUKACJA KULTURALNA, DIALOG MIĘDZYKULTUROWY,
MECENAT WYDAWNICZY.
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ“
Najważniejsze przedsięwzięcia:
Program dokumentacyjny „Świadkowie Historii”
realizacja przez cały rok, opracowano 3306 obiektów, w tym: 61 relacji (inwentarz
Archiwum Historii Mówionej), 2828 fotografii (inwentarz Zbiory Fotograficzne i NAF
Dementi) oraz 417 różnego rodzaju dokumentów, kontynuowano akcję zbieranie
pamiątek historycznych „Uwolnij historię”, rozpoczęto opracowywanie kolekcji NAF
Dementi.
Festiwal „Wiek XX. Anamneses”
(12–16 maja). W ramach projektu odbyły się następujące pasma programowe:
wystawa „Droga do pojednania”; Rynek, 2000 osób;7 debat tematycznych, ZniO, 570
osób; 5 projekcji filmów połączonych z dyskusją, kino NOT, uczestników:360; 2 koncerty,
kościół Marii Magdaleny, Kościół Uniwersytecki; 300 osób; 2 spektakle „Czas terroru” na
motywach „Róży” Stefana Żeromskiego, reż. Lech Raczak, Centrum Technologii
Audiowizualnych (Wytwórnia Filmów Fabularnych), Mediateka, uczestników310;
8 warsztatów mistrzowskch, kawiarnia festiwalowa "Tajne Komplety", DA "Maciejówka",
łączna ilość uczestników 120.
OBCHODY ROCZNICOWE
- 70. rocznica powstania Armii Krajowej:koncert „Hard as a rock“, Teatr Lalek,
100 osób, oraz wystawa „70. rocznica powstania Armii Krajowej”, 10 000
zwiedzających;
- Wybory ’89– wystawa „W samo południe. Wybory ‘89” (ul. Kuźnicza, Wrocław, 04–15
czerwca, 2100 osób);
- Sierpień ’80– koncert zespołu Scorpions w ramach cyklu „wROCK for FREEDOM
– Legendy Rocka” (zajezdnia autobusowa przy ul. Grabiszyńskiej), 10 000 osób;
- 30. rocznica manifestacji ulicznej we Wrocławiu i Lubinie 31 VIII 1982 r.–wystawa
internetowa „Wrocław/Lubin ‘82”: www.31sierpnia1982.pl;
- Narodowy Dzień Niepodległości :koncertu zespołów Dżem i TSA w ramach „wROCK for
FREEDOM– Legendy Rocka” (hala Orbita), 5 000 osób);
- rocznica wprowadzenia stanu wojennego:premiera teledysku zespołu Big Cyc do
piosenki „ZOMO na Legnickiej“ oraz wystawa „Stan wojenny we Wrocławiu 1981–
1983”, 5000 osób.
WYSTAWY
- wystawa internetowa
Żmuda” 2 161 osób;

„(Nie)zapomniany
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bohater

Wrocławia.

Trener

Władysław

-

-

-

„Edyta Stein– portret własny”; 6000 osób;
„Archiwalne też jest fajne”; 4000 osób;
„Sportowy Wrocław oczami dziecka”; Rynek, Wrocław; 3000 osób;
„Golgota Wschodu”; Rynek, 3000 osób;
„Orędzie”; bulwar S. Wyszyńskiego, 3000 osób.
Projekty badawcze, konferencje
konferencja naukowa „Znowuż «z kuferkiem i chlebakiem»…” ; IH UWr., 50 osób;
konferencja „Sport na Ziemiach Zachodnich”; IH UWr., 60 osób;
konferencja naukowa „Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej
na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej”; aula PWT, IH UWr., Wrocław, 50
osób.
Wydawnictwa
kwartalnik „Pamięć i Przyszłość”: nr 15 (1/12) „Wrocławski sport” (nakład 600 egz.),
nr 16 (2/12) „Nad Odrą” (nakład: 600 egz.), nr 17 (3/12) „Alma Mater” (nakład: 600
egz.), nr 18 (4/12) „Zagłębie miedziowe” (nakład: 600 egz.);
„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” nr 2 (2012) (nakład 300 egz.);
film „Złota drużyna” (premiera– Stadion Miejski), 20 000 osób;
materiały pokonferencyjne „Dzieci, studenci i młodzież i studenci na Ziemiach
Zachodnich po II wojnie światowej” (nakład 600 egz.).

PROJEKTY EDUKACYJNE
- gry miejskie: „Niezatapialny Wrocław” (160 osób), „Jan Paweł II w mieście spotkań”
(120 osób);
- konkursy: „Świadectwa historyczne”, „Namaluj mi historię”– „Sportowy Wrocław
1945–2012” (140 prac), „Sport i turystyka na Ziemiach Zachodnich. Świadectwa
historyczne 1945–2012” (150 prac), „Stypendium dla młodego naukowca”–
zakończono edycję IV. i ogłoszono V. (20 osób);
POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA
- spektakl „Wielki PLUSSSK!. Historia Marka Petrusewicza” w ramach Nocy Muzeów
2012, 120 osób;
- spotkanie „Mity leżące u podstaw współczesnego Wrocławia” w ramach Wrocławskich
Promocji Dobrych Książek, 15 osób.
PROMOCJA KULTURY, DIALOG MIĘDZYKULTUROWY
-

-

-

-

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne (Stowarzyszenie Prawosławne)
Kutia i Wrocławskie Kolędowanie (Związek Ukraińców w Polsce)
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim
VIII Międzynarodowy Festiwal Opowiadania (producent– Centrum Kultury „Zamek”),
na który składają się spotkania autorskie, panele dyskusyjne, warsztaty dla pisarzy
i tłumaczy, a także przegląd adaptacji filmowych. MFO prowadzi również działalność
wydawniczą (antologie opowiadań). W 2012 r. w festiwalu wzięło udział 15 pisarzy
(10 zagranicznych);
Centrum Edukacji i Kultury Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem (Fundacja
Bente Kahan). Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Centrum
należą: Wrocławskie Dni Wzajemnego Szacunku, festiwal Lato pod Białym Bocianem,
Spotkania z Kulturą Żydowską (wystawy, wykłady, warsztaty).
Realizacja 17. edycji festiwalu Port Wrocław oraz projektów edukacyjnych: Nakręć
wiersz, Port Literacki po godzinach, Połów, Przystanek Literacki, Szkoła z poezją,
Warsztaty literackie (Fundacja Europejskich Spotkań Pisarzy)
Zorganizowanie Dni Kultury Białoruskiej (Fundacja Za Waszą Wolność i Naszą).
Zrealizowanie warsztatów w ramach projektu pn. „Wrocławskie Bandurzyski i zespół
taneczny Budmo” (Związek Ukraińców w Polsce, Koło we Wrocławiu).
Przeprowadzenie Turnieju Jednego Wiersza im. R. Wojaczka (Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich)– konkurs dla młodych poetów, zwieńczony wydaniem tomików poetyckich z
nagrodzonymi utworami).
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-

„Czwartki
Literackie.
Spotkanie
z
literatami”
(SPP)–kontynuacja
ponad
dwudziestoletniej tradycji cotygodniowych spotkań pisarzy z czytelnikami.
Warsztaty poetycko- literackie z udziałem Tadeusza Różewicza dla zwycięzców
i uczestników konkursu na najlepsze tłumaczenie utworów Czesława Miłosza na język
rosyjski (Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą).

PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM I POPULARYZATORSKIM
-

-

Dolnośląski Festiwal Nauki
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieży (Stowarzyszenie „Trampolina”, Fundacja „Kairos”, Fundacja „Dzielnica
Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”).
Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia w Dziale Dokumentacji Życia Społecznego
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Wsparcie uzyskały także projekty prowadzone przez związki wyznaniowe i parafie:
obchody 15 rocznicy Kongresu Eucharystycznego czy Festiwal Kultury Protestanckiej

WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI KOMBATANCKIMI,
ROCZNICE, TABLICE PAMIĄTKOWE
-

-

-

-

-

-

-

ŚWIĘTA

PAŃSTWOWE,

Instalowanie i organizowanie uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających
wybitnych wrocławian. W 2012r. uhonorowani zostali: Anna German, Wanda
Sarnowska, Janina Natusiewicz-Mirer, Gerhart Hauptmann,
Przygotowanie tablicy pamiątkowej (kamiennej) poświęconej „Jaworzniakom”
- Młodocianym Więźniom Politycznym obozu w Jaworznie, (zamówienie projektu
i realizacji), organizacja uroczystości odsłonięcia z udziałem kombatantów, wojska ,
Prezydenta Wrocławia,
Przygotowanie tablicy pamiątkowej (z brązu) poświęconej działaczom Solidarności
–zamówienie projektu i realizacja,
Projekt „Galeria Znanych Wrocławian” - prace koncepcyjne i organizacyjne,
przygotowanie projektu wizualizacji montażu tablic pamiątkowych wraz z
oświetleniem,
Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada – ceremoniał wojskowy i państwowy
został wzbogacony Radosną Paradą Niepodległości oraz koncertem rockowym w hali
„Orbita, której widownię stanowili uczniowie wrocławskich szkół gimnazjalnych i
liceów,
Obchody 68. rocznicy Powstania Warszawskiego: rekonstrukcja walk powstańczych,
koncert plenerowy „wspólne śpiewanie” oraz spektakl muzyczny „Pamiętaj”,
Uroczystości Dnia Sybiraka i rocznica deportacji Polaków do ZSRR (Związek
Sybiraków),
Realizowanie programu upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy
o najnowszej historii Wrocławia i Polski poprzez zorganizowanie cyklu odczytów,
prelekcji, spotkań i pokazów (Stowarzyszenie Solidarność Walcząca),
Organizacja obchodów rocznicy Nocy Kryształowej poprzez przeprowadzenie
w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu projektu plastycznego pn. „Noc
Kryształowa” (rzeźby z lodu autorstwa Jerzego Kaliny), Inicjatywa Historyczna,
Wystawa „Pola pamięci” dokumentująca prace ekshumacyjne ofiar komunizmu
pochowanych na Cmentarzu Osobowickim,
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (Stowarzyszenie Odra-Niemen).

ŚWIĘTO WROCŁAWIA
W 2012 r. obchody miały miejsce od 16 do 24 czerwca. Na działania w ramach obchodów
święta złożyły się:
- 24 czerwca msza święta w intencji mieszkańców Wrocławia,
- 24 czerwca, w dniu imienin patrona miasta, uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia
w salach Ratusza,
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II Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Sił Powietrznych– Uroczysta Gala Koncertowa
Festiwalu - Pregola, musztra paradna, pokaz specjalny fontanny multimedialnej z
muzyką na żywo,
- Wzorem lat ubiegłych konkurs na plakat artystyczny święta oraz wystawę
pokonkursową przeprowadzono przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych.
Plenerowa wystawa prac laureatów konkursu zaprezentowana została w dniach od 1829 czerwca na północnej pierzei Rynku. Z najważniejszych propozycji programowych
należy wymienić:
- główną imprezę plenerową święta WrocLove Fest: Chambao, Tanita Tikaram,
Gentelman koncerty na Wyspie Słodowej:
- koncerty zespołów mniejszości narodowych i etnicznych „Kalejdoskop Kultur
–V Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych” w Parku Staromiejskim;
- ART. OF IMPROVISATION FESTIWAL– międzynarodowy project poświęcony sztuce
improwizowanej
- UA/PL ALTERNATIVE MUSIC MEETINGS– spotkanie z folklorem polskim i ukraińskim
- spektakle Bajkobusu
Obchodom święta towarzyszyły różnorodne imprezy plenerowe, spektakle, festyny oraz
wystawy, klubowe koncerty organizowane przez miejskie instytucje kultury i Rady
Osiedla, we wszystkich dzielnicach miasta (około 30 imprez).
Głównymi patronami medialnymi święta była TVP Wrocław i Telewizja Te De, Gazeta
Wyborcza oraz Radio Wrocław i Radio RAM oraz portal Kreatywny Wocław W ramach
kampanii reklamowej informacje promujące wydarzenia artystyczne oraz o programie
święta zamieszczała Gazeta Wyborcza i nadawało na swojej antenie Radio Wrocław
i Radio Ram. Wydrukowano po 500 sztuk plakatu artystycznego i afisza programowego
oraz 10 000 ulotek reklamowych, kolportowanych na imprezach oraz za pośrednictwem
różnych instytucji.
-

MECENAT WYDAWNICZY
-

Promocja Wrocławia poprzez opublikowanie książek oraz zamieszczenie logotypów
Miasta-„Europejska Stolica Kultury wrocław 2016” i „Wrocław miastem spotkań”:
W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe; pod. red. A. Dębskiego
i A. Gwoździa; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta.
Jacek Łukasiewicz,TR, Universitas.
Marta Kaluch-Tabisz, Kościół św. Anny w Praczach Odrzańskich; Oficyna Wydawnicza
ATUT.
Wrocław i film, pdf, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
Tomasz Bohajedyny, Liga zwalczania śmierci pozornej;
Bogusław Duch, Zamęt. City Dharmakaja”, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne
RITA BAUM.
Wojciech Kucharski, Beatus Celatus natione Polonus. Dzieje kultu Błogosławionego
Czesława; Dominikański Instytut Historyczny.
Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 r., antologia;
Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.
Muzea Wrocławia, pod red. B. Lejman i M. Smolak; Wydawnictwo Via Nova.
Eliza Piotrowska, Wrocław. Zwiedzaj z nami, krasnoludkami; Wydawnictwo ARKADY.
Marek Derwich, O historii Wrocławia i Śląska inaczej; Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Wrocławia.
ks. Drzewiecki, Czas przyłapany 4.Raptularz cokolwiek polityczny 20102011”,Agencja wydawnicza argi s.c.
Joanna Adamowska, Różewicz i Herbert. Akcjologiczne aspekty twórczości;
Universitas.
Działalność wydawnicza, popularyzatorska i artystyczna Stowarzyszenia KulturalnoArtystycznego RITA BAUM.
Uporządkowanie, inwentaryzacja, zarchiwizowanie i opracowanie krytyczne autorskiej
spuścizny literackiej i zbiorów prywatnych Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja
Falkiewicza.
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CZASOPISMA
-

17. nr „Dolnośląskiego Rocznika Literackiego Pomosty” (Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich, Oddział we Wrocławiu),
Czasopismo kulturalno-artystyczne „Rita Baum” (Stowarzyszenie KulturalnoArtystyczne Rita Baum),
Pismo teatralne „Nietak-t” (Fundacja Teatr Nie-Taki),
Magazyn Materiałów Literackich CEGŁA (Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych
Artystów GRAWITON),
63. numer czasopisma „Format”; Akademia Sztuk Pięknych,
„Ósmy arkusz”, wkładka w miesięczniku „Odra”.

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA WROCŁAWIA
W 2012 r. złożonych zostało 140 wniosków na przyznanie stypendiów artystycznych.
Ze względu na wyjątkowe osiągnięcia uczniów i studentów szkół artystycznych przyznano
94 stypendia w tym:
- 66 stypendiów muzycznych
- 23 stypendia plastyczne
- 5 stypendiów teatralnych
Ponadto w 2012 r. w Klubie Muzyki i Literatury odbyło się 10 koncertów cyklu
"Stypendyści Samorządu Wrocławia- miastu
UFUNDOWANE NAGRODY
-

-

-

-

Prezydenta Wrocławia z okazji Święta Wrocławia,
dla laureatów I nagród VI Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych
we Wrocławiu,
V Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. Carli Marii von Webera we Wrocławiu
dla laureata Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Vratislavia Sacra,
dla laureatów Nagrody WARTO: literatura –
Łukasz Saturczak, teatr – Adam
Szczyszczaj, film – Kuba Czekaj, muzyka – Piotr Damasiewicz, sztuki piękne –
Sławomir Czajkowski,
z okazji Święta Bibliotekarzy, 7 nagrodzonych,
w ramach Festiwalu Literackiego Port Wrocław,
nagroda miesięcznika „Odra” fundowana przez Prezydenta Wrocławia (10 000,00 zł).
Laureatem edycji 2012 został prof. Janusz Tazbir,
dla laureatów konkursu „Nowe Kino Polskie” na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym Nowe Horyzonty- film „Z daleka widok jest piękny”,
za koncepcję wnętrz schronu przy pl. Strzegomskim,
dla laureatów Wrocławskich Spotkań Jednego Aktora,
dla laureatów dla wybitnego działacza wrocławskiej opozycji demokratycznej,
dla laureatów Wrocławskiej Nagrody Muzycznej i Teatralnej:
Wrocławska Nagroda Muzyczna 2012:
Muzyka poważna- Magdalena Kulig i Magdalena Blum za płytę "Elegie".
Muzyka rozrywkowa - Piotr Turkiewicz za nowatorską koncepcję i wysoki poziom
festiwalu Jazztopad oraz za umożliwienie młodym jazzmanom z różnych krajów
spotkania na jednej muzycznej scenie
Wrocławska Nagroda Teatralna 2012
Konrad Imiela, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Capitol, otrzymał
Wrocławską Nagrodę Teatralną 2012 za „za oryginalną koncepcję sezonu zmieniającą
kanoniczny wizerunek teatru muzycznego”.
Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS
V edycja w 2012 r. Wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej
poezji. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: nagroda za
całokształt twórczości, książka roku, debiut roku. Nagrodę stanowią statuetka
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-

SILESIUS autorstwa Michała Staszczaka i czek na kwotę: 100 000 PLN za całokształt,
50 000 PLN za książkę roku, 20 000 PLN za debiut roku
W 2012 r., jury w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz, prof. Piotr Śliwiński, Justyna
Sobolewska, Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek przyznało
nagrody SILESIUSA: za całokształt twórczości – Marcinowi Świetlickiemu, w kategorii
„za debiut”– Tomaszowi Bąkowi za tomik poezji „Kanada”, w kategorii „książka roku”
– Eugeniuszowi Tkaczyszyn-Dyckiemu za tomik poezji „Imię i znamię”
Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS
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. Wyboru
laureata
dokonuje
dziewięcioosobowe
jury,
pod
przewodnictwem
Natalii
Gorbaniewskiej, złożone z wybitnych autorytetów w dziedzinie literatury. Nagrodę
stanowi czek na 150 000 złotych oraz statuetka autorstwa Ewy Rossano. Laureatem
siódmej edycji został Miljenko Jergović za powieść "Srda śpiewa o zmierzchu w
Zielone Świątki". Zorganizowano 6 spotkań autorskich z pisarzami nominowanymi do
nagrody, w których udział wzięło ok. 300 osób.

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I REKLAMOWA
-

Wkładka z materiałami poświęconymi Literackiej Nagrodzie Europy Środkowej
Angelus w Tygodniku Powszechnym,
Wkładka z materiałami poświęconymi Wrocławskiej Nagrodzie Poetyckiej Silesius
w Tygodniku Powszechnym,
Reklama Wrocławskich Promocji Dobrych Książek w Tygodniku Powszechnym,
Produkcja audycji telewizyjnej z Gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej
Angelus,
Produkcja audycji telewizyjnej z Gali wręczenia Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
Silesius,
Transmisja online na stronach www.angelus.wroclaw.pl i www.wroclaw.pl z Gali Gali
wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus,
Transmisja online na stronach www.angelus.wroclaw.pl i www.wroclaw.pl z Gali
wręczenia Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius,
Wkładka z materiałami poświęconymi Literackiej Nagrodzie Europy Środkowej
Angelus w tygodniku Newsweek,
Reklama Literackiej Nagrodzie Europy Środkowej Angelus na portalu www.wp.pl.

OCHRONA ZDROWIA I SPRAWY SPOŁECZNE
PROGRAMY REALIZOWANE W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY
PROFILAKTYKA WAD I SCHORZEŃ NARZĄDU WZROKU U DZIECI DO LAT 5
Celem programu jest wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci do
5 lat, uczęszczających do wrocławskich żłobków i przedszkoli poprzez wykonywanie
specjalistycznych badań okulistycznych. W 2012 r. badaniami objęto 2 594 dzieci.
W zbadanej populacji stwierdzono 252 wady wzroku (9,71%) z których 213 (84,52%)
zostały wykryte po raz pierwszy. Wśród stwierdzonych wad wzroku dominują
astygmatyzm nadwzroczny oraz nadwzroczność. Dzieci, u których stwierdzono wady
i schorzenia narządu wzroku mogą skorzystać z dalszej diagnostyki i leczenia w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD I SCHORZEŃ NARZĄDU WZROKU I
SŁUCHU W POPULACJI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
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Celem programu jest wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu
u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz podejmowanie działań leczniczych w ramach
świadczeń finansowanych przez NFZ.
Wyniki badań
Liczba wykonanych badań oraz wykrytych wad wzroku i słuchu w 2012 r. w badanej populacji
Odbiorcy
programu

Uczniowie szkół
podstawowych
Uczniowie szkół
gimnazjalnych
Razem osób

Planowana
do badania
populacja
uczniów

Liczba zbadanych
dzieci

Liczba
osób z
wadami
wzroku

%
liczby
osób z
wadami
wzroku

Liczba
osób z
wadami
słuchu

%
liczby
osób z
wadami
słuchu

Wzrok

Słuch

9000

11 249

11 249

2884

26,6%

448

3,98%

3000

2442

2442

967

39,6%

48

2%

12 000

13 691

13 691

3 851

28%

496

3,6%

W 2012 r. programem objęto 13 691 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Konsultacje okulistyczne wykonano u 1068 uczniów oraz otolaryngologiczne u 397
uczniów. Razem wykonano 30 853 badań narządu wzroku i słuchu.
PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY
Program realizowany jest tzw. Centrach Korekcji Wad Postawy, utworzonych wyłącznie
na potrzeby programu. Celem programu jest wczesne diagnozowanie wad postawy
u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz korygowanie nieprawidłowości poprzez
wykonywanie badań ortopedycznych i prowadzenie zajęć korekcyjnych. Kompleksowe
zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne odbywają się na sali gimnastycznej i pływalni,
w cyklach 6 tygodniowych. Dzieci i młodzież otrzymują również zestawy ćwiczeń
korekcyjnych z zaleceniem wykonywania ich w warunkach domowych.
Ilość wykonanych badań lekarskich i zabiegów w 2012 r.
Placówki medyczne
„Centra Korekcji Wad
Postawy”

NZOZ Międzywojewódzka
Przychodnia Sportowo-Lekarska
NZOZ Wrocławskie
Centrum SPA
Razem

Ilość wykonanych
zabiegów
Basen

Ilość
wykonanych badań lekarskich

Sala
gimnastyczna Wstępne

Kontrolne

Razem

4 414

6 530

352

471

823

17 660

16 139

1 672

1 248

2 920

22 074

22 669

2 024

1 719

3 743

W 2012 r. w Programie uczestniczyło około 2 655 dzieci, w wieku przedszkolnym
i szkolnym. U większości dzieci wykonano 2 badania lekarskie (kwalifikujące i kontrolne)
oraz przeprowadzono 6 tygodniowy cykl zajęć korekcyjnych. Wśród uczestników
programu było 150 dzieci z rodzin wielodzietnych , objętych programem „Dwa plus trzy
i jeszcze więcej”.
PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Celem programu jest zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku
3-5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze. W 2012 r.
w programie wzięło udział 59 wrocławskich przedszkoli, w których jest ok. 6 800 dzieci.
W maju br. w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej odbyło się szkolenie dla nauczycieli
z przedszkoli oraz lekarzy stomatologów, realizatorów programu nt. „Uwarunkowania

274

rozwoju próchnicy zębów u dzieci”. W programie zaplanowane zostały następujące
zadania:
- edukacja zdrowotna dla rodziców i dzieci w wieku 3-5 lat,
- spotkania w przedszkolu lekarza stomatologa z dziećmi i personelem pedagogicznym,
- prezentacja spektaklu teatralnego nt. zdrowia dla dzieci
- wykonanie przeglądu stomatologicznego jamy ustnej
podczas wizyty rodzica
z dzieckiem w gabinecie stomatologicznym,
- wykonywanie u dzieci zabiegów profilaktyczno–leczniczych, finansowanych z NFZ lub
odpłatnych, zalecanych przez lekarzy stomatologów.
W ramach programu lekarze stomatolodzy przeprowadzili 518 zajęć edukacyjnych
z dziećmi i personelem pedagogicznym, 71 spotkań z rodzicami oraz wykonali 1993
przeglądów stomatologicznych u dzieci.
Opracowano i wydrukowano materiały informacyjno–edukacyjne: plakat, puzzle, pudełka
na zęby mleczne oraz zeszyt zawierający autorskie scenariusze zajęć dla dzieci,
opracowane przez nauczycieli na I konkurs Zdrowotnych Inspiracji. Każde dziecko
uczestniczące do przedszkola od września br. otrzymało szczoteczkę i pastę do zębów,
kartę opieki stomatologicznej, opowiadanie pt. „Oj jak mnie boli ząbek”, rodzice ulotkę
nt. Profilaktyki próchnicy zębów.
PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
(HPV)
Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet
poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych
szczepionką przeciwko wirusowi HPV w populacji 13-letnich dziewcząt, mieszkanek
Wrocławia. Program ma charakter wieloletni, a podzielony jest na jednoroczne edycje na
które składają się zajęcia edukacyjne oraz szczepienia 13-letnich dziewcząt. Edukacją
zdrowotną objęci są uczniowie I klas wrocławskich gimnazjów i ich rodzice. Każda edycja
programu rozpoczyna się we wrześniu i kończy w sierpniu następnego roku. We wrześniu
2012r. w 45 szkołach gimnazjalnych podczas spotkań z rodzicami, lekarze onkolodzy
i pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzili spotkania
informacyjno-edukacyjne dla rodziców.
W klasach I szkół gimnazjalnych nauczyciele przeprowadzili zajęcia edukacyjne
nt. Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wg wcześniej
opracowanego scenariusza zajęć i materiałów dydaktycznych, w których wzięło udział
2676 uczniów. W 2012r. kontynuowano szczepienia p/HPV rozpoczęte się we wrześniu
2011 u 1807 dziewcząt, urodzonych w 1998 r. We wrześniu 2012r. rozpoczęto trzecią
edycje programu, która objęła
populację 13 – letnich dziewcząt urodzonych
w 1999 r. Pierwszą dawkę szczepionki podano 1761 dziewczętom, drugą dawkę 1192.
PROGRAM EDUKACYJNO–PROFILAKTYCZNY „ZDROWA MATKA I DZIECKO”
PROGRAM ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA I MACIERZYŃSTWA W RAMACH
„SZKÓŁ RODZENIA”
Celem programu jest przygotowanie kobiet do naturalnego porodu, opieki
nad
noworodkiem i niemowlęciem, złagodzenie lęku związanego z hospitalizacją oraz
przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym w okresie ciąży i połogu. Program realizowany
jest w 4 Szkołach Rodzenia znajdujących się przy wrocławskich szpitalach. Zajęcia
edukacji zdrowotnej oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne prowadzą doświadczone
położne i rehabilitanci w nowocześnie wyposażonych salach wg opracowanych
standardów edukacji przedporodowej dla kobiet. Podczas 10-tygodniowego kursu
w programie odbywają są spotkania z ginekologiem, neonatologiem, stomatologiem oraz
psychologiem. W 2012 r. w zajęciach uczestniczyło 444 osoby, w tym 222 kobiety
ciężarne i 222 osoby towarzyszące.
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OŚRODKI INFORMACJI I EDUKACJI
W 2012 r. działania prowadzone były w 4 Ośrodkach Edukacyjno–Informacyjnych,
w których udzielono, 2402 porad specjalistycznych i edukacyjnych.
Szczegółowy wykaz porad
Liczba edukacji
i porad
pierwszorazowych

Liczba edukacji
kolejnych

Razem

47

35

82

Położne

223

1313

1536

Lekarze pediatrzy

163

134

297

Pielęgniarki

194

170

364

Dietetyk

115

8

123

Razem

742

1660

2 402

Realizatorzy
programu

Lekarz
ginekolog/położnik

Ponadto przeprowadzono 46 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 951
ciężarnych
wraz
z
osobami
towarzyszącymi.
Zajęcia
prowadzili:
położne,
ginekolog/położnik, pediatra, psycholog i pedagog.
Zostały również przeprowadzone warsztaty pedagogiczne dla rodziców dzieci do 1r.ż.
w których wzięło udział 109 osób.
OŚRODEK SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ
W 2012 r. Ośrodek Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej realizował zadania profilaktyczne
w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii przy ul. Dyrekcyjnej 5/7 i przy
ul. Borowskiej 213 w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Zgodnie z przyjętymi
zasadami do Ośrodka przyjmowane są kobiety ciężarne ze zidentyfikowanymi (lub
z podejrzeniem) czynnikami ryzyka ciążowego, na podstawie skierowań od lekarzy
prowadzących, ze szpitali lub bezpośrednio zgłaszających się do Izby Przyjęć ASK.
Poszczególne przyjęcia kobiet są rejestrowane i prowadzona jest dokumentacja
medyczna. W ramach programu prowadzone są badania ankietowe kobiet
przyjmowanych do Ośrodka, które dotyczą m.in. przebiegu aktualnej ciąży oraz
przyczyny skierowania do Ośrodka i przeprowadzonych badań. W 2012 r. do Ośrodka
Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej zostało przyjętych i zdiagnozowanych 1160 kobiet
ciężarnych, z których 65 hospitalizowano.
PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W RODZINACH WIELODZIETNYCH
"2+3 I JESZCZE WIĘCEJ"
W 2012 r. kontynuowane były szczepienia przeciwko pneumokokom, meningokokom,
rotavirusom i grypie dzieci z rodzin wielodzietnych, objętych „Program 2+3 i jeszcze
więcej”. Szczepienia wykonane zostały u 446 dzieci.
PROGRAM PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI
PROGRAM „UCZEŃ W FORMIE”
Celem programu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością poprzez
zwiększenie świadomości zdrowotnej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu
poprzez:
• zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej dzieci zagrożonych nadwaga
i otyłością oraz ich rodziców i opiekunów
• kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania dzieci
• ocena stanu zdrowia dzieci
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• kształtowanie postawy zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie
Do programu przystąpiło 50 wrocławskich szkól podstawowych, w tym 31 po raz
pierwszy. Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania przeprowadziły badania
przesiewowe, którymi objęci zostali uczniowie klas: I, III i V. Wykonano pomiary masy
i wysokości ciała, a następnie na tej podstawie obliczono wskaźnik stanu odżywienia BMI,
który został odniesiony do siatek centylowych.
Badania przesiewowe wykonano u 6540 uczniów i wykazano, że 331 (5%) uczniów
ma niedobór masy ciała, 571 (8,7%) nadwagę i 443 (6,8%) otyłość.
Na indywidualne konsultacje specjalistyczne zgłosiło się wraz z rodzicami 52 dzieci,
w tym 31 dziewcząt oraz 21 chłopców. Porad edukacyjnych, w zakresie profilaktyki
oraz leczenia nadwagi i otyłości u dzieci, udzielali lekarz, dietetyk, psycholog
i rehabilitant. W szkołach zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne oraz kampanie
zdrowotne, w których uczestniczyło 12 809 uczniów wraz z rodzicami.
PROGRAM TELEWIZYJNY „JEDZ NA ZDROWIE”
W ramach programu profilaktyki nadwagi i otyłości
u dzieci w wieku szkolnym,
w Telewizji Dolnośląskiej przygotowano 2 odcinki programu telewizyjnego, który dotyczył
zdrowia dzieci i młodzieży i był przeznaczony dla całej rodziny. W programie kucharz
wraz z grupą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 73 we Wrocławiu przygotował potrawy wg
prostych przepisów. W programie wystąpił również dietetyk, który wypowiadał się na
temat zdrowego żywienia. Każdy z odcinków został 4-krotnie wyemitowany na antenie
Telewizji Dolnośląskiej.
WARSZTATY GOTOWANIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
Na potrzeby programu zostały opracowane materiały edukacyjne dla dzieci: komiks
-album o tematyce zdrowotnej, systematycznie uzupełniany naklejkami warzywnych
bohaterów, których przygody składały się na edukacyjną opowieść o zdrowym trybie
życia. Podczas lekcji dzieci poznały zasady zdrowego żywienia, uczyły się jak rozpoznać
szkodliwe dodatki w składzie produktów spożywczych, przygotowywały potrawy zgodnie
z zasadami piramidy zdrowego żywienia. W warsztatach kulinarno-edukacyjnych
„Warzywni bohaterowie” wzięło udział 300 uczniów z 5 wrocławskich szkół
podstawowych.
PROGRAM PROFILAKTYKI ASTMY I ALERGII U UCZNIÓW WROCŁAWSKICH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat alergii i astmy oskrzelowej dzieci
zagrożonych zachorowaniem oraz wczesne rozpoznanie zagrożeń spowodowanych
chorobą. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich oraz ich rodziców/opiekunów.
Program składa się z dwóch etapów. W pierwszej części programu szkolni edukatorzy
(nauczyciele we współpracy z pielęgniarkami szkolnymi) przeprowadzili działania
informacyjno-edukacyjne
dotyczące
chorób
obturacyjnych
dróg
oddechowych,
a w szczególności astmy oskrzelowej. Edukacja skierowana została do dzieci, rodziców
i opiekunów. W szkoleniach dotyczących metodologii programu wzięło udział 102 osoby
z 75 szkół podstawowych. W drugim etapie programu przeprowadzono badania
ankietowych rodziców dzieci klas III oraz wyłoniono na podstawie wyników, dzieci
z podejrzeniem choroby i skierowanie ich do opieki specjalistycznej. Łącznie wykonano
2065 badań ankietowych, z których wyłoniono 570 dzieci ze wstępnym podejrzeniem
astmy i alergii. Do Poradni Alergologicznej zgłosiło się 10% dzieci z rodzicami, z których
90% pozostało pod stałą opieką poradni.
PROGRAMY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH
PROGRAM PIERWOTNEJ PREWENCJI CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH
U OSÓB W WIEKU 55-65 LAT
Celem programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe u osób
w wieku 55-65r. ż., poprzez
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•
•

zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych,
ocenę czynników ryzyka sercowo–naczyniowego u osób zgłaszających się do
programu z określeniem indywidualnego profilu zdrowotnego oraz wskazaniem
sposobu modyfikowania wykrytych tzw. „zależnych” czynników ryzyka sercowonaczyniowych (edukacja prozdrowotna)
• wskazanie znaczenia stylu życia w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.
W ramach programu prowadzono poradnictwo zdrowotne w 2 Gabinetach Profilaktyki
Chorób Sercowo-naczyniowych zlokalizowanych w Przychodni „Grabiszyn” przy
ul. Stalowej oraz Przychodni „Stare Miasto” przy pl. Dominikańskim. U osób
zgłaszających się do Gabinetów analizowano czynniki ryzyka występowania chorób
sercowo-naczyniowych z określeniem indywidualnego profilu zdrowotnego oraz
wskazaniem sposobu modyfikowania tzw. zależnych czynników ryzyka. Osoby z grup
podwyższonego i wysokiego ryzyka kierowane były na konsultacje do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej. W 2012r. z porad edukacyjnych skorzystało 198 osób,
w tym 123 z porad dietetyka.
PROGRAM PN. ROZSZERZENIE DOSTĘPU DO REHABILITACJI SERCOWONACZYNIOWEJ W RAMACH WTÓRNEJ PREWENCJI CHORÓB SERCOWONACZYNIOWYCH
Program realizowany był w okresie sierpień-listopad 2012. Programem objęte były osoby
pełnoletnie, mieszkańcy Wrocławia, po przebytym zawale mięśnia sercowego lub po
zabiegach wykonanych na naczyniach wieńcowych, jednak nie później niż w okresie
do 12 mies. od zaistniałego incydentu.
W programie wzięło udział 89 osób. W ramach programu prowadzone były zajęcia
ruchowe połączone z instruktażem do samodzielnego wykonywania ćwiczeń w warunkach
domowych oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie i badania EKG wysiłkowe. Pacjenci
uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych z dietetykiem i psychologiem.
Na podstawie oceny rezerwy wieńcowej, podczas kontrolnej próby wysiłkowej na bieżni
ruchomej u uczestników programu stwierdzono znaczny wzrost wydolności fizycznej.
PROGRAM PROFILAKTYKI CUKRZYCY I ZABURZEŃ METABOLICZNYCH DLA
DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości zdrowotnej mieszkańców
Wrocławia o zagrożeniu cukrzycą oraz poprawa jakości życia chorych na cukrzycę
i przeciwdziałanie jej powikłaniom poprzez :
- działania informacyjno-edukacyjne i propagowanie idei pomocy osobom chorym na
cukrzycę,
- kształtowanie u osób chorych na cukrzycę umiejętności obserwowania objawów
choroby i właściwej ich interpretacji,
- naukę samokontroli i samoobserwacji w cukrzycy,
- motywowanie do aktywnego i zdrowego stylu życia w tym pracy zawodowej, ruchu,
wypoczynku,
- poprawę sprawności fizycznej poprzez aktywny udział chorych na cukrzycę
w zajęciach ruchowych
- zapobieganie hiper i hipoglikemi,
- utrzymanie dobrego samopoczucia psychicznego oraz uczenie chorych na cukrzycę
sposobów radzenia sobie ze stresem,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne.
W ramach programu, w 20 Punktach Edukacyjnych na terenie Wrocławia prowadzono
indywidualną edukację osób chorych na cukrzycę, zagrożonych chorobą i innymi
zaburzeniami metabolicznymi. W 2012 r. z porad edukacyjnych skorzystało 2 065 osób,
w tym 1 235 po raz pierwszy.
Udzielano porad specjalistycznych: diabetologicznych, psychologicznych oraz z zakresu
żywienia. Skorzystało z nich 920 osób, w tym 126 osób z porad psychologa, 562 osoby
z zakresu żywienia i 232 osób z porad lekarza diabetologa
W 4 Ośrodkach usytuowanych w różnych rejonach Wrocławia prowadzono zajęcia
aktywizacji ruchowej z elementami ćwiczeń rehabilitacyjnych.
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W zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej i pływalni oraz w terenie uczestniczyły
344 osoby. Raz w miesiącu prowadzone są grupowe zajęcia edukacyjne dla osób chorych
na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów. Udział w zajęciach bierze ok. 100 osób.
Dla nauczycieli i pielęgniarek medycyny szkolnej zorganizowano i przeprowadzono
szkolenia pn. Dziecko z cukrzycą w szkole. W szkoleniach tych uczestniczyło
43 nauczycieli i 77 pielęgniarek.
PROGRAM PROFILAKTYKI POWIKŁAŃ CUKRZYCY „STOPA-CUKRZYCOWA”.
Celem programu jest ograniczenie liczby powikłań u chorych na cukrzycę z rozpoznanym
zespołem stopy cukrzycowej oraz zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych z powodu
amputacji stopy, poprzez: podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób chorych na
cukrzycę dotyczących zasad pielęgnacji ciała ze szczególnym uwzględnieniem stóp;
wczesną, kompleksową ocenę zagrożenia, zabezpieczenie stóp specjalnym obuwiem
ochronnym, indywidualnie dobranym dla każdego pacjenta.
W ramach indywidualnych konsultacji pacjentów z podejrzeniem występowania powikłań
wykonywane są badania oceny stopnia ukrwienia stopy oraz prowadzona jest edukacja
zdrowotna. Na podstawie wyniku badania pedobarograficznego możliwy jest indywidualny
dobór profilaktycznych wkładek do obuwia oraz dobór obuwia ortopedycznego.
Prowadzone działania są komplementarne do świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków NFZ. W 2012r. programem objęto 1 123 osoby.
PROGRAM PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
U OSÓB W WIEKU SENIORALNYM „55 PLUS”
Celem programu jest poprawa sprawności ruchowej i zapobieganie schorzeniom narządu
ruchu oraz promowanie zdrowego stylu życia u osób po 55 roku życia, poprzez:
utrzymanie i /lub zwiększenie sprawności psycho-fizycznej; zmniejszenie dolegliwości
bólowych w obrębie narządu ruchu; zmniejszenie napięcia psychicznego i mięśniowego
wywołanego długotrwałym stresem; kształtowanie postawy aktywnego stylu życia oraz
profilaktykę chorób narządu ruchu.
Program realizowany jest w 4 placówkach medycznych usytuowanych w różnych rejonach
Miasta, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne i aktywności ruchowej.
Uczestnictwo w zajęciach poprzedzone jest konsultacją lekarską kwalifikującą do
programu. Zajęcia ruchowe prowadzone są na sali gimnastycznej, pływalni oraz w terenie
(nordicwalking). Uczestnicy programu mogą również korzystać z porad dietetyka. W 2012
r. w zajęciach ruchowych uczestniczyły 994 osoby, w tym 791 po raz pierwszy.
Udzielono 230 porad z zakresu żywienia.
PROGRAM PROMOCJI ZDROWA I PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY
U KOBIET ORAZ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO U MĘŻCZYZN
Celem programu jest zwiększenie liczby nowotworów wykrytych we wczesnym stadium
zaawansowania choroby poprzez zintegrowane działania edukacyjno-diagnostyczne.
Program profilaktyki raka piersi realizowany jest przez grupę wyszkolonych pielęgniarek
i położnych, które w Punktach Nauki Samobadania Piersi prowadzą indywidualną naukę
samobadania piersi u kobiet w każdym wieku. Działalność edukacyjna prowadzona jest
w 49 stałych Punktach Nauki Samobadania Piersi na terenie miasta oraz w 21 szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W 2012 r. z nauki samobadania piersi skorzystało 18 104 kobiety, w tym 14 131 po raz
pierwszy. Kobiety badane po raz pierwszy otrzymały książeczkę samokontroli piersi
i ulotkę edukacyjną. Kobiety wymagające konsultacji onkologicznej i diagnostyki
specjalistycznej skierowano do Ośrodka Szybkiej Diagnostyki Chorób Piersi.
Ze specjalistycznej konsultacji onkologicznej w Ośrodku skorzystało 8 408 kobiet, na
leczenie szpitalne operacyjne lub skojarzone skierowano 115 kobiet. Wykonano 2 973
badania USG, 2 453 mammografii, 176 biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych oraz
48 biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych pod kontrolą USG. Zmiany wykryto u ok.
115 kobiet, w tym u 58 raka piersi. Kobiety po mastektomii korzystały z programu
edukacyjnego w zakresie profilaktyki występowania obrzęku limfatycznego kończyn
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górnych z nauką ćwiczeń rehabilitacyjnych poprawiających przepływ limfy. Z zajęć
skorzystało 38 kobiet.
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH SKÓRY I CZERNIAKA
Program realizowany jest we współpracy z Poradnią Chirurgii Onkologicznej Przychodni
Specjalistycznej NZOZ KAR-MED przy ul. Bończyka 20. Celem programu jest
zmniejszenie zapadalności na nowotwory złośliwe skóry i czerniaka poprzez unikanie
czynników ryzyka i promowanie czynników ochronnych oraz wczesne wykrywanie stanów
przedrakowych. W 2012 r. przeprowadzono 1 332 konsultacje onkologiczne. Wykonano
1 524 biopsji wycinkowych u pacjentów ze zmianami przednowotworowymi,
nowotworami łagodnymi oraz o niepewnym charakterze. Leczenie operacyjne
przeprowadzono u 48 chorych z nowotworami złośliwymi o zaawansowaniu lokalnym w
ramach tzw. małej chirurgii. Do Ośrodka Specjalistycznego skierowano 7 chorych
z nowotworem złośliwym o zaawansowaniu lokoregionalnym.
PROFILAKTYKA GRYPY SEZONOWEJ DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE WROCŁAWIA
Kampanię
edukacyjno–profilaktyczną
szczepień
ochronnych
przeciw
grypie
przeprowadzono w okresie od października do listopada 2012. Wykonano 5 000 szczepień
u osób powyżej 65 roku. życia.
PROGRAM EDUKACYJNY – PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA
ZDROWIA I ŻYCIA
Celem ogólnym programu jest ograniczenie liczby zgonów i powikłań u osób
poszkodowanych w nagłych wypadkach poprzez nauczenie, jak największej liczby
mieszkańców Wrocławia zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia
zdrowia i życia. Z zajęć edukacyjnych skorzystały 882 osoby z planowanej liczby 1000
osób, które zapisały się na zajęcia. Najliczniejszą grupę odbiorców programu stanowiły
osoby w wieku 31-50 lat, przede wszystkim z wyższym wykształceniem. Większość osób
brała udział w szkoleniu pierwszy raz. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, którzy
bardzo dobrze ocenili sposób i formę prowadzenia zajęć edukacyjnych. Realizatorem
zajęć edukacyjnych było Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
WSPARCIE
DZIAŁAŃ
TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH
NAD
OSOBAMI
STARSZYMI, PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYMI, W RAMACH OPIEKI
STACJONARNEJ
WIELOLETNI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PN. „PROMOCJA ZDROWIA
U OSÓB PRZEWLEKLE, NIEULECZALNIE, SOMATYCZNIE I PSYCHICZNIE
CHORYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM ORAZ WSPARCIE ICH
RODZIN/OPIEKUNÓW” 2012-2013 R.
Celem
realizacji
programu
promocji
zdrowia
jest
pomoc
choremu
jego
rodzinie/opiekunom w zorganizowaniu opieki, pozwalającej na jak najdłuższe pozostanie
chorego w rodzinie/domu poprzez kompleksowe działania edukacyjne. Program
realizowany jest w warunkach domowych u osób przewlekle, nieuleczalnie, somatycznie
i psychicznie chorych, wypisanych ze szpitala w okresie ostatnich 12 miesięcy po
zakończonym leczeniu w warunkach stacjonarnych, które wymagają dalszej pomocy
i wsparcia zarówno oni, jak i ich rodzina/opiekunowie. Program obejmuje osoby
z rozpoznaniem stanu po udarze, złamaniu szyjki kości udowej lub innymi
skomplikowanymi urazami układu kostno-stawowego, z przewlekłymi schorzeniami
narządu ruchu ograniczającymi sprawność ruchową, z przewlekłymi schorzeniami układu
sercowo-naczyniowego
i
oddechowego:
(duszność
wysiłkowa,
spoczynkowa),
z przewlekłymi schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego,
z przewlekłymi trudno gojącymi się ranami wymagającymi pielęgnacji i utrzymania
sprawności ruchowej podczas kontynuowania leczenia onkologicznego, w stanie śpiączki
z własnym oddechem, z przetokami zewnętrznymi, czasowo unieruchomionymi w wyniku
urazów wielonarządowych np.: po wypadkach komunikacyjnych itp. oraz problemami
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dotyczącymi zdrowia psychicznego oraz chorzy zakwalifikowani
przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego do opieki długoterminowej i nie objętych tą opieką z powodu
ograniczonego dostępu do w/w świadczeń lub oczekujący na miejsce w stacjonarnych
placówkach opieki długoterminowej np.: Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Zakłady
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, hospicjum i inne, a także
znajdujących się pod opieką Miejskiego Centrum Usług Socjalnych z powodu ograniczonej
sprawności i samodzielności. W programie wzięło udział w 2012 r. 750 osób.
Realizatorem programu jest Ekumeniczna Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa
Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej.
CZASOWA STACJONARNA OPIEKA PIELĘGNACYJNA OSÓB NIESAMODZIELNYCH,
PRZEWLEKLE, NIEULECZALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH SOMATYCZNIE
Celem
programu
jest
zapewnienie
zindywidualizowanej
całodobowej
opieki
pielęgnacyjnej,
zapewnienie
zakwaterowania
i
wyżywienia
na
czas
pobytu
z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych lekarza, odpowiednie warunki do wypoczynku,
udział w terapii zajęciowej i usprawniającej
chorym leżącym z ograniczonym lub
całkowitym brakiem sprawności. Program jest współfinansowany z budżetu miasta
Wrocławia oraz pacjenta lub rodziny/opiekunów. W programie wzięło udział 145
mieszkańców Wrocławia, w wieku od 18 roku życia. Większość chorych stanowiły
kobiety bo ok. 90 % Czas pobytu pacjenta w placówce sprawującej opiekę nie mógł być
dłuższy niż do 21 osobodni. W celu ewaluacji przeprowadzono anonimową ankietę wśród
rodzin/opiekunów, którzy bardzo dobrze ocenili organizację i realizację zadań programu.
Pobyt osoby chorej w placówce, umożliwił osobom opiekującym się odpoczynek oraz
załatwienie spraw osobistych i domowych.
POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI W TERMINALNYM OKRESIE
CHOROBY, PRZEBYWAJĄCYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM NA TERENIE MIASTA
WROCŁAWIA
Celem realizacji zadania jest poprawa jakości opieki pielęgniarskiej nad dziećmi
przewlekle i nieuleczalnie chorymi poprzez usprawnianie w zakresie samoobsługi,
utrzymania sprawności ruchowej oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom
oraz rodzicom/opiekunom w okresie trwania choroby dziecka i po jego stracie. Opieką
zostało objętych 20 nieuleczalnie chorych dzieci z miasta Wrocławia. Zrealizowano 675
godzin zabiegów rehabilitacyjnych oraz 160 godzin zajęć z logopedą. Prowadzone
w/w zajęcia pozwoliły na łagodzenie dolegliwości bólowych, zapobiegały powikłaniom
i następstwom spowodowanych nieuleczalną chorobą. Realizowany program wspierał
rodziny/opiekunów w sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem oraz uczył rodziców w
radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI CHORYCH W TERMINALNYM OKRESIE CHOROBY,
PRZEBYWAJACYCH
W
STACJONARNYM
HOSPICJUM
DLA
DOROSŁYCH
ORAZ WSPARCIE ICH RODZIN /OPIEKUNÓW , W LATACH 2012-2013
Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia chorych w terminalnym okresie
choroby poprzez zapewnienie chorym dodatkowej holistycznej, całodobowej opieki oraz
wsparcie rodzin i opiekunów w czasie trwania choroby i po stracie osoby bliskiej.
Programem w 2012 r. zostały objęte osoby nieuleczalnie chore zameldowane na terenie
Wrocławia.
PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ I WSPARCIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO
DLA DOROSŁYCH OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ,
ICH RODZIN I OPIEKUNÓW
Celem działań prowadzonych w środowisku jest skrócenie czasu leczenia osób chorych
psychicznie w warunkach stacjonarnych, zapobieganie nawrotom choroby, prowadzenie
opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, przeciwdziałanie
zerwaniu więzi z rodziną i najbliższym otoczeniem, przeciwdziałanie wykluczeniu
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społecznemu oraz pomoc choremu i jego rodzinie w adaptacji do nowej sytuacji
zdrowotnej. W 2012 r. programem objęto ok. 375 osób z doświadczeniem choroby
psychicznej.
PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNGEO DLA OSÓB Z PROBLEMAMI
PSYCHOGERIATRYCZNYMI
Celem programu jest poprawa jakości opieki psychogeriatrycznej osób starszych poprzez
uzupełnienie świadczeń finansowanych z NFZ w ramach Poradni Psychogeriatrycznej.
W 2012 r. program realizowany był przez 2 organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie
Grupa Wsparcia Dla Osób Z Problemami Pamięci „NIEZAPOMINAJKA” i Fundację
„POZYTYWKA”) oraz Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień WCZ SP
ZOZ. Opieką psychologiczną objęto 685 osób po 60 roku życia, u których wystąpiły
problemy psychogeriatryczne.
PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY
PSYCHICZNEJ ORAZ PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Celem programu jest poprawa jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
w tym przeciwdziałanie kryzysom psychicznym i stygmatyzacji oraz wsparcie dla ich
rodzin i opiekunów.
Działania prowadzone dla osiągnięcia celu to:
- organizowanie wsparcia środowiskowego–alternatywnego i/lub uzupełniającego
w stosunku do psychiatrycznego leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego,
- udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego osobom
z problemami zdrowia psychicznego oraz ich rodzinom i opiekunom,
- zorganizowanie różnych form zajęć klubowych ukierunkowanych na rozwój osobisty i
aktywizację społeczną (np. arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia itp.),
- organizowanie działań integrujących społecznie,
- prowadzenie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego dla
osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin,
- prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich
rodzin i opiekunów,
- organizowanie zajęć edukacyjno-korekcyjnych i terapeutycznych dla osób
z zaburzeniami pamięci,
- prowadzenie edukacji i wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem choroby
psychicznej (np. psychoedukacja na temat radzenia sobie z chorobą psychiczną
w rodzinie),
- pozyskiwanie wolontariuszy zainteresowanych współpracą przy programach
pomocowych skierowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizowanie
szkoleń dla wolontariuszy.
Program realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2012 r.
z różnych form pomocy skorzystało ok. 1 100 osób. Większość prowadzonych działań
ma charakter kompleksowego i długofalowego wsparcia, z którego beneficjenci programu
korzystają w sposób systematyczny.
PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB W KRYZYSIE ZDROWIA
PSYCHICZNEGO W TYM CHORYCH ONKOLOGICZNIE
W 2012 r. w ramach programu Fundacja „Dobrze że jesteś” opieką wolontariuszy objęła
ok. 5 000 pacjentów, w tym pacjentów Kliniki Hematologii Akademii Medycznej oraz
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Ze wsparcia psychologicznego
(psycholog/psychoterapeuta) skorzystało ok. 167 osób doświadczających kryzysu
zdrowia psychicznego związanego z długotrwałą lub nieuleczalną chorobą oraz 10 rodzin.
Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji realizowało projekt pn. „Akademia
Walki z Rakiem” w ramach którego prowadzono grupy wsparcia, klub pacjenta,
konsultacje indywidualne z psychologiem/psychoterapeutą oraz wykłady dotyczące
zdrowego odżywiania. Z oferowanych zajęć skorzystały 63 osoby. Zadania dotyczące
wsparcia psychicznego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego realizowały organizacje
pozarządowe wyłonione w procedurze konkursowej.
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II FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ
W październiku 2012 r. obyło się II Forum Psychiatrii Środowiskowej, w ramach którego
prowadzone były wykłady, warsztaty, porady specjalistów (psychologów i psychiatrów).
W trakcie kampanii odbyła się wystawa prac plastycznych i rękodzieła osób
z doświadczeniem choroby psychicznej. Łącznie w forum wzięło udział ok. 350 osób
w tym: specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, osoby z doświadczeniem choroby
psychicznej ich rodziny i opiekunowie.
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
W lipcu 2012 r., w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Nr 24 z 2011 r.,
poz.128), które zawiera szczegółowe zadania dla samorządów powiatów i gmin
w zakresie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
zarządzeniem Prezydenta Wrocławia został powołany Zespół Koordynujący realizację
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wrocławia, który pełni funkcję
doradczo-opiniującą. W skład zespołu wchodzą specjaliści zajmujący się zawodowo
i społecznie zagadnieniami zdrowia psychicznego. Przy Zespole pracowały tzw. grupy
robocze obejmujące następujące obszary: medyczno-rehabilitacyjny, rodzinnowspólnotowy.
„PROJEKT ZINTEGROWANYCH
PUBLICZNEGO”

DZIAŁAŃ

NA

RZECZ

ROZWOJU

ZDROWIA

INTEGRACJA DZIAŁAŃ W RAMACH KONSORCJUM– WROCŁAWSKI INSTYTUT
ZDROWIA PUBLICZNEGO
W celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego kontynuowano prace
w ramach Konsorcjum – Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego, utworzonego
w 2007 r. Celem działań jest wzajemna współpraca, wymiana doświadczeń oraz
doskonalenie systemu opieki zdrowotnej. W skład Konsorcjum wchodzą jednostki
rządowe i samorządowe, odpowiedzialne za kreowanie polityki zdrowotnej w regionie
dolnośląskim i we Wrocławiu oraz Akademia Medyczna zapewniająca zaplecze naukowobadawcze.
WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYWYDZIAŁOWĄ KOMISJĄ PRZYRODNICZO-MEDYCZNĄ
POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI (DYSPONENT CIRS)
W ramach współpracy organizowane były spotkania naukowo-dydaktyczne dla młodzieży
szkolnej. Głównym celem było zapoznanie młodzieży z wynikami postępów w badaniach
przyrodniczych i medycznych oraz inspirowanie ich do rozwoju zainteresowań
i podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach przyrodniczo-medycznych.
Do udziału w spotkaniach jako wykładowcy zapraszani są uczeni, którzy swoje
wykształcenie i/lub swoją działalność naukową zawdzięczają uczelniom dolnośląskim,
a wyniki ich badań zdobyły międzynarodowe uznanie. Łącznie w 2012 r. odbyło się 6
spotkań edukacyjnych, w których aktywnie uczestniczyło ok. 1000 uczniów z
wrocławskich szkół Szczegółowe informacje w sprawozdaniu jednostki realizującej– CIRS.
PROJEKTY INNOWACYJNE
MIASTO W FORMIE
W 2012 r. kontynuowana była realizacja innowacyjnego programu „Miasto w Formie”,
ukierunkowanego na promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania
zagrożeniom zdrowotnym wśród mieszkańców Wrocławia z zastosowaniem nowoczesnych
technik systemów lojalnościowych. Łącznie liczba zarejestrowanych w programie wynosiła
5 000 osób, łącznie mieszkańcy wykonali ok. 25 000 aktywności prozdrowotnych,
korzystając również z narzędzi edukacyjnych przygotowanych na stronie internetowej
(m.in. kalkulatory zdrowia, które określały profil zdrowotny i wskazywały zalecane
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działania na rzecz ochrony zdrowia). Odbieraniem newsletter-a zawierającego informacje
dot. programu zainteresowało się 3 830 osób. W trakcie programu w rożnych rejonach
miasta, zorganizowano/współorganizowano 110 wydarzeń prozdrowotnych (event-ów) w
których licznie uczestniczyli mieszkańcy.
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
PORADNICTWO I POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I
WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
POMOC TERAPEUTYCZNA DLA UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD
ALKOHOLU
Terapia prowadzona była w Poradniach Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy
ul. Podwale 13 oraz ul. Wszystkich Św. 2 (wcześniej przy ul. Reymonta 8). Zajęcia dla
pacjentów prowadzone były w formie treningów umiejętności i zachowań oraz treningów
psychologicznych w tym: trening asertywności, trening umiejętności radzenia sobie
z rolami w rodzinie alkoholowej, trening radzenia sobie z głodem alkoholowym, trening
uważności, trening poczucia własnej wartości, trening asertywnych zachowań
abstynenckich (TAZA), warsztaty pracy nad złością, trening zapobiegania nawrotom,
warsztat pracy nad urealnieniem obrazu siebie, trening interpersonalny.
W roku 2012 r. z programu skorzystało 3 155 osób, w tym m.in. z terapii: 409 kobiet,
237 mężczyzn, uzależnionych od alkoholu – 293 współuzależnionych – 249, DDA- 81
osoby, uzależnionych krzyżowo– 12 osób, pijących ryzykownie i szkodliwie –6 osób.
Z porad i konsultacji skorzystało 636 osób, udzielono 860 porad. Zrealizowano program
KOREKTA skierowany do pracowników jednostek wojskowych (żołnierze szeregowi,
zawodowi, kadra wojskowa i pracownicy cywilni wojska). W okresie sprawozdawczym
udział w programie wzięło ogółem 1063 osób z dwóch jednostek wojskowych. Program
„KOREKTA” objął również studentów wrocławskich uczelni. Ogółem wzięło w nim udział
373 studentów z 5 wrocławskich uczelni. W ramach oddziaływań rehabilitacyjnych, w
dwóch klubach abstynenta, realizowany był program wsparcia i rozwoju dla osób
uzależnionych i współuzależnionych a także Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).
Odbywały się również spotkania grup motywacyjno-socjoterapeutycznych dla młodzieży
oraz psychoedukacyjne dla pijących ryzykownie lub szkodliwie. Z ww. działań skorzystało
ok. 156 osób. Ponadto, prowadzono poradnictwo indywidualne dla członków grupy DDA,
dla uzależnionych i współuzależnionych oraz poradnictwo prawne z którego skorzystało
ok. 103 osoby.
Realizatorem zadania jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ.
PROGRAM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Celem programu jest wczesna profilaktyka uzależnień szczególnie wśród dzieci
i młodzieży realizowana poprzez psychoedukację, rozwój umiejętności radzenia sobie
z emocjami oraz wzmocnienie postaw promujących zdrowy styl życia. Program stanowi
uzupełnienie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki ambulatoryjnej oraz
dziennego oddziału opieki psychiatrycznej, finansowanych przez NFZ. Odbiorcami
programu jest również młodzież szkolna, używająca alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, uzależniona od komputera a także ich rodzice lub opiekunowie. Praca
z tą grupą odbywa się poprzez konsultacje z lekarzem psychiatrą, terapeutą uzależnień
oraz terapię indywidualną pogłębioną. W 2012 r. programem objętych zostało
296 osób.
Realizatorem programu jest Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED
PROGRAM
OPIEKI
PSYCHIATRYCZNEJ
I
PSYCHOLOGICZNEJ
DLA
WYCHOWANKÓW
W
MŁODZIEŻOWYCH
OŚRODKÓW
WYCHOWAWCZYCH
I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
Zadanie polega na realizacji działań profilaktycznych z zakresu uzależnień skierowanych
do dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych. Celem programu jest zmniejszenie
ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
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W 2012 r. 39 osób uczestniczyło w terapii indywidualnej, a 25 wzięło udział w
warsztatach teatralnych, które stanowiły formę procesu terapeutycznego. Arteterapia ma
umożliwić młodzieży bezpieczną i twórczą ekspresję emocjonalną oraz przepracowanie w
formie symbolicznej własnych problemów i doświadczeń. Realizatorem programu jest
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”
PROGRAM POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA RODZIN- TERAPIA RODZIN
Celem zadania jest kompleksowa opieka nad rodzinami dzieci, które są podopiecznymi
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”. W 2012 r. programem zostało objętych 415
osób ze 120 wrocławskich rodzin.
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO– EDUKACYJNEJ
W ramach zadania prowadzony jest Punkt Informacyjno-Edukacyjny dla mieszkańców
osiedli Gądów Mały, Kosmonautów i Nowy Dwór. Z działalności Punktu w 2012 r.
skorzystały 1330 osoby, udzielono 1702 porady.
PROGRAM PROFILAKTYKI ANTYTYTONIOWEJ
W ramach programu działa Punkt Antytytoniowy. W czasie dyżurów specjalistów, w 2012
r. udzielono 468 porad psychologicznych i 576 konsultacji lekarskich. Porady
w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu udzielane były również podczas spotkań
z uczniami i studentami. Edukacją objęto 9886 osób.
PROGRAMY ŚRODOWISKOWE WSPIERAJĄCE ABSTYNENCJĘ ORAZ PROMUJĄCE
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ POPRZEZ WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW
ABSTYNENTA
Celem programu jest ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających
z nadużywania alkoholu poprzez utrzymanie abstynencji i aktywizację społeczną. Zadania
realizowane były przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ oraz 3 wrocławskie
organizacje pozarządowe, prowadzące Kluby Abstynenta. W roku 2012 z różnych form
wsparcia oferowanych w klubach skorzystało ok. 2 500 osób.
PORADNICTWO I SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
PORADNICTWO DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej,
psychologicznej i terapeutycznej mieszkańcom Wrocławia w sytuacji kryzysowej,
w szczególności ochrony przed przemocą. W 2012 r., w ramach programu, z pomocy i
wsparcia skorzystało 6 150 osób. Udzielono 4 710 porad psychologicznych, 1 540
porad prawnych, 78 konsultacji psychiatrycznych, 127 porad pedagogicznych, odbyło się
256 spotkań grup terapeutycznych. Pokój przesłuchań dla dzieci mieszczący się w
Fundacji Non Licet, użytkowany był 11 razy przez Prokuraturę i sądy rodzinne oraz 32
razy w celach terapeutycznych. W ramach Telefonu Zaufania udzielono 942 porady
telefoniczne.
Na
stronie
Wrocławskiej
Kampanii
Przeciwdziałania
Przemocy
www.kampaniaprzemoc.pl w Punkcie Pomocy e-Mail dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ich
bliskich zagrożonych przemocą i pozostających w kryzysie, udzielono 481 porad.
PROGRAM „ZESPOŁÓW ŚRODOWISKOWEJ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”
Celem programu jest udzielenie psychologicznego wsparcia ofiarom przemocy domowej
w miejscu zdarzenia oraz udostępnienie informacji o miejscach i formach pomocy.
W skład zespołu interwencyjnego oprócz policji wchodzi psycholog oraz pracownik
socjalny, którzy przybywają bezpośrednio na miejsce zdarzenia, bez względu na porę
dnia. Sprawcy przemocy motywowani są do podjęcia terapii. Do podjęcia terapii
zmotywowano 95 sprawców przemocy. W 2012 r. pomocą i wsparciem, objęto 240
rodzin, w tym 205 dzieci. Realizatorem programu jest Centrum Neuropsychiatrii
NEUROMED.
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PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY
W ramach programu prowadzono zajęcia terapeutyczne dla sprawców przemocy,
w których w 2012 r. uczestniczyły 172 osoby. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla
pracowników MOPS, Zakładu Karnego nr 1 oraz psychologów i pedagogów pracujących
ze sprawcami przemocy. Szkolenie ukończyło 867 osób.
PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY– SZKOLENIE TRENERÓW
W ramach działań korekcyjno-edukacyjnych realizowano Program Wzmacniania Rodziny,
w którym uczestniczyły 25 osób dorosłych i 26 dzieci. Działania psychoedukacyjne
skierowane są do rodziców i dzieci w zakresie wzmacniania postaw prospołecznych,
dotyczą umiejętności porozumiewania się bez stosowania przemocy. Realizatorem
zadania jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ .
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU PRZEMOCY DOMOWEJ
Warsztaty pn. „Bez klapsa-jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”, są
kontynuacją rozpoczętych w 2010 r. działań, realizowanych w ramach Wrocławskiej
Kampanii Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Celem warsztatów szkoleniowych jest
wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych umiejętności rodziców/opiekunów oraz
podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego w zakresie rozpoznawania objawów
przemocy
u
dzieci
i
właściwego
udzielania
pomocy.
Programem
objęto
87 rodziców/opiekunów. Realizatorem programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia
SP ZOZ.
PROGRAMY
RESOCJALIZACJI
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

OSÓB

SKAZANYCH,

ZAGROŻONYCH

PROGRAM
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWY
DLA
OSÓB
ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Program realizowany jest w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Skierowany jest
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem od środków
psychoaktywnych. W programie w 2012 r. uczestniczyło 50 osób (kobiet i mężczyzn)
odbywających karę pozbawienia wolności.
PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH NA RZECZ MIASTA WROCŁAWIA
„PER SALDO”
Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób skazanych poprzez
organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz Wrocławia, w ramach zastępczego
odbywania kary pozbawienia wolności. Upowszechnienie kar nieizolacyjnych oznacza,
że znacząca liczba osób skazanych będzie mogła nadal funkcjonować we własnym
środowisku
rodzinnym
i
społecznym,
co
gwarantuje
większą
skuteczność
resocjalizacyjną. System pozwalający na odbywanie kary poza więzieniem tzw. wolność
kontrolowana, jest zdecydowanie tańszy od kosztów wykonywania kary bezwzględnego
pozbawienia wolności w zakładzie zamkniętym i jednocześnie przynosi wymierne korzyści
w postaci wykonanych prac. Programem objęte są osoby skazane, skierowane przez Sąd
do zastępczego odbywania kary w formie prac społecznie użytecznych na rzecz Miasta.
W ramach programu osoby skazane pod nadzorem wykonywały nieodpłatnie drobne
usługi remontowo-budowlane w placówkach oświatowych i opieki zdrowotnej oraz prace
porządkowe na terenie Wrocławia. Liczba zasądzonych godzin przeznaczonych na
wykonanie prac społecznie użytecznych w 2012 r. wyniosła 66173 godziny z czego
odpracowanych zostało 20842,5 godziny. Do Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”
– organizatora prac, skierowanych zostało 567 wyroków orzekających karę ograniczenia
wolności i pracę społecznie użyteczną.
PORADNICTWO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RODZINNYCH W
RAMACH PORADNICTWA RODZINNEGO
Celem zadania jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-
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wychowawczej, poprzez zorganizowanie systemu specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego. W 2012 r. z różnych form wsparcia i pomocy skorzystało ok. 7 190 osób. W
ramach programu udzielono ok. 3 340 porad specjalistycznych dla osób indywidualnych,
par i rodzin oraz przeprowadzono kilkanaście cykli warsztatów i wykładów. Realizowane
zadania w zakresie poradnictwa rodzinnego monitorowane są przez Zespół Merytoryczny
ds. poradnictwa rodzinnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich
realizujących zadanie organizacji oraz pracownicy Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny przy
MOPS i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
ZAPEWNIENIE
OPIEKI
DZIECIOM
I
MŁODZIEŻY
W
ŚWIETLICACH
ŚRODOWISKOWYCH
W 34 świetlicach środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz
5 prowadzonych przez Rady Osiedli, usytuowanych w różnych rejonach Miasta w 2012r.
objętych opieką było ok. 1 800 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem działalności
świetlic jest wsparcie rodzin, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz w zorganizowaniu im opieki w czasie wolnym od
zajęć szkolnych.
REALIZACJA
OFERTY
PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH
DLA
DZIECI
I MŁODZIEŻY ORAZ SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI,
WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW WE WROCŁAWSKICH PRZEDSZKOLACH
I SZKOŁACH
PROGRAM WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI
ZDROWIE – KOORDYNACJA I MONITOROWANIE

I

SZKÓŁ

PROMUJĄCYCH

Celem Wrocławskiego Programu Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie jest
wychowywanie dla zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz
kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Wrocławską Sieć
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie tworzy 68 przedszkoli oraz 131 szkół ze
wszystkich poziomów nauczania, w tym: 63 szkoły podstawowe, 29 gimnazja, 26 szkół
ponadgimnazjalnych oraz 13 Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. We wszystkich
szkołach należących do sieci zostali powołani koordynatorzy ds. promocji zdrowia. W celu
efektywnej współpracy utworzono 8 zespołów merytorycznych, w pracach których
aktywnie uczestniczy ponad 200 nauczycieli. Zespoły koordynatorów spotykają się
systematycznie celem omówienia bieżących problemów w realizacji programu. Każda
grupa koordynatorów ma do wykonania określone zadania, wynikające z rozpoznanych
problemów wychowawczych.

Zrealizowane zadania:

Liczba
uczestników

Spotkania dla przedszkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia.

81 nauczycieli

Spotkania dla koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół podstawowych.
Spotkania dla koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół gimnazjalnych.
Spotkania dla koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół
ponadgimnazjalnych.
Spotkania dla koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół specjalnych.
Festiwal Zdrowia dla dzieci w przedszkolach
Konkurs dla dzieci w przedszkolach „Bezpieczne wakacje”
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo na drodze”
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”
Międzyszkolny Konkurs „Smacznie, zdrowo, kolorowo–kolorowa mandala”
Międzyszkolny Konkurs „Zdrowie szansą na sukces”
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Papierosy, alkohol, narkotykiutracone możliwości" "Zawsze zdrowi",

79 nauczycieli
37 nauczycieli
34 nauczycieli
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20 nauczycieli

9589 przedszkolaków i
uczniów
150 nauczycieli wzięło
udział w konkursach

Turniej wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, "Masz swoje prawa i
obowiązki",
Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lub grę edukacyjną na temat
zdrowego odżywiania,
Konkurs na ulotkę lub plakat HIV/AIDS z okazji Światowego Dnia Walki o
AIDS,
Olimpiada wiedzy o AIDS,
5 imprezy integracyjne (Warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”,
Warsztaty edukacyjno–integracyjne „Prawidłowe i
zdrowe nawyki żywienia uczniów”, Impreza sportowo–integracyjna „Wyścigi
na Smoczych Łodziach”, "Sportowe
Mikołajki, Piknik).
Szkolenie „Przedszkole promujące zdrowie”.
RAZEM

138 nauczycieli pełniło
funkcje opiekuńcze

520 nauczycieli
9589 uczniów
1059 nauczycieli

OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU EDUKACJI
ZDROWOTNEJ UKIERUNKOWANEGO NA PROMOWANIE WŚRÓD DZIECI I
MŁODZIEŻY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM
ZDROWOTNYM
ORAZ
KSZTAŁTOWANIE
ODPOWIEDZIALNYCH
POSTAW
SPOŁECZNYCH – PN. „SZKOŁA W FORMIE”
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy
ze Stowarzyszeniem Forum Medicum realizuje program edukacyjno–profilaktyczny
pn. „Szkoła w Formie”. Celem programu jest kształtowanie postaw i zachowań
prozdrowotnych dzieci i młodzieży poprzez edukację zdrowotną oraz promowanie
zdrowego stylu życia. Kluczowym elementem programu jest interaktywna platforma
edukacyjna dla uczniów, rodziców i nauczycieli, na której dostępne będą m.in.
scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, konkursy, kalendarium szkoleń itp. Działania
w programie dotyczą promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień oraz rozwoju
społecznego. Program „Szkoła w Formie” oparty jest m.in. na systemie motywacyjnym.
Za aktywności zdrowotne i sportowe uczestnicy programu otrzymują punkty, które
następnie wymienione zostaną na atrakcyjne nagrody. Inne działania programu, to
m.in.: konkursy z zakresu promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień,
Olimpiada „Asy zdrowia”, kampanie edukacyjne dla społeczności przedszkolnej i szkolnej,
konferencje, szkolenia, event-y prozdrowotne. W 2012r. większość działań miała
charakter organizacyjny. Odbyło się szereg spotkań, konsultacji, rozpoczęto proces
pozyskiwania partnerów, opracowano materiały graficzne, harmonogramy działania,
program edukacyjny dla młodzieży i motywacyjny dla nauczycieli, ustalono tematykę
szkoleń i warsztatów, zostały przygotowane gadżety i materiałów promocyjne programu.
Opracowano i uruchomiono portal internetowy www.szkolawformie.pl z następującymi
modułami: Uczeń w formie, Młodzież w formie i Pokój nauczycielski. W 2012 r. do
współpracy pozyskano 34 partnerów zajmujących się promocją zdrowego stylu życia
(m.in. kluby sportowe, doradztwo żywieniowe, szkoły tańca, zoo, szkoła pierwszej
pomocy itp.).
W 2012 r. przeprowadzono
przedszkolnej i szkolnej:

następujące

działania

skierowane

do

społeczności

I edycję Olimpiady „Asy Zdrowia”
W czerwcu w Hali Orbita br. odbyła się I edycja Olimpiady „Asy Zdrowia”. W Olimpiadzie
wzięło udział 500 uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami.
Podczas imprezy odbył się finał X Wrocławskiej Olimpiady Pierwszej Pomocy.
W eliminacjach do finału wzięło udział 122 uczniów wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych Nad przygotowaniem merytorycznym zadań i konkurencji czuwali
organizatorzy i współorganizatorzy Olimpiady: Grupa Ratownictwa Medycznego
z Wrocławia, koordynator X Wrocławskiej Olimpiady Pierwszej Pomocy, I Liceum
Ogólnokształcące oraz sędziowie–lek. med. Marek Brodzki, lek med. Piotr Rafał Babiak.
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W finale Olimpiady odbyły się trzy konkurencje: konkurs wylosowanych przypadków,
konkurs działań na miejscu zdarzenia oraz konkurs niespodzianka. Do udziału w I edycji
Olimpiady „Asy Zdrowia” zaproszono przedstawicieli World Games 2017: drużynę
futbolową, grupę promującą bezpieczną jazdę na rolkach, mistrza gry „Zośka” oraz
partnerów zajmujących się promocją zdrowego stylu życia, którzy uświetnili imprezę
pokazami i atrakcyjnymi stoiskami Uczestnicy Olimpiady mięli możliwość spotkania się ze
znanymi sportowcami, Maciejem Zeganem oraz Renatą Mauer-Różańską. Uczestnicy
Olimpiady zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, niestandardowymi
formami aktywności fizycznej, zasadami zdrowego odżywiania, a także kulturą
wybranych krajów, które w ramach UEFA EURO 2012 byli gośćmi Wrocławia.
Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Euro
Odkrywcy”
Do wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skierowany został konkurs na
projekt stoiska wybranego kraju, którego reprezentacja rozegra mecz w ramach
Mistrzostw Europy w piłce nożnej (Rosja, Czechy, Grecja). Podczas Olimpiady „Asy
zdrowia” swoje stoiska wystawiły 3 szkoły. W prace zaangażowanych było 12 uczniów
wraz z opiekunami. Celem konkursu było wzmacnianie tolerancji wobec obywateli innych
państw.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Mój aktywny przepis na
zdrowie”
Do wrocławskich szkół podstawowych skierowany został konkurs, którego celem było
wyłonienie najlepszych prac plastycznych przedstawiających wybrane formy aktywności
fizycznej oraz sposoby aktywnego spędzania czasu. W konkursie uwzględniono dwie
kategorie: klasy 0-III oraz klasy IV–IV. Na konkurs wpłynęło 200 prac uczniów z 19 szkół
podstawowych.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Idziemy na golfa”
w którym wzięło udział 50 uczniów.
Konkurs dla nauczycieli przedszkoli „Zdrowotne inspiracje”
Do nauczycieli z wrocławskich przedszkoli został skierowany konkurs „Zdrowotne
inspiracje”, w którym uwzględniono następujące kategorie: scenariusz zajęć, scenariusz
bajki edukacyjnej, projekt planszy edukacyjnej. Tematem przewodnim konkursu była
profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym. Na konkurs przysłano
17 prac. Opracowano i wydrukowano zeszyt edukacyjny z autorskimi scenariuszami zajęć
i bajkami dla dzieci.
Konferencja Szkoła w Formie– nowy przepis na zdrowie
Tematem przewodnim konferencji była profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
– dobre praktyki rozwiązania na przyszłość.
W konferencji wzięło udział 180 dla nauczycieli, pedagogów, koordynatorów ds. promocji
zdrowia.
Zorganizowane zostały następujące event-y:
• Popraw kondycję ze św. Mikołajem: Nauka gry w squasha, zawody sportowe,
konkursy z nagrodami, pokazy artystyczne– 90 osób.
• Rodziny Piknik AKCJA AKTYWACJA: odbyły się konkursy sprawnościowe dla całej
rodziny, super treningi (piłka nożna dla najmłodszych, kung-fu, nordic walking,
koszykówka, fitness, pilates), bezpłatne konsultacje ortodonty i pielęgniarek– 400
osób.
W ramach programu przeprowadzono szkolenia :
- udzielanie pierwszej pomocy- udział wzięło 195 uczniów, nauczycieli i rodziców,
- dogoterapia dla dzieci– udział wzięło udział 64 uczniów,
- edukacja zdrowotna– dla 34 27 rodziców i nauczycieli.
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W konkursach, event-ach, zajęciach sportowych, szkoleniach, konferencji aktywnie wzięło
udział 600 uczniów szkół podstawowych, 1000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych oraz 500 nauczycieli.
PROGRAM SZKOLEŃ DLA SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ
Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA, PROFILAKTYKI CHORÓB I UZALEŻNIEŃ ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI
Celem programu jest motywowanie społeczności szkolnej do świadomego wyboru
zdrowego stylu życia. Szkolenia i warsztaty dla uczniów ukierunkowane są na
kształtowanie umiejętności interpersonalnych i zachowań prozdrowotnych niezbędnych
do radzenia sobie z agresją oraz presją rówieśniczą. Szkolenia dla nauczycieli i rodziców
służą pogłębianiu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
Zrealizowano zadania

Liczba uczestników

Spotkania „I Ty możesz zostać mistrzem”.
Program edukacyjno-informacyjny dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniem od środków odurzających
Szkolenie dla nauczycieli „Stres w pracy nauczyciela”
Szkolenie dla nauczycieli „Komunikacja interpersonalna w pracy
wychowawczej”
Szkolenie dla nauczycieli „Godność ucznia, godność nauczyciela.
Warsztat zachowań asertywnych dla nauczycieli”
Szkolenie dla nauczycieli „Gry i zabawy na lekcje wychowawcze”
Szkolenie dla nauczycieli „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”
Szkolenie dla nauczycieli „Ziemniaczki. Warsztaty wspierania
zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym”
Szkolenie dla nauczycieli „Agresja i przemoc w szkole”
Warsztaty „Radzenie sobie ze stresem poprzez taniec i ruch”
Program profilaktyczny - Krasnale
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Program „Narkotykom mówię NIE”
Program „Gdy odchudzanie staje się chorobą”
Zajęcia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu promocji
zdrowia, odżywiania, higieny ciała, konsekwencji przyjmowania
sterydów, eksperymentowania z dopalaczami
Zajęcia dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień
Program STOPA–czyli stop agresji
Warsztaty integracyjno-taneczne „Rodzic i dziecko”
Szkolenia–przeciwdziałanie przemocy i agresji.
Trening Zastępowania Agresji
Szkolenie dla nauczycieli „Wykorzystanie seksualne dzieci.
Profilaktyka przemocy”
Warsztaty dla uczniów „Komputerozależni”
Szkolenie dla nauczycieli „Płomyk. Jak zapobiegać wypaleniu
zawodowemu.”
Szkolenie dla nauczycieli „Trudne zachowania uczniów.”
RAZEM
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603 uczniów
37 nauczycieli
2 rodziców
2146 uczniów
29 nauczycieli
32 nauczycieli
30 nauczycieli
39 nauczycieli
28 nauczycieli
13 nauczycieli
29 nauczycieli
127 nauczycieli
105 uczniów
21 uczniów
9 nauczycieli
18 rodziców
1418 uczniów
1697 uczniów
2990 uczniów
942 uczniów
439 uczniów
144 uczniów
142 rodziców
1316 uczniów
72 nauczycieli
653 rodziców
48 nauczycieli
45 nauczycieli
946 uczniów
9 nauczycieli
15 nauczycieli
11 640 uczniów
562 nauczycieli
815 rodziców

PROGRAMY
PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ
REKOMENDOWANE
PRZEZ
PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Zrealizowane programy:
- „Korekta”- program profilaktyczno-interwencyjny przeznaczony dla uczniów
pełnoletnich,
„Noe”- program realizowany w formie dużego mityngu; przeznaczony dla uczniów
w wieku od 15 do 19 lat;
- „Debata”- program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej; przeznaczony dla uczniów
w wieku od 12 do 15 lat;
- „Spójrz inaczej”- program profilaktyki narkotykowej, przeznaczony dla uczniów
w wieku od 9 do 12 lat.
Szkolenie rad pedagogicznych „Szkolna interwencja wobec ucznia używającego substancji
psychoaktywnych” ma na celu zapobieganie rozpowszechnianiu się problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną
oraz powstrzymanie procesu przechodzenia od fazy okazjonalnego używania tych
substancji do fazy nadużywania lub uzależnienia.
Zrealizowane programy profilaktyczne i
szkolenia
„DEBATA”
„NOE”
„KOREKTA”
„SPÓJRZ INACZEJ”
RAZEM

Liczba uczestników
1976 uczniów
3437 uczniów
2038 uczniów
995 uczniów
8446 uczniów

PORADNICTWO I POMOC W RAMACH PRAC GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
W 2012 r. do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 615 wniosków
o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu, wobec 33 osób
Komisja odmówiła wszczęcia postępowania z powodu braku przesłanek ustawowych,
braku uzależnienia lub śmierci osoby zgłoszonej, bądź już prowadzonego przez
prokuraturę postępowania i innych. Przeprowadzono 760 wywiadów środowiskowych
w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych do Komisji jako nadużywających alkoholu.
W celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego,
zaproszono 750 osób. Na badania przez biegłego sądowego skierowano 507 osób w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczenia odwykowego. Na potrzeby Komisji, biegli, wykonali 526 badań. Do Sądów
Rejonowych skierowano 436 wniosków o wydanie postanowienia o obowiązku leczenia
odwykowego.
Z porad i pomocy Komisji skorzystało ok. 2000 osób.
OPINIOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ/PODAWANIE
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia określającą zasady usytuowania na
terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w 2012 r.
zaopiniowano 1 597 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych.
ZWALCZANIE NARKOMANII
PORADNICTWO I POMOC
I
WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PSYCHOAKTYWNYCH

TEARPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD
NARKOTYKÓW
I
INNYCH
ŚRODKÓW
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PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA, DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE, PUNKTY
KONSULTACYJNE
Celem programu jest zwiększenie dostępności do poradnictwa oraz poprawa skuteczności
terapii i readaptacji osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin. Zadania z
zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Wrocławia realizują przede wszystkim
organizacje pozarządowe. Organizacje posiadają odpowiednie warunki lokalowe oraz
dysponują specjalistyczną kadrą pozwalającą na prawidłową i efektywną realizację
powierzonych zadań. W 2012 r. w ramach programu w Punktach Konsultacyjnych
udzielono ok. 5 700 porad (telefonicznie, osobiście i przez internet). W różnych formach
terapii uczestniczyło ok. 350 osób. W programie Fred Goes Net uczestniczyło 97 osób.
Wydrukowano i dystrybuowano ok. 3 500 ulotek i innych materiałów informacyjnych.
PROGRAM REDUKCJI SZKÓD NARKOTYKOWYCH
Celem programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających
z używania środków psychoaktywnych. Centrum Redukcji Szkód Stowarzyszenia RETURN
prowadzi Punkt Konsultacyjny zapewniający specjalistyczną pomoc terapeutyczną, opiekę
pielęgniarską, poradnictwo i pomoc socjalną. Ponadto Centrum prowadzi działania
ukierunkowane na redukcję szkód zdrowotnych m.in. poprzez prowadzenie programu
wymiany igieł i strzykawek, dystrybucję materiałów opatrunkowych, prezerwatyw oraz
materiałów edukacyjnych. W okolicach dworców PKP i PKS oraz w trakcie dużych imprez
(Juvenalia, Majówka itp.) realizowany jest program „Street-worker”, polegający
na prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych wśród osób używających środki
psychoaktywne. Fundacja PozyTYwka oraz Stowarzyszenie RETURN realizują także
program klubowy, w ramach którego udzielane są porady dla osób podejmujących
ryzykowne zachowania. W ramach programu udzielono ok. 2 500 porad (edukacyjnych i
motywacyjnych), rozdano ok. 1 000 ulotek informacyjnych, wydano ok. 2 900 igieł, ok.
3 000 strzykawek oraz ok. 1 000 szt. prezerwatyw.
PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ UNPLUGGED
Wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowano szkolenie
dla 39 nauczycieli gimnazjów, którzy w roku 2013 rozpoczną realizację programu
profilaktyki uniwersalnej Unplugged.
IV KRAJOWA KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI GMIN UCZESTNICZĄCYCH
W PROJEKCIE MONITOROWANIA PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH NA POZIOMIE
LOKALNYM
Wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowano IV Krajową
konferencję Gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemów narkotykowych
na poziomie lokalnym. W dwudniowej konferencji wzięło udział ok. 70 przedstawicieli
gmin z terenu całego kraju. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację na rynku
narkotykowym, planowane zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz metody
monitorowania problemów narkotykowych.
PROGRAM SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA METADONEM
Program stanowi uzupełnienie substytucyjnego leczenia metadonem, finansowanego
w ramach kontraktu z NFZ. W 2012 r. programem substytucyjnym objęto 170
pacjentów. Wszystkie osoby przyjęte do programu miały wykonane badanie w kierunku
przeciwciał anty-HIV i anty- HCV. Pacjenci, oprócz codziennego przyjmowania metadonu,
uczestniczą w terapiach indywidualnych oraz grupowych odbywających się na terenie
placówki. W ramach programu uruchomiono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w
którym można uzyskać informację o możliwościach i zasadach podjęcia leczenia/terapii
oraz miejscach i formach pomocy służb i instytucji działających na terenie Miasta. W
punkcie konsultacyjnym udzielono 131 porad specjalistycznych.
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ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS
PROGRAM BEZPŁATNEGO TESTOWANIA W KIERUNKU WYKRYWANIA WIRUSA
HIV
W ramach programu prowadzone jest anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku
wykrywania wirusa HIV u mieszkańców Wrocławia i osób odwiedzających miasto oraz
motywowanie ich do leczenia. Osoby zakażone kierowane są do specjalistycznych
ośrodków. W Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Filia przy
ul. Podwale 7, działalność prowadzi Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny. W 2012 r.
przeprowadzono 2 927 testów w kierunku zakażenia HIV oraz 1 259 testów na
zakażenie kiłą i HBV/HCV. Zakażenie wirusem HIV wykryto u 52 osób. Udzielono 7 318
porad związanych z zakażeniem wirusem HIV.
PORADNICTWO DLA OSÓB ZAGROŻONYCH ZAKAŻENIEM HIV I CHORYCH
NA AIDS
Celem zadania jest zapewnienie dostępu do informacji osobom z problemem HIV/AIDS
w szczególności zakażonym, chorym oraz członkom ich rodzin. W ramach programu obok
wsparcia w punkcie konsultacyjnym udzielane są porady w formie „Telefonu Zaufania”.
W 2012 r. udzielono 3 060 porad telefonicznych, internetowych i osobistych,
a 47 osobom zakażonym HIV udzielono wsparcia psychologicznego.
REALIZACJA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV I AIDS
W 2012 r. w szkoleniach uczestniczyło 4 017 osób. Adresatami szkoleń byli żołnierze
zawodowi, studenci wrocławskich szkół wyższych oraz uczniowie szkół policealnych,
nauczyciele i pedagodzy, pielęgniarki i położne, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, a także seniorzy.
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH
RODZIN
Realizacja programu polegała na stopniowym eliminowaniu istniejących barier, poprawie
warunków socjalno–bytowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz integracji
ze środowiskiem. Aktywizacja osób niepełnosprawnych związana była m.in. ze wsparciem
działań mających wpływ na rozwój osobisty i edukację osób niepełnosprawnych oraz
przełamywaniem negatywnego stereotypu o osobach z niepełnosprawnościami.
W ramach działań podjętych w związku z realizacją zadania m.in. zawarto 3 umowy
z organizacjami pozarządowymi, dotyczące realizacji zadań publicznych. Na podstawie
dotacji– w łącznej wysokości 26 714 zł - udzielonych w związku z zawarciem ww. umów,
z oferty skorzystało 1 145 osób niepełnosprawnych, w tym:
• grupa wsparcia i obóz integracyjny dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej
i ich rodzin– w zadaniu uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych;
• promocja historii i sztuki Wrocławia wśród osób niewidomych i niedowidzących
– skorzystało 1100 osób niepełnosprawnych;
• Akademia Walki z Rakiem–edukacja zdrowotna, poradnictwo i wsparcie
psychologiczne dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin-skorzystało 20 osób
niepełnosprawnych.
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Celem realizacji zadań była integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych,
przygotowanie do uzyskania i wykonywania pracy, utrzymania zatrudnienia oraz awansu
zawodowego. Zadania w roku 2012 realizowane były zgodnie z uchwałą Nr XXI/450/12
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań Miasta
Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
finansowanych w części lub całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2012. Informacja dotycząca
wysokości środków na realizację zadań w roku 2012, przekazana została przez Prezesa
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 16 marca
201 2r. Podział środków pomiędzy realizowanymi zadaniami dokonany został w oparciu
o zapotrzebowanie z lat ubiegłych i roku sprawozdawczego, po uwzględnieniu istniejących
zobowiązań.
W 2012r. na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych realizowaną
przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 3 800 869 zł, w roku
2011 kwota przeznaczona na to zadanie wynosiła 1 962 403 zł.
Wydatkowanie środków PFRON na zadania realizowane w 2012 r.
Rehabilitacja zawodowa
i społeczna
1
1

Środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 12a)

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości
piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia
2
(art. 26e ust. 1)
Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych (art.
3 38 i 40)
Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności
4 ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności
niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy (art. 26d)
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
5 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych (art. 36);
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna:

Limit środków
na rok 2011
2

Limit środków
na rok 2012
3

834 330,00 zł

1 017 692,00 zł

353 364,00 zł

1 323 700,00 zł

10 473,00 zł

0 zł

130 000,00 zł

227 000,00 zł

634 236,00

1 232 477,00 zł

1 962 403,00 zł 3 800 869,00 zł

Środki
PFRON
przeznaczone
na
podjęcie
działalności
przez
osoby
niepełnosprawne
Do dnia 31 grudnia 2012r. wpłynęło 31 wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie
przyznania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zawarto 25 umów
na kwotę 1 017 692 zł. Średnia wartość wypłaconych z tego tytułu środków PFRON
wyniosła 40 707,68 zł. Na podstawie zawartych umów 25 osób niepełnosprawnych,
w tym 16 mężczyzn i 9 kobiet, podjęło działalność gospodarczą. Wnioskodawcy
najczęściej podejmowali działalność usługową. Średnia wieku osób rozpoczynających
działalność gospodarczą wynosiła 44 lata, większość z nich miała, co najmniej
wykształcenie średnie (wyższe– 11 osób, średnie– 7 osób, zawodowe– 6 osób,
podstawowe- 1 osoba). Wśród osób, które rozpoczynały prowadzenie działalności
gospodarczej z udziałem środków PFRON najwięcej– 11 osób-legitymowało się lekkim
stopniem niepełnosprawności, 9 - umiarkowanym i 5 znacznym stopniem
niepełnosprawności. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 16 umów
zawartych w roku 2010 (wygaśnięcie zobowiązań).
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia
Do dnia 31 grudnia 2012 r. 15 pracodawców złożyło wnioski w sprawie zwrotu kosztów
wyposażenia 34 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym pracodawcy
z otwartego rynku pracy złożyli 13 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków
z otwartego rynku pracy i 2 wnioski zakładów pracy chronionej. Pozostałe wnioski
po analizie dokumentów zostały rozpatrzone negatywnie. Łącznie zawarto 11 umów,
na podstawie, których na utworzenie 28 stanowisk pracy (w tym 6 stanowisk
w zakładach pracy chronionej) przyznano refundację w kwocie łącznej w wysokości
1 323 700 zł. Średni koszt utworzenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
wyniósł: 47 275 zł. Na utworzonych 28 stanowiskach pracy zatrudniono 15 kobiet
i 13 mężczyzn.
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Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających
komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych
do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na
stanowisku pracy
Do dnia 31 grudnia 2012r. pracodawcy złożyli 4 wnioski w sprawie zwrotu kosztów
zatrudnienia dla 37 pracowników pomagających w pracy 139 pracownikom
niepełnosprawnym na łączną kwotę 294 029 zł. Na podstawie zawartych przyznano
refundację w kwocie łącznej w wysokości 227 000 zł, z czego do dnia 31 grudnia roku
sprawozdawczego, na podstawie złożonych dokumentów wypłacona została kwota
185 618 zł dla 37 pracowników pomagających w pracy 139 pracownikom
niepełnosprawnym. Wśród niepełnosprawnych pracowników otrzymujących wsparcie
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności
niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika
niepełnosprawnego na stanowisku pracy pracodawcy zatrudniali 62 kobiety
i 77 mężczyzn.
Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych do realizacji przez organizacje pozarządowe
Celem realizacji zadania była integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych. Zadania zlecane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym (Dz. U. 29 poz. 172).
We współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmowane były działania mające na
celu profilaktykę, edukację, wsparcie oraz kształtowanie świadomości społeczności
lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy. W ramach programów
realizowanych przez Miasto prowadzone były m.in. rehabilitacja, warsztaty rozwoju
umiejętności psychospołecznych oraz aktywności twórczej. Prowadzone były także
działania informacyjne, poradnictwo i szkolenia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W 2012r. ogłoszono 6 otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn.:
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków
PFRON”. Ocenie merytorycznej podlegało 46 ofert. W wyniku rozstrzygnięć ww.
konkursów ofert z organizacjami pozarządowymi zawarto 36 umów w sprawie realizacji
zadań publicznych.
Ponadto w okresie sprawozdawczym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 22 stycznia
2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) wpłynęło 27 wniosków
organizacji pozarządowych w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem
otwartego konkursu ofert. Na podstawie złożonych ofert zawarto 14 umów w sprawie:
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych,
opracowywania i wydawania publikacji skierowanej do tej grupy społecznej.
Z oferty skorzystało ok. 8 100 bezpośrednich beneficjentów. Jeden z realizowanych
projektów skierowany był do szerokiego grona odbiorców, w tym: wszystkich
mieszkańców miasta oraz turystów i innych osób zainteresowanych. Łączna kwota
zobowiązań z tytułu umów zawartych w 2012r. wyniosła 1 232 476,28 zł.
W ramach zadania realizowane były następujące działania:
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
-kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
całodzienny pobyt w ośrodku pod opieką specjalistów realizujących program
terapeutyczny ukierunkowany na poprawę funkcjonowania i rozwój samodzielności
(rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia pedagogiczna, logopedyczna);
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organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych
– aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, w tym:
prowadzenie zajęć z technologii cyfrowo-informatycznej w tym: z obsługi telefonu
komórkowego i e-kolejek, elektronicznego przesyłu dokumentów, obsługa
internetowych kont bankowych, bankomatu etc.;
prowadzenie
zajęć
terapeutycznych,
edukacyjnych,
integracyjnych
i ogólnorozwojowych
–nauka
mowy
i
pomoc
logopedyczna
osobom
laryngektomowanym;
organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych;
cykliczne udzielanie pakietu elementarnych porad poprzez internet, telefonicznie
oraz w trakcie spotkań osobistych;
grupy wsparcia oraz warsztaty dla osób z chorobami onkologicznymi;
prowadzenie warsztatów teatroterapii, muzykoterapii oraz ruchu, tańca,
pantomimy;
prowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci niewidomych i niedowidzących;
wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną- rehabilitacja społeczna,
nabywanie nowych umiejętności;
klub aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z doświadczeniem choroby
psychicznej;
warsztaty z zakresu diabetologii;
"Razem przez życie" działania aktywizujące społecznie;
"Świadomy człowiek niepełnosprawny 2012" - cykliczne zajęcia aktywizacyjne;
„Sprawni społecznie”- warsztaty humanistyczne z elementami filozofii;
wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia
oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych; organizowanie
i prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych; organizowanie
i prowadzenie
szkoleń,
kursów,
warsztatów
dla
członków
rodzin
osób
niepełnosprawnych
oraz
opiekunów,
kadry
i
wolontariuszy
bezpośrednio
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu
integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej,
zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym
sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, w tym:
szkolenia, wykłady i warsztaty dla opiekunów i rodziców dzieci z wadami
rozwojowymi;
warsztaty szkoleniowe dla kadry pedagogicznej szkół ponadgimanzjalnych
i wykładowców akademickich dot. edukacji osób niepełnosprawnych;
wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin i otoczenia,
w dostępie do informacji z dziedzin szczególnie istotnych dla tej grupy osób;
szkolenie z audiodeskrypcji sportowej i warsztaty komentarza meczowego
przystosowanego dla osób niewidomych.
prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, w tym:
"Pr@wo dla każdego"- zapobieganie wykluczeniu społecznemu w dostępie
do informacji. Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych;
prowadzenie poradnictwa psychologicznego i społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
"Masz prawo wiedzieć"– poradnictwo społeczne i prawne dla osób
niepełnosprawnych.
prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w celu usprawniania i wspierania
funkcjonowania osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnych
rolach społecznych i w różnych środowiskach;
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nauka samodzielnego życia w mieszkaniu treningowym;
zajęcia w usamodzielnianiu, aktywizacji społecznej i ruchowej osób z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną;
klub aktywności „po drodze” dla młodzieży i dorosłych z autyzmem z Wrocławia;
pilotażowy projekt dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat z zespołem Aspergera
i autyzmem wysokofunkcjonującym pn. "UWAGA DLA ASA";
„Sztuka Aktywności 2012”– Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
umysłowo;
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
oraz z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób
niepełnosprawnych w rynek pracy, poprzez prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie
do aktywnego
poszukiwania
pracy
i
utrzymania
w
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawnych;
organizowanie
lokalnych
imprez
kulturalnych,
sportowych,
turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach;
promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego;
prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
opracowywanie i wydawanie publikacji, w tym:
informator dla pacjentów onkologicznych;
poradnik dla rodzin dzieci z wadą słuchu rozpoczynających terapię słuchu i mowy;
"Wstęp do analizy i algebry. Teoria, przykłady, zadania"- adaptacja skryptu
w notacji brajlowskiej;
"Dziecko niepełnosprawne"– poradnik.

W odniesieniu do pracodawców i pożyczkobiorców oraz osób niepełnosprawnych, które
nie wywiązały się z warunków zawartych umów, prowadzone były działania zmierzające
do odzyskania wypłaconych środków. Ogółem w toku było 46 spraw, w tym 20-spraw
dotyczących umów pożyczek zawartych do dnia 31 lipca 2008r. i umów w sprawie dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawartych po dniu 01.08.2008r. oraz 26 spraw
dotyczących refundacji kosztów nowo tworzonych miejsc pracy. Czynności podejmowane
były sukcesywnie. W roku 2012 prowadzono 15 postępowań administracyjnych, w
tym 10 wszczętych na wniosek stron oraz 5 wszczętych z urzędu.
DZIAŁANIA ZESPOŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIE ZWIĄZANE
BEZPOŚREDNIO Z FINANSOWANIEM ZADAŃ
- monitorowanie rynku pracy osób niepełnosprawnych, w tym: zarejestrowanego
bezrobocia, zatrudnienia w zakładach pracy chronionej oraz 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 działalność gospodarczą, szerokiego doradztwa
w zakresie rehabilitacji zawodowej;
- podnoszenie świadomości pracodawców o potrzebach i prawach zatrudnionych osób
niepełnosprawnych, celach i istocie rehabilitacji zawodowej i społecznej– szkolenia
i spotkania informacyjne związane m.in. z nowelizacją ustawy;
- poradnictwo i konsultacje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
na otwartym i chronionym rynku pracy– szkolenia i spotkania informacyjne związane
m.in. z nowelizacją ustawy;
- poradnictwo i konsultacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych.
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Ponadto Zespół: przeprowadził 32 wizytacje w zakresie realizowanych zadań; sporządzał
wymagane sprawozdania z prowadzanej działalności; przeprowadzał spotkania z
przedstawicielami wrocławskich organizacji pozarządowych prowadzących działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych. W trakcie tych spotkań wymieniano doświadczenia
związane z realizacją programów finansowanych przez Miasto, identyfikowano potrzeby i
problemy osób niepełnosprawnych. Pracownicy Zespołu uczestniczyli w pracach Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych. Realizatorom zadań udzielono wsparcia w zakresie
przygotowania ofert oraz dokumentacji rozliczeniowej.
RZECZNIK DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- Promocja działań Miasta na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez edukację
i podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych między innymi przy współpracy
ze środkami masowego przekazu (odpowiedzi na pytania czytelników, wywiady);
- Diagnozowanie potrzeb Miasta z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej
i zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem aspektów przedkładanych
przez osoby niepełnosprawne;
- Udzielanie porad oraz sporządzanie informacji w zakresie ochrony praw i interesów
osób
niepełnosprawnych,
w
szczególności
poprzez
informowanie
osób
niepełnosprawnych o ich prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących
przepisów prawa (udostępnianie właściwych przepisów, pomoc w ich zrozumieniu
i stosowaniu) oraz analizowanie wniosków i zapytań i konsultowanie z osobą
niepełnosprawną podejmowanych w jej sprawie działań i decyzji;
- Koordynacja i promocja działań podejmowanych w ramach programu „Bez barier”;
- Pełnienie dyżurów i podejmowanie działań służących rzetelnej pomocy osobom
niepełnosprawnym;
- Współpraca z instytucjami, służbami, samorządami oraz innymi organami w zakresie
rehabilitacji
społecznej,
zawodowej
i zatrudniania
osób
niepełnosprawnych
oraz przestrzegania ich praw.
POPRAWA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ
MIASTA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA ORAZ SPRAW SPOŁECZNYCH
W 2012 r. wydatkowano kwotę 3.095.403 zł na przebudowę pomieszczeń budynku przy
ul. Wszystkich Świętych 2 na potrzeby poradni uzależnień Wrocławskiego Centrum
Zdrowia SP ZOZ oraz zakup pierwszego wyposażenia dla przeprowadzonych
z
ul. Reymonta
i Podwale
7
poradni
uzależnień
oraz
dla
przeniesionych
z pl. Dominikańskiego zespołów realizujących programy zdrowotne i profilaktyczne.
OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 w ostatnich latach ilość miejsc w żłobkach miejskich systematycznie wzrastała.
Ilość miejsc normatywnych w żłobkach miejskich na koniec grudnia 2009 r. wynosiła
1 650, 2010 r.- 1 890 miejsc, 2011 r. -1 970, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 r.
- 1 990 miejsc. Od 1 lipca 2011 r. żłobki publiczne funkcjonują w utworzonej w 2011 r.
jednostce budżetowej, tzn. we Wrocławskim Zespole Żłobków.
ORGANIZACJA I OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ
W FORMIE ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ
DZIENNEGO OPIEKUNA
W związku z wejściem w życie z dniem 04 kwietnia 2011 r. ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, oprócz finansowania miejsc w żłobkach publicznych, Gmina uzyskała
możliwość finansowania i zlecania zadań z zakresu opieki nad dziećmi powyżej
20 tygodnia życia podmiotom wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia oraz zatrudniania i finansowania dziennego
opiekuna. Wdrożenie alternatywnych form opieki stało się kluczowym zadaniem Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych w latach 2011 i 2012, w związku z potrzebą zwiększenia
ilości miejsc w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z uwagi na rosnącą
kolejkę oczekujących na miejsca w żłobkach publicznych. Na realizację zadań w 2012r.
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na zapewnianie opieki w żłobkach niepublicznych oraz w formie dziennego opiekuna
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydatkował kwotę 3 027 414 zł.
ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE
Celem realizacji zadania jest zwiększenie ilości i dostępności miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław oraz poprawa jakości opieki w placówkach
niepublicznych, poprzez bezpośredni nadzór służb Prezydenta. Prowadzenie działalności w
zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych. Żłobek lub klub dziecięcy musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydanych do niego
rozporządzeniach, dotyczących m.in. warunków, jakie spełniać ma lokal, w którym
sprawowana jest opieka nad dziećmi oraz kwalifikacji i doświadczenia kadry. W 2012r.
zadanie realizowane było w żłobkach niepublicznych prowadzonych przez 26 podmiotów.
Podmioty realizujące zadanie wyłaniane zostały sukcesywnie-wraz z pojawianiem się ich
na rynku usług oraz uzyskiwaniem wpisu do rejestru-w otwartych konkursach
ogłaszanych przez Gminę Wrocław. Usługa opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w
wyłonionych placówkach współfinansowana była z budżetu Gminy Wrocław. Pozostałe
koszty związane z pobytem dziecka w żłobkach oraz wyżywieniem ponosili rodzice.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. podpisanych było 26 umów na dofinansowanie
721 miejsc w żłobkach niepublicznych prowadzonych przez podmioty gospodarcze
oraz 1 umowa na dofinansowanie co najmniej 100 miejsc w żłobku prowadzonym przez
Fundację „Promyk Słońca”. Umowy zostały zawarte na okres do dnia 31 sierpnia 2013
roku. Zadanie polega w szczególności na:
- zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych;
- zagwarantowaniu dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, przez
prowadzenie zająć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
- prowadzeniu zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci wg opracowanego
programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych;
- współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka;
- zapewnieniu
dzieciom
bezpieczeństwa
w
czasie
przebywania
w
żłobku
oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi
przepisami;
- zapewnianiu opieki przez personel o kwalifikacjach oraz ilości godzin określonych
w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na realizację zadania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w roku 2012
wydatkowano środki w wysokości 2 957 727 zł. Na dofinansowanie 100 miejsc opieki
dla dzieci w żłobku o charakterze integracyjnym prowadzonym przez Oddział Fundacji
„Promyk Słońca” wydatkowano środki w wysokości 841.124 zł. W związku z
integracyjnym charakterem tej placówki oprócz sprawowania opieki i realizowania zadań
jw. realizowane były w niej specjalistyczne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych
i wymagających wspomagania rozwoju, prowadzone przez rehabilitantów, logopedów
i psychologów.
OPIEKUN DZIENNY
W związku z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Miasto w 2011 r. ogłosiło
konkurs i zawarło umowę z organizacją pozarządową - Familijny Poznań na organizację
i zapewnianie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna.
Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy
o świadczenie usług. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (od
ukończenia 20 tygodnia życia) w lokalu, do którego posiada tytuł prawny, maksymalnie
nad pięciorgiem dzieci. W związku z realizacją zadania przez Fundację „Familijny Poznań”
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w 2012 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydatkował koszty w wysokości 69 688
zł. Od maja 2012 r. zadanie realizuje Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu.
UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
W RAMACH PROGRAMU „MALUCH 2012”
W związku z konkursem „MALUCH 2012 II edycja” ogłoszonym w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
Gmina
Wrocław,
w
ramach
współpracy
z
Zarządem
Inwestycji
Miejskich
wraz z wyłonionymi w konkursie partnerami realizowała 2 zadania:
- „Przebudowa ogrodzenia żłobka oraz budowa nawierzchni i zakup wyposażenia placu
zabaw oraz zakup wyposażenia dla powstającego żłobka dla 30 dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych, położonego przy ul. Pabianickiej 2 we Wrocławiu”.
W ramach zadania na łączną kwotę 170 115,94 zł sfinansowanego ze środków z
dotacji z budżetu państwa w wysokości 132.992,74 zł, ze środków Partnera
w wysokości 22000 zł oraz środków gminy w wysokości 15 123,20 zł sfinansowano:
nawierzchnię bezpieczną placu zabaw; zakup i montaż ogrodzenia oraz zakup i
montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.
Ponadto partner zadania Adam Borberg „abor” Przedsiębiorstwo HandlowoProdukcyjno-Usługowe, zakupił w ramach realizacji zadania wyposażenie do żłobka,
na kwotę 30 000 zł oraz zakupił i zamontował drzwi rozsuwane do sali wielofunkcyjnej
za kwotę 5 000 zł.
- „Adaptacja pomieszczeń oraz prace wykończeniowe i zakup wyposażenia w celu
utworzenia żłobka dla 30 dzieci przy ul. Pionierów 6 we Wrocławiu”.
W ramach zadania na łączną kwotę 113 360 zł, sfinansowanego ze środków dotacji z
budżetu państwa w wysokości 54 000 zł oraz ze środków partnera Fundacji „Bajkowy
Świat” w wysokości 59 160 zł wykonano dla potrzeb powstającego żłobka dla 30
dzieci adaptację istniejących pomieszczeń w nieruchomości należącej do TBS przy ul.
Pionierów 6, w tym: wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne,
sanitarne i wodociągowe oraz prace wykończeniowe. Ponadto kwotę 6.200 zł Partner–
Fundacja „Bajkowy Świat” wydatkował na zakup wyposażenia żłobka.
INNE ZADANIA
- Łącznie opracowano 20 projektów uchwał Rady Miejskiej, w tym: 10 dotyczących
zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina Wrocław,
1 związanej z realizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 3 w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Wrocławia, 1 w
sprawie
przyjęcia
Wrocławskiego
Programu
Działań
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych pod nazwą „Bez barier” na lata 2012-2014, 1 w sprawie zadań
Miasta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizowanych w roku 2012 ze środków PFRON, 1 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Wrocławia, 1 uchwałę w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień Wrocławia, 2 uchwały w sprawie ustalenia
opłat związanych z pobytem we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym,
- Opracowano 4 projekty zarządzeń Prezydenta Wrocławia;
- Sporządzono 23 informacje dla Biura Rozwoju Wrocławia w sprawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
- Prowadzono rejestr żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Wrocławia;
- wydano 13 zaświadczeń o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta
Wrocławia;
- Przeprowadzono 14 wizytacji w żłobkach niepublicznych;
- Przeprowadzono 26 nadzorów w żłobkach niepublicznych oraz 1 nadzór w żłobkach
miejskich funkcjonujących w ramach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;
- Dokonywano aktualizacji regulaminu organizacyjnego Departamentu Spraw
Społecznych;
- Przejęto i prowadzono 42 postępowanie administracyjne dotyczące wniosków
w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zaległych należności z tytułu pobytu w Izbie
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Wytrzeźwień na podstawie protokołu przekazania postępowań administracyjnych
w związku z likwidacją Izby Wytrzeźwień oraz wniosków złożonych w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych w okresie od 1.09.2012 do 31.12.2012r. w związku
z nie usunięciem przez wnioskującego braków formalnych 4 sprawy zakończono bez
rozpoznania; pozostałe sprawy w toku;
Wydano 21 decyzji dotyczących zwrotu udzielonych dotacji bądź umorzenia dotacji.

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
PROGRAM MŁODZIEŻOWYCH CENTRÓW SPORTU (MCS)
Program był realizowany poprzez wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży uzdolnionej w ramach sekcji sportowych z dyscyplin indywidualnych
i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, minimum 10 pkt.
(średnia z ostatnich trzech lat). Dofinansowanie otrzymało 45 centrów sportowych,
prowadzonych przez 17 wrocławskich klubów sportowych.
PROGRAM GRUP SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (GSP)
Program był realizowany w formie wsparcia finansowego, podstawowego szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w ramach sekcji sportowych z dyscyplin indywidualnych
i zespołowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dla tych które
nie są objęte w/w systemem. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzieży
z 30 wrocławskich klubów sportowych.
PROGRAM BASKETMANIA
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
koszykówki dzięki sprzyjającym okolicznościom czyli przyznaniu Polsce organizacji
Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn „Eurobasket 2009” – mecze we Wrocławiu w
Hali Stulecia. W ramach programu udzielono wsparcia finansowego na szkolenie i
prowadzenie rozgrywek w koszykówce, którego głównym adresatem były wrocławskie
dzieci i młodzież szkolna. Realizatorami zadania były wrocławskie kluby koszykarskie tj.
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”, Wrocławski Klub Koszykówki i organizacje
pozarządowe tj. Stowarzyszenie „Stores”, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy.
PROGRAM FOOTBALLMANIA
To nazwa miejskiego programu sportowego, który został stworzony na potrzeby rozwoju
piłki nożnej we Wrocławiu dzięki sprzyjającym okolicznościom czyli przyznanie Polsce
organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn „Euro 2012TM” – mecze we
Wrocławiu na Stadionie Miejskim. W ramach programu udzielono wsparcia finansowego
na szkolenie w piłce nożnej, którego głównym adresatem były wrocławskie dzieci i
młodzież szkolna. Program związany był z Piłkarską Akademią Śląska Wrocław S.A.,która
funkcjonuje przy Wrocławskim Klubie Sportowym „Śląsk Wrocław” S.A. Realizatorami
zadania były wrocławskie kluby piłkarskie tj. Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”, SSMKS
„Parasol” Wrocław, „FC Wrocław Academy” U.K.S., MKS „Polar” Wrocław – Zawidawie,
Wrocławski Klub Piłkarski Odra Wrocław, Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław, I TS
Ślęza Wrocław i „Forza” Wrocław.
PROGRAM TRENER OSIEDLOWY
Program był realizowany na zlecenie Miasta Wrocław przez Wrocławski Szkolny Związek
Sportowy. Polegał na organizacji imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży spędzających czas wolny na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz terenach
zielonych. W 2012 r. na wytypowanych boiskach zajęcia prowadziło 47 trenerów
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osiedlowych. Co roku program przyciąga ok. 70 tysięcy dzieci i młodzieży biorących
czynny udział w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych.
IMPREZY I ZAJĘCIA SPORTOWE
Zadanie było realizowane w formie wsparcia organizacji pozarządowych, które
organizowały i przeprowadzały imprezy lub zajęcia sportowe uaktywniające wrocławskie
dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańców Wrocławia. Dofinansowano 28 projektów
związanych z zajęciami i 16 projektów związanych z imprezami o zróżnicowanym
poziomie sportowym i organizacyjnym (od lokalnych imprez sportowych poprzez
ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy sportowe) np. Międzynarodowy Turniej
Szermierczy „Challenge Wratislavia”, Mistrzostwa Polski na Ergometrze Wioślarskim
„ERGOWIOSŁA 2012”, Maraton Pływacki o Puchar Wrocławia, Międzynarodowe Zawody
Pływackie „Memoriał Marka Petrusewicza”, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking
i Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym.
IMPREZY SYSTEMOWE
Realizowane
w
formie
wsparcia
finansowego
konkretnych
przedsięwzięć,
przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe, o charakterze systemowym
i całorocznym dla wrocławskich dzieci i młodzieży szkolnej poprzez Kalendarz Imprez
Sportowych tj. Igrzyska, Gimnazjada i Licealiada. Realizatorem zadania był Wrocławski
Szkolny Związek Sportowy.
SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zajęcia i imprezy sportowe realizowane w formie wsparcia finansowego organizacji
pozarządowych. W 2012r. udzielono wsparcia 4 klubom i 2 organizacjom pozarządowym,
prowadzącym zajęcia oraz imprezy sportowe dla sportowców niepełnosprawnych.
STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UTALENTOWANEJ SPORTOWO
Przyznano stypendia sportowe za wybitne wyniki w dyscyplinach olimpijskich,
a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na: Olimpiadzie, Mistrzostwach Świata,
Europy i Polski. Przyznano 317 stypendiów zawodnikom i zawodniczkom, w tym
28 sportowcom niepełnosprawnym z 23 klubów w 22 dyscyplinach olimpijskich.
Łącznie: 263 uczniom i 54 studentom (195 mężczyzn i 122 kobiet).
NAGRODY SPORTOWE PREZYDENTA WROCŁAWIA
Przyznano nagrody 67 sportowcom (w tym 15 kobiet i 52 mężczyzn) oraz dla
43 trenerów (w tym 4 kobiety i 39 mężczyzn), oraz
z 16 wrocławskich klubów
w 18 dyscyplinach sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Olimpiadzie,
Mistrzostwach Europy i Świata oraz za ustanowione rekordy Olimpijskie, Europy i Świata.
XX OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA
Zrealizowane w formie powierzenia zadania Stowarzyszeniu „Otwarte Mistrzostwa
Wrocławia”, które zorganizowało całoroczny cykl zawodów w 20 dyscyplinach
sportowych, dla około 40 tysięcy mieszkańców Wrocławia i okolic. Najbardziej popularne
dyscypliny to: siatkówka, siatkówka plażowa, koszykówka, biegi długie oraz piłka nożna
6-osobowa i halowa.
WROCŁAW KOCHA KOSZYKÓWKĘ
Zadanie było realizowane przez Wrocławski Klub Koszykówki w formie wsparcia
finansowego, szkolenia sportowego wrocławskich dzieci i młodzieży w koszykówce. Celem
zadania było wsparcie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w koszykówce, jednocześnie też
wzbogacenie oferty sportowej poprzez zawody, rozgrywki i imprezy w koszykówce
skierowane do szerokiej grupy odbiorców w różnych grupach wiekowych. Również ważną
rzeczą było szkolenie kadry pedagogiczno – instruktorsko - trenerskiej w zakresie
koszykówki dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
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w okresie ferii (zimowe, świąteczne, letnie) poprzez propagowanie koszykówki z udziałem
znanych koszykarzy.
ALBUM „OLIMPIJCZYCY SPRZED LAT”
Publikacja została zrealizowana w formie wsparcia finansowego dla Regionalnej Rady
Olimpijskiej we Wrocławiu która wraz w wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego wydała bezpłatny album autorstwa znanego wrocławskiego
dziennikarza sportowego Wojciecha Koerbera pod tytułem „Olimpijczycy sprzed lat”.
Album został wydany w nakładzie 2 000 sztuk i zawiera wywiady z 50 wrocławskimi
i dolnośląskimi olimpijczykami wraz z ich zdjęciami z własnej kolekcji.
PROJEKT „KIBICE RAZEM”
Projekt powstał w związku z przyznaniem Polsce organizacji Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej Mężczyzn „Euro 2012TM”. Realizowany był w formie powierzenia zadania Fundacji
„Convention Bureau-Wrocław”, który polegało na prowadzeniu wrocławskiego projektu
pn. „Kibice Razem”. Do zadań projektu należało: praca pedagogiczna z kibicami,
prowadzenie lokalu, współpraca z wrocławskimi klubami sportowymi, szkołami oraz udział
w praktykach, stażach i spotkaniach dotyczących w/w projektu na terenie Polski
i Europy. Natomiast podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn „Euro 2012TM”
we Wrocławiu dodatkowo na organizacji i prowadzeniu stacjonarnej i mobilnej Ambasady
Kibiców.
PROMOCJA MIASTA WROCŁAWIA POPRZEZ SPORT
W 2012 r. Miasto Wrocław było promowane poprzez m.in.:
- Rozgrywki Ekstraklasy w piłce nożnej mężczyzn – Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk
Wrocław” S.A.,
- Rozgrywki PlusLigi w siatkówce kobiet– „Impel Volleyball” S.A.,
- Rozgrywki Speedway Ekstraligi w żużlu– Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A.,
- Rozgrywki II Ligi w piłce ręcznej mężczyzn– Śląsk Wrocław Handball
Team Sp. z o.o.,
- Organizacja Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014r.
we Wrocławiu– Polski Związek Piłki Siatkowej
- Bike Maraton 2012 we Wrocławiu– Grabek Promotion Sp. z o.o.,
- Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym 2012 we Wrocławiu-Dolnośląska
Akademia Karate,
- Mecz Japonia-Brazylia w piłce nożnej mężczyzn– Wrocław 2012 Sp. z o.o.
Duże przedsięwzięcia sportowe promujące Wrocław zgromadziły ogromną widownię,
jednocześnie cieszyły się dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych mediów,
co przyczyniło się do promocji miasta poprzez sport.
PROGRAM „MOJE BOISKO– ORLIK 2012”
Zadanie zrealizowane w 2012 r. przez Zarząd Inwestycji Miejskich przy wsparciu
merytorycznym Wydziału Edukacji oraz Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji. Kompleks
boisk sportowych znajduje się przy Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu, ul. Kolista 17 i składa
się z dwóch boisk wraz z oświetleniem tj.: piłkarskie o wymiarach 30m x 62m, ogrodzone
do wysokości 4m wraz z piłkochwytami o wysokości 6m oraz boisko wielofunkcyjne
do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19m x 32 m ogrodzone do wysokości 4m
wraz z kontenerowym zapleczem szatniowo-sanitarnym.
UDZIAŁ W PRACACH I KONSULTACJACH NAD DOKUMENTACJĄ W PROJEKCIE
„BUDOWA BOISK PIŁKARSKICH O SZTUCZNYCH NAWIERZCHNIACH”
Zadanie zrealizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich przy wsparciu merytorycznym
Wydziału Edukacji oraz Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji. W ramach tych prac
z zaplanowanych w 2012 r. 5 boisk, wykonano we Wrocławiu 2 boiska o sztucznej
nawierzchni
przy
następujących
placówkach
oświatowych:
Zespół
Szkół
Ogólnokształcących nr 3 ul. Piotra Skargi i Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul. Worcella 3. Pozostałe zaplanowane boiska będą realizowane w latach następnych.
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PRACE MERYTORYCZNE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM WORLD GAMES 2017
Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, w związku, z którymi przeprowadzono szereg działań,
aby przyznać miastu Wrocław prawo do organizacji w/w imprezy w 2017 r. World Games
to rozgrywana od 1981 r. międzynarodowa impreza, organizowana rok po letnich
igrzyskach olimpijskich przez International World Games Association (IWGA) pod
patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). W Biurze Sportu,
Turystyki i Rekreacji powołano zespół mający koordynować i decydować o działaniach,
które Miasto musi podjąć w związku z umową partnerską. W ciągu minionego roku
wykonano także cały szereg działań mających promować i przybliżyć tematykę tej
imprezy wśród Wrocławian oraz osób odwiedzających miasto.
W programie znajdują się dyscypliny, które nie są reprezentowane na Igrzyskach
Olimpijskich, m.in.: petanque, bilard, kulturystyka, trójbój siłowy, ultimate frisbee,
karate, kofball, spadochroniarstwo, tchoukball, wrotkarstwo, rugby, wspinaczka, squash,
sumo, narciarstwo wodne, bieg na orientację. World Games mają za zadanie
wypromowanie nieolimpijskich dyscyplin, co umożliwiłoby włączenie ich do programu
Igrzysk Olimpijskich.
WSPÓŁORGANIZACJA
IMPREZY
PN.
„IV
MIĘDZYNARODOWE
TARGI
TURYSTYCZNE WROCŁAW”
Impreza, która odbyła się w dniach 03-05 lutego 2012r. we Wrocławiu. Czwarta edycja
targów kolejny raz okazała się wielkim sukcesem. W ciągu trzech dni
targowych, swoją ofertę przedstawiło ponad 150 wystawców. Znaleźli się wśród nich
przedstawiciele m.in.: Zamku Kliczków, Ambasady Republiki Indonezji czy Republiki
Czeskiej, z ich ofertą zapoznało się prawie 15 tysięcy odwiedzających. Nie zabrakło
wystawców reprezentujących polskie regiony, prócz województwa dolnośląskiego
prezentowało się województwo lubuskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, śląskie.
Wśród Wystawców znalazły się biura podróży, touroperatorzy, ośrodki SPA, hotele
i obiekty noclegowe oraz organizatorzy imprez. Wydarzenia specjalne, które towarzyszyły
targom, to m.in.: Festiwal Podróżników, Festiwal Kulinarny oraz Strefa Małego
Podróżnika (Jura Park, w którym dzieci szukały dinozaurów oraz indiańskie TipiTown).
Gościem specjalnym targów była znana podróżniczka i autorka programów telewizyjnych
-Elżbieta Dzikowska
WSPÓŁORGANIZACJA
IMPREZY
PN.
„OBCHODY
CENTRALNYCH
DNI
OLIMPIJCZYKA”
Impreza, która odbyła się w dniach 15-17 kwietnia 2012 r. we Wrocławiu oraz Kudowie
Zdrój. Przyjechało ponad 120 olimpijczyków z całego kraju. 15 kwietnia 2012 r. w Auli
Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie najwybitniejszych polskich
sportowców zaplanowane zostało na. 16 kwietnia w południe, uczestnicy zjazdu spotkają
się z fanami sportu w Kudowie-Zdroju. Odbyły się również okolicznościowe przemówienia
oraz wręczone zostały odznaczenia dla dolnośląskich olimpijczyków i zasłużonych
działaczy pracujących dla rozwoju i promocji ruchu olimpijskiego w Polsce oraz na
Dolnym Śląsku. Na koniec rozegrano mecz charytatywny - „Mecz Nadziei” , w hali Orbita,
z którego dochód został przeznaczony na pomoc potrzebującym.
WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZY PN. „OPERACJA ZACHÓD”
Impreza odbyła się na Poligonie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała
Tadeusza Kościuszki, na granicy Wrocławia i gminy Wisznia Mała, obok Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia (za miejscowością Krzyżanowice, Psary obok TOYA-GOLF) w dniach
02-03. VI. 2012r. Olbrzymi pokaz zabytkowego i współczesnego sprzętu wojskowego
(około 85 pojazdów). Na poligonie odbyły się występy amatorskich–wojskowych
i cywilnych–zespołów artystycznych, orkiestry dętej i koncerty piosenek wojskowych
wywodzących się z kołobrzeskiego Festiwalu, wystawa współczesnego sprzętu
wojskowego, 10 BKPanc, strzelnice polowe obóz polowy, stoiska z gadżetami militarnymi,
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stoiska handlowo–gastronomiczne oraz loteria fantowa. W festynie wzięło udział ponad
300 uczestników a odwiedziło go ponad 5000 osób
WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZY PN. „ŚWIĘTO WROCŁAWSKIEGO ROWERZYSTY”
Impreza, która odbyła się w dniu 3 czerwca 2012 r. we Wrocławiu. „Święto Cykliczne”
to społeczna inicjatywa sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów, której głównym
celem jest promocja roweru jako najlepszego środka transportu w mieście. Podobne
imprezy na początku czerwca-w pobliżu daty Światowego Dnia Środowiska odbywają się
w miastach na całym świecie (m.in. słynny Sternfahrt w Berlinie).Impreza
nawiązuje do tradycji corocznych przejazdów rowerowych, które odbywały się
w latach dziewięćdziesiątych w różnych miastach Polski. W ubiegłym roku w peletonie
i pikniku wzięło udział prawie 2 tysiące rowerzystów.
KARNAWAŁ ODRZAŃSKI-DNI ODRY
Impreza odbyła się 16-17 czerwca 2012 r. we Wrocławiu na terenie Zatoki Gondoli.
Był współorganizowana m.in. przez Operę Wrocławską, DOT. Podczas imprezy można
było skorzystać z kajaków, łodzi wiosłowych, żaglowych oraz z motorówek, a także
innych rodzajów łodzi i przepływając z okolic ZOO na przygotowany piknik odrzański.
Dodatkową atrakcją były koncerty zespołów szantowych.
WIELKA MAJÓWKA
Piknik rodzinny, który odbył się w dniach 01-03 maja 2012 r. we Wrocławiu
na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych–Partynice. Podczas pikniku można było
zobaczyć i skorzystać z wielu atrakcji m.in. pokazy grupy kaskaderskiej, występy i tańce
Indian, występy grupy jeździeckiej w stylu „western”, miasteczko zdrowia. Jako Gość
Specjalny wystąpił kabatret „Koń Polski”. Łącznie piknik odwiedziło ok. 10 000
mieszkańców Wrocławia.
SERWIS INTERNETOWY WWW.REKREACJA.WROC.PL
Kontynuacja prowadzenia serwisu miejskiego, który w sposób czytelny i przekrojowy
prezentuje możliwości spędzenia wolnego czasu we Wrocławiu. W całości poświęcony jest
szeroko pojętej rekreacji. Portal spełnia ważną rolę w promocji Wrocławia jako miejsca
nastawionego na aktywny wypoczynek i rozrywkę.
ZABYTKOWA LINIA TRAMWAJOWA
Przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Wrocławia w roku 2012 kursowały
we Wrocławiu zabytkowe tramwaje typu LH na dwóch trasach. W okresie jesiennozimowym (początek września – koniec grudnia) tramwaje kursowały w niedziele
W okresie wiosenno-letnim (początek marca– koniec sierpnia) tramwaje kursowały
w soboty i niedziele (6 kursów dziennie). Przystanki znajdują się przy pl. Teatralnym,
pl. Dominikańskim, pl. Grunwaldzkim i pod Halą Stulecia, a sam tramwaj przemieszcza
się po dwóch malowniczych i historycznych trasach.
WROCLOVEWATER
Impreza plenerowa, która odbyła się po raz pierwszy w swojej , trzyletniej historii
w ciagu dwóch dni czyli; 19-20 maja 2012 r. we Wrocławiu na terenie Wake Parku na
kąpielisku Glinianki. Uczestnicy tego wydarzenia mieli możliwość wypróbowania nowego
wyciągu do nart wodnych, skimów, turniej frisbee ultimate, a także siatkówki plażowej.
Ponadto odbyły się zawody wakeboardowe, zawody frisby, zawody siatkówki plażowej
oraz pilni noznej. Jako gwiazda wieczoru pojawił się raper Waldemar KASTA.
EWIDENCJA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH
HOTELAMI
W 2012 r. do ewidencji dopisało się 70 obiektów i na dzień 31 grudnia 2012 r.
figurowało w sumie ok. 190 obiektów, oferujących łącznie ok. 3 600 miejsc
noclegowych.
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DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI
I REKREACJI
W 2012 r. ogłoszono i rozstrzygnięto 2 konkursy na realizacje zadań publicznych pn.:
- Stworzenie sieci punktów informacji turystycznej przez Dolnośląską Organizację
Turystyczną.
- Prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej w 2012r. przez Towarzystwo Miłośników
Wrocławia.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY
PROJEKT „ZOSTAW SWÓJ 1% WE WROCŁAWIU!”
To hasło akcji promocyjnej, którą w okresie luty– kwiecień 2012 r. prowadziło Biuro ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z Centrum Informacji i Rozwoju
Społecznego. Akcja miała zachęcić mieszkańców Wrocławia do przekazywania części
podatku (1%) na rzecz wrocławskich organizacji pożytku publicznego.
Główne cele, idea kampanii:
- wsparcie publicznej działalności wrocławskich organizacji oraz realizacji ważnych
i wszechstronnych zadań na rzecz Wrocławia i wrocławian,
- budowanie aktywności obywatelskiej i lokalnej tożsamości.
Motyw kampanii:
„Zostaw swój 1% we Wrocławiu. Dlaczego to takie ważne? Przekaż swój 1% zgodnie
z Twoją wolą. Najważniejsze aby to zrobić. My zachęcamy-zostaw go we Wrocławiu!
Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz wrocławian. Ważne zadania
i cele społeczne, akcje charytatywne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Wrocławia
i nas samych. To przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej. Budujemy w ten
sposób naszą lokalną tożsamość. Pamiętajmy-1% to nie tylko największe organizacje
pożytku publicznego. We Wrocławiu jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są
godne naszego zaufania. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie- po sąsiedzku.”
Na stronie głównej www.wroclaw.pl umieszczono specjalny „wrocławski” program do
rozliczania PIT (z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), który pozwalał
w łatwy i szybki sposób przekazać darowiznę, wyłącznie na rzecz wybranej wrocławskiej
organizacji pożytku publicznego. Zanotowano łącznie 529 uruchomień programu.
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Przeprowadzono kampanię promocyjną skierowaną do mieszkańców Wrocławia, w tym
klientów Urzędu Miejskiego. Wydrukowano ponad 600 plakatów, ponad 16 000 ulotek,
bilbordy i banery. Plakaty i ulotki dystrybuowano i rozmieszczono w punktach i centrach
obsługi mieszkańców w: Urzędzie Miejskim, Spółce Wrocławskie Mieszkania, Zarządzie
Zasobu Komunalnego, Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, w Aquaparku, ZOO,
instytucjach kultury, jednostkach zdrowia, ośrodkach sportu i rekreacji, a także
w miejskich autobusach i tramwajach. Kampanię poprzedziła konferencja prasowa.
PROJEKT „STANDARYZACJA DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO SEKTORA
POZARZĄDOWEGO”
Od lipca 2012 r. Gmina Wrocław (Partner w projekcie) reprezentowana przez Biuro ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z Stowarzyszeniem Euro-Concret (Lider
projektu) rozpoczęły projekt pn. "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora
pozarządowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2 "Rozwój
dialogu obywatelskiego".
Celem projektu jest usprawnienie działalności wrocławskiego sektora pozarządowego
i pomoc organizacjom w dostosowaniu stosowanych
procedur do wymogów
grantodawców, systemu prawnego i nowoczesnych metod zarządzania.
Dzięki temu ma zwiększyć się jakość świadczonych przez organizacje działań oraz ich
bezpieczeństwo. Założenia projektu obejmują współpracę z organizacjami zarówno na
etapie tworzenia standardów, jak ich wdrażania.
Zadania projektu obejmują :
- podniesienie jakości działań z zakresu pożytku publicznego przez 110 wrocławskich
organizacji pozarządowych,
- wypracowanie standardów w zakresie procedur prawnych, aspektów rachunkowoksięgowych
oraz
mechanizmów
zarządzania
projektami,
na
podstawie
przeprowadzonej analizy działalności wrocławskich NGO standardów; wypracowane
procedury będą konsultowane z NGO oraz z administracją publiczną,
- wdrożenie wypracowanych standardów wśród 50 wrocławskich NGO,
- upowszechnianie
standardów–
oprócz
kampanii
promocyjno-informacyjnej,
60 organizacji będzie miało okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu wdrażania
standardów.
Grupę docelową projektu stanowią organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub
prowadzące swoją działalność na terenie Wrocławia.
Do udziału w projekcie będą zapraszani członkowie, pracownicy, wolontariusze,
a szczególności osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w organizacjach.
Wsparcie będzie głównie kierowane do organizacji, które:
- korzystają z pomocy finansowo-organizacyjnej Gminy Wrocław,
- prowadzą działalność w zakresie edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy,
- realizują od co najmniej 1 roku działania finansowane ze środków publicznych.
W ramach projektu w roku 2012 Gmina Wrocław / BWO zrealizowała:
- stworzenie
platformy
informacyjnej
/
strony
www
projektu
http://www.iwroclaw.pl/standaryzacjango
- prowadzenie działań promocyjnych,
- spotkania konsultacyjne z liderem projektu, udział w spotkaniach roboczych Grupy
Sterującej,
- zlecenie ewaluacji w zakresie weryfikacji poprawności wypracowanych standardów.
Według harmonogramu, projekt ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2014 r.
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Prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia
prowadzi i administruje strony internetowe skierowane do wrocławskich organizacji
pozarządowych w serwisach Urzędu Miejskiego Wrocławia:
- wroclaw.pl-http://www.wroclaw.pl/aktualnosci,1.dhtml
- Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/um
w/organizacje_pozarzadowe
Dostęp do strony w serwisie wroclaw.pl jest szybki i łatwy– odnośnik znajduje się na
głównej stronie miasta www.wroclaw.pl / NGO. Zamieszczane są na niej istotne
informacje dla wrocławskich organizacji pozarządowych. Strony aktualizowane
są bieżąco. Warte podkreślenia jest, że na stronie Aktualności [wroclaw.pl] publikowane
są nie tylko informacje własne BWO, ale również materiały nadsyłane przez organizacje.
Dzięki temu ta część strony staje się miejscem wymiany informacji i ogłoszeń
o aktualnych projektach, działaniach, konferencjach, warsztatach prowadzonych przez
NGO. Dodano dział Sprawy do załatwienia w BWO, w którym zawarto informator
dla klientów BWO jak załatwić typowe sprawy, a więc np. kwestie nadzoru nad
stowarzyszeniami, czy pozyskanie lokalu. Każda procedura zawiera zwięzły sposób
załatwienia sprawy, informacje teleadresowe, informacje dot. wymaganych dokumentów,
wzory formularzy, itp.
Ponadto w serwisach można znaleźć między innymi:
- ogłoszenia otwartych konkursów ofert, oferty w trybie 19 a ustawy („małe granty”),
- dostęp i instrukcję obsługi aplikacji Generator ofert,
- informacje teleadresowe Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi,
- sprawozdania z realizacji programów współpracy za poszczególne lata,
- autopromocję i wymianę informacji dla wrocławskich organizacji pozarządowych
- „Jak promować NGO na www.wroclaw.pl”,
- czasowo-informację o kampanii 1% pod hasłem-„Zostaw swój 1% we Wrocławiu.
Wesprzyj wrocławskie organizacje pozarządowe”,
- informacje o konsultacjach społecznych,
- informację o najmie lokali użytkowych,
- akty prawne i adresy internetowe dotyczące organizacji pozarządowych,
- protokoły z posiedzeń Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- informacje o organizacjach pożytku publicznego,
- tematy dotyczące działalności organizacji pozarządowych, jak np. wolontariat,
prezentacje i projekty wrocławskich organizacji pozarządowych,
informacje
o Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
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wyszukiwarkę organizacji pozarządowych.

ROZBUDOWANIE GENERATORA OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Generator ofert to internetowe narzędzie dla wrocławskich organizacji pozarządowych
składających ofertę w otwartych konkursach ofert. Organizacja pozarządowa może
wypełnić w generatorze ofertę, ale także ma możliwość robienia aneksów oraz
sprawozdań. Generator umożliwia poprawne wypełnienie oferty konkursowej, zrobienia
w nim aneksu i sprawozdania, jest to ułatwienie i wsparcie dla organizacji
uczestniczących w konkursach. Dzięki niemu możliwe jest szybkie, proste i prawidłowe
wypełnienie dokumentu, wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów m.in.
logicznych i rachunkowych. Dzięki rozbudowaniu generatora o moduł sprawozdań
wyeliminowano najczęstsze błędy pojawiające się w sprawozdaniach. Aplikacja będzie
rozwijana i w przyszłości wzbogacana o nowe funkcjonalności. W roku 2012
w generatorze ofert przez wrocławskie organizacje pozarządowe zostało złożonych 515
ofert, co stanowi 92,96% wszystkich ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
NAJWAŻNIEJSZE WYDZARZENIA WE WROCŁAWSKIM CENTRUM WSPIERANIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3
STYCZEŃ
W styczniu Fundacja Umbrella kontynuowała współpracę z Gimnazjum nr 1 oraz
Stowarzyszeniem Semper Avanti w zakresie prowadzenia zajęć komputerowych
(Gimnazjum) oraz językowych (włoski, hiszpański, angielski– Stowarzyszenie Semper
Avanti). Wszystkie zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez wolontariuszy
– gimnazjalistów oraz EVS (European Voluntary Service; jedna z akcji Programu
„Młodzież W Działaniu”).
LUTY
W lutym Fundacja Umbrella, przy współpracy z Europejską Akademią Dyplomacji,
zorganizowała warsztaty (z zakresu integracji oraz budowania zespołu) dla młodzieży
z Wrocławia, która w ramach projektu U.S.-Poland Parliamentary Youth Leadership
Exchange Program (Polsko-Amerykański Program Wymiany Młodych Liderów) wyjeżdżała
do Stanów Zjednoczonych. Program ten ma na celu ukazanie młodzieży ze Stanów
Zjednoczonych i Polski korzyści płynących z przyjacielskich relacji między oboma krajami.
Program obejmuje czterotygodniowy pobyt grupy uczniów i nauczycieli z Polski i USA
w drugim kraju, warsztaty edukacji obywatelskiej oraz wspólny dla obu grup letni obóz
połączony z przygotowaniem przez nie projektów społecznych.
W lutym odbyło się także kolejne już spotkanie Partnerstwa na Rzecz Promocji
Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem do Wolontariatu”- grupy koordynującej
przygotowania i realizację Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2012 W skład grupy
wchodzą następujące organizacje: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
Umbrella, Fundacja Aktywny Senior, Stowarzyszenie Semper Avanti, Stowarzyszenie
Nowa
Rodzina,
Regionalne
Centrum
Wspierania
Inicjatyw
Pozarządowych,
Stowarzyszenie Tratwa.
Fundacja Umbrella zorganizowała spotkanie animacyjne pt. „Przyłącz się do albo ...załóż
własną organizację”. Spotkanie skierowane było do osób zainteresowanych działaniami
w III sektorze i obejmowało prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania NGO.
MARZEC
W ramach realizacji przez Fundację Umbrella międzynarodowego projektu pt. IMPROVE
-finansowanego z Programu Uczenie się przez całe życie, Program Grundtvig w Centrum
Sektor 3 odbyło się trzecie spotkanie partnerskie. Międzynarodowy projekt IMPROVE
“IMPact Of VoluntEring on personal and professional growth” („Wpływ wolontariatu na
rozwój osobisty i zawodowy”) realizowany w ramach Projektów Partnerskich
GRUNDTVIGA (Program "Uczenie się przez całe życie") finansowany przez Komisję
Europejską. Projekt realizują organizacje z Polski, Łotwy, Hiszpanii, Włoch i Rumunii.
Celem projektu jest zebranie dobrych praktyk w zakresie wspierania i rozwoju
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wolontariatu oraz wypracowanie zestawu narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy.
Termin realizacji projektu: 01.08.2011-31.07.2013.
W marcu w Centrum Sektor 3 odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez
Stowarzyszenie Semper przy współpracy Fundacji Umbrella. Wizyta dofinansowana była
z programu Uczenie się przez całe życie, Program Grundtvig. Spotkanie miało charakter
międzynarodowy-wzięły w nim udział przedstawiciele wrocławskich organizacji
pozarządowych prowadzących zajęcia dla seniorów oraz ngo z poza Polski (m.in. Włoch,
Węgier, Hiszpanii). Głównym tematem spotkania było przedstawienie dobrych praktyk
pracy w organizacjach pozarządowych oraz pracy z seniorami jako grupa docelową.
Oprócz tego wolontariuszka EVS realizowała w Centrum Sektor 3 indywidualny,
bezkosztowy projekt międzypokoleniowy. Młodzież z rodzinnego domu dziecka we
Wrocławiu, z którą pracowała przez cały rok spotkała się z seniorami. Działania polegały
na przełamywaniu barier i stereotypów międzypokoleniowych, a także na wymianie
historii i opowieści. W Centrum odbyło się także kolejne spotkanie partnerskie związane z
przygotowaniem Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych.
Fundacja Umbrella zorganizowała spotkania animacyjne dla uczniów XII Liceum
Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Temat spotkań obejmował aspekty prawne
wolontariatu oraz możliwości zaangażowania się w działania wrocławskich i europejskich
organizacji pozarządowych.
KWIECIEŃ
W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie pozafinansowego projektu o tematyce z zakresu
integracji międzypokoleniowej, realizowanego wolontariuszkę EVS oraz Partnerstwa na
Rzecz Promocji Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem do Wolontariatu”.
Ponadto miała miejsce wizyta studyjna studentów dziennikarstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Temat wizyty obejmował działania organizacji pozarządowych w Polsce,
we Wrocławiu, charakterystykę III sektora oraz Centrum Sektor 3. W kwietniu odbył się
wieczór kultury włoskiej prowadzony przez trzech wolontariuszy EVS. Ponadto miał
miejsce wernisaż prac plastycznych wolontariusza EVS, pt. „Drzewa Życia”. Odbyły się
również 2 spotkania animacyjne, dotyczące działań wolontariackich dla młodzieży
romskiej (dlaczego warto się angażować w działania wolontariackie, kim jest
wolontariusz, prawne aspekty działań, itp.) oraz jedno spotkanie animacyjne pt. „Przyłącz
się do albo … załóż własną organizację” (skierowane było do osób zainteresowanych
działaniami w III sektorze, obejmujące prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania
NGO).
MAJ
W maju Fundacja Umbrella była jednym z organizatorów I Dolnośląskich Targów
Organizacji Pozarządowych. Hala Stulecia i jej okolice stały się miejscem spotkania
dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli
instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Targi były jednym
z wydarzeń zaplanowanych w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Społecznej 2012 i miały charakter otwarty. Ich celem była promocja
dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej
wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów– publicznego,
prywatnego i pozarządowego. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy, warsztaty, spektakle,
wykłady, prezentacje, happeningi, koncerty oraz specjalna sesja plenarna pt. "NGO XXI
w.-uzupełnienie, margines czy synergia w działaniu?!".
Oprócz tego w Centrum Sektor 3 szkolenie obyło się jednorazowe spotkanie
dyskusyjnego klubu filmowego poświęconego twórczości włoskich artystów. Fundacja
Umbrella była też partnerem Stowarzyszenia CEL, prowadzącego Szkołę Trenerów.
W związku z tym w Centrum Sektor 3 rozpoczęły się szkolenia dla przedstawicieli NGO
realizowane przez absolwentów Szkoły Trenerów.
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CZERWIEC
W czerwcu w Centrum Sektor 3 obyło się spotkanie z gimnazjalistami promujące
działania wolontariacie oraz spotkanie dla gimnazjalistów, dotyczące edukacji
międzykulturowej oraz prezentacji Filipin.
Fundacja Umbrella zorganizowała także 2 spotkania animacyjne dla przedstawicieli
organizacji
pozarządowych.
Tematyka
spotkań
obejmowała
CSR–
Społeczną
Odpowiedzialność Biznesu oraz podstawowe wiadomości o działaniach NGO oraz aspekty
prawne ich funkcjonowania.
LIPIEC
W lipcu odbyło się spotkanie partnerstwa przygotowującego wniosek o dofinansowanie do
programu Europa dla Obywateli. W skład partnerstwa wchodzili– Stowarzyszenie Pomocy
św. Brata Alberta, Fundacja Aktywny Senior oraz Stowarzyszenie Nowa Rodzina.
W lipcu w Centrum Sektor 3 odbyło się także kolejne już spotkanie Partnerstwa na Rzecz
Promocji Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem do Wolontariatu”.
WRZESIEŃ
We wrześniu w Centrum Sektor 3 odbył się cykl spotkań realizowany w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2012. Całość organizowana była przez Fundację Umbrella
przy współpracy Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce. Głównym
motywem wszystkich działań była promocja wolontariatu oraz edukacja europejska
i poznawanie świata. Odbyły się dwa spotkania: pierwsze-dotyczące działań
Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba, drugie–z zakresu wolontariatu oraz edukacji
w UE.
W Centrum Sektor 3 miało miejsce ogólnopolskie wydarzenie branżowe pt. III Konwent
Inkubatorów Organizacji Pozarządowych– w spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób,
w tym przedstawiciele centrów wsparcia organizacji pozarządowych z 43 miast Polski
i znakomici goście. Podczas Konwentu wypracowane zostały rekomendacje dotyczące
systemu tworzenia, funkcjonowania i finansowania inkubatorów NGO w Polsce,
przekazane na ręce Sekretarza Stanu-Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
–Jarosława Dudy (patrona honorowego wydarzenia). Konwent Inkubatorów Organizacji
Pozarządowych umożliwia usprawnienie działań inkubatorów NGO w celu realizacji ich
misji, tj. odpowiadania na problemy, z którymi borykają się organizacje pozarządowe
i inicjatywy obywatelskie.
Przedstawiciele Fundacji Umbrella wzięli udział w kolejnym międzynarodowym spotkaniu
organizacji realizujących projekt IMPROVE.
We wrześniu w Centrum rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego oraz
hiszpańskiego (prowadzone przez wolontariuszy EVS). Działanie realizowane przy
współpracy Stowarzyszenie Semper Avanti. Adresaci działań– przedstawiciele organizacji
pozarządowych.
We wrześniu rozpoczął się projekt Akcja–inteGracja, realizowany przez wolontariuszy
Fundacji Umbrella, dofinansowany z Programu Młodzież w działaniu (Akcja 1.2–Inicjatywy
Młodzieżowe). Cel "Akcji-inteGRACJI" to budowanie zaufania społecznego między ludźmi
młodymi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie, a starszymi, którzy mogą podzielić się
z nimi doświadczeniem, jakie przez wiele lat zdobyli. Chodzi też o zwiększenie szacunku
oraz świadomości obu stron, że niezależnie od wieku obie grupy kierują się tymi samymi
wartościami.
PAŹDZIERNIK
W październiku rozpoczęły się zajęcia z języka włoskiego oraz konwersacje z angielskiego
(prowadzone przez wolontariuszy EVS). Działanie realizowane przy współpracy
Stowarzyszenie Semper Avanti. Adresaci działań– przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Odbyły się także pierwsze zajęcia komputerowe realizowane przez
wolontariuszy–gimnazjalistów dla seniorów, przedstawicieli grup nieformalnych oraz
wrocławskich organizacji pozarządowych.
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Fundacja Umbrella zorganizowała także spotkanie animacyjne pt. „Przyłącz się do… albo
załóż własną organizację” dla osób, które chcą założyć organizację pozarządową
we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło prawnych aspektów funkcjonowania NGO.
LISTOPAD
W listopadzie odbyły się spotkania animacyjne dla studentów, promujące działania
wolontariackie. Fundacja Umbrella zorganizowała także spotkanie animacyjne dla osób,
które chcą założyć organizację pozarządową we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło
prawnych aspektów funkcjonowania NGO.
W Centrum Sektor 3 obyły się dwie wizyty studyjne–pierwsza składała się ze studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego (tematyka– działania organizacji pozarządowych oraz
Centrum Sektor 3), druga-spotkanie wrocławskich organizacji pozarządowych,
pracujących z wolontariuszami oraz dziećmi i młodzieżą z organizacjami pozarządowymi
i instytucjami z Ukrainy.
GRUDZIEŃ
W grudniu we wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odbyło się
Forum Wymiany Kontaktów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Forum miało na celu przedstawienie działań poszczególnych uczestników
oraz zawiązanie współpracy pomiędzy nimi.
Fundacja Umbrella była jednym z partnerów przygotowujących i realizujących
II Dolnośląski Festiwal Wolontariatu. Festiwal Wolontariatu to trzydniowe spotkanie
wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko
pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej. Uczestnicy Festiwalu mieli
możliwość wzięcia udziału w wielu wydarzeniach o charakterze edukacyjnym
i integracyjnym takich jak: sesje edukacyjne oraz spotkania tematyczne, warsztaty
młodzieżowe, Dolnośląska Gala Wolontariatu, Gra Miejska, wizyty studyjne, akcje
społeczne, specjalny koncert, itp.
W grudniu odbyło się uroczyste zakończenie projektu Akcja-inteGracja. Spotkaniu
towarzyszyła wystawa prac uczestników projektu.
SZKOLENIA
We Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 miało miejsce
5 bloków szkoleń dla organizacji pozarządowych, w których ogółem zostało
przeszkolonych 968 osób:
SZKOLENIA OTWARTE z cyklu Profesjonalizacja III Sektora (Poddziałanie 5.4.2. PO
KL), w których udział wzięło 545 osób. Tematy szkoleń: aplikacje Google w NGO,
budowanie wizerunku organizacji, budowanie zespołu, działalność odpłatna w organizacji
pozarządowej, ewaluacja w organizacjach pozarządowych, jak przygotować dobry
harmonogram i budżet, komunikacja i negocjacje, komunikacja z mediami, NGO jako
pracodawca-podstawy
kadr
i
płac,
obowiązki
prawno-księgowe
organizacji
pozarządowych, obsługa blogów na platformie Blogger/Blogspot, od projektu do wniosku
-warsztat pisania wniosków dotacyjnych, planowanie rozwoju organizacji, pozyskiwanie
środków od innych organizacji pozarządowych, pozyskiwanie środków ze źródeł
krajowych, PR w organizacji-skuteczna komunikacja z otoczeniem i wewnątrz organizacji,
promocja organizacji w internecie, przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotka,
plakat), przygotowanie oferty sponsorskiej i współpraca ze sponsorem, rozliczanie
projektów i dotacji, rozwiązywanie konfliktów w organizacji, techniki autoprezentacji,
techniki tworzenia projektu, tworzenie i obsługa stron na platformie WordPress, warsztat
pisania oferty sponsorskiej, warsztat tworzenia wniosków dotacyjnych, współpraca
z biznesem: pozyskiwanie i podtrzymywanie relacji ze sponsorami, zarządzanie kryzysem
i zmianą w organizacji, zarządzanie projektem-doskonalenie miękkich umiejętności
kierowniczych.
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE W RAMACH CYKLU RAZEM DO SAMODZIELNOŚCI (Podziałanie
5.4.2. PO KL; dotyczy 2 edycji cyklu-II.2012-IV.2012 oraz X.2012-XII.2012, w których
udział wzięło 25 osób. Tematy szkoleń: finansowe podstawy działalności organizacji
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pozarządowych, internet jako narzędzie budowania wizerunku oraz podstawowe źródło
informacji o organizacjach pozarządowych, od projektu do wniosku-pisanie wniosków
o dotację, pozyskiwanie środków od osób prywatnych i biznesu, pozyskiwanie środków ze
źródeł krajowych, praca metodą projektową, prawne podstawy działalności organizacji
pozarządowych, przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych, rozliczanie
projektów i dotacji, zarządzanie organizacją.
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE W RAMACH CYKLU AKADEMIA KSIĘGOWYCH (Podziałanie
5.4.2. PO KL; dotyczy 3 edycji cyklu-IV.2012-VI.2012, VII.2012-X.2012 oraz X.2012XII.2012 ), w których udział wzięło 35 osób. Tematy szkoleń: aktywa trwałe-księgowanie
operacji dotyczących środków trwałych w programie Rewizor, inne rozliczenia z
pracownikami
i osobami współpracującymi-księgowanie zaliczek i delegacji w programie Rewizor, koszty
bilansowe i podatkowe– wprowadzenie- księgowanie kosztów w programie Rewizor,
obowiązki NGO wobec Urzędu Skarbowego-uszczegółowienie planu kont o konta
umożliwiające
kontrolowanie
zobowiązań
publiczno–prawnych,
organizacja
rachunkowości w NGO- rodzaje działalności prowadzonej przez NGO- sposoby
ewidencjonowania z uwzględnieniem wyodrębnienia w planie kont-wprowadzanie
podstawowych danych NGO do programu Rewizor, podatki w NGO- zakres, przedmiot,
podmiot, główne definicje-uszczegółowienie planu kont o konta umożliwiające
kontrolowanie zobowiązań publiczno– prawnych- wprowadzanie planu kont do programu
Rewizor, przychody w NGO- księgowanie przychodów w programie Rewizor, przychody
w organizacjach pozarządowych-księgowanie przychodów w programie Rewizor,
przychody, koszty i wynik finansowy-utrwalenie wiadomości-dokonywanie niezbędnych
zestawień i wydruków w programie Rewizor, rodzaje działalności prowadzonej przez NGO
-wprowadzanie planu kont do programu Rewizor, rozrachunki-utrwalenie wiadomości
-wykorzystywanie
dodatkowych
funkcji
programu
Rewizor-moduł
rozrachunki
-wystawianie potwierdzeń sald, rozrachunki-ewidencjonowanie i kontrola rozrachunków w
programie Rewizor, rozrachunki-księgowanie list płac, rachunków do umów cywilno
-prawnych w programie Rewizor-kontrola rozrachunków z tego tytułu, sprawozdania
finansowe sporządzane przez NGO oraz zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego
od osób prywatnych CIT8-wykorzystanie programu Rewizor w sprawozdawczości rocznej
-zamykanie ksiąg, środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe-utrwalenie
wiadomości-wykorzystywanie dodatkowych funkcji programu Rewizor w zakresie
wystawiania dokumentów kasowych i sporządzania raportów kasowych, wydatki
kwalifikowane w projektach-księgowanie kosztów finansowanych z różnych źródeł
w programie Rewizor, zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej-księgowanie
rachunków do umów cywilno-prawnych i list płac w programie Rewizor, zeznanie roczne
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT8-sporządzanie zestawień
w programie Rewizor niezbędnych do sporządzenia zeznania CIT-8, zajęcia
podsumowujące uzyskaną wiedzę przez uczestników.
SZKOLENIA
ZAMKNIĘTE
W
RAMACH
CYKLU
AKADEMIA
BUDOWANIA
WIZERUNKU (Podziałanie 5.4.2. PO KL; dotyczy 2 edycji cyklu-IX.2012-XI.2012 oraz
XII.2012-II.2013/ cześć cyklu za 2012), w których udział wzięło 24 osoby. Tematy
szkoleń: aplikacje Google w NGO (gmail, kalendarz, witryny, dokumenty)–instalacja
oraz użytkowanie, komunikacja z mediami cz. 1 (specyfika pracy mediów, baza
dziennikarzy, profilowanie informacji, przygotowanie informacji prasowej), komunikacja
z mediami cz. 2 (organizacja konferencji prasowej, prawo prasowe, sprostowania
prasowe, płatna reklama w mediach, przygotowanie oferty patronackiej, PR kryzysowy),
podstawy przygotowania strategii PR, narzędzia budowania wizerunku, marka
organizacji, analiza grupy docelowej, promocja w internecie działalności organizacji,
przygotowanie grafiki na potrzeby internetu (narzędzia on-line oraz off-line), prawa
autorskie w aspekcie internetu i stron internetowych-analityka internetowa-jako element
rozwoju strony internetowej, przygotowanie materiałów reklamowych (ulotka, plakat):
identyfikacja wizualna organizacji (logotyp, kolorystyka, zasady typografii), copywriting,
przygotowywanie grafiki na potrzeby internetu (narzędzia on-line oraz off-line) prawa
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autorskie w aspekcie internetu i stron internetowych-analityka internetowa-jako element
rozwoju strony internetowej, strona WWW, webwriting, darmowe bazy zdjęć i czcionek,
specyfika social media dla NGO, redakcja profilu na Facebooku oraz wykorzystanie
mediów społecznościowych– rejestracja, administracja, integracja ze stroną internetową,
narzędzia do monitoringu, tworzenie i obsługa stron na platformie WordPress.
SZKOLENIA DODATKOWE (wartość dodana projektu realizowanego ze źródeł Gminy
Wrocław, w których udział wzięło
339 osób. Tematy szkoleń: jak radzić sobie
z manipulacją-wstęp do asertywności, języki: angielski oraz angielski–konwersacje,
hiszpański, niemiecki i włoski, kreatywne myślenie, kształtowanie własnego wizerunku
i wizerunku organizacji na rynku, kreowanie pozytywnych kontaktów z otoczeniem
-tworzenie strategii działań PR dla organizacji, kurs komputerowy, świat Camino, techniki
zapamiętywania, trening kreatywności, wolontariat i nauka w UE, zasady skutecznej
komunikacji.
SZKOLENIA
PRZEPROWADZONE
PRZEZ
BIURO
DS.
WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Szkolenie dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, udzielających
dotacji celowych dla organizacji pozarządowych– w szkoleniu udział wzięło 32 osoby.
Tematyka:
- Otwarte konkursy ofert,
- Ochrona danych osobowych.
Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych, zainteresowanych udziałem w otwartych
konkursach ofert oraz dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych
–w szkoleniach udział wzięło 133 osoby.
Tematyka-otwarte konkursy ofert, w tym:
- Prezentacja generatora ofert,
- Tryb i zasady składania ofert w otwartych konkursach ofert na 2013r. w konkretnych
zakresach merytorycznych.
SZKOLENIA PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BIURA DS. WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Cykl szkoleń o zróżnicowanej tematyce, w których udział wzięło 303 osoby, w tym:
profesjonalny wizerunek organizacji pozarządowej w pozyskiwaniu źródeł finansowania,
ochrona danych osobowych w NGO, zagadnienia podatkowe w organizacjach
pozarządowych, rozwój kompetencji lidera w zarządzaniu efektywnym i skutecznym
zespołem
pracowników,
podstawy
rachunkowości
organizacji
pozarządowej
nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz OPP, prowadzenie działalności
gospodarczej przez organizacje pozarządowe-sprawozdawczość finansowa, efektywny
rozwój pracowników NGO poprzez profesjonalne wykorzystanie procesu coachingu,
animator zabaw, prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej od jednostki samorządu
terytorialnego,
naruszenie
dyscypliny
finansów
publicznych
dla
NGO,
kurs
przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, kurs instruktażowy
nastawione
dla
kierowników
wypoczynku,
praktyczne
warsztaty
księgowe
na indywidualne potrzeby organizacji, kinezjologia zajęcia dla dzieci i młodzieży, prawo
zamówień
publicznych
dla
zamawiających
w
NGO,
kodeks
postępowania
administracyjnego.
Ogółem w 2012 r. zostało przeszkolonych łącznie 1 436 osób.
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH, NADZOROWANYCH PRZEZ
BIURO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W roku 2012 na podstawie 132 otwartych konkursów ofert zostało zawartych łącznie
540 umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, w tym:
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421 umów jednorocznych,
28 umów wieloletnich (+87 umów wieloletnich, zawartych w latach ubiegłych),
91 umów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
W ramach w/w umów dla części zadań Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi pełniło funkcję komórki merytorycznej, są to następujące zadania:
-

PROWADZENIE KLUBÓW ŚRODOWISKOWYCH W CELU ZAGOSPODAROWANIA
CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
W 18 klubach środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie
Wrocławia objętych opieką było ok. 600 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zadaniem
klubów środowiskowych jest stwarzanie sytuacji, w których dzieci i młodzież:
- aktywnie rozwija swoje zainteresowania,
- uczą się pozytywnych wzorców społecznych,
- rozwijają kreatywność,
- uczą się zachowań asertywnych,
- są przygotowywane do dokonywania właściwych wyborów w dalszym życiu.
Program działania klubów środowiskowych obejmuje: pomoc w nauce, rozwijanie
zainteresowań
poprzez
formy:
teatralne,
muzyczne,
plastyczne,
sportowe,
interdyscyplinarne
oraz wycieczki tematyczne, warsztaty/treningi rozwijające
umiejętności psychospołeczne i interpersonalne, promocję zdrowia i profilaktykę
uzależnień. W miarę możliwości kluby zapewniają dzieciom dożywianie.
Kluby środowiskowe współpracują z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz instytucjami je
wspierającymi oraz z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się podobnymi
działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.
W ramach konkursu na rok 2012 kluby środowiskowe mogły funkcjonować także w czasie
jednego tygodnia ferii zimowych i jednego miesiąca ferii letnich.
WYJAZDOWE LATO 2012-WYJAZDOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
W ramach tego zadania odbyły się dwie edycje konkursu. Łącznie wpłynęły 43 oferty
konkursowe. Podpisano 20 umów dotacyjnych. W wypoczynku wzięło udział 1 275
uczestników, kwota dofinansowania na jedno dziecko – 278,84 zł.
Zadanie polegało na zorganizowaniu wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
z uwzględnieniem zajęć programowych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej,
przeciwdziałania uzależnieniom, edukacji ekologicznej oraz poprawy zdrowia
i kondycji fizycznej. Uczestnikami zadania były dzieci i młodzież w wieku od 6 do
19 lat (w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 23 lat). Wypoczynek
zorganizowany był na terenie całego kraju, m.in. w miejscowościach: Zakopane,
Niechorze, Darłówko, Rewal, Łeba, Grzybowo, Dziwnów, Międzowodzie, Ustka, Ustronie
Morskie, Lewin Kłodzki, Pobierowo. W ramach wypoczynku dzieci i młodzież uczestniczyły
w:
- zajęciach programowych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, przeciwdziałania
uzależnieniom,
edukacji
ekologicznej,
w
formie
warsztatów,
pogadanek
i prelekcji,
- zajęciach edukacyjnych o szerokiej tematyce,
- wycieczkach turystyczno-krajoznawczych : autokarowych, rowerowych, pieszych,
statkiem oraz wyjściach kulturalno–oświatowych,
- grach, zabawach, konkursach i zajęciach integracyjnych,
- zajęciach sportowo–rekreacyjnych,
- zajęciach tematycznych m. in.: plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych,
językowych.
Zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży pozwolił na konstruktywne
i bezpieczne spędzenie wolnego czasu. Dzieci mogły poznać alternatywne sposoby
spędzenia czasu wolnego podczas wakacji. Zajęcia profilaktyczne w ramach wypoczynku
wzbogaciły wiedzę i świadomość uczestników na temat uzależnień oraz zagrożeń
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wynikających ze spożywania substancji psychoaktywnych, nauczyły umiejętności
efektywnego
odmawiania
używek.
Rezultatem
zajęć
proekologicznych
było
uświadomienie dzieciom i młodzieży problemów ekologicznych i wpływu przyrody na
samopoczucie i zdrowie człowieka oraz ukierunkowanie na właściwe korzystanie ze
środowiska i ochronę jego zasobów. Pozostałe zajęcia w ramach wypoczynku dały
uczestnikom możliwość poszerzenia własnej wiedzy, zainteresowań i zdolności, nabycia
i rozwinięcia umiejętności współpracy w grupie, podniesienia poczucia własnej wartości,
poprawy kondycji fizycznej i zdrowia. Pomagały rozwijać pamięć i wyobraźnię, uczyły
kreatywności, zdrowej rywalizacji oraz jak odnaleźć swoją rolę w społeczeństwie
i rodzinie. Pozwoliły również zminimalizować negatywne zachowania i postawy dzieci
i młodzieży nabyte w środowiskach patologicznych, tj.: agresja bierna, czynna,
zachowania buntownicze itp.
Dodatkowo wypoczynek wzbogaciły liczne wycieczki i atrakcje, które podniosły
świadomość dzieci i młodzieży na temat regionów Polski jako obszarów atrakcyjnych pod
względem kulturowym , krajobrazowym i turystycznym.
WROCŁAWSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM NIETRZEŹWYM
Na sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 19 kwietnia 2012r. przegłosowano likwidację
jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień Wrocławia. W jej miejsce powołano
nową placówkę prowadzoną przez organizację pozarządową w nowej formule, o nazwie
„Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym”( WrOPON), która rozpoczęła swoją
działalność od 29 października 2012 r., na podstawie dwóch umów:
- umowa
z
dnia
08.08.2012r.
na
opracowanie
koncepcji
funkcjonowania
oraz prowadzenie na jej podstawie ośrodka dla osób zatrzymanych na terenie
Wrocławia. Opracowanie koncepcji i prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy
Osobom Nietrzeźwym.
- umowa z dnia 08.08.2012r. na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Plan działania ośrodka:
- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń
jakie stwarzają osoby nietrzeźwe dla swojego zdrowia i życia lub innych osób
–przyjmowanie w celu wytrzeźwienia osób będących pod wpływem alkoholu,
doprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi– przyjęcie ok. 10 000 osób/rok.
- Motywowanie do rozwoju osobistego oraz do zmiany negatywnych postaw, zachowań
zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, poprzez
prowadzenie poradnictwa i grup wsparcia terapii indywidualnej i grupowej.
- Informowanie o dostępnych usługach: leczniczych, terapeutycznych, socjalnych,
a także możliwych rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania osób
nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin.
- Promowanie stylu życia wolnego od alkoholu i nałogów poprzez: informowanie
o indywidualnych i społecznych skutkach nadużywania alkoholu.
- Wspieranie osób podejmujących leczenie w przezwyciężeniu występujących
problemów, angażowanie się w akcje promocyjne i kampanie informacyjne.
- Zorganizowanie od 2013 r. dla osób zainteresowanych-działu przerywania ciągów
alkoholowych (odpłatnie)-pomoc w przerywaniu picia i podjęciu leczenia
w placówkach służby zdrowia. Dział prowadzić będą pielęgniarki pod nadzorem
lekarza.
- Działania skierowane do sprawców przemocy i osób nieradzących sobie z agresją pod
wpływem alkoholu. Działania te będą prowadzone we współpracy z Wrocławskim
Centrum Zdrowia SP ZOZ w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy
we Wrocławiu.
- Porady prawne, psychologiczne, psychiatryczne, dla beneficjentów i ich rodzin.
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ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PROMOCJA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ
WSPIERANIU
AKTYWNOŚCI
ORAZ
WYRÓWNYWANIE
SZANS
EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ ALTERNATYWNE FORMY
EDUKACJI
Zadania kontynuowane - otwarty konkurs ofert „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji.” Celem realizacji tego zadania było
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, jak również rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zadanie to wspomagało projekty popularyzujące
osiągnięcia nauki i kultury wśród dzieci i młodzieży oraz dotyczyło zorganizowania im
czasu wolnego. W ramach realizacji zadania dofinansowano projekty skierowane do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(z wyłączeniem szkół policealnych), mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu.
W przypadku konkursów i olimpiad dofinansowano projekty realizowane we Wrocławiu,
a skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) również spoza Wrocławia.
Realizacja zadań odbywała się w czasie wolnym jako zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne,
pozaszkolne) wykorzystujące aktywne formy i metody pracy. Zawarto 14 umów
na realizację projektów w okresie od 01 marca 2011 r. do 22 czerwca 2012 r. z
wyłączeniem ferii zimowych oraz ferii letnich (wakacji). Łączna liczba uczestników – 10
781.
Zadania rozpoczęte w 2012 r. - otwarty konkurs ofert „Edukacja alternatywna dla dzieci i
młodzieży”. Celem realizacji tego zadania było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży poprzez popularyzację osiągnięć nauki, kultury i wolontariatu
oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności jak i rozwijanie ich zainteresowań
i uzdolnień. W ramach realizacji tego zadania dofinansowano projekty skierowane
do dzieci i młodzież mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu (ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). Wyjątkiem są
konkursy i olimpiady, gdzie dodatkowymi uczestnikami mogą być dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół
policealnych) również spoza Wrocławia. Realizacja zadań odbywała się w czasie wolnym
jako zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) wykorzystujące aktywne formy
tj. percepcyjno–innowacyjne i metody pracy takie jak: wspomaganie, inspirowanie
i kierowanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczano realizację zadania
podczas zajęć szkolnych. W ramach tego zadania organizuje się zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne i rozwijające aktywność, zainteresowania, uzdolnienia w różnych
dziedzinach: naukowej, artystycznej i społecznej. W realizacji tego zadania dopuszcza
się dofinansowanie szkoleń kadry prowadzącej zajęcia merytoryczne z uczniami, które |
są niezbędne do realizacji zadania. Zajęcia merytoryczne dostosowane są do wieku,
potrzeb rozwojowych, aspiracji i problemów dzieci i młodzieży.
Zawarto 12 umów na realizację projektów w okresie od 03 września 2012 r. do 30
czerwca 2013 r.
WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ
MIEJSCA NAUKI

ZWIĄZANYCH

Z

WYBOREM

WROCŁAWIA

JAKO

Zadania
kontynuowane - otwarty konkurs ofert
„Wsparcie Dla Rodzin Polskich
Ze Wschodu”. Celem realizacji zadania było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości przez Polaków mieszkających na Wschodzie.
W ramach tego zadania dofinansowano pobyt czasowy dwóch dziewczynek pochodzenia
polskiego z Republiki Uzbekistanu w celu pielęgnowania polskości i kreowania współpracy
z Polską w przyszłości (umożliwienie nauki we wrocławskim liceum ogólnokształcącym
oraz przygotowanie do współpracy z Polską w dorosłym życiu).
Zawarto 1 umowę na realizację projektu w okresie od 01 września 2011 r. do 21 lipca
2012 r. Liczba uczestników – 2 osoby w wieku 16 lat.
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Zadania rozpoczęte w 2012 r. - otwarty konkurs ofert „Rozwijanie kontaktów
i współpracy między Polską i Ukrainą w zakresie edukacji. „Nauczyciele nauczycielom.
Partnerstwo do współpracy”. Celem realizacji zadania było wzmocnienie kapitału
ludzkiego i społecznego w zakresie edukacji, nawiązanie współpracy oraz wymiana
doświadczeń pedagogów z Wrocławia i Lwowa w zakresie edukacji i rozwoju dzieci
i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego).
Zadanie obejmowało szkolenia dla pedagogów z Wrocławia i Lwowa oraz wycieczki
edukacyjne przybliżające historię i tradycje Wrocławia, mające na celu zapoznanie
z innowacyjnymi metodami prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.
Zawarto 1 umowę na realizację projektu w okresie od 13 sierpnia 2012 r. do 17 wrześni
2012 r. Liczba uczestników – 23.
WZMACNIANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE EDUKACJI,
PROWADZENIE SZKOLEŃ I KONSULTACJI W ZAKRESIE TUTORINGU DLA
NAUCZYCIELI WROCŁAWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Tutoring to projekt mający na celu:
- wzmocnienie motywacji do nauki, pomoc uczniom wrocławskich gimnazjów i liceów
ogólnokształcących w adaptacji szkolnej, odkryciu i określeniu własnych możliwości
w zakresie uzdolnień, potencjału, uwarunkowań psychofizycznych i społecznych
przy użyciu metody tutoringu (metoda indywidualnej pracy z uczniem opierająca się
na regule mistrz–uczeń, wykorzystująca mocne relacje pomiędzy uczniami
i nauczycielami, oparte na zaufaniu),
- zbudowanie
zespołu
nauczycieli-tutorów
we
wrocławskich
gimnazjach
i liceach ogólnokształcących, przygotowanych do pracy metodą tutoringu
i stosujących tę metodę w swojej pracy pedagogicznej– m.in. poprzez udział
w szkoleniu tutorskim oraz comiesięczne indywidualne i zbiorowe konsultacje będące
istotnym uzupełnieniem przygotowania tutorskiego.
Zadanie
kontynuowane-otwarty konkurs ofert „Wsparcie tutoringu opiekuńczego
we wrocławskich szkołach w roku szkolnym 2011-2012”. Celem realizacji zadania było
przygotowanie wybranych nauczycieli do nowatorskiej pracy z młodzieżą oraz do zmiany
relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem w ramach tutoringu opiekuńczego
we wrocławskich gimnazjach. Zawarto 1 umowę na realizację projektu w okresie
od 01.09.2011r. do 06.07.2012r. Liczba uczestników – 162.
PROMOCJA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ
WSPIERANIA
PROGRAMÓW
DOTYCZĄCYCH
AKTYWNOŚCI,
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
SAMORZĄDNOŚCI
DZIECI
I
MŁODZIEŻY
ORAZ
PRZYGOTOWANIA DO RYNKU PRACY
Zadania rozpoczęte w 2012 r. - otwarty konkurs ofert „Wsparcie edukacji w zakresie
przedsiębiorczości poprzez popularyzację metod profesjonalnego zarządzania projektami
uczniów i nauczycieli wrocławskich gimnazjów.”
Celem realizacji zadania było wsparcie systemu edukacji pod kątem wdrożenia narzędzia
realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum oraz nabycie wiedzy przez uczniów
wrocławskich gimnazjów w zakresie wybranych narzędzi zarządzania projektami
oraz pracy zespołowej jako kluczowych umiejętności na rynku pracy. Kolejnym celem
było nabycie wiedzy przez nauczycieli wrocławskich gimnazjów w zakresie wybranych
narzędzi zarządzania projektami oraz kierowania i motywowania zespołu projektowego.
Zadanie zostało skierowane do uczniów i nauczycieli wrocławskich gimnazjów. Realizacja
zadań odbywała się w czasie wolnym jako zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne,
pozaszkolne). Program merytoryczny został dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości
percepcyjnych adresatów. Zawarto 1 umowę na realizację projektu w okresie
od 04 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
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ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zadania
kontynuowane-otwarty konkurs ofert „Edukacja ekologiczna dzieci
i młodzieży”. Celem realizacji zadania było budowanie świadomości ekologicznej
oraz odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko przyrodnicze, zwłaszcza
w zakresie oszczędnego korzystania z zasobów przyrody oraz powstrzymania globalnego
ocieplenia klimatu, aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań na rzecz
środowiska. Termin realizacji zadania od 15.09.2011r. do 30.06.2012r. Łączna liczba
uczestników- 500 uczniów i 20 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Wrocławia. Zadania rozpoczęte w 2012 r. -otwarty konkurs ofert
„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży– segregacja odpadów w trosce o nasze
środowisko”. Konkurs jest jednym z elementów projektu edukacyjnego segreguj.wroc.pl,
który obejmuje kampanię edukacyjną mieszkańców Wrocławia promującą selektywną
zbiórkę odpadów, szczególnie odpadów opakowaniowych. Projekt zakłada edukację
dorosłych oraz edukację i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych dzieci i
młodzieży tj. promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów, w szczególności
odpadów
opakowaniowych,
powtórnego
wykorzystania
surowców
wtórnych,
kształtowanie
pozytywnej
postawy
względem
środowiska
naturalnego
oraz
uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów, a pośrednio przygotowanie
mieszkańców Wrocławia do reformy systemu gospodarowania odpadami. Termin
realizacji zadania od 03 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
POZARZĄDOWY OŚRODEK KARIERY
Przez cały okres projektu realizowany był cel związany z promowaniem III sektora jako
miejsca pracy, rozwijania kariery zawodowej i zdobywania doświadczenia zawodowego.
Służyły temu wszystkie spotkania z doradcą zawodowym, który indywidualnie pomagał
określić ścieżkę rozwoju zawodowego w organizacjach pozarządowych. Dzięki
systematycznej pracy związanej z pośrednictwem ofert pracy, wolontariatu, praktyk,
odbiorcy naszych działań mogli utwierdzać się w przekonaniu, że trzeci sektor jest
miejscem, w którym można realizować się zawodowo korzystając z różnych form
aktywności. Nawiązano kontakt z organizacją studencką AIESEC, realizująca projekt
„NGO Here we go”. Administrowano stronę internetową, zawierającą oferty pracy,
praktyk i wolontariatu w organizacjach pozarządowych oraz stronę na portalu
społecznościowym, która dodatkowo zawiera informacje promujące sektor jako dobre
miejsce do tworzenia i rozwijania kariery zawodowej. Poprzez niewielką liczbę ofert pracy
(w porównaniu z latami poprzednimi) i wyraźny spadek zapotrzebowania
na współpracowników (tendencja ta dotyczyła zarówno wolontariatu, jak i zatrudnienia)
cel związany z doradztwem dla samych organizacji pozarządowych został częściowo
osiągnięty. Z kolei zainteresowanie potencjalnych kandydatów utrzymało się na
podobnym poziomie (w stosunku do lat wcześniejszych). Klienci POK, którzy skorzystali
z usług doradztwa zawodowego są obecnie lepiej przygotowani do świadomego
planowania kariery zawodowej w organizacjach pozarządowych. Poprzez uczestnictwo
POK w wydarzeniach zewnętrznych, np. Targach Pracy stale poszerza się krąg osób,
które dowiadują się o możliwościach zaangażowania się w działania obywatelskie
wyrażanych we współpracy z instytucjami z III sektora, co owocuje np. chęcią odbywania
praktyk studenckich w organizacjach pozarządowych.
Liczba świadczeń udzielonych w trackie realizacji zadania przedstawia się następująco:
- liczba ofert pracy, wolontariatu, staży, praktyk w organizacjach pozarządowych
zgłoszonych do POK– 31,
- liczba kandydatów do pracy, wolontariatu, staży, praktyk w organizacjach, którzy
zgłosili się do POK– 88,
- liczba osób, które podjęły pracę, wolontariat, staż lub praktykę zawodową
w organizacjach– 80,
- liczba osób, które skorzystały z porad POK– 120,

319

-

liczba godzin szkoleniowych przeprowadzonych dla klientów POK oraz młodzieży
szkolnej i studentów– 156,
liczba uczestników szkoleń– 516.

WSPARCIE
TECHNICZNE,
PRACE
ADAPTACYJNE
ORAZ
WYPOSAŻENIE
POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM WOLONTARIATU AKCYJNEGO
W ramach zadania oddano do użytku kolejne 300 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
w tym: wyposażona sala koncertowa z zapleczem kuchennym oraz zespołem toalet, sala
audiowizualna oraz komunikacyjna. Dodatkowo sale zostały wyposażone w odpowiednie
sprzęty (nagłośnienie, oświetlenie), zyskując w ten sposób na funkcjonalności. Projekt
miał na celu stworzenie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego dla realizacji imprez
z
udziałem
wolontariuszy.
Poprzez
przeprowadzenie
prac
remontowych
w
pomieszczeniach Zajezdni, Wrocław zyskał miejsce szkoleń i spotkań dla ok. 700 osób
chcących zostać wolontariuszami oraz działać podczas organizacji wydarzeń/ imprez
masowych organizowanych przez Miasto Wrocław. Pierwszym takim wydarzeniem były
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, podczas których odpowiednio przeszkolona grupa
wolontariuszy uczestniczyła w działaniach/obsłudze osób goszczących we Wrocławiu
w czasie mistrzostw. W nowo wyremontowanym module artystycznym zorganizowane
zostało odpowiednio wyposażone miejsce wypoczynku dla wolontariuszy. Sala
koncertowa zamieniła się w salę kinową, w której na dużym ekranie wyświetlane były
mecze piłki nożnej. Zaplecze kuchenne służyło zakwaterowanym w budynku
wolontariuszom do przygotowywania posiłków.
INNE ZADANIA
-

-

-

-

-

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego odbyła w 2012 r. ogółem
6 posiedzeń merytorycznych, wydano 14 uchwał,
Dla Krajowego Rejestru Sądowego wydanych zostało 237 opinii ogółem, w tym:
109 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń;
128 opinii w sprawie wpisu zmian do statutów już zarejestrowanych stowarzyszeń.
Po uprzedniej opinii organu nadzorującego sąd rejestrowy zawiadomił organ
nadzorujący o:
wpisie 68 stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego–Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej;
wpisie zmian 83 stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego–Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Sąd rejestrowy zawiadomił organ nadzorujący o:
wpisie 78 fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego–Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej;
wpisie zmian 64 fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego–Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
wykreśleniu 3 fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Organ nadzorujący wystąpił do
Krajowego Rejestru Sądowego z 4 wnioskami
do ustanowienie kuratora dla stowarzyszeń, klubów sportowych i uczniowskiego klubu
sportowego-nie posiadających zarządu zdolnego do działań prawnych.
Wpłynęło 20 informacji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, w tym wszystkie
zostały przyjęte do wiadomości i nie wystąpiono do sądu o zakazanie działalności
stowarzyszeń.
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Wydano 2 decyzje w sprawie wpisu klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta
Wrocławia.
Nie wydano żadnej decyzji w sprawie wykreślenia klubów sportowych
nieprowadzących działalności gospodarczej z ewidencji klubów sportowych
prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia.
Wydano 3 decyzje o wpisie uczniowskich klubów sportowych do ewidencji
uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.
Wydano 5 decyzji w sprawie wykreślenia uczniowskich klubów sportowych
nieprowadzących działalności gospodarczej z ewidencji uczniowskich klubów
sportowych prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia.
Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia
wniosku o wpis klubu sportowego do ewidencji klubów sportowych.
Wydano 135 opinii w sprawach lokalowych organizacji pozarządowych dla: Zarządu
Zasobu Komunalnego (57), Wydziału Edukacji (52), Spółki Wrocławskie Mieszkania
(13), Wydziału Nieruchomości Komunalnych (5), Wrocławskiego Centrum Sportu,
Hippiki i Rekreacji (4), Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (2), Departamentu
Nieruchomości i Eksploatacji (1), Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości (1).
Przeprowadzono 69 wizytacji w lokalach użytkowych, udostępnianych organizacjom
pozarządowym na preferencyjnych warunkach.
Przyjęto i przekazano gminnym zarządcom nieruchomości 48 sprawozdań organizacji
pozarządowych z działalności prowadzonej w gminnych lokalach użytkowych.
Wydano 7 opinii w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Prezydenta Wrocławia.
Wydano 6 rekomendacji dla organizacji pozarządowych, współpracujących z Miastem.

ORGANIZACJA EURO 2012

PROMOCJA I INFORMACJA
OFICJALNA STRONA WROCŁAWIA JAKO MIASTA GOSPODARZA UEFA EURO
2012™
Dostępna była pod adresem: www.wroclaw.pl/UEFAeuro2012. Serwis, zgodnie
z zaleceniami Marketing Guidelines, został wygaszony 30.09.2012r. Bezpośrednio przed
i podczas Turnieju miała miejsce bogata aktualizacja serwisu internetowego dotyczącego
organizacji Turnieju UEFA EURO 2012™ we Wrocławiu. Materiał z serwisu był cytowany
w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Wzbogacenie strony w nowoczesną szatę
graficzną i dodatkowe wersje językowe (grecka, rosyjska i czeska oraz angielska
i niemiecka) korzystnie przejawiło się w statystykach serwisu. Chętnie odwiedzaną była
również wersja www przygotowana na urządzenia mobilne. W realizację zadań
redakcyjnych podczas Turnieju zaangażowani byli profesjonalni tłumacze, co bardzo
korzystnie wpłynęło na jakość informacji przygotowywanych dla obcokrajowców.
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Z redakcją współpracowali również wolontariusze, dostarczający atrakcyjny materiał
multimedialny.
DEKORACJA MIASTA
Realizowano koncepcję Dressingu Miasta zgodnie z zapisami porozumienia z UEFA.
Dressing /dekoracja miasta/ przejawiał się poprzez realizację zamówień licznych reklam
na nośnikach typu billboard, oflagowania wrocławskich ulic, zawieszania siatek
reklamowych na budynkach, zamieszczania reklam na pojazdach MPK oraz przystankach.
Dressing realizowany był także na początku maja z okazji Trophy Tour. Podczas Turnieju
główne miejsca i szlaki zw. z Turniejem były udekorowane symbolami UEFA EURO
2012™. W dniu 01 czerwca 2012 zakończyły się prace związane z montażem
w przestrzeni publicznej oficjalnych dekoracji UEFA EURO 2012™, wyprodukowanych
i dostarczonych na koszt UEFA.
W okresie od 01 czerwca do 01 lipca 2012 r. eksponowane były następujące materiały
dekoracyjne UEFA EURO 2012:
- flagi na latarniach ulicznych wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych
w mieście (np. centrum– stadion, lotnisko–centrum);
- bannery na płotach przy przystankach komunikacji miejskiej, kładkach dla pieszych
oraz pomiędzy budynkami;
- siatki wielkoformatowe na budynkach oraz na lotnisku;
- folie dekoracyjne na wiatach przystankowych oraz windach przy Rondzie
im. R. Reagana– łącznie 150 szt;
- folie na tramwajach i autobusach MPK– łącznie 6 szt. składów tramwajowych i 6 szt.
autobusów;
- plakaty w kasetonach pojazdów MPK- łącznie 350 szt.;
- plakaty na billboardach– łącznie 40 szt.
CEREMONIE PRZEDMECZOWE
Możliwość udziału lokalnej społeczności w ceremonii przedmeczowej na wrocławskim
stadionie była jedną z wielu szans do zaangażowania się mieszkańców. Zainteresowanie
potwierdził casting w dniu 19 lutego 2012 r. do występów w ceremoniach
przedmeczowych, do którego zgłosiło się niemal 400 tancerzy w wieku od 16 do 50 lat.
Jury wybrało 100 finalistów i 20 osób w grupie rezerwowej. Uczestnicy intensywnie
ćwiczyli układ podczas kilkunastu weekendów w łącznym czasie 180 godzin prób. W 6
minutowym show przed każdym meczem na stadionie wprowadzali widzów w znakomity
nastrój i atmosferę święta układając z wielkoformatowych kawałków materiału m.in.
symbol z wrocławskiego logotypu miasta gospodarza: Most Grunwaldzki z uśmiechem.
W okresie od lutego do marca przedstawiciele Biura ds. EURO 2012 uczestniczyli w
licznych targach turystycznych, m.in.:
- w dniach od 9 do 12 lutego 2012 r. odbyły się w Centrum Wystawienniczym
w Pradze-Výstaviště Praha-Holešovice Międzynarodowe Targi Turystyki Holiday World.
- w dniach od 7 do 11 marca można było odwiedzić stoisko Wrocławia MiastaGospodarza UEFA EURO 2W 012™ na międzynarodowych targach Turystycznych ITB
Berlin 2012.
- w dniach 21-24 marca odbywały się Międzynarodowe Targi Turystyczne MITT’2012
w Moskwie. Stoisko Wrocławia cieszyło się dużą popularnością wśród odwiedzających,
znacznym powodzeniem cieszyły się materiały informacyjno–promocyjne o mieście
oraz regionie, które dostępne były w języku rosyjskim.
- w dniach 13-15 kwietnia 2012 r. odbyły się 15 Targi turystyczne GTT 2012 w
Gdańsku, na których zaprezentowały się miasta gospodarze Turnieju, w tym Wrocław.
Ważnym aspektem promocji informacji o Turnieju były spotkania organizowane w
Ambasadach RP w stolicach krajów, których reprezentacje narodowe zostały przydzielone
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do rozgrywania meczów grupowych we Wrocławiu. Spotkania odbyły się: w dniu 20
marca 2012 r. spotkanie w Ambasadzie RP w Moskwie, w dniu 03 kwietnia 2012 r. miało
miejsce spotkanie w Ambasadzie RP w Atenach, w dniu 10 kwietnia 2012 r. w Pradze
zorganizowano uroczyste spotkanie Prezydenta Wrocławia z Prezydentem Pragi oraz
przedstawicielami mediów, branży turystycznej i świata biznesu Republiki Czeskiej
połączonego z prezentacją Wrocławia pod kątem UFEA EURO 2012™. Biuro ds. EURO
2012 realizowało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klubu Kibiców Niepełnosprawnych
oraz Projektu Kibice Razem projekt edukacyjny „Co wiesz o UEFA EURO 2012™?”
J
ego punktem kulminacyjnym była wizyta około 20 tysięcy uczniów wrocławskich szkół na
Stadionie Miejskim. Projekt składał się z dwóch etapów-pierwszym były szkolenia,
podczas których trenerzy edukowali uczniowskie delegacje oraz przekazali specjalnie
przygotowane materiały nauczycielom-koordynatorom. Na ich podstawie przeszkoleni
uczniowie zorganizowali w ramach II etapu zajęcia dla koleżanek i kolegów w siedzibach
swoich szkół. W spotkaniach tych uczestniczyli również trenerzy, służący wsparciem
i doświadczeniem. Główną ideą projektu było to, aby inicjatywą wykazali się sami
uczniowie. Dzięki temu każda szkoła „Dzień o Euro” przygotowała inaczej, a jedną
z głównych atrakcji wizyt w szkołach była możliwość spotkania z oficjalnymi maskotkami
Turnieju. Dzięki projektowi kilkanaście tysięcy uczniów wrocławskich szkół zdobyło także
wiedzę z zakresu kultury kibicowania, organizacji mistrzostw Europy, pozytywnego
postrzegania niepełnosprawności oraz specyfiki państw, których reprezentacje zagrają
w stolicy Dolnego Śląska. Nie zabrakło również informacji o Wrocławiu, jego zabytkach
i zmieniającej się infrastrukturze. Istotą projektu było nie tylko informowanie o turnieju,
ale także przekonanie dzieci i młodzieży do włączenia się we współorganizację imprezy
oraz zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach sportowo-kulturalnych odbywających
się na wrocławskim stadionie.
PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA WYSTAWY „ONLY A GAME?”
Poświęconej historii europejskiej piłki nożnej. Ekspozycja była własnością UEFA
i obejmowała zarówno szereg rzeczowych pamiątek, jak również historycznych nagrań
wideo i prezentacji. Całość przedstawiana była w nowoczesnej, multimedialnej formie.
Pierwotna wersja wystawy „Only a game?” została stworzona w 2007r. przez UEFA.
Dotychczas wystawa prezentowana była w Brukseli, Liverpoolu, Stambule i Turku
w Finlandii. Ekspozycja we Wrocławiu obejmowała ponad 100 przedmiotów związanych
z piłką nożną w Europie, w tym miedzy innymi udostępnione przez Narodowe Muzeum
Piłki Nożnej w Manchesterze historyczne koszulki czy podpisane koszulki
wraz z ciekawostkami dotyczącymi znanych piłkarzy. W ekspozycji można również
zobaczyć podpisane koszulki Roberta Lewandowskiego, Kuby Błaszczykowskiego
i Łukasza Piszczka oraz przekazane przez Firmę Nike oryginalne koszulki reprezentacji
Polski. Swoją gablotę na wystawie miał również WKS Śląsk Wrocław-Mistrz Polski
w sezonie 2011/2012. Do zobaczenia była koszulka klubowa i piłka z podpisami
wszystkich piłkarzy. Okres ekspozycji: 28 kwietnia 2012r.– 02 lipca 2012 w Muzeum
Współczesnym Wrocław, pl. Strzegomski 2a.
POWITANIE PUCHARU UEFA EURO 2012™
We Wrocławiu w dniach 4-6 maja 2012 r. miało miejsce powitanie Pucharu UEFA EURO
2012™ połączonego z wieloma atrakcjami dla mieszkańców i odwiedzających Rynek.
W pierwszy dzień imprezy Puchar przejechał przez miasto z kolorową paradą, w której
wzięły udział zabytkowe i ciekawe pojazdy. Trasa parady przebiegała od stadionu do
Rynku przez ul. Lotniczą, Legnicką, pl. Jana Pawła II, Ruską. Puchar przywitał także
Gospodarz Miasta, Prezydent Rafał Dutkiewicz. Na wrocławskim Rynku Trofeum było
wystawione dla publiczności w dniach 05 i 06 maja. Kibice mieli niepowtarzalną szansę
zrobienia sobie z nim zdjęcia. Przez cały pobyt Pucharu we Wrocławiu towarzyszyli mu
Slavek i Slavko– oficjalne Maskotki Turnieju. W dniu 5 maja przy okazji ekspozycji
Pucharu, odbywał się koncert muzyczny, z udziałem: Stachursky, Budka Suflera oraz
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tylko we Wrocławiu– Oceana, która wykonywała oficjalną piosenkę UEFA EURO 2012™
-ENDLESS SUMMER. Pomiędzy występami gwiazd organizowane były atrakcyjne konkursy
dla publiczności.
Kolejnym ważnym punktem informacji o Turnieju były liczne wizyty studyjne
dziennikarzy, którzy byli bardzo zainteresowani informacjami o atrakcjach Wrocławia
oraz organizacji Turnieju. W programach wizyt przewidziane były spotkania na stadionie,
w strefie kibica oraz prezentowane były prezentacje multimedialne. Wizyty dziennikarzy
m.in. z Ukrainy, Grecji, Etiopii były organizowane przez Polską Agencję Prasową na
zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy współudziale Biura ds. EURO 2012.
Ponadto Wrocław odwiedzili dziennikarze m.in. z Niemiec, Rosji, Irlandii, Chin, Szwecji.
Pracownicy Biura opowiadali także na pytania dziennikarzy dotyczące Turnieju we
Wrocławiu. Rozsyłano do mediów informacje przygotowane na podstawie ciekawych
materiałów o postępach Wrocławia w pracach związanych z organizacją UEFA EURO
2012™. Działania te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mediów lokalnych,
ogólnopolskich, a także zagranicznych. Przygotowywano obszerne materiały do
branżowych pism krajowych i zagranicznych.
Biuro ds. EURO wydawało różnego rodzaju materiały drukowane promujące organizację
Turnieju EURO 2012 wśród mieszkańców Wrocławia oraz przyjeżdżających gości,
np. foldery, ulotki czy bilety informacyjne. Zamieszczano liczne ogłoszenia
w wydawnictwach o charakterze turystycznym i sportowym o zasięgu krajowym,
międzynarodowymi w prasie lokalnej (Wiadomości Turystyczne– wersja anglojęzyczna,
The Visitor, Przegląd Sportowy). Biuro ds. EURO 2012 wspierało przekazywanymi
materiałami promocyjnymi z oficjalnym logotypem Miasta Gospodarza UEFA EURO
2012™ różnego rodzaju wydarzenia i imprezy sportowe, promując w ten sposób ideę
Turnieju UEFA EURO 2012™ we Wrocławiu, m.in. poprzez nagrody w konkursach
organizowanych przez organizacje pozarządowe.
W maju i czerwcu działania Biura koncentrowały się na informacji o samych wydarzeniach
związanych z Turniejem oraz na informacji związanej z obsługą gości.
W tym celu wydanych zostało ponad 400 tysięcy przewodników, które rozdawane były
przede wszystkim przez wolontariuszy w przestrzeni publicznej oraz w głównych
punktach zw. z Turniejem takich jak strefa kibica, lotnisko, dworzec główny czy
ambasada kibica. Materiały te dostępne były w 6 wersjach językowych: polskiej,
angielskiej, czeskiej, rosyjskiej, greckiej i niemieckiej. Zawierały niezbędne informacje
o mieście i Turnieju, w tym plany specjalnej obsługi komunikacyjnej czy strefy kibica oraz
najważniejsze numery telefonów.
Codzienne konferencje prasowe urzędu miejskiego stanowiły oficjalny
komunikat miasta na temat podsumowania dnia poprzedniego, informacji
i promocji bieżących wydarzeń, informacji o ewentualnych ryzykach i utrudnieniach.
Codziennie ukazywał się również dwujęzyczny informator z bieżącymi materiałami
dotyczącymi komunikacji, najważniejszych wydarzeń w Strefie Kibica czy szczególnie
polecanych
miejsc.
Przy
tworzeniu
informatora
codziennie
współpracowało
2 wolontariuszy z Biurem Prasowym.
Realizowana
była
umowa
długoterminowa
związana
z
produkcją
i koprodukcją materiałów programowych przeznaczonych do emisji na portalu
internetowym www.wroclove2012.com.
W czerwcu 2012 r., czyli w miesiącu, który zgodnie z deklaracjami Wykonawcy miał
przynieść największe zyski finansowe oraz wygenerować zgodną z umową liczbę
unikalnych użytkowników, nie osiągnięto założonych wyników. We wrześniu 2012 projekt
został przekazany do Wydziału Komunikacji Społecznej.
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ZARZĄDZANIE OPERACYJNE
Aby zapewnić sprawną i efektywną realizację działań podczas Turnieju w dniu 29 lutego
2012
r.
został
zatwierdzony
przez
Krajowy
Sztab
Operacyjny
działający
przy Komitecie ds. Koordynacji organizacji Finałowego Turnieju ME w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™ w Warszawie Zintegrowany Plan Organizacji i Zarządzania działaniami
organów, inspekcji i służb administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA
EURO 2012™ w Polsce. Na bazie wytycznych znajdujących się w ww. planie powstały
szczegółowe Plany Operacyjne w każdym z miast gospodarzy UEFA EURO 2012™
w kluczowych obszarach organizacji Turnieju. Z uwagi na dużą ilość podmiotów
zaangażowanych w organizację Turnieju konieczne było posiadanie takich planów, które
zawierały m.in. założenia, cele operacyjne (w tym jakościowe) organizacji wydarzenia
w przestrzeni publicznej, podział zadań oraz odpowiedzialności podmiotów oraz
zakładane ryzyka,
jak i działania podejmowane w związku z ich ewentualnym
wystąpieniem.
W wyniku tworzenia w/w szczegółowych planów zarządzeniem nr 4518/2012 Prezydenta
Wrocławia z dnia 11 maja 2012 r. został powołany Sztab Operacyjny UEFA EURO 2012™
we Wrocławiu w celu koordynacji działań i przedsięwzięć podejmowanych przez służby
miejskie i wojewódzkie związanych z przeprowadzeniem Finałowego Turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej w 2012 we Wrocławiu, w oparciu o wytyczne opracowane przez
Krajowy Sztab Operacyjny powołany przy Komitecie ds. Koordynacji Organizacji
Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (zwany
również Miejsko-wojewódzkim Sztabem Operacyjnym Wrocławia). Sztab i Centrum
Operacyjne obradowały w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148. Posiedzenia Sztabu wynikające
z przyjętego przez Krajowy Sztab Operacyjny zegara turniejowego odbywały się w
okresie od 04 czerwca do 02 lipca 2012 r. o godz. 09:00 (w sumie 14 posiedzeń), z
wyjątkiem dni po fazie grupowej, w których we Wrocławiu nie rozgrywano meczów oraz z
uwagi na spokojny przebieg Turnieju. Zgodnie z harmonogramem prowadzono poranne
telekonferencje z Krajowym Sztabem Operacyjnym (w sumie 23 telekonferencji). W
okresie całego Turnieju całodobowo funkcjonował sekretariat Sztabu utworzony na bazie
istniejącego Działu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego wsparty pracownikiem Biura ds. EURO 2012. Na posiedzeniach
Sztabu:
- analizowano stan gotowości Miasta do organizacji Turnieju we wszystkich obszarach
(analiza przebiegu dnia poprzedniego oraz planowane działania na dzień kolejny),
- omówiono zadania do realizacji przez zaangażowane jednostki organizacyjne
w ramach ich kompetencji oraz monitorowano realizację tych zadań,
- bieżąco analizowano ryzyka związane z Turniejem oraz podejmowano decyzje mające
na celu rozwiązywanie pojawiających się problemów.
Główne
obszary
działania
Sztabu
stanowiły:
Centrum
Operacyjne,
obszar
bezpieczeństwa, transport i komunikacja, zabezpieczenie medyczne, utrzymanie miasta,
promocja i strefa kibica, wolontariat, komunikacja społeczna, zakwaterowanie.
WOLONTARIAT PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Biuro
ds.
EURO
2012
w
ramach
podpisanej
umowy
dotacyjnej
nr
D/BEU/1067/1/2011/2012 z dnia 03 października 2011 r. nadzorowało realizację zadań w
zakresie organizacji wolontariatu miast gospodarzy EUFA EURO 2012™, które
obejmowały m.in.:
- udział w pracach Zespołu ds. Wolontariatu Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™
(4 Miasta Gospodarze oraz spółka PL.2012),
- w dniu 30 marca 2012 r. zakończono rekrutację wolontariuszy do projektu,
obejmującą internetową aplikację on-line, 900 rozmów kwalifikacyjnych oraz
ostateczny wybór. Na 650 przewidzianych miejsc zostało przysłanych 1688 aplikacji.
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-

-

-

ukończono prace adaptacyjne w budynku przeznaczonym na Centrum Wolontariatu,
a następnie wyposażono w potrzebny sprzęt. Centrum Wolontariatu uruchomiono
06 czerwca i działało do 01 lipca. W centrum znajdowały się sale odpraw, jadalnia,
pokój gier, pokój spotkań oraz biura projektu. W Centrum Wolontariatu wydano
prawie 6 tysięcy porcji obiadów oraz ok. 18 tysięcy butelek napojów,
prowadzono
stały
nadzór
nad
portalem
informacyjno-rekrutacyjnym
dla
wolontariuszy, który obejmował m.in. forum, aktualności,
Ustalono miejsca stacjonarnych i mobilnych punktów informacyjnych podczas UEFA
EURO 2012™,
przeprowadzono rozmowy na temat wsparcia przez wolontariuszy innych podmiotów
zaangażowanych w organizację UEFA EURO 2012™ w mieście (Służby Medyczne,
Bezpieczeństwa, Operator Strefy Kibica),
rozstrzygnięto przetarg i dostarczono 6-częściowe stroje dla wolontariuszy. Następnie
w Centrum Wolontariatu wydano komplety strojów dla wolontariuszy wraz
z podręcznikami i apteczkami pierwszej pomocy,
na bieżąco obsługiwano wolontaryjnie wydarzenia organizowane przez Biuro
ds. EURO 2012,
Przygotowano
oraz
przesłano
materiały
przeznaczone
do
kursów
e-learningowych do wolontariuszy oraz przeprowadzono szkolenia dla 650
wolontariuszy, które obejmowały łącznie 400 h wykładów i ćwiczeń (ok. 20 h na
jednego wolontariusza), a także przeprowadzono grę miejską, mającą na celu
podsumować zdobytą wiedzę,
Od dnia 06 czerwca do 01 lipca koordynowano działania właściwie wolontariuszy
w 14 obszarach zadaniowych, w 67 punktach na terenie całego miasta. Łączna liczba
godzin aktywności wolontariuszy wyniosła prawie 25 tys.

CENTRUM POBYTOWE
Biuro ds. EURO 2012 wspierało przez cały okres pobytu reprezentację Czech w centrum
pobytowym (Hotel Monopol oraz boisko treningowe przy ul. Oporowskiej). Reprezentacja
przebywała we Wrocławiu od dnia 3 do 22 czerwca. Została powitana przez
przedstawicieli Prezydenta Wrocławia oraz przedstawicieli EURO 2012 Polska, Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, PKP oraz licznie
zgromadzonych wrocławian. Menedżer reprezentacji Vladimir Smicer otrzymał flagę
Czech od dzieci z dolnośląskich klubów piłkarskich, a następnie ekipa udała się do Hotelu
Monopol, w którym pozostała do 22. czerwca, z wyjątkiem nocy z 20. na 21. czerwca,
kiedy to nocowała w Warszawie przed meczem ćwierćfinałowym z Portugalią.
Podczas pobytu we Wrocławiu reprezentacja Czech odbyła cztery treningi otwarte (4, 9,
13 oraz 18 czerwca) na stadionie przy ulicy Oporowskiej, które zgromadziły łącznie
11500 widzów. Wstęp na te treningi był bezpłatny. Drużyna rozegrała we Wrocławiu trzy
mecze grupowe (8, 12 oraz 16 czerwca). Cała ekipa czeska została również podjęta na
uroczystym obiedzie przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w Ratuszu dnia 10
czerwca. Nazajutrz po przegranym meczu ćwierćfinałowym z Portugalią, tj. 22 czerwca,
ekipa czeska odjechała autokarem do Pragi, gorąco żegnana przez około 200 fanów.
Przedstawiciele Reprezentacji Czech przekazali gorące podziękowania za gościnność,
wsparcie i miłe kibicowanie polskich/wrocławskich fanów.
BAZA NOCLEGOWA
W ramach realizacji umowy nr D/BEU/1083/1/2012 na Organizację i koordynację
przygotowania bazy noclegowej dla kibiców oraz UEFA Family na potrzeby UEFA EURO
2012™ kontynuowano wsparcie zapewnienia odpowiedniej bazy noclegowej na Turniej we
Wrocławiu przede wszystkim poprzez aktywną współpracę z przedstawicielami branży
hotelowej i organizatorami Turnieju. Informacje o możliwościach zakwaterowania we
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
zostały umieszczone na oficjalnej stronie miasta
www.wroclaw.pl/uefaeuro2012, podlinkowanej bezpośrednio do strony UEFA
Strategicznymi hotelami w trakcie Turnieju były następujące hotele:
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5* Radisson Blu– mini Headquarter UEFA
4* HP Plaza- hotel transferowy drużyn grających we Wrocławiu
4* Hotel Orbis Wrocław– główny hotel pracownikó UEFA
5* Hotel Monopol-centrum treningowo pobytowe dla drużyny czeskiej
W dni meczowe 08, 12 i 16 czerwca obłożenie we wrocławskich hotelach było
na poziomie 80-100%, a w dni poza meczowe od 40%. Gośćmi hotelowymi byli
w większości Rosjanie, Czesi, Polacy, Niemcy oraz Grecy.
TRANSPORT LĄDOWY I ORGANIZACJA RUCHU PODCZAS TURNIEJU
-

-

Odbyły się spotkania Zespołu ds. przygotowania obsługi komunikacyjnej UEFA EURO
2012™
we
Wrocławiu
(POKE),
które
miały
na
celu
przygotowanie
i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Turnieju. Zadanie
realizowane było w 3 etapach: koncepcja, projekt wykonawczy, wdrożenie,
Odbywały się także cykliczne oficjalne wizyty transportowe przedstawicieli UEFA,
Biuro ds. EURO 2012 i inni pracownicy Urzędu wspierali Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta w przygotowaniu i wdrożeniu specjalnej organizacji ruchu w
2 wariantach: z podziałem na dni meczowe i niemeczowe, oznakowanie kluczowych
miejsc Turnieju, w szczególności: rejon wokół Centralnej Strefy Kibica, rejony wokół
hoteli (centra pobytowe, kwatera UEFA), stadionu, oznakowanie dojazdu
oraz lokalizacji parkingów P+R, P&W, powiązania poszczególnych P+R z CSK,
oznakowanie przystanków komunikacji zbiorowej oraz pojazdów komunikacji
zbiorowej, oznakowano drogi krajowe i autostradę A8, będących w zarządzie GDDKiA,
na styku z układem komunikacyjnym miasta oraz przygotowanie specjalnych
parkingów P&R oraz P&W do obsługi kluczowych miejsc turniejowych

STREFA KIBICA
Strefa Kibica we Wrocławiu funkcjonowała od 07 czerwca do 01 lipca 2012 r. Swoim
obszarem obejmowała Rynek, Pl. Solny i część ul. Świdnickiej oraz Oławskiej. Wejścia do
Strefy usytuowane były od ulicy Świdnickiej, Oławskiej, Kuźniczej/Wita Stwosza, Ofiar
Oświęcimskich/Gepperta oraz Ruskiej/Kiełbaśniczej. Aby zrealizować to duże
przedsięwzięcie wyłoniono w przetargu Operatora Strefy Kibica, którym zostało
konsorcjum firm: J&J Music Art. oraz TSE. Podejmowana była także bieżąca współpraca w
operatorem Strefy Kibica, UEFA oraz Euro 2012 Polska w celu wypracowania
optymalnego projektu oraz modelu funkcjonowania strefy Kibica. Współpracowano
również z oficjalnymi sponsorami Strefy Kibica.
W weekendy oraz dni, kiedy we Wrocławiu odbywały się mecze, tj. 08, 12 i 16 czerwca,
strefa była otwarta od godz. 12 do 24. W dni, w których mecze w innych miastach
rozpoczynały się o godz. 18 strefę otwierano od godz. 15:00. Natomiast w dni, w których
pierwsze mecze w innych miastach rozpoczynały się o godz. 20:45, strefa otwierana była
o godz. 17:00 i działała do godz. 24:00. Wstęp do strefy był bezpłatny, a kibice byli
zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Strefy Kibica. W Strefie
Kibica mecze można było śledzić na czterech telebimach, ulokowanych na placu Gołębim,
obok Banku Zachodniego, na placu Solnym i w pobliżu Pręgierza.
Strefa mogła pomieścić 30 tys. osób. Przed meczem Polski z Czechami dostawiając
kolejny telebim pojemność strefy zwiększono do 35 tys. Osób. Uruchomione zostały
dodatkowe telebimy na pl. Marii Magdaleny i przy północnej pierzei Rynku, które okazały
się, zgodnie z przewidywaniami, niezbędne w celu zaspokojenia potrzeb wspólnego
oglądania decydującego o wyjściu z grupy reprezentacji Polski większej liczby kibiców. W
Strefie Kibica znajdowały się również punkty gastronomiczne, atrakcje Sponsorów (np.
tzw. „piłkarzyki”), punkt pierwszej pomocy medycznej, punkty informacji, strefa VIP.
W Strefie Kibica przygotowany był również bogaty program artystyczny. Wystąpili m.in.
ENEJ, ARASH, LUC, Patricia Kazadi oraz LIBER i INOROZ, Sylwia Grzeszczak, Patrycja
Markowska, Katarzyna Kowalska, Urszula, Kombii i Maryla Rodowicz oraz Duran Duran.
W Strefie Kibica każdego dnia pracowało ok. 700 osób, w tym: organizacja i zarządzanie:
30 osób, informacja: 18 osób, obsługa techniczna: 50 osób, wolontariat: 40 osób,
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gastronomia: 80 osób, służby medyczne: 30 osób, służby ochrony, służby informacyjne:
245 osób, służby porządkowe: 62 osób, służby dozoru mienia: 30 osób oraz służby ppoż:
20 osób.
Łączna liczba osób, które odwiedziły Strefę Kibica: 652 500 osób.
SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO
-

-

-

W dniu 23 stycznia 2012 r. miała miejsce we Wrocławiu wizyta Minister Sportu
i Turystyki, p. Joanny Mucha w związku ze sprawdzeniem stanu gotowości
operacyjnej Wrocławia do UEFA EURO 2012™. W programie wizyty było przewidziane
m. in. zwiedzanie oraz omówienie przygotowań do Turnieju w kluczowych miejscach
takich jak: nowy terminal lotniczy, stadion, Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Strefy Kibica, Dworca Głównego PKP. Pani Minister spotkała się także z Prezydentem
Wrocławia oraz Wojewodą Dolnośląskim.
W dniu 29 lutego 2012 r. z wizytą we Wrocławiu przebywał Dyrektor Turnieju UEFA
EURO 2012™ w Polsce i na Ukrainie, p. Martin Kallen. Wziął on również udział w
otwarciu nowego terminala lotniczego, przypadającego na 100 dni do rozpoczęcia
Turnieju.
Kontynuowane były spotkania z cyklu Venue Management Working Group
w celu ustalenia kwestii organizacyjnych stadionu z jego otoczeniem.
W spotkaniach udział brali przedstawiciele służb: policji, straży miejskiej, straży
pożarnej, osoby odpowiedzialne za transport publiczny podczas Turnieju oraz
transport lotniczy. W spotkaniu uczestniczyła również grupa osób, która była
wyznaczona do zarządzania stadionem podczas Turnieju. 1 lutego, 22 lutego i 18
kwietnia miały miejsce 7, 8 i 9 spotkania VMWG.

INNE DZIAŁANIA
-

-

-

-

Kluczem do udanej realizacji Turnieju we Wrocławiu była intensywna i bieżąca
współpraca z organizatorami Turnieju (UEFA, EURO 2012 Polska) oraz miastami
gospodarzami i PL.2012. Przedstawiciele biura brali czynny udział w spotkaniach
koordynacyjnych i wspólnych projektach z innymi miastami gospodarzami oraz
podmiotami koordynującymi przygotowania na poziomie kraju, w tym opiniowali
projekty dokumentów, wypracowywali koncepcje wspólnych działań, dzielili się
doświadczeniami i pozyskiwali informacje od innych zaangażowanych podmiotów.
W związku z realizacją otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego jeszcze
w 2011r. (na Kartę Turystyczną–nowoczesne narzędzie generujące wzrost ruchu
turystycznego ułatwiające poruszanie się komunikacją miejską oraz korzystanie
z oferty kulturalno-sportowo–rekreacyjnej miasta), w 2012 trwała realizacja zadania.
Monitorowano naruszenia własności intelektualnej zw. z prawami dot. Turnieju
Przedstawiono dwa raporty dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz odbyły się dwa
spotkania z członkami Komisji.
Sporządzano bardzo wiele informacji i danych w celach sprawozdawczych
i kontrolnych w tym dla Najwyższej Izby Kontroli, do raportów miesięcznych dla
PL.2012
(Masterplan),
raportów
kwartalnych
dla
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki.
Uczestniczono w spotkaniach Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego UEFA EURO
2012™.
W ramach podsumowania projektu zlecono opracowanie pn. Podsumowanie kosztów
i oszacowanie korzyści w związku z organizacją Turnieju UEFA EURO 2012™ we
Wrocławiu, które wykonała firma Deliotte oraz badania opinii mieszkańców Wrocławia
zrealizowane przez Homo Hominii.
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POMOC SPOŁECZNA
Celem działań podejmowanych w ramach pomocy społecznej w 2012 r. było przede
wszystkim zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie
im egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również tworzenie
warunków sprzyjających życiowemu usamodzielnieniu osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem.
Biorąc pod uwagę, iż 14 109 osób w rodzinie korzysta z zasiłków wypłacanych zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, 5 549 osób otrzymuje dodatek do wydatków
mieszkaniowych, dla 13 500 rodzin wypłacane są zasiłki rodzinne, a 3 943 osób
otrzymuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego, co daje łączną liczbę osób korzystających
z różnych form pomocy wypłacanych przez MOPS– 37 101 czyli 5,86% mieszkańców
Wrocławia, szacujemy, iż 5% mieszkańców Wrocławia w skali roku obejmowanych
jest pomocą z powodu ubóstwa powiązanego z innymi trudnościami życiowymi,
albowiem jedna osoba może korzystać z kilku form pomocy.
W 2012 r. na realizację zadań wydatkowano 173 954 421 zł, w tym na realizację
poszczególnych zadań przeznaczono:
-

72 045 982 zł - na zadania zlecone Gminie,
75 901 497 zł - na zadania własne Gminy,
24 543 472 zł - na zadania własne Powiatu,
1 463 470 zł - na zadania zlecone Powiatowi.

Dodatkowo na podstawie zarządzenia Nr 5827/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca
2012r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowane przez Miasto Wrocław w 2012 r. (z późn. zm.)
dysponowano środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) w wysokości 6 873 116 zł na rehabilitację społeczną osób
niepełnosprawnych (na obsługę zadania 69 936 zł), w tym prowadzenie 4 Warsztatów
Terapii Zajęciowej, których działalność dofinansowała Gmina w kwocie 354 830 zł.
Ponadto w MOPS realizowane były trzy projekty w ramach Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 realizowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
- „Postaw na rodzinę!- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu”– na kwotę
14 878 zł (z tego: 7 439 zł dotacja, 7 439 zł środki własne).
- „Świadczenia na rzecz wrocławskiej rodzinnej pieczy zastępczej”– na kwotę
83 080 zł (z tego: 78 463 zł dotacja, 4 617 zł środki własne).
- „Asystent rodziny”– na kwotę 52 500 zł.
Realizowany był również projekt „Razem do celu” w ramach umowy z Fundacją
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza– na kwotę 46.094 zł (z tego: 35.998 zł dotacja, 10.096
zł środki własne).
Realizowane były również dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- Moje Miejsce NGO” na kwotę 37 120 zł.
- ”Karnet 15+”Model współpracy Trójsektorowej na kwotę 10 033 zł.
W 2012r. nadzorowano funkcjonowanie 11 całodobowych domów pomocy społecznej
o łącznych wydatkach 33 496 665 zł, 9 mieszkań chronionych o łącznych wydatkach
838 221 zł oraz 8 samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych o łącznych
wydatkach 17 328 511 zł, placówkę wsparcia dziennego o łącznych wydatkach 2 000
545 zł, 6 środowiskowych domów samopomocy – 2 029 106 zł, ośrodki wsparcia: 6
dziennych domów pomocy społecznej– 1 740 007 zł oraz Stowarzyszenie Pomocy
„Akson” (2 ośrodki)– 664 000 zł. MOPS nadzorował też pracę 10 schronisk dla osób
bezdomnych o łącznym dofinansowaniu przez Gminę– 1 998 730 zł, w których jest 537
miejsc (w ciągu roku 2012 skorzystało z nich łącznie 2 805 osób) oraz 4 kuchnie
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charytatywne wydające dziennie ok. 2 220 posiłków - w 5 punktach wydawania posiłków
(o łącznym dofinansowaniu przez Gminę w kwocie 427 480 zł), a także łaźnię
– 45 000 zł. W 2012 r. została zorganizowana Wigilia dla najuboższych mieszkańców
Wrocławia– 51 510 zł. W 2012 r. przekazano również środki na funkcjonowanie
Wrocławskiego Banku Żywności w kwocie 430 000 zł.
Budżet MOPS w latach 2008 – 2012

Ogółem bez
PFRON
Zadania
zlecone
Gminie
Zadania
własne Gminy
Zadania
własne
Powiatu
Zadania
zlecone
Powiatowi
PFRON

2008

2009

2010

2011

2012

161 411 339

163 168 297

164 133 538

166 101 350

173 954 421

72 551 602

70 099 888

71 409 914

70 869 947

72 045 982

66 440 985

70 324 030

70 538 608

71 594 493

75 901 497

21 429 025

21 636 016

21 034 835

22 325 930

24 543 472

989 727

1 108 363

1 150 181

1 310 980

7 383 456

4 955 515

5 044 486

5 185 551

1 463 470
6 873 116

W sprawach przyznania świadczeń udzielanych przez MOPS wydano w 2012 r. 96 254
decyzje administracyjne.
Ilość decyzji administracyjnych i orzeczeń wydawanych przez MOPS i PZdsON w latach 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

MOPS

92 012

104 080

94 497

94 564

96 254

PZdsON

7652

9 344

9 658

9 864

10 518

W 2012 r. MOPS oraz jednostki nadzorowane pozyskały dla MOPS 4 620 288 zł ze
środków zewnętrznych w ramach realizowanych projektów: „Wrocław Miastem
Aktywnych”, „Razem do celu”, „Postaw na rodzinę!” - rozwój rodzinnej pieczy zastępczej
we Wrocławiu, „Wrocławski asystent rodziny”, „Moje miejsce NGO”, „KARnet15+ model
współpracy trójsektorowej” oraz „Świadczenia na rzecz wrocławskiej rodzinnej pieczy
zastępczej” (wkład własny do projektów wynosił 536 545 zł).
Środki zewnętrzne pozyskane przez MOPS w latach 2008-2012

Środki
zewnętrzne
pozyskane
przez MOPS

2008

2009

2010

2011

2012

2 285 542

4 227 788

6 065 309

3 549 820

4 620 288

W roku 2012 MOPS wydatkował na szkolenie kadry kierowniczej, kierowników komórek
organizacyjnych i pracowników łącznie 134 242 zł.
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0,84%

BUDŻET MOPS W 2012 ROKU

14,11%

zadania zlecone Gminie
41,42%

zadania własne Gminy
zadania własne Powiatu

43,63%

zadania zlecone Powiatowi

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM

1,58%
4,06%

5,12%
2,97%
11,72%

17,80%

0,91%

11,22%

7,63%

36,99%

inne
świadczenia rodzinne - dofinasowanie Gminy do zadań bieżących
zasiłki i pomoc w naturze
dodatki mieszkaniowe
domy pomocy społecznej - inne powiaty
ośrodki pomocy społecznej
"Posiłek dla potrzebujących"-dotacja
rodziny zastępcze
ośrodki wsparcia
placówki opiekuńczo wychowawcze
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ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOTOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Rodzaje świadczeń finansowanych z budżetu Gminy Wrocław w 2012 r.
Liczba osób
Rodzaj pomocy
korzystających
z pomocy
Zasiłki celowe

Kwota
świadczeń
[zł]

6 933

Zasiłki okresowe
- w tym dotacja z budżetu państwa

8 079 775
2 686 109
w tym dotacja
1 766 100
1 669 917
w tym dotacja
916 100

1 564

Zasiłki celowe na pokrycie kosztów posiłków
i zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek dla
potrzebujących”

3 819 w tym liczba
dzieci korzystająca
z posiłku 1 497

Średnia wysokość zasiłku celowego w 2012 r. wyniosła – 269,32 zł, natomiast średnia
wysokość zasiłku okresowego – 343,36 zł.
Rodzaje świadczeń finansowanych z budżetu państwa w 2012 r.
Liczba osób
Rodzaj pomocy
korzystających
z pomocy
Zasiłek stały (zadanie własne Gminy dotowane przez
2 157
Państwo w 100%)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS (zadanie własne
1 889
Gminy dotowane przez Państwo w 100 %)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
38
z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone Gminy)

Kwota świadczeń
[zł]
7 847 736
697 450
555 786

Średnia wysokość zasiłku stałego w 2012 r. wyniosła 375,44 zł.
Ilość osób pobierająca zasiłki stałe, okresowe i celowe w latach 2008 - 2012
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe

2008

2009

2010

2011

2012

2 035
1 940
7 396

1 950
1 741
9 923

1 965
1 479
7 324

2 129
1 823
7 393

2 157
1 564
6 933

DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU W LATACH 2005-2012 R.
(PROGRAM „POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH”- TYLKO POSIŁKI DLA DZIECI
UCZĄCYCH SIĘ ORAZ DZIECI DO LAT 7)
Rok

Koszt
dożywiania
ogółem

środki z rezerwy
budżetowej
Wojewody

środki
z budżetu
Gminy

Udział
procentowy
Gminy

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2 205 026
1 451 727
1 094 767
966 667
851 627
751 052
803 508
762 279

1 019 015
952 318
541 393
626 785
419 666
432 403
306 305
368 741

1 186 011
499 409
570 703
339 882
431 961
318 649
497 203
393 538

53,78
65,60
52,13
35,16
50,72
42,42
61,87
51,63

Liczba
dożywianych
dzieci
i młodzieży
4 532
3 339
2 606
2 821
1 627
1 447
1 450
1 547

*Ilość dożywianych dzieci i młodzieży zmniejszała się ze względu na to, iż od 2004 r. nie zmieniło się kryterium
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dochodowe rodziny, która może zostać objęta pomocą. Kryterium uległo zmianie w październiku 2012 r.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” przewiduje otrzymanie pomocy
w następujących formach:
- posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku
dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani
są do pokrywania kosztów żywienia),
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Na realizację całego Programu MOPS wydatkował w 2012 r.– 1 789 917 zł, z tego
z budżetu Wojewody– 916 100 zł. Procentowy udział Gminy w realizacji Programu
wyniósł w 2012 r.- 51,18.
ŚWIADCZENIA
NA
RZECZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ– FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON
Wykonanie zadań powiatu finansowanych przez PFRON w latach 2010 - 2012
2010
2011
Nazwa

zadania

Ilość
osób

Dofinansowanie do
turnusów
rehabilitacyjnych
Finansowanie
Warsztatów Terapii
Zajęciowej
Dofinansowanie
zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
przedmiotów
ortopedycznych
i środków
pomocniczych
Dofinansowanie
likwidacji barier
w komunikowaniu
się
Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych
i technicznych

ZAKRESU

2012

Wykonanie
[zł]

Ilość
osób

Wykonanie
[zł]

Ilość
osób

Wykonanie
[zł]

555
w tym 215
opiekunów

410 924

509
w tym
219
opiekunów

396 948

964
w tym 316
opiekunów

796 813

215

3 181 140

215

3 181 140
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3 310 011

1 058

932 045

1 034

959 979

1 801

1 992 331

63

90 250

93

101 914

128

193 997

86

430 126

78

486 555

104

580 861

Ogółem

5 044 485

5 126 536

6 874 013

Z usług Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego będącej w strukturach Działu
Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2008–2012 skorzystało:

Ilość osób

2008

2009

2010

2011

2012

382

375

325

252

230
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AKTYWNY SAMORZĄD
Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego
modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane
w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów
społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią
samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób
niepełnosprawnych.
Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych
osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary
wsparcia:
- obszar A– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- obszar B1– pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem,
- obszar B2– pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
- obszar B3– pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
- obszar B4– i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
- obszar C– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- obszar D– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- obszar E– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- obszar F– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji.
Cele szczegółowe programu:
- likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),
- przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),
- likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo
beneficjentów programu w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie
istniejącej aktywności (obszary: C i D),
- umożliwianie beneficjentom programu pełnienia różnych ról społecznych poprzez
zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).

Aktywny Samorząd

Ilość osób

Wykonanie
[zł]

Obszar A Dofinansowanie zakupu/montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu

7

34 855

Obszar C Dofinansowanie Zakupu wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

26

291 205

Obszar D Pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej wózka o napędzie elektrycznym

13

36 010

Obszar F Dofinansowanie do pobytu dziecka
w przedszkolu
Ogółem

9

6 941
369 011
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PRACA SOCJALNA I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Pracą socjalną objęto 3 804 osoby i rodziny. Interweniowano w 277 sprawach
kryzysowych. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
psychiatryczne, specjalistów pracy zespołowej oraz poradnictwo specjalistyczne na rzecz
osób niesłyszących i doradztwo w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzono
dla 2 955 osób i rodzin.
Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne w latach 2008 - 2012
Praca
socjalna
Interwencja
kryzysowa
Poradnictwo
specjalistyczne

2008

2009

2010

2011

2012

2 946

2 675

2 332

3 125

3 804

217

167

140

307

277

5 692

2 031

3 466

4 072

2 955

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczono dla 2 326 osób (w ramach
zadań własnych), a specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych dla 38 osób
z zaburzeniami psychicznymi. Z usług świadczonych przez pracowników Miejskiego
Centrum Usług Socjalnych najczęściej korzystały osoby samotne, obłożnie chore. Usługi
świadczyło średniomiesięcznie 611 osób pełniących obowiązki opiekunki domowej,
zatrudnionej na umowę zlecenie. Decyzje przyznające usługi opiekuńcze wydawane są
przez poszczególne Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej oraz Zespół ds. Osób Bezdomnych
i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wykonanie budżetu w Rozdziale 85228– usługi opiekuńcze (zadania własne Gminy)
–wyniosło 11 496 581 zł – łącznie z kosztami administracyjnymi i obsługą
administracyjną zadania.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w latach 2007-2012

Rok

Koszt usług
opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
ogółem [zł]

Środki
z rezerwy
budżetowej
Wojewody
[zł]

Środki
z budżetu
Gminy
[zł]

Liczba osób
objętych
pomocą
w tej formie

wypracowanych

2007

9 951 636

1 129 830

8 821 806

2 489

1 042 816

1 690 777

2008

11 300 213

900 000

10 400 213

2 570

1 061 878

2 134 102

2009

11 622 579

865 680

10 756 899

2 460

1 070 811

2 378 813

2010

11 015 627

523 314

10 492 313

2 267

10 136 04

2 357 090

10 972 424

529 218

10 443 206

2 356

1 005 592

2 452 878

11 432 683

555 786

10 876 897

2 364

1 026 542

2 434 616

2011

2012
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Liczba

godzin usług

Wpływy
z odpłatności
klientów
[zł]

USŁUGI REALIZOWANE W PLACÓWKACH O CHARAKTERZE DZIENNYM
Usługi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niezaradność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, realizowane
były w niżej wymienionych ośmiu dziennych domach pomocy społecznej przeznaczonych
dla osób starszych oraz w jednym ośrodku opiekuńczo-adaptacyjnym.
Profil DDPS
Dla osób starszych
Dla osób starszych
Dla osób starszych
Dla osób starszych
Dla osób starszych
z deficytem pamięci

Ilość
miejsc

Adres
ul. Stefana Żeromskiego 37
50-321 Wrocław
ul. Skwierzyńska 23
53-521 Wrocław
ul. Komuny Paryskiej 11
50-451 Wrocław
ul. Tadeusza Kościuszki 67
50-008 Wrocław
ul. Ludwika
Rydygiera 22/28
50-249 Wrocław

26
45
65
40
10

Dla osób starszych
z deficytem pamięci

ul. Ignacego Kraszewskiego 2
50-229 Wrocław

15

Dla osób starszych

ul. Litewska 20
51-354 Wrocław

65

Dla osób, które
ul. Ciepła 15b i ul. Podróżnicza
ze względu na wiek,
34/36
chorobę czy niezaradność
50-524 Wrocław
wymagają częściowej opieki

30

DDPS prowadzony przez
Miejskie Centrum
we Wrocławiu
Miejskie Centrum
we Wrocławiu
Miejskie Centrum
we Wrocławiu
Miejskie Centrum
we Wrocławiu

Usług Socjalnych
Usług Socjalnych
Usług Socjalnych
Usług Socjalnych

Kongregację Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
Stowarzyszenie Pod Wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny „Pensjonat dla Osób Starszych”
Dla osób starszych

ul. Henryka Michała Kamieńskiego
190, 51-124 Wrocław

95

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ponadto opiekę dzienną dla 165 osób zapewniano w 6 środowiskowych domach samopomocy.

Profil ŚDS
ŚDS dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
ŚDS dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
ŚDS dla osób psychicznie
chorych
ŚDS dla osób psychicznie
chorych
ŚDS dla osób psychicznie
chorych
ŚDS dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Ilość
miejsc

Adres
ul. Generała Okulickiego
Leopolda 2
51-216 Wrocław

30

ul. Stawowa 1a
50-018 Wrocław

30

ul. Grabiszyńska 89
53-503 Wrocław
ul. Kleczkowska 5
50-227 Wrocław
ul. Szkolna 11
54-007 Wrocław
ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław

20
25
40
20

Prowadzony przez
Fundacja „Przyjazny Dom”
Imienia Stanisława Jabłonki
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z MPDz „Ostoja”
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Aktywnej Rehabilitacji „Art.”
Stowarzyszenie Na Rzecz
Promocji Zdrowia „Curatus”
Fundacja International Institute
Of Poverty
Fundacja „Opieka i Troska”

Formę opieki całodobowej stanowiły mieszkania chronione.
Profil mieszkania
chronionego
Mieszkanie chronione
przeznaczone
w szczególności dla osób
zaburzonych psychicznie

Ilość
miejsc

Adres
ul. Joachima
Lelewela 23m.2 i 4
53-505 Wrocław;
ul. Prosta 46 m.7

36
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Placówkę prowadzi
Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

i wymagających wsparcia w
codziennym życiu

53-508 Wrocław

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla kobiet, matek
z dziećmi i kobiet w ciąży

ul. Gliniana 28/30
50-525 Wrocław;
ul. Księdza Hugona
Kołłątaja 31/4c
50-004 Wrocław;
Ul. Kasztelańska 7/12
51-200 Wrocław

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych

ul. Bolesława Prusa 2/4
50-319 Wrocław

8

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych

ul. Marii Curie-Skłodowskiej
91/7
50-369 Wrocław

8

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych

ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 60/3
50-331 Wrocław

10

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych

ul. Zachodnia 4/8
53-643 Wrocław

8

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

60

Stowarzyszenie Pomocy „Akson”

ZAPEWNIENIE OPIEKI CAŁODOBOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Do dnia 31 grudnia 2012 r. terenowi pracownicy socjalni Działu Pomocy Instytucjonalnej
(DPIN) MOPS rozeznali 816 środowisk osób wymagających opieki całodobowej oraz
sytuację dochodową 1 117 osób zobowiązanych do wnoszenia odpłaty za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej. Zawarto 225 umów z osobami obowiązanymi do
wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej na łączną kwotę w
wysokości 1 219 196 zł.
DPIN wydał w 2012 r. 3 241 decyzji w tym m.in.: 495 decyzji kierujących,
130 decyzji umieszczających oraz 125 decyzji kierująco-umieszczających do Domów
Pomocy Społecznej oraz 1 637 decyzji o odpłatności, a także 71 decyzji odmownych.
W domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia umieszczono 195 osób. Poza
Wrocławiem w różnych powiatach na terenie całej Polski w 2012 r. zostało umieszczonych
49 osób. Na terenie innych powiatów przebywa łącznie 326 osób, mieszkańców
Wrocławia. Ogółem wydano 1 637 decyzji o odpłatności z tytułu pobytu w DPS. Nadal na
miejsce w domach pomocy społecznej we Wrocławiu oczekuje 780 osób,
a na miejsca w innych powiatach oczekują 33 osoby.
Budżet na funkcjonowanie domów pomocy społecznej obejmujący dotacje Wojewody,
dotacje Gminy oraz inne wydatki w 2012 r. wynosił 33 502 466 zł.
Gmina Wrocław poniosła koszty związane z odpłatnością za osoby – mieszkańców
Wrocławia– umieszczone w DPS-ach w innych powiatach w wysokości 7 688 589 zł.
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Liczba miejsc i średni miesięczny koszt utrzymania we wrocławskich domach pomocy
społecznej w 2012 r.
Średni miesięczny
koszt utrzymania
Ilość
Profil Domu
Adres
miejsc
jednego mieszkańca
[zł]
DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób w podeszłym
wieku
DPS dla osób przewlekle
psychicznie chorych
DPS dla osób przewlekle
psychicznie chorych
DPS dla osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
DPS dla osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
DPS dla osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
DPS dla osób dorosłych
przewlekle somatycznie
chorych

ul. Karmelkowa 25
52-433 Wrocław
ul. Rędzińska 66/68
54-106 Wrocław
ul. Grunwaldzka 104
50-357 Wrocław

236

3 257,00

159

3 437,00

73

2 616,20

125

ul. Mączna 3
54-131 Wrocław

30

ul. Świątnicka 25/27
52-018 Wrocław
ul. Kaletnicza 8
51-180 Wrocław
ul. Farna 3
51-313 Wrocław

3 190,00

104

3 504,08

94

3 241,00

101

2 745,85

ul. Objazdowa 40
54-513 Wrocław

37

2 520,13

ul. Jutrosińska 29
51-124 Wrocław

7

3 278,81

ul. Generała Leopolda
Okulickiego 2
51-126 Wrocław

24

2 835,23

ul. Św. Marcina 10
50-327 Wrocław

18

2 577,81

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Zgodnie z zawartymi porozumieniami Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności we Wrocławiu obejmuje zasięgiem swego działania powiat
wrocławski grodzki i ziemski. W Zespole zatrudnionych jest 10 pracowników
administracyjno-biurowych oraz 23 członków składów orzekających, pracujących na
podstawie umów cywilnoprawnych.
W 2012r. przyjęto ogółem 10 669 wniosków w sprawie wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, co stanowi wzrost o ok. 4%
w stosunku do roku 2011. W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 10 518 orzeczeń.
Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Liczba orzeczeń

Wydane orzeczenia z określeniem stopnia
niepełnosprawności,
w tym:
- lekki stopień
- umiarkowany stopień
- znaczny stopień
Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych
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7 612
3 034
2 930
1 648
1 241

3.

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia
stopnia niepełnosprawności
Razem

747
9 601

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom do 16 roku życia
Lp.

1.
2.
3.

Wyszczególnienie

Liczba orzeczeń

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia
niepełnosprawności
Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych
Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych
Razem

Zespół realizował
dokumentujących
legitymacji osoby
16 rokiem życia na

15
218
684
917

również zadania starosty w zakresie wystawiania legitymacji
niepełnosprawność lub jej stopień. Ogółem wystawiono 2 479
niepełnosprawnej w tym 567 legitymacji wydano osobom przed
podstawie orzeczeń o niepełnosprawności.

PIECZA ZASTĘPCZA NAD DZIECKIEM
Dnia 01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2013 r., poz. 135). Opisuje ona zadania
związane z pomocą rodzinie oraz pieczą zastępczą. Zmiany spowodowały konieczność
przeorganizowania pracy działów odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi i młodzieżą
w strukturach ośrodków pomocy społecznej.
Zarządzeniem Nr 2777/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2011r.
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został
wyznaczony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu.
Uchwałą nr XXXV/785/12 Rady Miejskiej Wrocławia wprowadzono Powiatowy Program
rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2012-2014. W Programie tym zawarto
priorytety i rekomendacje programu na lata 2012–2014. Ustalono, iż limit rodzin
zastępczych zawodowych w roku 2012 i 2013 wyniesie 17 pod warunkiem zabezpieczenia
na ten cel w budżecie Miasta środków finansowych.
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Zadania nałożone przez nową ustawę na ośrodki pomocy społecznej spowodowały zmiany
w zakresie polityki personalnej i zatrudnienia. Działający dotychczas Zespół ds. Rodzin
Zastępczych został przeorganizowany. Powołano Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
w ramach którego wyodrębniono: Sekcję Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz
Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, z siedzibą
przy ul. Młodych Techników 58.
Sekcja Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej opracowuje decyzje administracyjne dla
rodzin zastępczych i ich pełnoletnich wychowanków, wypłaca rodzinom i wychowankom
należne świadczenia, zbiera informacje o rodzicach biologicznych oraz jest
odpowiedzialna za sporządzanie wszelkich sprawozdań i analiz.
Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej obejmuje wsparciem
rodziny zastępcze oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Do jego zadań
należy również sporządzanie opinii nt. kandydatów na rodziny zastępcze oraz współpraca
ze szkołami, sądami i ośrodkami adopcyjnymi.
Zadania te realizują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (11 osób), z których
każdy ma pod swoją opieką do 30 rodzin zastępczych, o stażu krótszym niż 3 lata
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oraz pracownicy socjalni (10 osób), którzy mają pod opieką rodziny zastępcze o stażu
powyżej 3 lat.
RODZINY ZASTĘPCZE
W 2012 r. opieką koordynatorów i pracowników socjalnych było objętych 766 rodzin, w
których przebywało 1 023 dzieci. W tej liczbie 520 rodzin to rodziny spokrewnione
(652 dzieci), zaś 177 rodzin to rodziny niezawodowe (231 dzieci). W 3 rodzinach
zastępczych zawodowych przebywało 7 dzieci, w 4 rodzinach zastępczych zawodowych
specjalistycznych przebywało 9 dzieci, natomiast w 11 rodzinach zastępczych
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego przebywało 67 dzieci.
Wejście w życie nowej ustawy umożliwiło rodzinom zastępczym zawodowym
niesprawowanie opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni
kalendarzowych, w okresie 12 miesięcy. Wszystkie rodziny zastępcze zawodowe pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego skorzystały z takiej przerwy. Pogotowia rodzinne stanowiły
dla siebie nawzajem rodziny pomocowe lub byli to członkowie ich rodzin.
W 2012r. podpisano umowy z 2 nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi, 1 nową
rodziną zastępczą zawodową specjalistyczną oraz 1 nową rodziną zastępczą zawodową
pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Utworzono rodzinny dom dziecka, w którym
opiekę i wychowanie otrzymało łącznie 9 dzieci.
Łącznie na wynagrodzenia w ramach rodzinnej pieczy zastępczej wydano 607 851 zł,
w tym na wynagrodzenia dla rodzin pomocowych 2 477 zł.
ŚWIADCZENIA I KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ
W zakresie właściwości Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydano 2 708 decyzji.
W 2012 r. przyznano świadczenia na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w łącznej
wysokości 8 472 589 zł, w tym:
- wydatki na rodziny zastępcze zawodowe– 538 785 zł,
- rodzinne domy dziecka– 44 244 zł,
- rodziny pomocowe– 10 096 zł.
Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
poniesione przez gminę wyniosły w 2012r. 79 984 zł.
Pomoc dla osób usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej wyniosła
1 362 616 zł, w tym:
- pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 1 060 772 zł (pomoc dla 178
wychowanków rodzin zastępczych),
- pomoc na usamodzielnienie w kwocie 124 027 zł (26 osób),
- pomoc na zagospodarowanie w kwocie 177 817 zł (49 osób).
SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy został przejęty od dnia
01 stycznia 2012r. przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zadania Ośrodka
w zakresie szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy
dziecka, na pełnienie funkcji dyrektora placówki opiekuńczo–wychowawczej typu
rodzinnego, dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka
oraz dyrektorów placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego przejął
organizator rodzinnej pieczy zastępczej, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wrocławiu. Na zadania związane ze szkoleniami w zakresie pieczy zastępczej wydano
łącznie 17 794 zł. W ramach tego zadania przeszkolono:
- 15 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe,
- 9 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,
- 3 kandydatów na prowadzących rodzinny dom dziecka,
- 73 rodziny zastępcze.
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INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA
W związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2012 r. nowej ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej działający dotychczas Zespół ds. Opieki nad Dziećmi i
Młodzieżą został przeorganizowany. Powołano Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, w
ramach którego wyodrębniono Sekcję Koordynacji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Typu Rodzinnego. W roku 2012 we Wrocławiu w ramach instytucjonalnej pieczy
zastępczej funkcjonowało 29 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 20 placówek
typu rodzinnego. W 2012 r. utworzono nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul.
Hercena 14/3 dla 10 wychowanków.
Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej prowadzi nadzór nad wszystkimi placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi na terenie Wrocławia; współpracuje z sądami, szkołami
i rodzinami biologicznymi wychowanków oraz obejmuje wsparciem pełnoletnich
wychowanków placówek (sporządza decyzje administracyjne i wypłaca świadczenia
należne pełnoletnim wychowankom).
Ogółem placówki dysponują 442 miejscami, w tym 126 miejsc w rodzinnych domach
dziecka. W 2012r. do wszystkich placówek opiekuńczo–wychowawczych skierowano
235 nowych wychowanków. W 2012 r. z placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem
skorzystało 846 dzieci.
W 2012r. kontynuowano realizację projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”.
Usamodzielniani wychowankowie mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji
społecznych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, warsztatach, kursach
edukacyjnych (komputerowych, językowych, na prawo jazdy). Młodzież uczestniczyła
ponadto w obozie letnim.
ŚWIADCZENIA I KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ
W zakresie właściwości Działu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej wydano 673 decyzje
administracyjne.
Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy instytucjonalnej wyniosła ogółem
527 215 zł, w tym:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 325 646 złotych (67 osób),
- pomoc na usamodzielnienie w wysokości 126 861 zł (21 osób),
- pomoc na zagospodarowanie w wysokości 74 708 zł (12 osób).
Na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia wydano
łącznie 21 156 548 zł. Na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów wydano łącznie 653 910 zł.
Świadczenia i koszty realizacji zadań związanych z opieką nad rodziną i dzieckiem w latach 2008-2012

Utrzymanie
dzieci z rodzin
zastępczych
Utrzymanie
placówek
opiekuńczowychowawczych
Utrzymanie
dzieci z rodzin
zastępczych i
placówek
opiekuńczo
wychowawczych
na terenach
innych
powiatów

2008

2009

2010

2011

2012

7 185 760

6 681 073

7 711 248

7 414 716

8 472 589

18 248 648

22 502 740

22 732 000

21 423 160

21 156 548

1 536 771

1 483 057

1 652 222

1 458 016

1 635 034
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REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH
EUROPEJSKIEJ, RZĄDOWYCH ORAZ FUNDACJI

ZE

ŚRODKÓW

UNII

W roku 2012 Sekcja Projektów Rozwojowych w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi MOPS,
realizowała zadania w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne Pozyskano dotacje
ze źródeł zewnętrznych w łącznej wysokości 4 622 287,60 zł.
Pozyskane dofinansowanie w 2012 r.

Wartość
całkowita
projektu

Kwota
przyznanej
dotacji*

Wkład
własny*

4 761 904,76 zł

4 261 904,76 zł

500 000,00 zł

NIE

Razem do celu

46 095,20 zł

36 095,20 zł

10 000,00 zł

NIE

Postaw na rodzinę!

14 889,80 zł

7 444,90 zł

7 444,90 zł

NIE

Wrocławski asystent
rodziny

67 437,00 zł

52 500,00 zł

14 937,00 zł

NIE

Moje miejsce NGO

1 981 266,04 zł

Dla MOPS:
123 546,74 zł

0 zł

TAK–Lider:
TRATWA

Karnet 15+ model
współpracy
trójsektorowej

2 694 198,00 zł

Dla MOPS:
62 360,00 zł

0 zł

TAK–Lider:
Wrocławska
Rewitalizacja

82 598,99 zł

78 436,00 zł

4 162,99 zł

9 648 389,79 zł

4 622 287,60 zł

536 544,89 zł

Nazwa projektu
Wrocław Miastem
Aktywnych

Świadczenia na
rzecz wrocławskiej
rodzinnej pieczy
zastępczej
SUMA

Projekt
partnerski

NIE

*Środki finansowe, które bezpośrednio dotyczą Gminy Wrocław/MOPS

PROJEKT „WROCŁAW MIASTEM AKTYWNYCH”
W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu
systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt skierowany był do 542 klientów
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 400 osób w kontraktach socjalnych i 142
osoby w Programach Aktywności Lokalnej. Prawie połowę wszystkich uczestników projektu
stanowiły osoby z niepełnosprawnością. Z wszystkimi uczestnikami prowadzono pracę
socjalną.
W ramach zawartych kontraktów socjalnych zrealizowane zostały następujące działania
w poszczególnych Instrumentach Aktywnej Integracji:
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
-

-

Indywidualne spotkania ze specjalistami ds. aktywizacji społeczno-zawodowej (PASZ),
Indywidualne spotkania z psychologiem dla osób z niepełnosprawnością psychiczną,
Od 01 marca 2012r. do 30 września 2012r. realizowane było wsparcie asystenta
rodzinnego dla 100 osób/rodzin zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie.
Zatrudnionych zostało 20 asystentów rodziny (na podstawie umowy zlecenia).
Do głównych zadań asystenta rodzinnego należało m.in.:
bezpośrednia współpraca z prowadzonymi rodzinami, w szczególności przez
spotkania, które odbywały się miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym
z daną rodziną (8 spotkań w miesiącu),
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-

diagnozowanie sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości,
opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z rodziną i jej
udziałem,
wsparcie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym
w szczególności w zakresie:
prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi
między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc
dzieciom w nauce itp.),
promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej,
prawidłowego odżywiania, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków,
oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny (sprzątanie
zmywanie, gotowanie, drobne remonty itp.),
ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym.

Warsztaty i Treningi: kompetencji społecznych (75 osób), podnoszenia poczucia
własnej wartości (35 osób), Akademia Rodzica-warsztaty kompetencji rodzicielskich
(136 osób, w tym 58 dzieci), wyjazdowe warsztaty kompetencji wychowawczych
dla
rodziców
z
dziećmi
(12-dniowe
dla
36
osób,
w
tym
20
dzieci
i 4-dniowe dla 63 osób, w tym 40 dzieci) oraz wyjazdowe warsztaty kompetencji
życiowych dla osób z niepełnosprawnością psychiczną (29 osób), trening
ogólnorozwojowy kompetencji życiowych dla osób niepełnosprawnych psychicznie
(6 osób), zarządzania gospodarstwem domowym (65 osób), trening ogólnorozwojowy
przygotowujący
do
wejścia
na
rynek
pracy
(101
osób),
autoprezentacji
–„metamorfoza” (50 osób), warsztaty florystyczne (7 osób) oraz administracyjno-biurowe
(7 osób) dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.
AKTYWIZACJA ZDROWOTNA
-

ćwiczenia rehabilitacyjne - 39 osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
terapia psychologiczna - 10 osób,
terapia odwykowa - 3 osoby.

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA
-

-

kurs komputerowy grupowy- 92 osoby,
kurs komputerowy dla osób z niepełnosprawnością psychiczną - 19 osób,
kurs z języka angielskiego i z języka niemieckiego - 55 osób.
kursy zawodowe dla 131 osób w takich zawodach jak: opiekun/-ka osoby starszej,
przeróbki krawieckie, kosmetyczny z elementami wizażu, sprzedawca z obsługą kas
fiskalnych, konserwator z uprawnieniami do 1 kV, operator wózków widłowych
z
modułem
magazyniera
oraz
pracownik
w
hotelarstwie
dla
osób
z niepełnosprawnością psychiczną, grafika komputerowa,
kurs prawa jazdy przeszło 108 klientów w ramach, którego zostali przygotowani
do egzaminu teoretycznego i praktycznego,
z zajęć wyrównujących braki w nauce skorzystało 20 osób (928 godzin),
sfinansowano
ponadto
zajęcia
szkolne
na
poziomie
ponadgimnazjalnym
i policealnym oraz dofinansowywano naukę na poziomie wyższym łącznie dla 12 osób
uczestniczących.

Klienci uczestniczący w zajęciach mieli możliwość korzystania ze wsparcia w postaci
opieki nad dziećmi– w okresie od kwietnia do listopada. Łącznie z tej formy wsparcia
skorzystało 46 rodzin (wykorzystano 6 291 godzin opieki).
U uczestników nastąpił wzrost poziomu kompetencji społecznych, wychowawczych
i osobistych, wzrost poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych (językowych,
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informatycznych), zwiększyły się kwalifikacje i kompetencje zawodowe, wzrósł poziom
umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrosła świadomość na temat własnego
stanu zdrowia.
W 6 Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej MOPS realizowane były Programy Aktywności
Lokalnej (PAL), dla 142 osób i ich otoczenia. Programy były wspierane licznymi
działaniami środowiskowymi tj. festyny integracyjne z różnorodnymi atrakcjami
dla całych rodzin, wyjścia rekreacyjne, integracyjne, edukacyjne m.in. do: teatru,
Panoramy Racławickiej, groty solnej, na basen, na kręgle, wyjazdy integracyjno
-edukacyjne np. do Krośnic, Karpacza, Kowar oraz Książa, rodzinne wycieczki edukacyjne
po Wrocławiu, spotkania społeczne, obywatelskie, jak również spotkania mające na celu
integrację seniorów z młodzieżą.
Podobnie jak w roku poprzednim programy te proponowały szeroki wachlarz
instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz szereg działań środowiskowych,
dzięki którym uczestnicy PAL mogli uzyskać wielopłaszczyznową pomoc i wsparcie.
Ze względu na specyfikę Wrocławia, tj. wielość grup i społeczności oraz różnorodność
występujących w nich problemów, w zależności od specyfiki i potrzeb rejonu, Programy
Aktywności Lokalnej w każdym obszarze miasta przyczyniały się do poprawy jakości życia
mieszkańców, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz stworzeniu silnych
społeczności lokalnych. Programy te realizowane były na: Osiedlach Karłowice, Różanka–
PAL „Aktywna Polanka”, Osiedlu Leśnica – PAL „Aktywna Leśnica”, Osiedlach Gądów
i Kosmonautów - PAL–„Aktywny Gądów”, Osiedlu Nadodrze-PAL „Aktywne Nadodrze”,
Osiedlu Szczepin - PAL „Aktywny Szczepin” oraz na Osiedlu Huby – PAL „Aktywne Huby”.
W
sprawną
realizację
Programów
Aktywności
Lokalnej
zaangażowani
byli
m.in. Animatorzy Lokalni (6 osób), pracownicy monitorujący (11 osób), specjaliści
zatrudnieni w MOPS (45 osób) oraz podmioty zewnętrzne.
W każdym rejonie Animatorzy Lokalni przeprowadzili z uczestnikami PAL spotkania
grupowe oraz indywidualne konsultacje w zakresie mobilizowania do udziału
w Instrumentach Aktywnej Integracji, włączania się w działania środowiskowe,
mobilizowania do podejmowania indywidualnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Organizowali spotkania partnerskie oraz spotkania grup roboczych partnerstwa
w zależności od realizowanego zadania. Zorganizowali spotkania obywatelskie
ze społecznością lokalną. W programach PAL zrealizowano następujące działania:
PAL 1 – Aktywny Szczepin-działała Pracownia Rodzinna, przeprowadzono grupę
wsparcia, spotkanie edukacyjne oraz warsztaty kompetencji społecznych i warsztat
autoprezentacji. Zorganizowano wyjścia sportowe, integracyjne oraz edukacyjne.
PAL 2 - Aktywna Leśnica-działała Pracownia Rodzinna, prowadzono grupy wsparcia,
zajęcia integracji sensorycznej, spotkania edukacyjne i warsztaty autoprezentacji.
Zrealizowano kolejny integracyjny festyn leśnicki.
PAL 3 – Aktywny Gądów–zorganizowano warsztat z podstawowych umiejętności
społecznych, grupę wsparcia, poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych, warsztat
z zarządzania gospodarstwem domowym, warsztat autoprezentacji oraz spotkania
z brokerem edukacyjnym. Zorganizowano wyjścia integracyjne oraz edukacyjne.
PAL 5 –Aktywne Huby-przeprowadzono spotkania na rzecz budowania partnerstwa
lokalnego. Zorganizowano grupę wsparcia, warsztaty savoir-vivre, warsztaty kompetencji
społecznych, trening z podstaw samoobrony, trening umiejętności manualnych i trening
z obsługi urządzeń biurowych. Odbywały się zajęcia z Liderami klubów.
PAL 7 – Aktywne Nadodrze-spotkania na rzecz powiększenia partnerstwa lokalnego na
osiedlu Nadodrze. Odbywały się
spotkania z grupami docelowymi, działania
środowiskowe, prowadzono Akademię Lidera Lokalnego, a także warsztaty aktywizujące
dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Zorganizowano Warsztat savoir-vivre,
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warsztat autoprezentacji i warsztaty „Perfekcyjna Pani/ Perfekcyjny Pan Domu". Działała
Pracownia Rodzinna. Odbywały się spotkania integracyjne i edukacyjne.
PAL 10 – Aktywna Polanka-prowadzono Pracownię Rodzinną, grupę wsparcia i grupę
samopomocową, Punkt Informacji Obywatelskiej. Zorganizowano warsztaty kompetencji
społecznych, warsztat savoir-vivre, warsztat autoprezentacji, warsztaty „Taniego
i Ekonomicznego Gotowania”.
W ramach działań o charakterze środowiskowym zrealizowano również liczne seminaria
oraz szereg spotkań, które skierowane były do uczestników i osób zaangażowanych
w realizację różnych zadań w obszarze pomocy społecznej. Powstały nowe mapy zasobów
i potrzeb stanowiące podstawę do kolejnych Programów Aktywności Lokalnej.
Łączna wartość projektu: 4 761 905 zł.
PROJEKT „RAZEM DO CELU”
W okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2012 r. MOPS realizował projekt pn. „Razem
do celu”, współfinansowany ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Projekt realizowany był z udziałem pracowników Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a
jego celem była poprawa jakości opieki zastępczej na terenie Wrocławia oraz poprawa
społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w tych rodzinach.
W związku z obserwowanymi problemami w rodzinach zastępczych zaplanowano
i zrealizowano działania oparte na aktywnej integracji:
- Zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym - dla dzieci
i młodzieży, u których występowały problemy adaptacyjne i trudności
w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.
- Konsultacje indywidualne z psychologiem dla dzieci i młodzieży, u których występują
problemy emocjonalne, zaburzenia zachowań, etc.
- Warsztaty psychoedukacyjne dla opiekunów z rodzin zastępczych.
- Grupa wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych.
- Spotkania integrujące rodziny zastępcze z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego.
- W ramach wkładu własnego doposażono Rodzinne Domy Dziecka w niezbędny sprzęt
domowy.
W projekcie udział wzięły 173 osoby: 74 opiekunów z rodzin zastępczych oraz grupa
99 dzieci/młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych. Łączna wartość projektu:
46 095 zł.
PROJEKT „MOJE MIEJSCE NGO”
Od stycznia 2012r. MOPS jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, realizuje projekt
ponadnarodowy „Moje miejsce NGO”, który finansowany jest w całości ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2-Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liderem projektu jest Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych "TRATWA", partnerem krajowym jest Gmina Wrocław/MOPS,
a partnerem niemieckim-Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit
Braunschweig mbH. Celem projektu jest rozwój usług społecznych przezwyciężających
indywidualne bariery w integracji społeczne, w tym w wejściu na rynek pracy
skierowanych do młodzieży opuszczającej lub przebywającej w całodobowych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wieku 16-25 lat z MOPS
Wrocław w okresie I 2012-XII 2014.
Projekt skierowany jest do 24 osób opuszczających lub przebywających w całodobowych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wieku 16 -25 lat
z MOPS Wrocław. Zaplanowane działania odbywać się będą w dwóch następujących po
sobie blokach:
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12-osobowa grupa, która będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach w okresie
IX 2012-VIII 2013;
- następna 12-osobowa grupa będzie uczestnikiem zajęć w okresie od IX 2013VIII 2014.
W roku 2012 uczestnicy z pierwszej grupy zostali objęci pomocą psychologiczną
(poprzedzoną wcześniejszą diagnozą psychologiczną), uczestniczyli w różnorodnych
warsztatach integrujących, rozwoju osobistego, pracy zespołowej. Ponadto uruchomiona
została Kawiarenka/Klub Samodzielnego Wychowanka, która ma być docelowo miejscem
spotkań i realizacji mini–projektów uczestników projektu.
W następnych miesiącach grupa docelowa skorzysta z: wizyt w ngo we Wrocławiu, będzie
oddelegowana na wolontariat do wybranych przez siebie ngo, będzie mieć możliwość
realizacji swoich własnych projektów praktycznych o charakterze animacji społeczno
–kulturalnej, odbędzie wizyty studyjne w niemieckiej organizacji partnerskiej, weźmie
udział w polsko-niemieckich spotkaniach młodzieży, w ramach których uczestnicy
przygotują projekt służący np. pracy z dziećmi i młodzieżą lub animujący społeczność
lokalną.
Ponadto w ramach projektu odbyły się wizyty studyjne pracowników projektu i instytucji
zaangażowanych w projekt oraz staże osób pracujących z grupą docelową w siedzibie
partnera niemieckiego w Braunschweig. Celem tych spotkań było zapoznanie się
pracowników projektu oraz osób pracujących z grupą docelową z systemem
funkcjonowania usług społecznych na terenie Niemiec, jak również z metodyką działań
z grupą docelową w ramach tego systemu w Niemczech. W ramach projektu powstanie
model rozwoju usług społecznych skierowanych do grupy docelowej, na przykładzie
rozwiązań niemieckich w tym zakresie, który będzie wdrażany na grunt polski
uwzględniając prawodawstwo i struktury administracyjne.
Łączna wartość projektu: 1 981 266 zł.
-

PROJEKT „KARNET 15+ MODEL WSPÓŁPRACY TRÓJSEKTOROWEJ”
W lipcu 2012r. MOPS jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, przystąpił
do realizacji projektu innowacyjnego testującego „KARnet 15 + model współpracy
trójsektorowej”, który finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie
1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Realizacja projektu
zakłada aktywne partnerstwo trójsektorowe biznesu z publicznymi i niepublicznymi
instytucjami pomocy społecznej. Liderem projektu jest Wrocławska Rewitalizacja
Sp. z o.o., natomiast partnerstwo trójsektorowe tworzą:
- ATTESTOR s.c.- sektor biznesu, reprezentowany przez przedsiębiorcę prywatnego,
- Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” PTP– sektor pozarządowy,
reprezentowany przez organizację pozarządową,
- Gmina Wrocław/MOPS– sektor publiczny, reprezentowany przez publiczną instytucję
pomocy i integracji społecznej tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
który realizuje projekt w imieniu Gminy Wrocław.
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do 2015r., na terenie całej
Polski, współpracy trójsektorowej pomiędzy biznesem, publicznymi i niepublicznymi
instytucjami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt zakłada
wypracowanie innowacyjnego podejścia i narzędzi do pracy z młodzieżą.
Z wypracowanych narzędzi będą mogli korzystać zarówno pracownicy publicznych
i niepublicznych instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe czy pracodawcy.
Odbiorcami projektu mają być osoby w wieku 15-25 lat, zagrożone wykluczeniem
społecznym, w tym osoby z zaburzonymi więzami rodzinnymi, które objęte są opieką
zastępczą, m.in. młodzież przebywająca w rodzinnych domach dziecka, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówkach rodzinnych oraz w rodzinach
zastępczych i młodzież niezagrożona wykluczeniem. Natomiast użytkownikami projektu
mają być osoby na co dzień pracujące z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
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tj. pracownicy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej, organizacji
pozarządowych oraz pracodawcy.
Główne prace nad stworzeniem strategii, a w szczególności modelu prowadzone
są w obrębie Zespołu Roboczego. Członkiem Zespołu, z ramienia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu, jest pracownik Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Dotychczasowa praca nad projektem obejmowała w szczególności:
- analizę Indywidualnych Planów Usamodzielnienia wychowanków, którzy ukończyli 18
rok życia w 2008 r. (64 osoby) i 2011r. (94 osoby) – źródło informacji o odbiorcach
projektu;
- opracowanie informacji dotyczących przepisów obejmujących usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych–na podstawie ustawy o pomocy społecznej
oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- analizę
i
podsumowanie
ankiet
przeprowadzonych
z
usamodzielnionymi
wychowankami pieczy zastępczej (wychowankowie rodzin zastępczych– 59 osób;
wychowankowie rodzinnych domów dziecka– 22 osoby)
- przygotowanie informacji na temat superwizji i szkoleń dla pracowników MOPS;
- zapoznanie się z ADR oraz diagnozą społeczną (przekazanie uwag do socjologów);
- udział w przygotowaniu badań jakościowych (FGI, IDI, panel ekspertów);
- bezpośrednia obserwacja (lustro weneckie) badań jakościowych przeprowadzanych
przez firmę CREATIS z Wrocławia;
- udział w pracach nad stworzeniem modelu.
Realizacja projektu oraz opracowanie modelu współpracy trójsektorowej umożliwi
kompleksowe podejście do problemu pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym. Umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie wiedzy
o potrzebach i deficytach młodzieży, metod pracy z grupą odbiorców. Pozwoli również
przełamać bariery instytucjonalnego, negatywnego wizerunku ośrodków pomocy
społecznej.
Wspomniany wyżej model KARnet 15 + będzie realizowany poprzez utworzenie sieci
Klubów
Aktywności
Rozmaitych,
które
mają
być
miejscem
poszukiwania,
eksperymentowania, tworzenia przestrzeni dla edukacji nieformalnej i rozwoju
kompetencji społecznych.
Dodatkowo we wrześniu 2012r. w ramach działań promocyjnych odbyła się konferencja
otwarcia projektu innowacyjnego testującego „KARnet 15 + model współpracy
trójsektorowej”. W konferencji, oprócz przedstawicieli Lidera i ww. Partnerów, wzięli
udział reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się problemami młodzieży,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta
Wrocławia oraz powiatów i miast województwa dolnośląskiego. Tematy poruszane
na konferencji oscylowały wokół problemów z wchodzeniem na rynek pracy młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Łączna wartość projektu: 2 694 198 zł.
PROJEKT „TRENER AKTYWNOŚCI”
Projekt pn. „Trener Aktywności”, realizowany w terminie 02.2012r.–01.2015r.
przez Fundację Eudajmonia (Lider projektu) oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
(Partner) przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako Partnera
pozaprojektowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej– Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI– Priorytet
VII. Projekt ma charakter innowacyjny testujący, jego celem jest wypracowanie,
przetestowanie oraz upowszechnienie nowej metody aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych,
korzystających
ze
świadczeń
pomocy
społecznej-TRENER
AKTYWNOŚCI. W 2012r. w ramach projektu przeprowadzono badania socjologiczne
diagnozujące obecną sytuację w zakresie wsparcia niepełnosprawnych klientów pomocy
społecznej oraz opracowano „Strategię Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego
pt. Trener Aktywności”. Po akceptacji Strategii przez Regionalną Sieć Tematyczną
rozpoczęto działania przygotowujące do realizacji pilotażu opracowanego modelu TRENER
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AKTYWNOŚCI, tj. rekrutacji uczestników projektu: osób niepełnosprawnych (30 osób)
wraz z otoczeniem (30 osób) oraz trenerów aktywności (10 osób + 5 pracowników MOPS
do przeszkolenia z modelu TA). Zaangażowanie ze strony MOPS polegało na:
- udziale specjalistów MOPS w zakresie niepełnosprawności w pracach Grupy Roboczej
ds. opracowania modelu TRENER AKTYWNOŚCI;
- skierowaniu niepełnosprawnych klientów MOPS do udziału w badaniach
socjologicznych;
- rekrutacji uczestników pilotażu: wsparcie w organizacji spotkań informacyjnych dla
potencjalnych uczestników oraz skierowanie 50 niepełnosprawnych klientów MOPS
do udziału w rozmowach diagnozujących, poprzedzających ostateczną kwalifikację
do projektu;
- oddelegowaniu
5
pracowników
MOPS
(specjalistki
Punktów
Aktywizacji
Społeczno–Zawodowej MOPS) do udziału w szkoleniu z metody TRENER
AKTYWNOŚCI.
PROJEKT „KREACJA NADODRZAŃSKIEGO CENTRUM WSPARCIA–KLUCZOWEGO
ELEMENTU
INFRASTRUKTURY
SŁUŻĄCEJ
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
I
PODOPIECZNYM MOPS –REWITALIZACJA BUDYNKÓW PRZY UL. RYDYGIERA WE
WROCŁAWIU”
Od 2010 do 2012 r. w ramach dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w Gminie Wrocław
realizowany był projekt pn. „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia– kluczowego
elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS
–rewitalizacja
budynków
przy
ul.
Rydygiera
we
Wrocławiu”.
Podmiotami
odpowiedzialnymi za realizację projektu były: 1) Gmina Wrocław jako Beneficjent
i Inwestor, 2) Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) jako jednostka realizująca z ramienia
Gminy Wrocław, 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Operator projektu.
Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowić będzie własność Gminy
Wrocław w trwałym zarządzie MOPS we Wrocławiu, który będzie operatorem
infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Efektem realizacji projektu jest
modernizacja i adaptacja oficyn trzech budynków przy ul. Rydygiera 43ab, 43cd i 45a,
które zostaną przeznaczone na działalność Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia (zwane
dalej NCW). Utworzenie NCW ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
społecznym i ekonomicznym na wrocławskim Nadodrzu oraz ograniczenie marginalizacji
i degradacji przestrzennej tej części miasta. Zadaniem MOPS w ramach projektu było
wyposażenie przyszłego Centrum w niezbędny sprzęt. Dzięki środkom z UE zakupiono
cześć mebli i sprzętu AGD. Pozostałą część wyposażenia MOPS zakupił w ramach
własnych środków.
W roku 2013 w wyremontowanych budynkach NCW rozpocznie swoją działalność poprzez
uruchomienie działań dziennych polegających na wsparciu dziennym dla dzieci
i młodzieży oraz Klubu Samopomocy dla dorosłych. W późniejszym terminie realizowane
będą również działania całodobowe, które polegać będą na prowadzeniu ośrodka
wsparcia dla mieszkańców Wrocławia, w ramach którego działaniami o charakterze
specjalistycznym i pomocowym zostaną objęci byli wychowankowie placówek opiekuńczo
-wychowawczych, osoby czasowo niezdolne do samodzielnego życia (niepełnosprawni,
starsi) oraz rodziny, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (np. samotne matki
z dziećmi).
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia ma być próbą podjęcia swoistego eksperymentu
polegającego na połączeniu w jednej placówce pomocy dla różnych grup klientów, które
będą się wspierać, udzielać sobie nawzajem pomocy.
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012
MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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-

-

„Postaw na rodzinę! - rozwój rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu” (IVXII 2012)-realizacja 2 edycji szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej nie zawodowej i do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka. Ze szkolenia skorzystało 27 osób, w obu edycjach
przygotowano: 11 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodziny zastępcze o
charakterze pogotowia rodzinnego, 2 rodziny zastępcze do prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe.
„Wrocławski asystent rodziny” (II-XII 2012) – zatrudnienie 2 asystentów rodziny
oraz objęcie przez nich wsparciem 20 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Łączna wartość projektu: 67 437 zł w tym 52 500 zł dotacji MPiPS.
„Świadczenia na rzecz wrocławskiej rodzinnej pieczy zastępczej”
(I-XII
2012)–
wsparcie
finansowe
rodzin
zastępczych
poprzez
wypłatę
67 świadczeń związanych z zaspokojeniem potrzeb dzieci przyjmowanych do tych
rodzin.

W roku 2012 MOPS zaangażowany był w charakterze partnera bezkosztowego
w realizację następujących projektów:
„Co się stało z naszą baśnią”– projekt realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo
Kultury Czynnej w terminie (VI 2012–IX 2013). Celem projektu jest profilaktyka
wykluczenia społecznego mieszkańców wrocławskiego Nadodrza poprzez realizację
warsztatów artystycznych, warsztatów edukacji obywatelskiej i wolontariatu, pokazów
powarsztatowych, festiwalu artystycznego. Udział MOPS (ZTPS 7) polega na realizacji
działań promocyjnych i informacyjnych w celu rekrutacji klientów MOPS do projektu oraz
wsparciu Lidera projektu w organizacji warsztatów (udział pracowników socjalnych MOPS,
użyczenie sal, etc.).
„TĘCZA-kolory młodości w starości”– projekt realizowany przez Fundację PozyTYwka
(VIII 2011–XII 2012). Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, integracja
międzypokoleniowa oraz wzmocnienie pozycji społecznej 120 osób starych z terenu
Wrocławia i okolic. Udział MOPS (ZTPS 3) polega na realizacji działań promocyjnych
i informacyjnych w celu rekrutacji klientów MOPS do projektu.
PODSUMOWANIE
W 2012 R.

DZIAŁAŃ

CENTRUM

PRACY

SOCJALNEJ

I

RODZINY

Działania CPSR w 2012 r. ukierunkowane były na realizację zadań związanych:
- z podnoszeniem jakości pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny,
w tym pracowników nowozatrudnionych;
- z udzielaniem wsparcia merytorycznego i emocjonalnego pracownikom socjalnym
i asystentom rodziny;
- z poradnictwem specjalistycznym, konsultacjami i udzielaniem wsparcia klientom
MOPS, mieszkańcom Wrocławia;
- z wprowadzaniem poradnictwa dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, we współpracy
z innymi pracownikami MOPS przygotowanymi do obsługi osób niesłyszących;
- z nadzorem i koordynowaniem zadań wykonywanych przez asystentów rodziny
powołanych na rzecz wspierania rodzin w zakresie wypełniania ich funkcji opiekuńczo
–wychowawczych we współpracy z pracownikami socjalnymi oraz koordynatorami
MOPS;
- z realizacją Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze
więcej”;
- ze współpracą z pracownikami socjalnymi w zakresie realizowanego przez MOPS
projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”;
- ze współpracą z pracownikami socjalnymi i instytucjami działającymi w obszarze
pomocy społecznej;
- z wdrażaniem środowiskowej metody pracy socjalnej;
- z koordynowaniem praktyk w MOPS;
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z organizacją i koordynowaniem prac społecznie użytecznych, we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy;
z koordynacją pomocy wolontaryjnej na rzecz klientów i rodzin objętych pomocą
MOPS;
z zapewnieniem obsługi organizacyjno–technicznej Zespołowi Interdyscyplinarnemu
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

SPECJALISTKI PRACY ZESPOŁOWEJ
W roku 2012 specjalistki pracy zespołowej:
- realizowały działania sprzyjające rozwojowi warsztatu pracy socjalnej. Zgodnie
z zapotrzebowaniem pracowników socjalnych prowadziły konsultacje indywidualne
w ramach specjalizacji, interwencje w środowisku, poradnictwo specjalistyczne na
rzecz klientów, rozmowy indywidualne z pracownikami socjalnymi;
- przeprowadziły z pracownikami socjalnymi ewaluacje przypadku pracy socjalnej
w formie indywidualnej i grupowej głównie z nowozatrudnionymi pracownikami
socjalnymi;
- wprowadzały nowozatrudnionych pracowników socjalnych i asystentów rodziny;
- brały udział w pracach grup roboczych i zespołów problemowych powoływanych
na wniosek pracowników socjalnych;
- współpracowały z asystentami rodziny oraz uczestniczyły w ocenach półrocznych
pracy asystenta rodziny;
- dyżurowały w ramach programu wspierania rodzin;
- koordynowały działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego;
- koordynowały działania związane z usługami świadczonymi przez lekarzy
psychiatrów;
- współpracowały z innymi komórkami organizacyjnymi na terenie instytucji i poza
MOPS;
- uczestniczyły w forach i konferencjach zgodnie ze swoją specjalizacją.
Specjalistki w 2012 r. 458 razy towarzyszyły pracownikom socjalnym podczas pracy
w środowisku, 55 razy prowadziły pracę w środowisku klienta bez udziału pracownika.
Obejmowały wsparciem pracowników socjalnych w formie
rozmów indywidualnych
–264 rozmowy, asystowały przy przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych,
szczególnie z nowozatrudnionymi pracownikami socjalnymi 44 razy. Wprowadziły zgodnie
z procedurą 20 nowych pracowników socjalnych (w tym dwóch asystentów rodziny).
Przeprowadziły z pracownikami socjalnymi 17 ewaluacji indywidualnych wybranych
przypadków pracy socjalnej oraz odbyły 2 spotkania ewaluacyjne w formie grupowej
(w których uczestniczyło 15 pracowników socjalnych). Wsparciu
merytorycznemu,
a zwłaszcza kształtowaniu zachowań niezbędnych i przydatnych w pracy socjalnej
służyły konsultacje według wybranej specjalizacji, łącznie specjalistki udzieliły
1 081 konsultacji. Na rzecz klientów MOPS udzielono łącznie 930 porad w 320 rodzinach
w I półroczu i 304 rodzinach w II półroczu.
Usługi psychiatryczne świadczone były w 355 rodzinach (651 osób w rodzinie). Łącznie
zrealizowano 436 wizyt domowych. Wizyty zrealizowane były przez 3 lekarzy
psychiatrów. Dwóch lekarzy zatrudnionych w ramach umowy z MOPS– 299 wizyt
oraz lekarza zatrudnionego przez Wrocławskie Centrum Zdrowia w ramach „Programu
edukacji zdrowotnej oraz motywowania do podjęcia leczenia specjalistycznego osób
z podejrzeniem zaburzeń psychicznych, będących pod opieką terenowego pracownika
socjalnego”– 137 wizyt.
Interwencje u osób zaburzonych psychicznie odbywały się głównie w obecności
pracowników socjalnych, a w razie potrzeby koordynatora CPSR oraz policji, pielęgniarki
środowiskowej, straży miejskiej.
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DZIAŁANIA KONSULTANTÓW PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW
Ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz pedagogicznego korzystali
przede wszystkim klienci MOPS, mieszkańcy Wrocławia i pracownicy socjalni. Poradnictwa
udzielano zarówno w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny (1 100 razy)
oraz w miejscu zamieszkania klienta (542 razy). Konsultanci podejmowali także działania
w interwencjach kryzysowych na rzecz 8 rodzin. Ogółem w siedzibie i w terenie pracą
psychologiczną objęto 755 rodzin (1 550 osób w rodzinach), a pracą pedagogiczną
144 rodziny (371 osób w rodzinach). Na rzecz projektu WMA konsultacje psychologiczne
przeprowadzono z 95 klientami MOPS. Ponadto konsultanci przeprowadzili 79 konsultacji
indywidualnych z pracownikami socjalnymi, włączali się w prace grup roboczych
w zakresie problematyki dotyczącej przemocy 23 razy oraz uczestniczyli w zespołach
problemowych mających na celu pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzin 7 razy.
W roku 2012 konsultanci CPSR prowadzili:
- warsztaty pod tytułem „Pamięć” dla seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
„Pogodna Jesień”,
- warsztaty z zakresu wypalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- spotkania edukacyjne dla rodziców w ramach Programu Wspierania Rodzin.
Od lutego 2012 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozpoczęto realizację programu
wspierania rodziny w MOPS. W okresie od lutego do grudnia 2012 w ramach programu
konsultanci pedagodzy i psycholodzy przeprowadzili 318 spotkań konsultacyjnych.
Z programu skorzystało łącznie 161 rodzin (562 osoby w rodzinach) podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nie tylko.
Konsultant socjolog podjął działania na rzecz 28 osób z dysfunkcją narządu słuchu
(48 osób w rodzinie). W roku 2012 udzielił ogółem 167 porad, podjął 8 spraw
interwencyjnych na rzecz klientów. Towarzyszył 92 razy 17 klientom niesłyszącym
w załatwianiu spraw urzędowych. Ponadto asystował pracownikom socjalnym przy
wywiadach środowiskowych oraz innych działaniach podejmowanych w rodzinach
porozumiewających się w języku migowym. W 2012 r. we współpracy z pracownikiem
socjalnym ZTPS 3 prowadził również warsztaty z języka migowego dla pracowników
Działu Świadczeń, nakierowane na przypomnienie i utrwalenie wcześniej poznanych
znaków.
PRAKTYKI ZAWODOWE I STUDENCKIE
W CPSR koordynowane były praktyki studenckie i zawodowe. W komórkach
organizacyjnych MOPS 20 słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych odbyło
praktyki zawodowe. Ponadto praktyki odbywało 22 studentów Akademii Medycznej
kierunku zdrowia publicznego. Natomiast praktyki indywidualne realizowało 12 osób
w tym: z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 7 osób, z NZOZ „Biogenes” 3 osoby, z Wyższej
Szkoły Fizjoterapii 1 osoba, z Uniwersytetu Wrocławskiego 1 osoba oraz z Dolnośląskiej
Wyższej Szkoły Edukacja 1 osoba.
ASYSTENT RODZINY
W strukturach MOPS od połowy lutego 2012r. na umowę zadaniową zatrudnionych
było dwóch asystentów rodziny. Każdy z asystentów rodziny współpracował
w 10 rodzinami. Łącznie do współpracy asystenta rodziny skierowanych zostało 25
rodzin (1 rodzina mimo skierowania nie rozpoczęła współpracy z asystentem z powodu
zamiany miejsca zamieszkania). Ponadto od marca 2012r. w ramach projektu
systemowego Wrocław Miastem Aktywnych na umowę na świadczenie usług (umowa
zlecenie) zatrudnionych było 21 asystentów rodziny. W ramach projektu WMA asystenci
współpracowali łącznie ze 106 rodzinami (6 rodzin zrezygnowało z tej formy wsparcia).
Do głównych zadań asystenta rodziny należało:
351

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną; prowadzenie dokumentacji dotyczącej
pracy z rodziną;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie
pomocy
rodzinom
w
rozwiązywaniu
problemów
socjalnych,
psychologicznych, wychowawczych;
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc
w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodziny.
Asystent rodziny realizując swoje zadania odpowiedzialny był za koordynowanie działań
zmierzających do poprawy sytuacji rodziny.
Do grudnia 2012r. asystenci zatrudnieni w ramach zadaniowego czasu pracy uczestniczyli
w 24 zespołach problemowych na rzecz 10 rodzin, z czego 3 zostały zainicjowane
przez asystentów rodziny. W skład zespołu problemowego oprócz asystenta rodziny
wchodził pracownik socjalny, kurator społeczny lub zawodowy, pedagog szkolny,
psycholog, specjalista ds. aktywizacji społeczno zawodowej, kierownik CPSR, dyrektor,
pracownik socjalny i psycholog Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji
oraz w jednostkowych przypadkach przedstawiciele rodziny na rzecz, której powołano
zespół.
Od października 2012 r. rozpoczęły się okresowe oceny sytuacji rodzin. Łącznie odbyło
się 15 spotkań, w wyniku których podjęto decyzję o zakończeniu współpracy
z 2 rodzinami w związku z brakiem ich zgody na współpracę z asystentem oraz brakiem
aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów.
W związku z wdrażaniem asystentury w MOPS opracowano procedurę kierowania rodziny
do wsparcia asystenta rodziny oraz przygotowano dokumentację pracy asystenta rodziny.
-

PUNKTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
Pracownicy tych punktów objęli pomocą osoby bezrobotne, jak i poszukujące pracy.
Poradnictwa specjalistycznego udzielono 769 osobom, w tym 56,9% stanowili
beneficjenci projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. W grupie tej było
96 osób z rodzin wielodzietnych (494 osoby w rodzinie), 50 osób w przeszłości karanych
(94 osoby w rodzinie), 8 osób narodowości romskiej (16 osób w rodzinie) oraz 180
klientów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (328 osób w rodzinie).
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Projekt Prac Społecznie Użytecznych w 2012 r. realizowany był w okresie od kwietnia do
grudnia 2012 r. Pozyskano 231 miejsc pracy w 63 instytucjach pożytku publicznego. Do
projektu pracownicy socjalni i specjaliści Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny zgłosili 89
osób, w tym 48 kobiet z czego 28 osób kontynuowało prace z lat poprzednich. Do
wykonywania prac skierowano 89 osób (48 kobiet), z których 82 osoby (45 kobiet)
podjęło prace społecznie użyteczne. W 2012 r. 7 osób uczestniczących w pracach
społecznie użytecznych (w tym 5 kobiet) podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
WSPÓŁPRACA Z CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 współpracował z Centrum Integracji
Społecznej (CIS) na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców
Wrocławia. Pracownicy socjalni MOPS na podstawie przeprowadzonych wywiadów
środowiskowych skierowali łącznie 163 osoby do uczestnictwa w CIS w ramach realizacji
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projektów „Droga do zatrudnienia”, „Do zatrudnienia 1 krok” oraz do szkoleń poza
projektowych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Centrum
podpisało
Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) z 79 osobami. W trakcie
realizacji zajęć rozwiązano IPZS z 5 osobami.
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
RODZINIE

DS.

PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY

W

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r. Nr LVI/1715/10 w
sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie Zarządzenia nr 887/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 01 kwietnia 2011 roku
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie (z późn. zm.) Prezydent Wrocławia w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
powołał 19 osób, przedstawicieli: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu,
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Prokuratury, Policji, Urzędu Miejskiego
Wrocławia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych.
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego.
W
2012
roku
odbyło
się
10
posiedzeń
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do Zespołu wpłynęły
444 zgłoszenia dotyczące rodzin dotkniętych przemocą. W okresie sprawozdawczym
założono 412 Niebieskich Kart, powołano 390 Grup Roboczych, zamknięto 86 Procedur
Niebieska Karta. Osób stosujących przemoc było 462 w tym 291 pod wpływem alkoholu,
6 pod wpływem narkotyków i 74 z zaburzeniami psychicznymi. Osób doznających
przemocy było 455 w tym 375 kobiet, 18 dzieci i 62 mężczyzn.
METODA ŚRODOWISKOWA
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny w 2012 r. włączało się również w działania dotyczące
wdrażania metody środowiskowej. CPSR było odpowiedzialne za podsumowanie działań
rocznych wszystkich ZTPS-ów w związku z wdrażaniem i rozwijaniem metody
środowiskowej.
W 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu we wszystkich
Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej realizowana była przez pracowników socjalnych
środowiskowa metoda pracy socjalnej. Metoda ta polega na organizowaniu społeczności
lokalnej, a także na współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi i mieszkańcami celem poprawy warunków życia mieszkańców. Metoda
środowiskowa to swojego rodzaju interwencja realizowana w postaci pracy społecznej czy
kulturalnej z wyraźnym podkreśleniem, że ukierunkowana jest na całą społeczność
lokalną: dzielnicę, osiedle, ulicę a nie na jednostkę.
Pracownicy socjalni realizując środowiskową metodę pracy socjalnej dążyli do tego, aby
w społecznościach uruchomiły się procesy rozwojowe lub aby uległy wzmocnieniu, dzięki
czemu możliwa stanie się, poprawa jakości życia członków danej społeczności. Metoda
środowiskowa adresowana jest do społeczności słabych, zmarginalizowanych, których
członkowie narażeni są na wykluczenie społeczne.
Wszelkie działania wynikające z realizacji metody środowiskowej oparte były na mapach
zasobów i potrzeb, a także na wiedzy i doświadczeniu pracowników socjalnych. Dzięki
posiadanym mapom zasobów i potrzeb pracownicy mogli precyzyjniej określić cele dzięki,
którym nastąpi rozwój i aktywizacja danej społeczności a także przekształcone zostaną
niektóre struktury i elementy oraz postawy. Należy podkreślić, że zgodnie z podstawową
zasadą metody środowiskowej pracownicy socjalni nie podejmowali działań
dla społeczności, ale przez społeczność i wspólnie z nią, mając na celu tworzenie
wspólnoty przez przełamanie poczucia izolacji i osamotnienia, budowanie więzi
emocjonalnych i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności.
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W 2012 r. w działaniach środowiskowych realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej zaangażowanych było 193 pracowników w tym 11 zastępców kierowników
Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej. Pracownicy wielokrotnie angażowali się w realizację
różnych działań środowiskowych, które podejmowane były akcyjnie jak i te które
realizowane były cyklicznie.
Spośród najczęstszych działań środowiskowych realizowanych w 2012r. należy wymienić:
spotkania edukacyjne i informacyjne, tworzenie mapy zasobów i potrzeb oraz organizację
bądź udział w festynach.
W ramach projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych” realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu kontynuowano 6 Programów
Aktywności Lokalnej dla poszczególnych rejonów miasta.
Programy te skierowane były do:
- kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kobiet samotnie wychowujących dzieci,
- kobiet długotrwale bezrobotnych,
- osób niepełnosprawnych,
- bezdomnych.
Nowością, która pojawiła się w 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, było
wyłonienie spośród pracowników socjalnych grupy Organizatorów Społeczności Lokalnych
tzw. OSL. Organizatorzy Społeczności Lokalnej powołani zostali na mocy zarządzenia
Nr 116/12 Dyrektora MOPS z dnia 12 grudnia 2012 r. Organizowanie Społeczności
Lokalnej, to proces którego celem jest pobudzanie i wspieranie mieszkańców, instytucji
oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących danej społeczności.
OSL opiera się na założeniach, że efektywne wspomaganie oraz pełna integracja
ze społeczeństwem, osób i rodzin, szczególnie ze środowisk i obszarów
marginalizowanych, nie jest możliwa bez odpowiedniego przetwarzania środowiska
w którym żyją.
REALIZACJA PROGRAMU POMOCY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „DWA PLUS
TRZY I JESZCZE WIĘCEJ” W 2012 R.
W 2012 r. do Programu przystąpiło 497 rodzin (liczba rodziców/opiekunów – 947; liczba
dzieci–1 572; łącznie liczba osób w rodzinach – 2 519). Od początku Programu do końca
2012 r. deklarację uczestnictwa w Programie wypełniły 3 932 rodziny, z tego 421 rodzin
przestało spełniać kryteria (dzieci ukończyły 24 lata lub rodzina wyprowadziła się
z Wrocławia), ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba rodzin uczestniczących w
Programie wyniosła 3 511 (6 627 – liczba rodziców/opiekunów; 11 659-liczba dzieci w
rodzinach – łącznie 18 286 uczestników Programu). W 2012 r. zostały wdrożone i
zrealizowane wszystkie formy wsparcia i pomocy zawarte w ofercie Programu, w tym:
- formy pomocy finansowej dla rodzin spełniających kryteria dochodowe zgodne
z ustawą o pomocy społecznej-pomoc finansowa na: żywność, odzież, obuwie,
wyposażenie do szkoły, wypoczynek letni i zimowy, opłaty mieszkaniowe i inne;
- bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne
i dla osób bezrobotnych;
- warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci małoletnich;
- zorganizowano grupy uczestników na: widowisko operowe, Polish Masters, Mikołajki,
bezpłatne wejścia na kryte baseny w szkołach podstawowych;
- bezpłatne przejazdy dla rodziców i dzieci środkami komunikacji miejskiej
na wszystkich liniach w soboty, niedziele i święta;
- bezpłatny wstęp do ZOO we wszystkie niedziele do 31 października 2012 r., od 01
listopada 2012 r. oferta wstępu w cenie biletu rodzinnego, niezależnie od ilości dzieci;
- bezpłatny wstęp na Lodowisko Pergola do 15 stycznia 2012 r.;
- bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez
Towarzystwo Kultury Czynnej, Wrocławską Galerię Młodych, Wrocławskie Centrum
Twórczości Dziecka;
- ulgowe bilety wstępu na kąpieliska codziennie przez cały sezon;
- ulgowe bilety na rejsy po Odrze parostatkami Wiktoria i Nereida;
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-

-

-

ulgowe bilety wstępu w dni robocze na Opatowicką Wyspę Przygody;
bezpłatny wstęp na Wieżę Widokową w Bazylice Mniejszej p.w. św. Elżbiety;
bezpłatny wstęp do Centrum Poznawczego dla 4 osób w rodzinie, dla pozostałych
osób wstęp w cenie biletu ulgowego;
wstęp w cenie Biletu Rodzinnego do Humanitarium bez konieczności dopłat za wstęp
dzieci;
wstęp w cenie Biletu Rodzinnego do Wrocławskiego Parku Wodnego bez konieczności
dopłat za wstęp dzieci;
ulgowe bilety do teatrów: Współczesnego, Polskiego, Lalek oraz Centrum Sztuki
Impart, Teatru Muzycznego Capitol, Opery Wrocławskiej i Filharmonii Wrocławskiej;
bezpłatny wstęp lub ulgowe bilety do muzeów i na wystawy;
realizacja projektu „Aktywni razem z nami” polegającego na pozyskiwaniu sponsorów
w celu sfinansowania dzieciom z Rodzin Plus zajęć, treningów rozwijających
ich zdolności;
bezpłatne badania i zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci w Centrach Korekcji Wad
Postawy;
preferencje przy rozpatrywaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne dla osób
z Rodzin Plus posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
bezpłatne
szczepienia
przeciw
grypie,
meningokokom,
pneumokokom
i rotawirusom (ograniczona ilość);
pomoc dzieciom w nauce świadczoną przez wolontariuszy;
zorganizowanie Wrocławskiego Święta Rodziny dla blisko 1 000 osób we współpracy
z podmiotami pozarządowymi w związku z rozpoczęciem Miesiąca Rodziny
i obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny;
zorganizowanie dla 300 dzieci z Rodzin Plus imprezy mikołajkowej we Wrocławskim
Teatrze Lalek.

WYPŁATA
DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH,
ŚWIADCZEŃ
ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

RODZINNYCH

DODATKI MIESZKANIOWE
Dodatki mieszkaniowe w 2012 r. przyznawane i wypłacane były na podstawie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Dodatki mieszkaniowe – dane liczbowe
Kwota wypłaconych dodatków - ogółem

11 300 000 zł

Liczba wydanych decyzji

9 935

Ilość wypłaconych dodatków

49 830

Średnia wartość wypłaconego dodatku

226,77 zł

Sumaryczna liczba gospodarstw domowych
korzystających z dodatku mieszkaniowego

5 549

ŚWIADCZENIA RODZINNE
W okresie sprawozdawczym w Rozdziale 85212– „Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano kwoty:
- 48 897 965 zł- na świadczenia rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia
dziecka i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za uprawnionych
klientów (wypłacane i przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
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19 760 317 zł- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacane
i przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów).

W okresie sprawozdawczym w Rozdziale 85295 –„Dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie” wydatkowano kwotę 746 100 zł na realizację
rządowego programu wspierania osób i niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne zgodnie z rozporządzeniami:
- Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne,
- Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne,
- Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne,
- Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne.
W Dziale Świadczeń w sekcjach obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne
wydano łącznie 33 417 decyzji administracyjnych.
W celu usprawnienia i obniżenia kosztów wypłacanych świadczeń wprowadzono
od października 2010 r. karty przedpłacone stanowiące Instrument Pieniądza
Elektronicznego. W 2010 r. wydano 960 kart. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
392 klientów ponownie zadeklarowało chęć dalszego korzystania
z Instrumentu
Pieniądza Elektronicznego.
Realizacja świadczeń rodzinnych w 2012 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Świadczenia rodzinne bez
1. jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu
2.
urodzenia dziecka
Składki na ubezpieczenie
3. emerytalno-rentowe opłacane za
uprawnionych klientów
Wydatki na świadczenia z funduszu
5.
alimentacyjnego
Łączna kwota wydatkowana na
świadczenia rodzinne, na składki
na ubezpieczenie emerytalnorentowe opłacane za uprawnionych
klientów i fundusz alimentacyjny

Kwota
[zł]

Średnia miesięczna
liczba rodzin/osób

41 132 459

13 509 rodzin

6 475 506

539 osób

1 290 000

766 osób

19 760 317

2 843 rodzin
łącznie 3 943 osób

68 658 282

Realizacja rządowego programu
wspierania osób i niektórych osób
6.
pobierających świadczenie
pielęgnacyjne

746 100

622 osób

Dział wydał 178 decyzji o rozłożeniu na raty kwoty 249 418,68 zł nienależnie pobranych
świadczeń.
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Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228) Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej zawarł umowę z Biurem Informacji Gospodarczej
prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
w zakresie dopisywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zgłoszonych do Biura Informacji Gospodarczej
dłużników alimentacyjnych wyniósł 4711 osób.
DODATKOWE ZADANIA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał 789 decyzji potwierdzających prawo
do opieki zdrowotnej świadczeniobiorców, którzy nie są zaliczeni do kręgu osób
„ubezpieczonych”.
Dział Finansowy– Sekcja Windykacji w 2012r. wystawiała upomnienia osobom, które
otrzymały decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach lub żądaniach zwrotu
świadczeń.
Ilość wystawionych upomnień, tytułów wykonawczych oraz decyzji o układach ratalnych
przedstawia poniższa tabela.
Działalność w zakresie procedury windykacyjnej
Dział świadczeń
Sekcja świadczeń
rodzinnych
i alimentacyjnych

Treść

Pomoc
społeczna

Dział Świadczeń
Sekcja dłużników
alimentacyjnych

Dział Świadczeń
Sekcja dodatków
mieszkaniowych

ilość

wartość
[zł]

ilość

wartość
[zł]

ilość

wartość
[zł]

ilość

wartość
[zł]

Wystawiono
upomnienia

421

567 835

162

182 603

2 704

13 786 958

15

64 035

Wystawiono tytuły
wykonawcze

445

318 525

148

232 059

8 301

14 828 123

11

40 869

Układy ratalne ugody

178

249 419

13 decyzji
wartość
16 480 zł

44 ugody
Wartość 210 178 zł

8 decyzji
wartość
32 318 zł

Należności w kwocie 6 960 935 zł odzyskano w wyniku potrąceń, wpłat własnych
dłużników, rat oraz realizacji tytułów wykonawczych. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w 2012r. umorzono należności na ogólną
kwotę 134 142 zł.
Tytuły dokonanych umorzeń przedstawia poniższa tabela.
UMORZENIA

Tytuł dokonanych umorzeń

Umorzenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych.
Umorzenia z tytułu nienależnie pobranego dodatku
mieszkaniowego
Umorzenia z tytułu świadczeń wypłacanych
z funduszu alimentacyjnego
Umorzenia z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie
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Łączna
liczba
dokonanych
umorzeń

Łączna kwota
dokonanych
umorzeń
[zł]

22

17 987,51

4

9 885,91

9

5 921,07

10

79 030,65

zastępczej
Umorzenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku na
dożywianie
Umorzenie z tytułu nienależnie pobranego zasiłku
pielęgnacyjnego
Umorzenie z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
pielęgnacyjnego
OGÓŁEM

1

396,00

6

11 061,98

9

9 858,72

61

134 141 ,84

Odzyskane należności i umorzenia w latach 2010 - 2012
2010

2011

2012

Kwota odzyskanych
należności

484 780

4 830 897

6 960 935

Umorzenia

63 050

149 805

134 142

W 2012 r. Zespół ds. Organizacji i Nadzoru w Dziale Prawnym, Organizacji
i Nadzoru sporządził 32 projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia (wszystkie przyjęte
przez RMW) i 7 projektów zarządzeń Prezydenta Wrocławia.
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Statutu MOPS wypłacono świadczenie rekompensujące
utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy podczas odbywania ćwiczeń wojskowych 7
osobom na kwotę 3 364 zł, 6 świadczeń zostało zrefundowanych przez Wojewódzki
Sztab Wojskowy (1 będzie zrefundowane w styczniu 2013 r.).
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej wypłacane jest sądownie przyznane
wynagrodzenie dla opiekunów prawnych. W 2012r. wypłacano je dla 53 opiekunów
prawnych (pod opieką mieli 85 osób) na ogólną kwotę 230 498 zł.
Konsultanci prawni udzielili 1 008 porad prawnych osobom i rodzinom.
Dnia 11 marca 2011r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie określenia zasad
współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Usług
Socjalnych oraz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie przepływu informacji
i realizowania zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania klienta na terenie Gminy Wrocław. Niniejsze porozumienie ma na celu
zapewnienie usług opiekuńczych dla osób, które wymagają tej pomocy, a w chwili
zgłoszenia nie korzystały z niej. Dotyczy to osób samotnych, które nie kwalifikują
się do leczenia szpitalnego. Pomoc ta polega na zapewnieniu niezwłocznej opieki w
zakresie potrzeb bytowych (wyżywienie), jak i opieki (pomoc w utrzymaniu higieny
osobistej zaleconej przez lekarza pielęgnacji, wykupienia zaleconych leków). W 2012 r.
Pogotowie Ratunkowe zgłosiło łącznie 58 osób do tej formy pomocy. W roku 2012
pracownicy ZDON nadzorujący usługi opiekuńcze-których realizatorem jest Dział Usług
Opiekuńczych Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu - przeprowadzili
kontrolę jakości wykonywania usług w miejscu zamieszkania klientów, którzy korzystają
z tej formy pomocy. Sprawdzono łącznie 474 środowiska.
Zgodnie z art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
- w przypadku gdy osoba, nad którą nie została ustanowiona opieka prawna, wymaga
opieki innej osoby oraz nie jest w stanie samodzielnie odebrać przysługującej jej renty
socjalnej - świadczenie to wypłaca się osobie sprawującej opiekę faktyczną nad osobą
uprawnioną do renty socjalnej. Sprawowanie faktycznej opieki potwierdza Prezydent
Miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby uprawnionej do renty socjalnej.
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W przypadku naszego Miasta takie zaświadczenia potwierdza Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych. W 2012 r. było wydanych 6 zaświadczeń.
W roku 2012 r. Spółka „Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.” zgłosiła 484 osoby
ubiegające się o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu
mieszkalnego celem potwierdzenia sytuacji materialnej przez pracownika socjalnego. Po
zweryfikowaniu wykazanych osób sporządzono 142 karty informacyjne – u tych którzy,
korzystają z pomocy finansowej wypłacanej przez MOPS.
Natomiast Zarząd Zasobu Komunalnego w 2012r. wystąpił z wnioskiem o informacje
na temat tylko 5 osób, które ubiegały się o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na
raty należności pieniężnych za opłaty mieszkaniowe. Pracownicy socjalni sporządzili
3 karty informacyjne (również tylko u osób korzystających z pomocy finansowej
MOPS-u).
Od 10 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Zarząd Zasobu Komunalnego zgłosił do
MOPS 3 913 osób – w tym okresie sporządzono 3 323 karty informacyjne, w których
pracownicy socjalni oceniali sytuację materialną wskazanych osób. Natomiast Spółka
„Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.” od 13.06.2008r. do dnia dzisiejszego zgłosiła 1 361
osób, a kart informacyjnych sporządzono 814.
Przeprowadzono:
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami, w trzech
postępowaniach przetargowych, na łączną kwotę 421 977,33 zł;
- postępowanie przetargowe na szerokopasmowe łącza internetowe dla 28 lokalizacji
MOPS;
- uruchomienie aplikacji do Obsługi Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej;
- zakończenie wdrożenia nowego systemu finansowo-księgowego OTAGO;
- przystosowanie aplikacji dziedzinowych do eksportu danych do systemu f-k OTAGO;
- uruchomienie systemu bankowości internetowej: iPKO Biznes;
- przystosowanie aplikacji dziedzinowej: Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych do elektronicznego eksportu tytułów wykonawczych
do UMW;
- przeszkolenie 88 użytkowników w zakresie obsługi systemu informatycznego POMOST
std;
- likwidację i utylizację wyeksploatowanego sprzętu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje łącznie 69 nieruchomościami w tym:
Liczba
nieruchomości

Właściciel nieruchomości

Tytuł prawny

48

Gmina Wrocław

trwały zarząd

7

Gmina Wrocław

umowa -użyczenie

1

Gmina Wrocław

na podstawie aktu
notarialnego

6

Spółdzielnia Mieszkaniowa

umowa najmu

1

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

umowa najmu
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4

1

1

Od osób fizycznych
Koleje Państwowe – Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami
we Wrocławiu
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego

umowa najmu

umowa najmu

Umowa najmu

Sekcja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nadzorowała w 2012 r.
pracę 32 organizacji pozarządowych prowadzących następujące zadania:
- Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy typu B,
- Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy typu A,
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego,
- Organizowanie i prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- Prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki dla dzieci,
- Prowadzenie zespołu mieszkań chronionych,
- Organizowanie i prowadzenie zespołu mieszkań chronionych dla kobiet matek
z dziećmi oraz kobiet w ciąży,
- Organizowanie i prowadzenie Zespołu Ognisk Wychowawczych,
- Prowadzenie całodobowych domów pomocy społecznej,
- Organizowanie i prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej dla osób
starszych z deficytem pamięci,
- Organizowanie i prowadzenie schronienia, łaźni i magazynów wydających odzież dla
osób bezdomnych posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gminie Wrocław,
- Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn,
- Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach
wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z Gminy
Wrocław oraz prowadzenie magazynów przekazujących żywność lub odzież
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz osób najuboższych,
- Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Środki łącznie przekazane organizacjom w 2012r. i podlegające rozliczeniu przez Sekcję
wynosiły:
- 6 374 853 zł - zadania własne Gminy,
- 2 315 698 zł - zadania zlecone Gminy,
- 17 669 136 zł - zadania własne Powiatu,
- 344 000 zł - zadania zlecone Powiatowi.
Od dnia 22 listopada 2012 r. otwarta jest całodobowa Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
przebywających na terenie gminy Wrocław prowadzona na zlecenie Miasta Wrocław przez
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie. Ogrzewalnia
jest usytuowana przy ul. Małachowskiego 11. Osoby korzystające z Ogrzewalni mogą
skorzystać z ciepłego napoju, toalety, krzesła lub ławki. Średnio dziennie z Ogrzewalni
korzysta 75 osób.
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Złożone Wnioski o dotację na realizacje działań dofinansowanych ze środków krajowych lub unijnych – MOPS jako Wnioskodawca lub Partner
Wnioskodawca

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Kwota dotacji
(zł)

Grupa docelowa

Zakres projektu

Wrocław
Miastem
Aktywnych

Klienci MOPS: osoby
bezrobotne,
nieaktywne zawodowo
i zatrudnione
korzystające ze
świadczeń pomocy
społecznej
(542 osoby)

Realizacja zadań
w zakresie aktywnej
integracji, pracy
socjalnej, działań
o charakterze
środowiskowym,
wypłaty zasiłków

4 761 904,76

4 261 904,76

179-osobowa grupa, w
tym: 74 opiekunów z
rodzin zastępczych, 99
dzieci/młodzieży
będącej w rodzinach
zastępczych

Celem projektu jest
poprawa jakości
opieki zastępczej we
Wrocławiu poprzez
wsparcie dzieci i
opiekunów z rodzin
zastępczych
(warsztaty
psychoedukacyjne,
grupy wsparcia,
zajęcia
ogólnorozwojowe,
konsultacje
psychologiczne)

46 000,00

36 000,00

28 osób kandydaci do
pełnienia funkcji
rodzinnej pieczy
zastępczej

Poprawa realizacji
zadań z zakresu
rodzinnej pieczy
zastępczej we
Wrocławiu poprzez
przeprowadzenie
szkoleń dla
kandydatów do
pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
zawodowej i nie
zawodowej oraz do
prowadzenia
rodzinnego domu
dziecka.

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Razem do celu
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Gmina
Wrocław
(MOPS)

Ogólna kwota
projektu (zł)

Tytuł

Postaw na
rodzinę! rozwój
rodzinnej
pieczy
zastępczej we
Wrocławiu

Jednostka Kontraktująca/
nazwa programu/
termin złożenia dokumentacji
aplikacyjnej

Partnerzy/
Organizacje współuczestnikczące

Sposób
załatwienia

Brak

pozytywny

Brak

pozytywny

Brak

pozytywny

Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy (DWUP)
PO KL, Priorytet VII,
Poddziałanie 7.1.2.
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
PCPR (projekt systemowy)

Fundacja PGNiG

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
14 889,80

7 444,90

RESORTOWY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY I
SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ na rok 2012

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Wrocławski
asystent
rodziny

Gmina
Wrocław
(MOPS)
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Świadczenia na
rzecz
wrocławskiej
rodzinnej
pieczy
zastępczej

2 asystentów rodziny
20 rodzin
korzystających ze
wsparcia MOPS,
w których występują
problemy opiekuńczo –
wychowawcze

Cel ogólny: Poprawa
realizacji zadań z
zakresu opieki i
wychowania dziecka
umieszczonego w
rodzinnej pieczy
67 dzieci przyjętych do
zastępczej we
wrocławskich rodzin
Wrocławiu w 2012
zastępczych
roku poprzez wypłatę
świadczeń
związanych z
potrzebami
przyjmowanego do
rodziny dziecka
288 osób bezdomnych
przebywających na
terenie Wrocławia

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Od
bezdomności do
transdomności i
samodzielności

Budowanie systemu
wspierania rodziny
przeżywającej
trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczych,
poprzez:
- zatrudnienie
asystentów rodziny,
- wspieranie rodziny
poprzez konsultacje i
działania o
charakterze
edukacyjnym

Przedstawiciele
wrocławskich instytucji
i organizacji
pozarządowych
związanych z
problematyką
wykluczenia
społecznego i
integracji

Cel ogólny:
Przetestowanie oraz
analiza skuteczności
wybranych
standardów usług
modelu GSWB, tj.
streetworking, praca
socjalna,
mieszkalnictwo,
partnerstwo na rzecz
osób bezdomnych na
terenie Gminy
Wrocław

67 437,00

52 500,00

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
RESORTOWY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY I
SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ na rok 2012

Brak

pozytywny

Brak

pozytywny

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
83 080,00

78 463,00

RESORTOWY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY I
SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ na rok 2012

Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich
PO KL, Priorytet I

999 815,00

999 815,00

Konkurs ogłoszony w ramach
projektu „Tworzenie
i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji
społecznej” Zadanie 4 –
„Działania w zakresie
standaryzacji pracy
z bezdomnymi. Opracowanie
Gminnego Standardu
Wychodzenia z Bezdomności
(GSWB)” – II etap

Towarzystwo
Pomocy im. św.
Brata AlbertaKoło Wrocławskie
Stowarzyszenie
„PLUS MINUS”
Stowarzyszenie
Pomocy
Wzajemnej im.
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego

negatywny

Testowanie
Modelu
współpracy ops,
pup i
organizacji
pozarządowej w
celu realizacji
Dolnośląski
usługi integracji
Związek
społecznoOrganizacji
zawodowej,
Pozarządowypracowanego
wych „WROS”
przez WRZOS w
ramach
projektu
„Modelowy
system na
rzecz integracji
społecznej”
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Polskie
Towarzystwo
Walki z
Testowanie
Kalectwem Modelu
TWK, Oddział
współpracy ops,
Wojewódzki
pup i
we Wrocławiu
organizacji
pozarządowej w
celu realizacji
usługi integracji
społecznozawodowej,
wypracowanego
przez WRZOS w
ramach
projektu
„Modelowy
system na
rzecz integracji
społecznej”

Osoby korzystające z
pomocy MOPS oraz
PUP we Wrocławiu:
młodzież do 25 roku
życia oraz kobiety,
które nie podjęły
zatrudnienia po
urodzeniu dziecka

Osoby korzystające z
pomocy MOPS oraz
PUP we Wrocławiu,
niepełnosprawne,
w tym 50+

Cel projektu:
wzrost jakości i
efektywności usług
świadczonych przez
podmioty integracji
społecznozawodowej dla osób
wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym poprzez
przetestowanie we
Wrocławiu Modelu
współpracy ośrodka
pomocy społecznej,
powiatowego urzędu
pracy i organizacji
pozarządowej

Cel projektu:
wzrost jakości i
efektywności usług
świadczonych przez
podmioty integracji
społecznozawodowej dla osób
wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym poprzez
przetestowanie we
Wrocławiu Modelu
współpracy ośrodka
pomocy społecznej,
powiatowego urzędu
pracy i organizacji
pozarządowej

PO KL, Priorytet I
Zatrudnienie
i integracja społeczna,
nie dotyczy

nie dotyczy

negatywny
Konkurs ogłoszony w ramach Miejski Ośrodek
projektu WRZOS pn.
Pomocy
„Modelowy system na rzecz Społecznej
integracji społecznej”

PO KL, Priorytet I
Zatrudnienie
i integracja społeczna,
nie dotyczy

nie dotyczy

Powiatowy Urząd
Pracy,

Powiatowy Urząd
Pracy,
negatywny

Konkurs ogłoszony w ramach Miejski Ośrodek
projektu WRZOS pn.
Pomocy
„Modelowy system na rzecz Społecznej
integracji społecznej”

Gmina
Wrocław
(MOPS)

BUMERANG

100 - osobowa grupa
dzieci i młodzieży w
wieku od 5 do 17 roku
życia - wychowanków
placówek opiekuńczowychowawczych

Gmina
Wrocław
(MOPS)

364
Przemoc –
jestem na NIE

Pracownicy służb
zajmujących się
problemem przemocy
w rodzinie - ok. 160
osób
Mieszkańcy Gminy
Wrocław: ofiary,
sprawcy, świadkowie
przemocy w rodzinie

Cel ogólny:
zmniejszenie ryzyka
wykluczenia
społecznego
wychowanków
wrocławskich
placówek
opiekuńczowychowawczych.
Działania:
- zajęcia edukacyjne
(kurs pływania,
szkółka
rękodzielnicza, itp.)
- wyjścia
edukacyjnokulturalne
- festyn integracyjny
Celem projektu jest
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
we Wrocławiu
poprzez:
- kampanię
informacyjną
- badania
socjologiczne
- szkolenia i
superwizje dla kadr
instytucji
realizujących
działania związane z
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

-

78 233,00

Fundusz Darowizn Fundacji
ORANGE

-

obszar: Edukacja
(wyrównywanie szans
edukacyjnych/ wykorzystanie
nowych technologii w
edukacji)

-

67 433,00

-

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

125 000,00

100 000,00

RZĄDOWY PROGRAM
OGRANICZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI I
ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”
Obszar działania:
Przemoc w rodzinie

-

-

Wspólnota
Robocza
Związków
Organizacji
Socjalnych

„Model
kontraktacji
usług
społecznych”

Grupa użytkowników:
Pracownicy
samorządowi
oraz pracownicy ngo’s
Grupa odbiorców:
klienci zlecanych usług
społecznych

Wypracowanie
Modelu ułatwiającego
kontraktowanie usług
publicznych w sferze
społecznej

1 980 774,08

1 980 774,08

(MOPS 0,00)

(MOPS 0,00)

CRZL
PO KL, Priorytet V Dobre
rządzenie, Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego
sektora, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu
obywatelskiego

Wrocławski Park
Wodny S.A.,
Wrocławski Klub
Sportowy Śląsk
Wrocław,
Dolnośląska Izba
Rzemieślnicza,
Teatr Polski,
Wrocławskie
Centrum Sportu,
Hippiki i
Rekreacji

negatywny

Wydział
Edukacji,
Pogotowie
Ratunkowe,
Sąd Okręgowy,
Sąd Rejonowy
(W-w -Krzyki),
Stowarzyszenie
Pomocy AKSON,
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Prokuratura
Okręgowa,
Komenda
Miejska Policji

negatywny

Gmina Wrocław
(MOPS)
negatywny
MOPS Zielona
Góra

USŁUGI SOCJALNE
W 2012 r. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) zapewniało opiekę
dla 2 396 mieszkańców Wrocławia średniomiesięcznie, w tym opiekę całodobową
w domach pomocy społecznej dla 643 mieszkańców średniomiesięcznie, dzienną opiekę
w miejscu zamieszkania dla 1 590 klientów średniomiesięcznie i dzienną opiekę
w ośrodkach wsparcia dla 163 klientów średniomiesięcznie. Podopiecznymi są osoby,
które uzyskały uprawnienia do określonej formy pomocy społecznej decyzją
administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach powyższych zadań podejmowano na rzecz mieszkańców i klientów pracę
z zakresu terapii zajęciowej, w tym terapii poprawiającej sprawność ruchową i
psychofizyczną oraz wspierającą rozwój kulturalno-oświatowy. Działania terapeutyczne
obejmowały także zaspokajanie potrzeb kontaktu oraz kształtowania poczucia wspólnoty
nie tylko w ramach poszczególnych placówek, ale także ze środowiskiem lokalnym,
w tym organizowane były spotkania parafialne, z dziećmi i młodzieżą z wrocławskich
placówek oświatowych. Wartością dodaną MCUS jest możliwość realizacji oferty
terapeutycznej jednocześnie dla mieszkańców domów pomocy społecznej, klientów
dziennych domów pomocy społecznej oraz zainteresowanych klientów usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
W ramach dokumentu „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na
rok 2012” zaplanowano następujące zadanie: Wzmocnienie opieki instytucjonalnej
na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W ramach tego zdania
przewidziano dwa przedsięwzięcia: numer 102 i numer 105.
Zakres przedsięwzięcia numer 102 obejmował:
- prace przygotowawcze związane z budową nowego pawilonu domu pomocy
społecznej
dla
90
mieszkańców
wraz
z
zagospodarowaniem
terenu
przy ul. Karmelkowej 25/27, wykonanie małej architektury w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Karmelkowej 25/27 (zagospodarowanie terenu, w tym: budowa
boisk, amfiteatru, fontanny, dróg wewnętrznych, aranżacja terenów zielonych)
- wykonanie małej architektury w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68
(zagospodarowanie terenu, w tym: budowa boisk, dróg wewnętrznych, pomieszczeń
magazynowych, aranżacja terenów zielonych).
Realizacja:
- Prace przygotowawcze związane z budową nowego pawilonu przy ul Karmelkowej nie
zostały zrealizowane w 2012r.–tymczasowa rezygnacja z projektu-środki finansowe
nie zostały zaplanowane w WPI na 2012r. i na kolejne lata.
- Wykonanie małej architektury w DPS przy ul Karmelkowej nie było możliwe w 2012r.
z powodu niezapisania środków finansowych w WPI na 2012r.-aktualnie w WPI środki
zostały zaplanowane na lata 2013-2015-ograniczono zakres inwestycji.
- Wykonanie małej architektury w DPS przy ul. Rędzińskiej 66/68 w 2012r. nie zostało
zrealizowane z powodu niezapisania środków na ten cel w WPI (środki zostały
rozdysponowane na inne inwestycje: między innymi przebudowę Dziennego Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 37/1 w 2012r.-zrealizowano przebudowę
tego ośrodka wsparcia-przedsięwzięcie nr 105).
Zakres przedsięwzięcia numer 105 obejmował: przebudowę dziennych domów
pomocy społecznej przy ul. Żeromskiego 37/1, ul. Komuny Paryskiej 11, Skwierzyńskiej
23/2-likwidacja barier architektonicznych oraz przystosowanie lokali w szczególności do
potrzeb osób z zespołem dementywnym (dzienne ośrodki wsparcia przy ul. Żeromskiego i
ul. Komuny Paryskiej).
Realizacja:
- Zakończono przebudowę Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Żeromskiego 37/1. Dzienny ośrodek wsparcia funkcjonuje w nowej formule
od dnia 01 września 2012 r. Oficjalne otwarcie nowego ośrodka odbyło się dnia
15 października 2012 r. z udziałem klientów ośrodka oraz zaproszonych gości.
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-

Ośrodek przeznaczony jest dla 26 klientów, dla których zapewniona jest opieka przez
10 godzin dziennie.
Nie zostały zapisane środki finansowe w WPI na 2012r. na przebudowę
Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Skwierzyńskiej 23/2.
Nie zostały zapisane środki finansowe w WPI na 2012r. na przebudowę
Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Komuny Paryskiej 11

SPOTKANIA I KONFERENCJE W MCUS
W listopadzie na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 miało miejsce
posiedzenie Wrocławskiej Rady do Spraw Seniorów. Dokonano krótkiej prezentacji
działalności MCUS. Po pytaniach i dyskusji Członkowie Rady zwiedzili Dom Pomocy
Społecznej, a następnie przystąpili do pracy w Radzie.
W grudniu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 odbyła się prezentacja
działalności MCUS w ramach wizyty studyjnej kierowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej województwa podlaskiego. Temat wizyty: "System wsparcia osób
niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego". Uczestnicy wizytowali
trzy domy pomocy społecznej (przy ul. Mącznej 3, Kaletniczej 8 i Karmelkowej 25) oraz
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 37/1.
W listopadzie MCUS uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski
Ośrodek Polityki Społecznej w ramach kampanii „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
starszych”. Z dużym uznaniem spotkały się prezentowane przez MCUS dobre praktyki
w pracy z seniorami w zakresie aktywizacji społecznej. Szczgólnym zainteresowaniem
cieszyły się te działania aktywizacyjno-terapeutyczne realizowane przez MCUS, które
udowadniały, że streotyp postrzegania możliwości osób starszych można przezwyciężyć.
Ciekawym elementem prezentacji było również wystąpienie mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 oraz wystawa prac mieszkańców i klientów MCUS.
W ramach współpracy ponadnarodowej z inicjatywy Fundacji „Aktywny Senior” na terenie
MCUS w lipcu odbyło się spotkanie z założycielem niemieckich ośrodków BeneVit.
Na spotkaniu została przedstawiona działalność MCUS oraz omawiano kwestie dotyczące
mieszkańców zarówno MCUS jak i ośrodków BeneVit. W grudniu na terenie Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 gościliśmy także dwuosobową delegację
z Niemiec związaną zawodowo z osobami starszymi, angażującą się w problemy osób
starszych, inicjującą programy na rzecz poprawy bytu osób starszych w społeczeństwie.
Na spotkaniu omówione zostały zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej
w Polsce oraz system pomocy dla osób starszych w Polsce i w Niemczech.
TELEWIZYJNY KLUB SENIORA
Nadawany w okresie Świat Bożego Narodzenia w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Wrocław
(TVP3) odcinek programu „Telewizyjny Klub Seniora” w całości nagrywany był w Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25. Program, prowadzony przez panią Marię
Bierską i pana Marka Łyczkowskiego, przybliżył widzom życie mieszkańców tego Domu.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
W MCUS funkcjonują następujące domy pomocy społecznej:
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie
chorych przy ul. Mącznej 3,
- Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Rędzińskiej 6668,
- Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Karmelkowej
25,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Kaletniczej
8.
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STANDARYZACJA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
-

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) dom pomocy społecznej
świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych
potrzeb osób w nim przebywających-mieszkańców. Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej domy pomocy społecznej, które nie osiągają
obowiązującego
standardu,
były zobowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2010
r. Standaryzacja pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości usług, ale też ma
wymierny wpływ na koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.
Wszystkie domy pomocy społecznej funkcjonujące w MCUS uzyskały standard
w wymaganym terminie (do końca 2010 r.).

Uzyskanie i utrzymanie standardu pozwoliło na otrzymanie w 2012 r. dotacji
z budżetu Państwa dla czterech domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 4 623 780
zł.
ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC I ZMIANA TYPU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W pierwszym kwartale 2012r. podjęto działania w celu zwiększenia liczby miejsc
oraz zmiany typu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 na typ dla osób
w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz uzyskano
30 dodatkowych miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Od dnia 01 kwietnia
nastąpiły przyjęcia nowych mieszkańców na nowoutworzone miejsca. Zmiana typu tego
Domu Pomocy Społecznej była konieczna z uwagi na to, że wśród osób oczekujących na
umieszczenie w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia istnieje większe
zapotrzebowanie na miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Liczba mieszkańców w poszczególnych DPS w latach 2007-2012
2008
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ

Liczba
miejsc

2009

Stan
faktyczny

Liczba
miejsc

2010

Stan
faktyczny

Liczba
miejsc

Stan
faktyczny

2011
Liczba
miejsc

2012

Stan
faktyczny

Liczba
miejsc

125

DPS dla osób w
podeszłym wieku
oraz przewlekle
somatycznie chorych
przy ul. Mącznej 3

125

DPS dla osób
przewlekle
psychicznie chorych
przy ul. Kaletniczej 8

100

100

100

95,52

100

93,75

94

DPS dla osób
przewlekle
somatycznie chorych
przy ul. Rędzińskiej
66-68

188

188

188

187,25

188

164,75

DPS dla osób
przewlekle
somatycznie chorych
przy ul.
Karmelkowej 25

224

224

224

192,35

225

173,33

125

125

119,16

125

101,09

125

(I-III.
2012)

(I-III.
2012)

155

154,67

94

94

93,83

159

158,58

159

158,50

236

233,7

236

236

125

123,4
(IV-XII.
2012)
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Stan
faktyczny

(IV-XII.
2012)

614

(I-III.
2012)

SUMA

637

637

637

594,28

638

533

614

613,33
(I-III.
2012)

609,68
644

(IV-XII.
2012)

643

(IV-XII.
2012)

Liczba mieszkańców w czterech domach pomocy społecznej w latach 2007-2012 w stosunku
do liczby miejsc

KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA
Budżet domów pomocy społecznej w 2012 r. wyniósł 25.541.227 zł
Wykonanie budżetu w domach pomocy społecznej w 2012r.
Dom Pomocy
Społecznej

Wykonanie
budżetu
2012
(zł)

DPS MĄCZNA 3
Rozdział 85202
DPS
KARMELKOWA 25
Rozdział 85202
DPS REDZIŃSKA
66-68
Rozdział 85202
DPS KALETNICZA
8
Rozdział 85202
Średnio wykonanie

Odpłatność
mieszkańca
(zł)

Dotacja
Wojewody
(zł)

5 528 500

1 722 031

808 459

9 021 750

2 381 729

6 422 400

3 813 440

Liczba
mieszkańców
średniomiesięcz
nie

Koszt
jednego
mieszkańca
miesięcznie
(zł)

Koszt Gminy Wrocław
z pomniejszeniem
odpłatności i/lub
dotacji wojewody na
jednego mieszkańca
miesięcznie (zł)∗

147,25

3 128,75

1 696,67

1 590 655

236

3 185,65

1 782,97

1 335 314

1 063 563

185,50

3 376,66

2 115,42

662 849

1 161 103

93,83

3 386,71

1 766,93

3250,21

1843,74

budżetu na mieszkańca w czterech domach pomocy
społecznej

∗ W tabeli nie uwzględniono pomniejszenia o wpłaty za pobyt wnoszone przez małżonka,
wstępnych, zstępnych lub innych osób za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – dane
nie są dostępne w MCUS.

W 2012 r. porównaniu do 2011 r. dotacja Wojewody zmniejszyła się o 8%. Odpłatność
mieszkańców wzrosła średnio o 12%, wykonanie budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
wzrosło o 1,8%, natomiast rzeczywisty koszt Gminy Wrocław (z pomniejszeniem dotacji
Wojewody i odpłatności mieszkańców) spadł o 33,64% (w roku 2011 wynosił
2.464,08 zł).
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Koszt utrzymania w domu pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
oznacza kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania
mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na
remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę
miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych
miesiącach roku poprzedniego, w domu.
W związku z powyższym miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2012r.
znajduje odpowiednie odzwierciedlenie w średnim miesięcznym koszcie
utrzymania mieszkańca określonym na rok 2013, niemniej jest on podwyższony
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (na rok 2012 wynosił 2,8%). Średni koszt
utrzymania mieszkańca na 2013r. (oparty na wydatkach w 2012r.) w czterech
domach pomocy społecznej wzrósł o 1,65% w stosunku do kosztu określonego
na 2012r.
Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w latach 2008-2012 obliczony
do zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy
Lp.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Społecznej
1
2
3
4

dla osób w podeszłym wieku
oraz przewkleke somatycznie
chorych przy ul. Mącznej 3
dla osób przewlekle
somatycznie chorych
przy ul. Rędzińskiej 66-68
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
przy ul. Kaletniczej 8
dla osób przewlekle
somatycznie chorych
przy ul. Karmelkowej 25

Średni miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca

3 382 zł

3 930 zł

3 828

3 739 zł

3 190 zł∗

3 200 zł

3 091 zł

3 811 zł

3 565

3 425 zł

3 437 zł∗

3 529 zł

2 904 zł

3 742 zł

3 549

3 318 zł

3 241 zł∗

3 510 zł

3 188 zł

3 745 zł

4 056

3 594 zł

3 257 zł∗

3 301 zł

3 141 zł

3 807 zł

3 751 zł

3 519 zł

3 281
zł∗

3 385 zł

∗ Korekta kosztu w sprawozdaniu, tj. zgodna z zarządzeniem nr 4075/12 Prezydenta Wrocławia
z dnia 19.03.2012r.
Koszt utrzymania mieszkańca (średnia z czterech dps) na lata 2008-2013

369

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

MIESZKAŃCÓW

W

POSZCZEGÓLNYCH

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych.
Podstawowe informacje dotyczące mieszkańców domów pomocy społecznej
DPS dla osób
w podeszłym
wieku
oraz
przewlekle
somatycznie
chorych
przy ul.
Mącznej 3

DPS dla osób
przewlekle
somatycznie
chorych
przy ul.
Rędzińskiej
66-68

DPS dla osób
przewlekle
somatycznie
chorych
przy ul.
Karmelkowej
25

DPS dla osób
przewlekle
psychicznie
chorych
przy ul.
Kaletniczej 8

147,25

158,50

236

93,83

76,13%
23,87%

42%
58%

51,69%
47,45%

38,54%
61,46%

82,44

71,29

79,55

61,24 lata

103

100

100

88

Najmłodszy mieszkaniec/mieszkanka

26

27

22

20

Zgony

37

34

34

8

Przyjęcia nowych mieszkańców

80

33

39

7

Rezygnacja

13

1

4

0

Zakres danych

Liczba mieszkańców
średniomiesięcznie
Procent kobiet i mężczyzn wśród
mieszkańców
Średnia wieku mieszkańców
Najstarszy mieszkaniec/mieszkanka

W wyniku interwencyjnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta,
realizowanych w związku ze zgłoszeniem Pogotowia Ratunkowego, przyjęto do Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 trzech klientów wymagających całodobowej
pomocy, z powodu niemożliwości zapewnienia ciągłości całodobowej opieki
środowiskowej.
Wszystkim
potrzebującym
zapewniono
szczególne
wsparcie
psychologiczne oraz zaspokojono ich potrzeby opiekuńcze, wspomagające i bytowe
na poziomie obowiązującego standardu.
ZADANIA OPIEKUŃCZE I DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
Realizowano działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca,
koordynowanego przez pracowników pierwszego kontaktu, po rozpoznaniu potrzeb
mieszkańca
z
uwzględnieniem
jego
stanu
zdrowia
w
ramach
zespołów
interdyscyplinarnych. Mieszkańcy domów pomocy społecznej byli objęci całodobową
opieką personelu w zakresie opieki higienicznej i pielęgancji. Zadania z zakresu
długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz pielęgniarskiej opieki środowiskowej
realizowały podmioty zewnętrzne finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach wizyt domowych realizowanych w domu pacjenta (w tym wypadku w domu
pomocy społecznej) mieszkańcy mieli możliwość skorzystania ze świadczeń
psychiatrycznych, neurologicznych, a także ze świadczeń logopedycznych. Mieszkańcy
domów pomocy społecznej mieli zapewniony dostęp do psychologów oraz zapewniony
dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów.
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Podstawowe informacje dotyczące mieszkańców DPS

Zakres danych

DPS dla osób
w podeszłym
wieku
oraz
przewlekle
somatycznie
chorych
przy ul.
Mącznej 3

DPS dla osób
przewlekle
somatycznie
chorych
przy ul.
Rędzińskiej
66-68

DPS dla osób
przewlekle
somatycznie
chorych
przy ul.
Karmelkowej
25

DPS dla osób
przewlekle
psychicznie
chorych
przy ul.
Kaletniczej 8

23
24
22
22
64
41
29
85
646
153
143

22
56
11
21
46
83
24
49
389
56
114

51
111
19
11
44
133
52
51
619
103
473

6
4
3
0
81
11
1
82
186
44
35

3850

3415

3985

893

545

556

735

672

3

38

1

5

osoba leżąca
wózek inwalidzki
Sposób poruszania
chodzik
się mieszkańca
laska/kule
samodzielny
0-40
Kwalifikacja
pielęgniarska 41-60
skala Barthel
61-100
Konsultacje i badania specjalistyczne
Hospitalizacje
Interwencje pogotowia ratunkowego
Internista,
Wizyty lekarzy
świadczone na miejscu specjalista
w DPS
Psychiatra
Liczba interwencji
policji

Domy pomocy społecznej, zgodnie z obowiązkiem zapisanym w ustawie o pomocy
społecznej, pokrywały opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.). Średnie miesięczne dofinansowanie do leków na jednego
mieszkańca wyniosło 16 zł i było wyższe niż w 2011 r. o 37,50%. Na tak znaczny
spadek dopłaty miała wpływ głównie reforma systemu dofinansowywania leków dla osób
ubezpieczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (większe obciążenie finansowe
po stronie mieszkańców, wprowadzenie zamienników leków).
Zapewnienie wyżywienia
Całodobowe wyżywienie dla mieszkańców domów pomocy społecznej zapewniała kuchnia
centralna w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25, z której są przywożone
posiłki do pozostałych domów. Ponadto mieszkańcy mają stały dostęp do podstawowych
produktów żywnościowych w tak zwanych kuchenkach oddziałowych.
Średnia dzienna stawka żywnościowa na jednego mieszkańca (całodzienne
wyżywienie) wyniosła 8,45 zł.
Zestawienie wydanych posiłków w 2012r.
Dom Pomocy Społecznej

Śniadanie

dla osób przewlekle somatycznie chorych przy
ul. Karmelkowej 25
dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle
somatycznie chorych przy ul. Mącznej 3
dla osób przewlekle somatycznie chorych przy
ul. Rędzińskiej 66-68
dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul.
Kaletniczej 8

ŁACZNIE wydanych posiłków
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Obiad

Kolacja

84 686

84 686

84 683

51 941

51 924

51 938

57 335

57 323

57 335

33 171

33 162

33 171

227 133

227 095

227 127

Domy
pomocy
społecznej
posiadają
certyfikat
bezpieczeństwa
żywności
i żywienia oraz wprowadzony system HACCP gwarantujący Dobre Praktyki Higieniczne.
DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I REHABILITACYJNE
Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. rok
2012 został ustanowiony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej (ERAOSiSM). W związku z tak określonym rokiem tematycznym
wybrane wydarzenia aktywizacyjne i intergracyjne organizowane przez MCUS uzyskały
prawo do działania pod szyldem ERAOSiSM.
Działania w ramach ERAOSiSM
Lp
1.
2.

3.

4.

Nazwa
wydarzenia
„Seniorzy
dzieciom”
„Brave Kids” –
występ
dziecięcych grup
artystycznych
„Parki
wrocławskie
miejscem
rekreacji dla
seniora”
Turniej Gry w
Tysiąca

Cel/opis
Integracja międzypokoleniowa
Integracja międzypokoleniowa,
poznawanie kultur świata.
Aktywizacja seniorów oraz
podtrzymanie sprawności
fizycznej. Wydarzenie cykliczne o
charakterze sportoworekreacyjnym.
Aktywizacja i integracja
dolnośląskich środowisk
senioralnych.
Aktywizacja mieszkańców o
obniżonej sprawności
psychoruchowej przy
wykorzystaniu różnorodnych form
i technik terapeutycznych.
Aktywizacja i integracja społeczna
seniorów oraz podtrzymanie
sprawności fizycznej.

5.

Impreza
terapeutyczna –
„W świecie
kwiatów”

6.

Turniej Gry w
Boule

7.

„XVII
Ogólnopolski
Turniej
Szachowy”

Aktywizacja i integracja środowisk
senioralnych.

8.

„Piknik rodzin”

Integracja międzypokoleniowa,
nawiązywanie i podtrzymywanie
więzi rodzinnych i przyjacielskich.

9.

10.

„Dni Kultury
Francuskiej”

Aktywizacja poprzez edukację.

„Historyczna
podróż
multimedialna z
przewodnikiem”

Edukacja i aktywizacja
mieszkańców i klientów MCUS.

Jednostki MCUS
biorące udział w
wydarzeniu
Mieszkańcy DPS, ul.
Mączna 3
•
•

Mieszkańcy DPS
Klienci Dziennych
DPS

•
•

Mieszkańcy DPS
Klienci Dzienne
DPS
Klienci usług
opiekuńczych

•

Liczba
uczestni
ków
35
100

80

Mieszkańcy DPS

50

Mieszkańcy DPS

140

•
•

Mieszkańcy DPS
Klienci Dziennych
DPS

50

•
•

Mieszkańcy DPS
Klienci Dziennych
DPS

50

Mieszkańcy DPS, ul.
Kaletnicza 8
•
•
•
•
•

100

Mieszkańcy DPS
Klienci Dziennych
DPS
Klienci usług
opiekuńczych

80

Mieszkańcy DPS
Klienci Dziennych
DPS

40

Na rzecz mieszkańców podejmowane były na bieżąco działania aktywizacyjne
i terapeutyczne, zgodnie z harmonogramami działań w poszczególnych domach pomocy
społecznej.
Prowadzono
działalność
socjalną,
terapeutyczno-opiekuńczą
oraz rehabilitacyjną, mającą na celu podtrzymanie aktywności psychofizycznej.
Propagowane
były
różnorodne
formy
rekreacji
i
czynnego
wypoczynku.
Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez MCUS można zaliczyć:
- Dni Kultury Chińskiej,
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Dni Kultury Francuskiej,
recital piosenek Edith Piaf,
IV Turniej w Bule Soft,
II Turniej gry w Bule– Doublety,
III Turniej gry w bule– triplety– III edycja,
XII Turniej Gry w tysiąca,
XVIII Ogólnopolski Turniej Szachowy Domów Pomocy Społecznej,
VIII Turniej Warcabowy o pucha Dyrektora MCUS,
Klub Kibica –Euro 2012,
Uroczystość Konstytucji 3-Maja,
wycieczki autokarowe: do Skansenu Wsi Opolskiej, do Krzeszowa, do Marcinowa,
do Henrykowa, do Bagna-Osoli, do Polanicy,
- wycieczki na grzyby do pobliskich lasów,
- wyjazdy do instytucji kultury,
- rekreacja we wrocławskich parkach (w tym Nordic Walking).
Szczególnym
zainteresowaniem
mieszkańców
cieszyły
się
organizowane
bale: karnawałowy i andrzejkowy.
W miarę możliwości realizowano spotkania integrujące mieszkańców różnych domów
pomocy społecznej, także spoza Wrocławia, oraz zapewniano uczestnictwo mieszkańców
w wydarzeniach kierowanych do starszej społeczności celem integracji ze środowiskiem
lokalnym. W tym zakresie głównie podejmowano działania integracyjne z dziećmi
i młodzieżą. Warto wymienić kilka tych wydarzeń:
- występ chóru „Canta Marie” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19,
- występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26– spektakl „Krzyż”,
- Występ młodzieży z LO nr 1–spektakl „Jan Paweł II– życie i twórczość”,
- występy chóru „Echo”, chóru „Familia”, chóru „Marzenie”,
- współpraca Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka uwieńczona wspólnym
spektaklem,
- aktywny udział MCUS oraz mieszkańców domów pomocy społecznej we wrocławskich
Dniach Seniora oraz „Marszu Kapeluszy”,
- występy „Teatrzyku przy stoliku”,
- występ grup dziecięcych spoza naszego kraju w ramach festiwalu Brave Kids,
- wyjazd mieszkańców na zawody sportowe „Baszta” do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Żmigrodzie.
-

Liczba zorganizowanych wydarzeń, imprez i wyjść w poszczególnych DPS (tabela nie prezentuje
liczby codziennych zajęć terapeutycznych prowadzonych z mieszkańcami)
DPS dla osób w
DPS dla osób
DPS dla osób
podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie przewlekle somatycznie
przewlekle somatycznie
chorych
chorych
chorych
przy ul. Rędzińskiej 66przy ul. Karmelkowej
przy ul. Mącznej 3
68
25

60

57

95

DPS dla osób
przewlekle psychicznie
chorych
przy ul. Kaletniczej 8

101

Pracownicy Zespołu Terapii Ruchowej prowadzili usprawnianie ruchowe mieszkańców,
wykonując zabiegi fizjoterapeutyczne oraz stosując inne formy terapeutyczne–nauczanie
i doskonalenie czynności codziennych, nauczanie i doskonalenie poruszania się,
indywidualizacja form terapeutycznych w zależności od stanu zdrowia mieszkańca.
Prowadzono poranną gimnastykę, a także dogoterapię (na terenie Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Karmelkowej 25).
Liczba wykonanych świadczeń fizjoterapeutycznych w porównaniu do 2011r. znacznie się
zwiększyła, np. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 o ok. 32%, w Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 o ok. 12%, w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Kaletniczej 8 o ok. 3.5%.
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USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Usługi opiekuńcze w ramach systemu pomocy
społecznej przysługiwały osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają wsparcia lub osobom w rodzinie, którym rodzina nie była w stanie tej
pomocy zapewnić. Realizowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, zgodnie z indywidualnymi decyzjami administracyjnymi
otrzymanymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z usług opiekuńczych najczęściej
korzystały osoby w wieku poprodukcyjnym, niepełnosprawne, długotrwale chore. Były to
osoby zarówno samotne, jak i posiadające rodzinę. Zakres świadczonych usług był
dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów. Klientów samotnie gospodarujących
odnotowano 1 021, natomiast w rodzinie 1 343. Usługi opiekuńcze świadczono
dla 2 326 osób (narastająco), w tym 2 osoby korzystały ze specjalistycznych usług
opiekuńczych (w ramach zadań gminy) oraz dla 38 osób świadczono specjalistyczne
usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach zadań zleconych). Łącznie
usług świadczono dla 2 364 osób (narastająco). Średniomiesięcznie usługi
świadczono dla 1590 klientów. W skali 2012r. zrealizowano w zadaniach własnych 995
665 godzin (w tym 115 587 godzin zrealizowano w soboty, niedziele i święta),
w zadaniach zleconych 30 877 godzin. Średniomiesięcznie liczba zrealizowanych godzin
wyniosła: zadania własne gminy 82 972 godzin, zadania zlecone 2 573 godzin.
Budżet usług opiekuńczych (zadania własne i zlecone) w 2012 r.
RODZAJ USŁUG –
zadanie
własne/zadanie
zlecone

USŁUGI
OPIEKUŃCZE
Rozdział 85228
zadania własne

USŁUGI. OPIEK.
DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI
PSYCH. Rozdział
85228 zadania
zlecone

Wykonanie
budżetu 2012
(zł)

12 060 998,82

555 786

Odpłatność
klienta
(zł)

Dotacja
wojewody
(zł)

2 396 714,23

-

37 902,26 555 786,00

Liczba klientów
średniomiesięcz
nie

1 590

30

Koszt w
przeliczeniu na
jednego klienta
średniomiesięcz
nie (zł)

Koszt Gminy
Wrocław z
pomniejszeniem
odpłatności na
jednego klienta
średniomiesięcznie
(zł)

632,13

506,51

1 543,85

-

W porównaniu do 2011r. wzrosła liczba godzin usług opiekuńczych w ramach zadań
własnych o 19 474 godziny (2%). Wzrosła też liczba godzin usług specjalistycznych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 1.476 godzin (5%). Nadal odczuwalny był wzrost
liczby godzin usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta (zrealizowano 115.587
godzin usług, co stanowi wzrost o 11,86% w stosunku do 2011 r.).
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Liczba godzin usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z
zaburzeniami psychicznymi zrealizowanych w soboty, niedziele i święta w latach 2007-2012

Struktura klientów pod względem skali Barthel kształtowała
A– 352 osób, B– 1423 osoby, C– 589 osób.
Usługi zrealizowano u 1705 kobiet oraz 659 mężczyzn.

się

następująco:

Struktura klientów ze względu na wiek
Wiek w latach (przedziały)

Liczba
klientów

1
do 11

12
do 15

16
do 21

22 do
38

39
do 49

50
do 59

60
do 64

65
do 74

75
do 79

80
do 89

90
do 99

Pow.
99 lat

8

7

9

33

61

199

188

337

510

829

175

8

Wynagrodzenie opiekunek realizujących usługi opiekuńcze u klienta w 2012r. wynosiło:
9 zł brutto za dni powszednie, 11 zł brutto za dni wolne od pracy, 15 zł brutto za
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Średnia miesięczna liczba godzin wypracowana przez jedną opiekunkę: 140 godzin.
Średnie miesięczne wynagrodzenie jednej opiekunki wyniosło: 1.316 zł brutto.
Fluktuacja opiekunek realizujących usługi opiekuńcze u klienta
Fluktuacja pracowników
Nowo przyjęci
pracownicy

Pracownicy zwolnieni

213

216

Średniomiesięczne
zatrudnienie

Średniomiesięcznie
zatrudniano (nowi
pracownicy)

611

18

Organizacją usług opiekuńczych i kontrolą usług w terenie zajmowało się 9 osób
na stanowisku samodzielnego referenta (koordynatorki), 3 pracowników o kwalifikacjach
pielęgniarskich, a w miesiącach drugiej połowy roku dodatkowo 3 trzech pracowników
o kwalifikacjach pielęgniarskich oraz 3 organizatorów usług. Usługi w terenie świadczyło
(średniomiesięcznie) 611 osób pełniących obowiązki opiekunki domowej. Praca
opiekunek poddawana była systematycznej kontroli. W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono ich 1.358 (potwierdzone w zeszytach wizytacji klientów przez
koordynatorki) i 1.614 (pielęgniarki). Pielęgniarki udzielały również instruktażu z zakresu
sprawowanej opieki zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami
opieki pielęgniarskiej. Ponadto pielęgniarki pomagały opiekunkom w wykonaniu zabiegów
higienicznych i zleconej przez lekarza pielęgnacji, sporządzały katalogi usług.
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W analizowanym okresie pielęgniarki zrealizowały 2 986 wizyty u klientów (nie zastano
w miejscu zamieszkania 247 klientów), sporządziły 1 104 katalogi usług.
Czynności pracowników DUO w terenie - zestawienie
Czynności
pracowników DUO
Wprowadzenie nowo
zatrudnionej opiekunki
do domu klienta
Kontrola jakości
realizacji usług
Pomoc opiekunce w
wykonaniu
niezbędnych zabiegów
higienicznych i
zleconej przez lekarza
pielęgnacji
Zapewnienie opieki
klientowi po wypisie ze
szpitala
Wprowadzenie
opiekunki do domu
klienta w przypadku
realizacji nowych
decyzji
Dotyczące zadłużenia
klienta z tytułu
odpłatności
INNE np: rozpoznanie
nowego środowiska
oraz potrzeb klienta,
interwencje z
pracownikiem
socjalnym,
pisemne potwierdzenie
rezygnacji z pomocy w
formie usług,
kontrola stanu zdrowia
klienta po wypisie ze
szpitala, kontrola
czystości, wznowienie
usług, zmiana
opiekunki, zastępstwo.
SUMA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RAZEM

17

11

7

8

10

7

14

11

10

26

11

19

151

91

78

177

66

108

78

120

86

183

285

212

130

1614

0

0

0

0

3

2

6

6

1

3

6

7

34

2

0

0

0

0

2

3

0

1

1

0

1

10

69

62

67

43

71

59

52

57

32

86

135

71

804

1

0

0

0

0

0

1

1

0

4

0

0

7

29

38

11

29

44

20

26

27

44

37

32

29

366

209

189

262

146

236

168

222

188

271

442

396

257
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AKTYWIZACJA KLIENTÓW I WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zewnętrznymi,
m.in.:
- wytypowano 229 klientów usług do udziału w projekcie Szlachetna paczka,
z czego 91 klientów zadeklarowało chęć uczestnictwa,
- wytypowano 41 klientów usług i poinformowano o możliwości skorzystania z oferty w
zakresie świadczeń logopedycznych w domu pacjenta,
- zainteresowani klienci usług opiekuńczych oraz ich opiekunowie uczestniczyli
we Wrocławskich Dniach Seniora 2012 m.in. w „Marszu kapeluszy” na wrocławskim
Rynku,
- chętni klienci usług skorzystali z zaproszenia LO Nr 10 na spektakl przygotowany
przez młodzież,
- chętni klienci usług wzięli udział w organizowanych przez MCUS programach
w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej (uczestnictwo w wydarzeniach: Parki wrocławskie miejscem
rekreacji dla seniorów, Dni Kultury Francuskiej),
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-

-

-

-

zakwalifikowani klienci usług korzystali ze wsparcia dla osób przewlekle
i nieuleczalnie chorych przebywających w środowisku domowym oraz ich rodzin
programu „W domu najlepiej”,
zainteresowani klienci usług skorzystali z bezpłatnych szczepień przeciw grypie
w ramach oferty dla seniorów realizowanej przez Wrocławskie Centrum Zdrowia,
pracownicy Działu Usług Opiekuńczych współpracowali ze Stowarzyszeniem
Św. Wincentego a’ Paulo przy Parafii Św. Anny, dzięki któremu zorganizowano zbiórkę
rzeczy dla poszczególnych klientów wymagających wsparcia (m.in. pampersy, pościel,
ręczniki),
pracownicy Działu Usług Opiekuńczych uczestniczyli w Branżowym Forum
Zawodowym Zawodów Medycznych i Zabezpieczenia Społecznego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu przedstawiając sposób rekrutacji opiekunów,
możliwości zatrudnienia, wymagania stawiane potencjalnym kandydatom,
pracownicy Działu Usług Opiekuńczych stale współpracowali ze wszystkimi komórkami
organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ekumeniczną Stacją Opieki,
pielęgniarkami POZ, Zespołem Opieki Paliatywnej przy Dolnośląskim Centrum
Onkologii przy ul. Hirszfelda i innymi instytucjami w miarę potrzeb.

REALIZACJA DYŻURÓW INTERWENCYJNYCH
W ramach dyżurów interwencyjnych pracownicy dyżurowali w soboty, niedziele i święta
na wypadek nagłego zgłoszenia Pogotowia Ratunkowego, co do konieczności podjęcia
opieki i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta.
W ramach dyżurów interwencyjnych podjęto:
- 16 interwencji, z czego 4 osoby wymagały wsparcia opiekunki w dniu dyżuru,
- 7 osób zostało objętych pomocą w formie usług opiekuńczych na dalszy okres.
PROJEKT „WROCŁAWSKIE STANDARDY USŁUG OPIEKUŃCZYCH”
Od czerwca 2011r. w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
prowadzono prace nad projektem „Wrocławskie standardy usług opiekuńczych”.
Uczestniczono m.in. w tworzeniu założeń projektu– stworzono podstawowy dokument
regulujący
zasady
funkcjonowania
usług
opiekuńczych
we
Wrocławiu,
wraz z dokumentacją szczegółową. Prace nad projektem realizowane były
|z uwzględnieniem przygotowań do wrocławskiego Programu „SENIOR”. W 2012r.
wdrażono elementy projektu ukierunkowane na podnoszenie jakości usług w ramach
posiadanych środków. Zorganizowano zebranie połączone ze szkoleniem teoretycznym
opiekunek, dotyczące zasad funkcjonowania pomocy społecznej, usług opiekuńczych,
procedur postępowania, ochrony danych osobowych. W szkoleniu uczestniczyło
265 opiekunek. Przeprowadzono szkolenia praktyczne dla opiekunek– przeszkolono
147 opiekunek z zakresu pielęgnacji i higieny oraz umiejętności praktycznych. Szkolenia
przeprowadzono na terenie domów pomocy społecznej Miejskiego Centrum Usług
Socjalnych we Wrocławiu, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami
niesamodzielnymi wykwalifikowanych pracowników MCUS. Wprowadzano pilotażowo
Indywidualny Plan Wsparcia Klienta. Zmodyfikowano standardy postępowania osób
wykonujących czynności opiekuńcze na rzecz klientów w miejscu zamieszkania
oraz wdrożono procedury dla organizatorek usług. Prowadzono prace nad projektem
uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (uchwała
weszła w życie). Przedstawiono klientom usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
ofertę ośrodka wsparcia Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 37/1.
Od października uruchomiono numer telefonu dla klientów i opiekunek w związku
z koniecznością zapewnienia ciągłości opieki w dni wolne od pracy (w ramach dyżurów
interwencyjnych)-udzielono wyjaśnień i wsparcia 7 klientom usług w dni wolne
od pracy. Przygotowano i przekazano informację klientom nt. potencjalnej możliwości
korzystania z cateringu MCUS.
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ANKIETA DOTYCZĄCA JAKOŚCI USŁUG
Przeprowadzono
ankietę
zadowolenia
z
usług
wśród
klientów
usług
(200 anonimowych ankiet). Wyniki ankiety za 2012r. są porównywalne z wynikami
ankiety za 2011r. Celem działań w 2012r. był wzrost jakości usług szczególnie w zakresie
czynności pielęgnacyjnych, czynności higienicznych oraz w kontakcie z otoczeniem.
Wedle wyników ankiety wzrost zadowolenia dla tych czynności (liczba odpowiedzi TAK)
nastąpił odpowiednio o 0,63%, 1%, 4,11% w stosunku do 2011 r.
Wyniki ankiety w zakresie zadowolenia z realizacji określonych czynności opiekuńczych

l.p.

Rodzaj
czynności
wykonywanych
na rzecz klienta

Katalog
usług
/zakres
ustalony z
klientem
tak

1.

2.

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

Zakupy
Przygotowywanie
posiłków przez
opiekunkę
śniadanie
obiad
kolacja
Prace porządkowe
Czynności
pielęgnacyjne
Czynności
higieniczne
Opłacanie
rachunków
Kontakt z
otoczeniem
(spacery)
Wizyty lekarskie,
realizacja recept
Załatwianie spraw
urzędowych

nie

Czy jest Pani /Pan zadowolona ze świadczonych usług w
wymienionym zakresie?

tak

suma
odpowi
edzi

nie
wiem

nie

procent

169

98,82%

0,59%

nie
wiem
1%

1

129

99,22%

0%

1%

0

1
2

61
104
36
151

100 %
99,04%
100%
98,68%

0%
0%
0%
0%

0%
1%
0%
1%

88

-

-

88

100%

0%

0%

-

97

-

-

97

100%

0%

0%

92

-

92

-

-

92

100%

0%

0%

61

-

61

-

-

61

100%

0%

0%

122

-

122

-

-

122

100%

0%

0%

102

1

-

103

99,03%

0,97%

0%

169

-

167

1

1

129

-

128

-

61
104
36
151

-

61
103
36
149

88

-

97

103

-

tak

nie

W ciągu roku wpłynęło 6 skarg na realizację usług (50% mniej niż w 2011r.), w tym
4 były nieuzasadnione, 2 częściowo zasadne.
WSPARCIE DZIENNE– ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Zrealizowano zadania opiekuńczo-terapeutyczne dla osób starszych o zmniejszonej
sprawności psychofizycznej w następujących dziennych ośrodkach wsparcia działających
w ramach Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej:
-

Dzienny
Dzienny
Dzienny
Dzienny

Dom
Dom
Dom
Dom

Pomocy
Pomocy
Pomocy
Pomocy

Społecznej,
Społecznej,
Społecznej,
Społecznej,

ul.
ul.
ul.
ul.

Skwierzyńska 23/2,
Kościuszki 67,
Komuny Paryskiej 11,
Żeromskiego 37/1.

Wszystkie dzienne domy posiadają od 2009r. „Certyfikat Miejsca Przyjaznego
Seniorom” nadawany przez Wrocławskie Centrum Seniora działające w ramach Centrum
Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu.
Wśród osób korzystających z usług dziennych domów były osoby posiadające świadczenia
emerytalne, rentowe bądź zasiłki socjalne. W 2012r. średnia wieku wśród klientów
wynosiła 76 lat, takie osoby stanowią 90%. Pozostałe 10% to osoby do 65 roku życia
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ze schorzeniami psychosomatycznymi. Klienci obsługiwani są przez 16- osobowy zespół.
Wśród klientów dziennych dps 63% stanowiły kobiety, a 37% mężczyźni (wzrost
udziału mężczyzn o 7% w stosunku do 2011r. i odpowiedni spadek udziału kobiet).
Dane liczbowe dotyczące klientów dziennych domów pomocy społecznej

Liczba miejsc

Liczba
wydanych
decyzji

Liczba
klientów
korzystających średnio
na miesiąc

Liczba klientów
korzystających z
bezpłatnego
pobytu

ul. Kościuszki 67

40

48

39

4

ul. Komuny Paryskiej 11

65

79

57

9

ul. Skwierzyńska 23/2

45

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej

ul. Żeromskiego 37/1

26

Razem

46

40

2

I-III.
2012

IX-XII.
2012

I-III.
2012

IX-XII.
2012

I-III.
2012

IX-XII.
2012

35

24

35

19

3

3

180

196

163

21

Każdy klient dziennych domów pomocy społecznej posiadał decyzję administracyjną z
indywidualnym naliczeniem odpłatności za pobyt zależnym od wysokości dochodu klienta.
Średnia wysokość ustalonej odpłatności w 2012r. wyniosła 88 zł miesięcznie.
GORĄCY POSIŁEK W DZIENNYCH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Posiłki były przygotowywane w kuchni centralnej w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Karmelkowej 25 i dowożone samochodem przystosowanym do przewozu
posiłków przez pracownika na stanowisku kierowcy. Dzienne domy pomocy
społecznej
posiadają
certyfikat
bezpieczeństwa
żywności
i
żywienia
oraz wprowadzony system HACCP gwarantujący Dobre Praktyki Higieniczne.
Liczba posiłków wydanych w dziennych domach pomocy społecznej w roku narastająco
Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Liczba wszystkich
posiłków wydanych
narastająco w roku 2012

Liczba posiłków
wydanych klientom
zwolnionym
z odpłatności w 2012

7226
11594
8418

607
1443
456

ul. Kościuszki 67
ul. Komuny Paryskiej 11
ul. Skwierzyńska 23/2

946

2136

ul. Żeromskiego 37/1

(śniadanie,
obiad,
podwieczorek)

136

30 320

Razem

(śniadanie,
obiad,
podwieczorek)

192

2 834

BUDŻET DZIENNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykonanie
budżetu 2012

Odpłatność
klienta/
mieszkańca

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej

Liczba
miejsc

Koszt
jednego
miejsca

Koszt jednego
miejsca z
pomniejszeniem
odpłatności

ul. Kościuszki 67
1 426 871 zł

142 528 zł

ul. Komuny Paryskiej 11

150

526,18 zł

456,06 zł

26

816,46 zł

669,34 zł

ul. Skwierzyńska 23/2
ul. Żeromskiego 37/1
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DZIAŁALNOŚĆ AKTYWIZACYJNA
Tematem przewodnim w zakresie aktywizacji klientów było hasło „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Poza stacjonarnymi działaniami terapeutycznymi oraz działanością
kulturalno-oświatową szczególny nacisk położono na aktywizację ruchową. Wiele działań
wpisywało się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Klienci dziennych ośrodków wsparcia wzięli udział w cyklu spotkań
pod hasłem „Parki wrocławskie miejscem rekreacji dla seniora”. Podczas spotkań
zorganizowano spacery Nordic Walking z instruktorem, grę w boule, flopss. Klienci brali
również udział w spływach kajakowych po Odrze. Na terenie wszystkich dziennych
domów pomocy społecznej organizowana była raz w tygodniu „Poranna Gimnastyka
Seniora”. Organizowano również spotkania z dziećmi, we współpracy z lokalnymi
jednostkami oświatowymi. Do oferty programowej Zespołu Dziennych Domów Pomocy
Społecznej dołączono zajęcia terapeutyczne w zakresie treningu umysłu i pamięci.
Klienci mieli możliwość oglądania występów artystycznych przygotowywanych
przez amatorskie zespoły kabaretowe seniorów. Dzięki współpracy z instytucjami
kulturalnymi Wrocławia klienci, mogli korzystać z tańszych lub darmowych wejść na
różne wydarzenia kulturalne w mieście. Instruktor kulturalno-oświatowy i terapeuta
zajęciowy organizowali spotkania okolicznościowe, jak również prowadzono różnorodne
zajęcia świetlicowe, dostosowane do potrzeb i zainteresowań klientów (np. gry stolikowe,
zabawy taneczne, gry towarzyskie, prace plastyczne różnorodnymi technikami).
Dane liczbowe dotyczące udziału klientów w organizowanych wydarzeniach i imprezach
Dzienny dom pomocy społecznej

Liczba
zorganizowanyc
h imprez/
wydarzeń

Liczba
uczestniczących
klientów
narastająco

Średnia liczba
uczestników
w wydarzeniu

ul. Kościuszki 67

65

1127

17,34

ul. Komuny Paryskiej 11

67

1167

17,42

ul. Skwierzyńska 23/2

67

1140

17,01

ul. Żeromskiego 37/1

37

553

14,95

236

3 987

16,89

Wskaźnik Zespołu Dziennych DPS 2011
rok na potrzeby budżetu zadaniowego

Wzrosła w stosunku do lat poprzednich liczba organizowanych imprez, wyjść, działań na
rzecz klientów dziennych domów pomocy społecznej, a jednocześnie wzrósł wskaźnik
uczestnictwa naszych klientów w poszczególnych wydarzeniach. Wynika z tego,
iż działania mobilizujące przynoszą skutek i systematycznie wzrasta aktywność
klientów dziennych domów pomocy społecznej.
WSPARCIE SPECJALISTYCZNE
W ramach realizacji zadania terapeutyczno-opiekuńczego do dyspozycji klientów
dziennych domów pomocy społecznej byli psycholodzy, którzy przyjmowali
zainteresowanych klientów dziennych domów pomocy społecznej w wyznaczone dni, dwa
razy w miesiącu. W ramach tej współpracy były organizowano cieszące się dużym
zainteresowaniem pogadanki, poradnictwo indywidualne oraz spotkania grupowe.
W każdym dziennym domu realizowane były również cykliczne spotkania edukacyjne
z pracownikami o kompetencjach pielęgniarskich.
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PROJEKT ZMIAN W ZESPOLE DZIENNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Celem zmian jest zapewnienie osobom starszym– mieszkańcom Wrocławia usług
świadczonych w dziennych domach na dotychczasowym poziomie ze szczególnym
uwzględnieniem osób starszych z deficytem pamięci lub innymi chorobami wieku
senioralnego, wymagającym stałej dziennej opieki. W 2012r. przeprowadzono
przebudowę oraz zmieniono funkcję Dziennego DPS przy ul. Żeromskiego 37/1,
w ramach Programu „SENIOR”. Przebudowa trwała do końca lipca, a jej zakres
obejmował generalny remont obiektu przystosowując go do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Odnowiono również elewację kamienicy w części użytkowanej przez
Dzienny Dom Pomocy Społecznej od strony ulicy Żeromskiego. Od września ośrodek
wsparcia jest przystosowany do zapewnienia stałej (od poniedziałku do piątku) dziennej
opieki 26 osobom dorosłym niesamodzielnym (także poruszającym się na wózkach
inwalidzkich) w godzinach od 6.30 do 17.30. W celu realizacji zadań zakupiono samochód
typu bus, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, tym samym zapewniając
możliwość korzystania z przewozu wraz z opieką osobom niesamodzielnym. W ośrodku
zapewnione jest wyżywienie uwzględniające normy żywieniowe: śniadanie, obiad
i podwieczorek. W ośrodku zapewniona jest specjalistyczna opieka (opiekunowie
medyczni oraz terapeuta zajęciowy/fizjoterapeuta), świadczone są usługi opiekuńcze
i wspomagające, polegające na aktywizowaniu klientów i podnoszeniu ich sprawności
fizycznej, intelektualnej oraz integracji klientów ze środowiskiem lokalnym. Oficjalne
otwarcie ośrodka odbyło się w październiku 2012r. przy udziale zaproszonych gości,
klientów, rodzin klientów oraz mediów. Informacje na temat Dziennego Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Żeromskiego 37/1 ukazały się w programach informacyjnych w radio
i telewizji (m.in. Telewizji Dolnośląskiej TeDe), a także na stronach internetowych:
http://www.radiorodzina. pl/wiadomosci/5061/
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/51,35771,12675824.html?i=0
http://www.wroclaw.pl/dzienny_dom_pomocy_spolecznej_na_nowo.dhtml
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/678249,wroclaw-po-remoncie-otwarto-dzisdom-pomocy-spolecznej-na,id,t.html?cookie=1
REALIZACJA BUDŻETU MCUS
Plan i wykonanie budżetu w podziale na rozdziały
Rozdział

Plan

Wykonanie

W tym dotacja
z budżetu
Państwa

W tym wpływy
z odpłatności
mieszkańców
lub klientów∗

85202 PW

25 541 227 zł

25 494 117,44 zł

4 623 780 zł

6 101 922,28 zł

85203 GW

1 043 725 zł

1 035 079,86 zł

-

142 528,30 zł

85228 GW

12 096 475 zł

12 060 998,82 zł

-

2 396 714,23 zł

555 786 zł

555 786 zł

555 786 zł

37 902,26 zł

39 237 213 zł

39 145 982,12 zł

5 179 566 zł

8 679 067,07 zł

85228 GZ
RAZEM

∗ Wpływy z odpłatności nie uwzględniają wpłat małżonka, wstępnych, zstępnych lub innych osób za
pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – dane nie są dostępne w MCUS.

Zadania realizowane przez MCUS z zasady są odpłatne, niemniej mieszkańcy i klienci są
zwolnieni z odpłatności na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej lub
aktów miejscowych (uchwał Rady Miejskiej Wrocławia).
Oprócz wpływów z odpłatności dochody pochodzą między innymi z najmu i dzierżawy
powierzchni lub pomieszczeń.
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Wpływy z dochodów
Rozdział

DOCHÓD Z TYTUŁU

Kwota

85202

Odpłatności za pobyt w domach pomocy
społecznej

85202

Najmu i dzierżawy

6 101 922,28 zł
212 128,71 zł

85202

Czynszów

13 709,28 zł

85202

Sprzedaży mediów dla ZZK, obiadów i rozmów
telefonicznych

31 990,64 zł

85202

Należności z lat poprzednich, odsetek

19 826,55 zł

85203

Odpłatności za pobyt w dziennych domach
pomocy społecznej

85228 GW

Odpłatności za usługi opiekuńcze

85228 GZ

Odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

142 528,30 zł
2 396 714,23 zł
37 902,26 zł

Razem

8 956 722,25 zł

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
Czynności windykacyjne w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji odnoszą
się do tych mieszkańców lub klientów, którzy otrzymali decyzję administracyjną
określającą należność do zapłaty (decyzje wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
Ewidencja dłużników ujmowała 96 klientów, z tego nowych spraw
wprowadzonych w 2012r. było 19. Dotyczyły one klientów usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania.
Niektóre sprawy z poprzednich lat będą dalej realizowane w roku 2013 (4 sprawy
z 2010r. i 1 sprawa z 2011r.).
W 2012r. zostało rozpoczętych i zakończonych 8 spraw, co odpowiada spłacie
długu w sumie na kwotę 893,25 zł. Ponadto cztery sprawy dotyczące jednego
dłużnika zostały zakończone, jednak została wydana nowa decyzja łączna (ustalająca
dług na kwotę 8767,92 zł) i rozkładająca ten dług na 24 raty.
Wysokość długu z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za usługi
opiekuńcze w 2012r.
Liczba
dłużników
na
31.12.2012r.

Na
Na
31.12.2010r. 31.12.2011r.

Spłacone
kwoty
długu
w 2012 r.

Dług
pozostawiony
Odroczono Umorzono Zmarło
po
zmarłych

DUO

10

13 653,36

26 264,07

3 886,48

2 038,56

-

6

4 934,38

DPS

5

6 963,46

3 713,07

3 250,39

-

-

2

6 024,40

15

20 616,82

29 977,14

7136,87

2 038,56

-

8

10 958,78

Razem

CENTRUM INFORMACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO
DZIAŁANIA SKIEROWANEGO ŚRODOWISKA WROCŁAWSKICH SENIORÓW
WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA
Wrocławskie Centrum Seniora w swoim założeniu i misji stanowi płaszczyznę szybkiej
wymiany informacji pomiędzy oferentami usług opiekuńczych, a ich odbiorcami. Jednym
z najważniejszych zadań Centrum Seniora, jest pozyskiwanie informacji o ofercie
skierowanej do seniorów przez firmy, instytucje, organizacje. Z drugiej strony,
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wiadomości te są w przystępnej formie przekazywane najstarszym mieszkańcom miasta.
W założeniu Wrocławskiego Centrum Seniora podejmowane działania na rzecz seniorów
mają charakter trwały i powtarzalny. Działania stałe WCS na rzecz aktywizacji osób
powyżej 60 roku życia to, wspieranie seniorów i koordynowanie działań wielu organizacji,
działających na rzecz osób starszych oraz w szczególności:
- Prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów i tematycznych portali
informacyjnych www.seniorzy.wroclaw.pl, Opieka Info, Info Senior, Senior Sztuka.
Portale prowadzone są przez wolontariuszy (w tym uczniów Gimnazjum 29 ),
seniorów i pracowników Centrum. Portale cieszą się sporym zainteresowaniem.
Liczba odsłon to ok. 12 tys. w skali miesiąca. Osobiście punkt informacyjny
odwiedza dziennie średnio 20-40 osób zainteresowanych ofertą skierowaną
dla seniorów. Z porad telefonicznych (porady udzielane w ramach „Telefonu Seniora”)
korzysta dziennie średnio kilkadziesiąt osób.
- We Wrocławskim Centrum Seniora działają dodatkowo Punkty Konsultacyjne
dla seniorów, z porad których miesięcznie średnio korzysta ok. 100 osób. Punkty
oferują pomoc w następującym zakresie: Klub Seniora Wolontariusza– dla każdego
seniora, który chciałby pomagać innym, Punkt Porad Prawnych– darmowe porady
z zakresu wszelkich spraw prawnych, Punkt poradnictwa z zakresu ustawy o pomocy
społecznej, gdzie informacji mogą uzyskać również seniorzy z dysfunkcją słuchu,
Punkt porad z zakresu organizacji imprez turystycznych– dla wszystkich, którzy
chcieliby zorganizować wycieczkę po Dolnym Śląsku, ale nie do końca wiedzą jak to
zorganizować i gdzie jechać, Punkt Klubu Aktywnego Seniora– propozycje aktywnego
spędzania czasu, Punkt informacyjny Wrocławskiego Integracyjnego Klubu
Kajakowego KAPOK– spędzanie w sposób aktywny czasu na wodzie i w kajaku.
- We Wrocławskim Centrum Seniora 2 razy w miesiącu swoje dyżury pełnią członkowie
Rady ds. Seniorów.
- Aktualizacja bazy Klubów Seniora– (obecnie 70 klubów) oraz bazy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku– (10 placówek); udzielanie im merytorycznego, logistycznego
wsparcia. W ciągu 4 lat wzrost liczby Klubów Seniora z 24 do 70 i UTW
z 2 do 10 placówek.
- Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów,
oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje firmy (np. o warsztatach,
kursach, spotkaniach). Na naszej stronie www.seniorzy.wroclaw.pl zamieszczamy
na bieżąco informacje dotyczące podejmowanych w mieście działań i inicjatyw
skierowanych do osób starszych. Chcemy również wypromować Kluby Seniora, które
nie są aktywne w sieci i stwarzamy możliwość zamieszczania zdjęć i relacji z ich
spotkań i zajęć. Na stronie www.kartaseniora.wroclaw.pl seniorzy odnajdą informacje
na temat aktualnej listy partnerów i ofert w ramach programu Wrocławska Karta
Seniora. W tym roku udostępniliśmy dwie kolejne strony, poświęcone Wrocławskiej
Radzie ds. Seniorów oraz Wrocławskiej Akademii Międzypokoleniowej.
Umożliwiają one szybszy przepływ informacji i wzmacniają wizerunek miasta
Wrocławia-przyjaznego aktywizacji seniorów i międzypokoleniowości.
- Program ,,Miejsca Przyjazne Seniorom” jest innowacyjnym działaniem na skalę
całego kraju. Wrocławskie Centrum Seniora honoruje miejsca szczególnie przyjazne
osobom starszym. Mowa o takich, które wolne są od barier komunikacyjnych,
architektonicznych lub mają specjalną ofertę dla osób po 60 roku życia. Każde z nich
otrzymuje certyfikat miejsca przyjaznego Seniorom. Do tej pory certyfikat Miejsca
Przyjaznego Seniorom otrzymało już ponad 50 instytucji, w tym szkoły, centra
kultury, biblioteki, kawiarnie i inne. Z racji zainteresowania Programem firm
i organizacji spoza terenu miasta Wrocław, rozszerzyliśmy obszar działań na całą
Polskę. Od 2012 roku o certyfikat mogą ubiegać się miejsca, które
nie tylko są przyjazne seniorom, ale oferują również atrakcyjne zniżki dla uczestników
programu Wrocławska Karta Seniora.
- Wrocławska Karta Seniora-innowacyjny program Wrocławskiego Centrum Seniora,
skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających we Wrocławiu. Dzięki
uczestniczeniu w programie Wrocławskiej Karty Seniora, Seniorzy mogą korzystać
z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich.
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Program ten ma na celu zaktywizowanie jak największej liczby osób starszych
poprzez możliwość wyboru atrakcyjnej oferty z uwzględnieniem zainteresowań
i potrzeb seniorów. Do tej pory do Programu przyłączyło się już około 45 Partnerów
z różnych dziedzin (kultura, rekreacja, ruch, zdrowie, turystyka), a z ich ofert
korzysta ponad 7000 osób powyżej 60 roku życia.
Wrocławska Akademia Międzypokoleniowa-Program ten został zainicjowany
w bieżącym roku i doskonale wpisuje się w założenia Europejskiego Roku Aktywności
Osób
Starszych
i
Solidarności
Międzypokoleniowej.
Zajęcia
prowadzone
we Wrocławskiej Akademii Międzypokoleniowej mają na celu podniesienie kwalifikacji
seniorów, możliwość zdobycia przez nich nowych umiejętności a także możliwość
wyjścia z domu i spotykania się w gronie innych osób. W trakcie warsztatów
stosowane są metody aktywizacji osób starszych, dopasowane do ich kondycji
zdrowotnej na różnych etapach starzenia się. Odbiorcami projektu są Wrocławscy
Seniorzy w wieku 50 lat i więcej szukający możliwości kształcenia się i rozwoju, a
także młodzież gimnazjalna i studenci, którzy chcą nawiązać współpracę
międzypokoleniową. Łącznie w zajęciach oferowanych przez Wrocławska Akademię
Międzypokoleniową wzięło udział 220 osób a kolejne oczekują na następne zajęcia.
Promocja aktywności osób starszych w mediach-działając w ścisłej współpracy
z mediami staramy się walczyć z negatywnymi stereotypami i budować pozytywny
wizerunek osób starszych w społeczeństwie. Wykorzystujemy również kanały
medialne (strony internetowe, prasę lokalną i telewizję) do przekazywania informacji
jak najliczniejszej grupie odbiorców. Współpracujemy z Gazetą Wyborczą,
wraz z którą przygotowujemy comiesięczny dodatek dla seniorów ,,Pora dla
Seniora”, przeznaczony dla tych, którzy nie chcą spędzić emerytury w fotelu przed
telewizorem. Publikujemy artykuły w bezpłatnym miesięczniku: Czerwony Portfelik
Senior, chcąc tym samym dotrzeć do jeszcze szerszego grona osób starszych, nie
korzystających z Internetu. Finansujemy produkcję Telewizyjnego Klubu Seniora,
który emitowany jest przez TVP Oddział Wrocław (w 2012 sfinansowano produkcję
i emisję 15 odcinków). Informacje Wrocławskiego Centrum Seniora przekazywane są
również poprzez informacje zawarte w miesięczniku „Wrocławski Senior”
Pilotażowy Program Edukacji Społecznej na temat osób starszych
i procesu starzenia się „Miasto Pokoleń”–zrealizowany został w 3 przedszkolach,
3 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i jednym Zespole Szkół. Program
zakończony został ewaluacją i debatą podsumowującą.
Organizacja Dni Seniora– Wrocław 2012, które są świętem wszystkich
Wrocławskich Seniorów. W tym roku we współpracy z naszymi partnerami
zorganizowaliśmy wiele imprez uświetniających to święto. Były to imprezy, w których
chętnie uczestniczyli seniorzy z Wrocławia:
Marsz Kapeluszy- ok. 1000 osób
Targi senioralne- ok. 500 osób
Przegląd Chórów Senioralnych- ok. 300 osób
4. Bieg Seniora- ok. 100 osób
Rajd terenowy- ok. 40 osób
Dożynki działkowe- ok. 100 osób
Bal Seniora- ok. 150 osób
8. Forum Liderów Klubów Seniora w Krośnicach-ok. 70 osób
9. Wizyta dzieci i młodzieży z Wąsosza- ok. 40 osób
10. Koncert Fortepianowy- ok. 100 osób
11. Wieczór Poezji Seniora- ok. 30 osób
Współorganizujemy i uczestniczymy w wydarzeniach dla seniorów w mieście:
Projekt ,,Internet to praca”– bezpłatne szkolenie dla osób w wieku
50+ poszukujących pracy. W szkoleniach udział wzięło 12 seniorów;
Wrocławski Korowód Masek-organizowany wspólnie z Operą Wrocławską
– 50 seniorów;
Dzień Seniora w ZUSie- 700 seniorów skorzystało z porad;
Piknik Rodzinny w ramach Miesiąca Rodziny– stoisko WCS odwiedziło
ok. 500 seniorów;
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Projekt Partnerski z Teatrem Współczesnym „ W obronie godnej starości”
– 30 uczestników;
Weekend Seniora w Auchan we współpracy z Auchanem– 50 wystawców;
Szkolenie konsumenckie „Seniorze bądź świadomym konsumentem” dla 100
osób we współpracy z Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.
2 dniowa wizyta seniorów z Górnego Śląska, którzy odwiedzili Wrocławskie
Centrum Seniora w celu wymiany i doświadczeń z seniorami z Wrocławia.
Wspólnie ten czas spędziło około 120 osób.
DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PROWADZONYCH

PRZEZ

WROCŁAWSKIE

Celem zadania jest wspieranie działalności Klubów Seniora, a przez to przeciwdziałanie
poczuciu bezradności i osamotnienia wśród osób starszych poprzez integrację środowiska
seniorów i promowanie wśród nich aktywnego i zdrowego stylu życia oraz zmian postaw
osób starszych wobec starzenia się. W ramach zadania przeprowadzono następujące
działania:
- działania promujące zdrowy styl życia (zajęcia edukacji zdrowotnej, zajęcia
rehabilitacyjno-sportowe, konsultacje lekarskie, warsztaty z psychologiem);
- działania
integracyjne
(wspólne
spotkania
okolicznościowe,
wieczorki
taneczne, wycieczki edukacyjne, spotkania międzypokoleniowe);
- działania artystyczne, kulturalne (wernisaże, wystawy, występy chórów, wyjścia do
kina, teatru);
- działania samopomocowe;
- działania promujące zainteresowania seniorów;
- działania
edukacyjno-informacyjne
(prowadzenie
m.in.
porad
kulinarnych,
krawieckich, obsługi komputera i nowoczesnych narzędzi komunikacji);
- działania z zakresu poradnictwa w tym: poradnictwo socjalne, prawne,
psychologiczne;
- działania inspirujące i kreujące postawy twórcze;
- wykłady o różnej tematyce;
- szkolenia dla wolontariuszy z zakresu opieki nad ludźmi starszymi;
- działalność informacyjna na rzecz seniorów.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat Gmina Wrocław dofinansowuje średnio 23 Kluby Seniora
działające przy organizacjach pozarządowych rocznie.
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W 2012 roku dofinansowano 21 Klubów Seniora (dotację otrzymała 1 fundacja,
12 stowarzyszeń oraz 8 instytucji wyznaniowych). Należy do nich 2800 aktywnych
członków, jednak swoim zasięgiem (spotkania okolicznościowe, wycieczki, otwarte
wykłady i prelekcje) obejmują one około 10 000 osób starszych.

Wykres opracowano na podstawie materiałów Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

KLUBY SENIORA PROWADZONE PRZEZ WROCŁAWSKIE RADY OSIEDLA
Kluby Osiedlowe dla seniorów realizują program aktywizacji osób starszych, propagując
ideę edukacji przez całe życie. Dzięki prelekcjom i ćwiczeniom uczestnicy spotkań mają
szansę na odkrycie i zaspokojenie swoich potrzeb intelektualnych oraz rozwój
zainteresowań. Kluby seniora prowadzą liczne zajęcia między innymi lektoraty języka
angielskiego, techniki ćwiczenia pamięci i koncentracji, zajęcia z obsługi komputera
i Internetu. Zainteresowania kulturalne członków klubów pogłębiają wspólne wyjazdy do
kina, teatru opery czy filharmonii, umożliwiają poznawanie miejsc o wysokich walorach
zabytkowych i historycznych, jak również rozwijanie tradycji twórczości amatorskiej.
Ważną część spotkań obejmuje edukacja prozdrowotna, w tym spotkania
z psychologami, dietetykami, lekarzami różnych specjalności, wiele klubów oferuje
również gimnastykę i ćwiczenia rehabilitacyjne. Kluby prowadzone przy Radach Osiedli
docierają do blisko 2 300 osób. W 2012 roku dofinansowano 18 Klubów Seniora.
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UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
Celem działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest prowadzenie działalności
oświatowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stymulowanie rozwoju
osobowego oraz sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej słuchaczy,
upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, podejmowanie działań na rzecz ludzi
starszych i niepełnosprawnych, promowanie idei wolontariatu, krzewienie kultury
fizycznej oraz integracja międzypokoleniowa. W bieżącym roku dotację w wysokości
85 000 zł rozdysponowano stosownie do liczby słuchaczy pomiędzy 5 UTW (UTW
przy Uniwersytecie Ekonomicznym, UTW przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Uniwersytet
Otwarty przy Uniwersytecie Przyrodniczym oraz UTW przy Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu).

Liczba słuchaczy UTW dofinansowanych przez miasto od 2008 roku ma tendencję
wzrostową z około 800 osób w 2008 roku do około 1 340 osób w roku 2012.
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Słuchacze Uniwersytetów mają okazję uczestniczyć w bogatej ofercie programowej.
Ważne miejsce wśród zajęć zajmują warsztaty mające na celu oswajanie z technologią
informacyjną (warsztaty komputerowe dla osób z różnym poziomem zaawansowania,
warsztaty fotograficzne, warsztaty korzystania z Internetu). Warto zwrócić uwagę na
działania samopomocowe, które propaguje się w działających przy UTW sekcjach
wzajemnej pomocy. Idea wolontariatu jest jednym z elementów składowych działań
wrocławskich UTW np. wiele z zajęć tematycznych, lektoratów i zajęć sportowych
prowadzonych jest przez słuchaczy dla słuchaczy.
WROCŁAWSKIE KOLĘDOWANIE
II edycja projektu powstała w odpowiedzi na potrzebę kontynuacji współpracy
i integracji chórów zrzeszonych przy wrocławskich organizacjach senioralnych. Celem
zadania
jest
wzmocnienie
współpracy
pomiędzy
organizacjami
senioralnymi
oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej i pielęgnowanie tradycji wspólnego kolędowania.
W projekcie udział wzięło 100 osób z 7 wrocławskich chórów działających przy Klubach
Seniora, Uniwersytetach, Trzeciego Wieku oraz Radach Osiedla, które uczestniczyły
w
trzydniowych
warsztatach
śpiewu
oraz
dwóch
koncertach
w
tym
w koncercie finałowym na wrocławskim rynku. Szacuje się, że wydarzenia zgromadziły
około 150 widzów.
CHÓRY OSIEDLOWE
Chóry prowadzone przez Wrocławskie Rady Osiedla sprzyjają powrotowi do tradycji
spotykania się w ramach społeczności sąsiedzkiej, stają się alternatywą dla
dotychczasowego spędzania czasu zwłaszcza przez osoby starsze i samotne, sprzyjają
integracji międzypokoleniowej, przyczyniają się do wzrostu ogólnej wrażliwości na
sztukę. W 2012 roku dofinansowano działalność 4 chórów osiedlowych.
UPAMIĘTNIANIE
HISTORII
REPRESJONOWANYCH

WROCŁAWSKICH

KOMBATANTÓW

I

OSÓB

Cele programu realizowanego od 2010 roku to podtrzymywanie tradycji narodowej,
rozwój
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i
kulturowej,
integracja
międzypokoleniowa, edukacja społeczna i historyczna, budowanie tożsamości
mieszkańców Wrocławia, popularyzowanie wiedzy o mniej znanej historii Polski i miasta
Wrocławia z czasów II wojny światowej oraz okresu powojennego. Program w roku 2012
realizowały 2 organizacje związane ze środowiskiem członków Armii Krajowej
oraz środowiskiem Sybiraków. W ramach realizacji zadania wydane zostały dwa numery
biuletynu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej– w łącznym nakładzie 1000
egzemplarzy. Kontynuowany był również projekt czytelni kombatanta– mający na celu
opracowywanie zbiorów przekazywanych przez środowisko Sybiraków oraz organizowanie
spotkań tematycznych. Organizacje podjęły współpracę między innymi z odziałem
wrocławskim Instytutu Pamięci Narodowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli
oraz wrocławskimi szkołami.
PRZYGOTOWANIE
DOLNOŚLĄSKIEGO
KRAJOWEJ

SPOTKANIA
ŚWIĄTECZNEGO
OKRĘGU ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU

DLA
CZŁONKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII

Głównym celem projektu jest integracja środowiska kombatanckiego poprzez spotkanie
120 Weteranów Armii Krajowej z Wrocławia na wspólnej wieczerzy wigilijnej. Kolejnym
celem jest promocja wolontariatu poprzez uhonorowanie nagrodami grupy
wolontariackiej (30 osób), która wspiera najbardziej potrzebujących weteranów.
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DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
PRZYGOTOWANIE POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO KOMISJI MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH I ETNICZNYCH SEJMU RZECZPOSOLITEJ POLSKIEJ W DNIACH 22
I 23 CZERWCA 2012 R.
W ramach zadania zorganizowano:
- spotkanie w Synagodze pod Białym Bocianem z przedstawicielami mniejszości
żydowskiej (m.in.: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, Fundacja
Gesher, Fundacja Bente Kahan),
- spotkanie z przedstawicielami Niemieckiego Towarzystwo Kulturalno-Społecznego
we Wrocławiu oraz wizytację w Centrum Kultury Romskiej Stowarzyszenia Romów we
Wrocławiu "Romani Bacht" oraz w integracyjnej świetlicy dla dzieci prowadzonej w
ramach „Phagieras bariera–projektu na rzecz społeczności romskich Wałbrzycha,
Kłodzka i Wrocławia” Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji i Stowarzyszenia "Romani
Bacht",
- spotkanie z przedstawicielami Związku Ukraińców w Polsce Oddział Wrocław.
ORGANIZACJA POLSKO- NIEMIECKO- HISZPAŃSKIEJ KONFERENCJI N.T. METOD
PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI
W dniu 15 i 16 marca 2012 r. na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej odbyła
się konferencja „Razem silniejsi wobec dyskryminacji”. Podczas konferencji zrealizowano
następujące cele:
- Rozwój postaw demokratycznych i tolerancyjnych poprzez edukację oraz promocja
idei przeciwdziałania dyskryminacji poprzez edukację („education against
discrimination”); Prezentacja partnerów i metod poznanych w Niemczech i Hiszpanii w
ramach polsko-niemiecko-hiszpańskiego projektu „Education Against Discrimination”;
- Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń na płaszczyźnie europejskiej osób
i instytucji zajmujących się już przeciwdziałaniem dyskryminacji, włączenie do naszej
sieci nowych partnerów z Dolnego Śląska i z Polski;
- Promowanie współdziałania partnerów skupionych wokół wspólnej idei, w tym
współdziałania edukacji, biznesu i administracji lokalnej. Stworzenie płaszczyzny
do utworzenia sieci współpracy („klaster antydyskryminacyjny”);
- Podniesienie
kompetencji
specjalistów
zajmujących
się
przeciwdziałaniem
dyskryminacji oraz pracowników instytucji mających styczność z osobami
dyskryminowanymi, w szczególności przed Euro2012;
- Wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie tworzenia sieci kontaktów
i współpracy.
W konferencji udział wzięło ok. 80 osób zainteresowanych tematyką rozwoju postaw
demokratycznych i przeciwdziałania dyskryminacji. Ok. 70 osób wzięło udział
w warsztatach pogłębiających tę wiedzę. Podczas konferencji zaprezentowana została
idea projektu „Edukacja Against Discrimination”, doświadczenia, a w pogłębionych
warsztatach zeprezentowane zostały nowo poznane metody pracy (videoklipy, antibias w
dwóch warsztatach). Ponadto partnerzy z Hiszpanii i Niemiec mieli możliwość
uczestniczenia w sesji posterowej i bezpośrednich rozmów z lokalnymi partnerami
z Wrocławia i Dolnego Śląska. W trakcie Open Space powstało kilkanaście grup
dyskusyjnych i grup wymiany doświadczeń z udziałem uczestników z 4 krajów (Polska,
Niemcy, Hiszpania, Francja). W intensywnych rozmowach uczestniczyły osoby
z istniejącej już sieci, jak i osoby nowe, w tym grupa młodzieży z wrocławskich
i dolnośląskich szkół średnich.
FESTIWAL KALEJDOSKOP KULTUR
Kalejdoskop Kultur to festiwal obrazujący barwność i wielość kultur w Polsce odbywający
się od 2008 roku we Wrocławiu. Celem wydarzenia jest przybliżenie mieszkańcom
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Wrocławia dorobku artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką,
ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską oraz bułgarską. Festiwal
angażuje nie tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych
kulturą przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule jest
znaczącym elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu,
jak i na całym Dolnym Śląsku. Tegoroczna impreza rozpoczęła się od Parady Mniejszości
Narodowych
i
Etnicznych-uczestników
festiwalu,
którzy
spod
Teatru
Lalek
przemaszerowali pod strefę kibica przy ul. Świdnickiej. Tam próbki swoich występów
dały dzieci ze słowackiego zespołu Račan, grupa Terni Romani Bacht czy tancerze
z niemieckiego Wal Nak. Później cała grupa wróciła do Parku Staromiejskiego, gdzie
rozpoczęły się wstępy. W programie znalazły się zespoły: Bud'Mo-dziecięcy zespół
ukraiński, Terni Romani Bacht-integracyjny międzyszkolny zespół wokalno-taneczny,
niemiecki chór Heimatsanger, słowacki zespół pieśni i tańca Račan, tatarski zespół
muzyczny z Krymu-Maqam, Wal Nak-niemiecki zespół taneczny, oraz Mitlos
-prezentujący muzykę romską, Jan Trebunia Tutka w międzynarodowym składzie
muzycznym. Na koniec wystąpili muzyczni piraci z Niemiec, czyli Di Grine Kuzine. W
ramach Festiwalu odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci "Kultura w symbolach" oraz
nauki etnicznych rytmów z różnych regionów świata. Ponadto uczestnicy imprezy mogli
spróbować potraw z różnych regionów świata, z oryginalną kuchnią ormiańską na czele.
Tegoroczny festiwal brał udział w inicjatywie Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" jako jedna
ze Stref Różnorodności, symbolizujących przyjazną atmosferę w czasie EURO 2012.
Szacuje się że, w festiwalu i wydarzeniach ogólno festiwalowych brało udział ponad
900 osób.
FESTIWAL ROMSKI
Organizacja festiwalu jest okazją do zapoznania przedstawicieli społeczeństwa
większościowego z kulturą i tradycja romską, a tym samym stopniowego usuwania
uprzedzeń opartych na stereotypach. Piąta edycja festiwalu odbyła się 26 sierpnia 2012
roku na terenie Parku Staromiejskiego we Wrocławiu. Podczas koncertu wystąpiło
5 zespołów prezentujących muzykę romską. Szacuje się że wydarzenie zgromadziło
ponad 1000 widzów.
PROGRAM EDUKACJI, PROMOCJI I INTEGRACJI NA
NARODOWYCH I ETNICZNYCH WE WROCŁAWIU 2012

RZECZ

MNIEJSZOŚCI

Celem zadania jest podtrzymywanie tożsamości, kultury, języka i tradycji mniejszości
narodowych poprzez organizację nauki pieśni i tańców regionalnych; umożliwienie
dzieciom kontaktu z historią i kulturowym dorobkiem mniejszościowych grup etnicznych.
W ramach zadania przeprowadzono 32 godziny warsztatów tanecznych, 30 godzin
warsztatów choreograficznych, 24 godziny warsztatów wokalnych, zorganizowano
koncert czołowych przedstawicieli muzyki ukraińskiej który zgromadził 450 osób,
wystawę (liczba odwiedzających około 500 osób) oraz konkursy promujące kulturę
mniejszości narodowych we Wrocławiu.
SESJA
POPULARNO-NAUKOWA
PN.
Z WIELOKULTUROWEJ HISTORII MIASTA

WYBITNI

WROCŁAWIANIE

Celem zadania realizowanego przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne
we Wrocławiu od 2006 roku jest przybliżenie szerokiemu gronu mieszkańców wybitnych
postaci świata kultury, nauki, sztuki i sportu związanych z Wrocławiem czy to przez
urodzenie, działalność publiczną bądź tez zamieszkanie. Organizacja sesji przyczynia
się do podniesienia świadomości o korzeniach wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia,
które na przestrzeni wieków tworzyli Polacy, Niemcy, Czesi, czy Żydzi. W tegorocznej
VII sesji wygłoszono 12 referatów. Liczbę odbiorców zadania oszacowano
na około 180 osób.
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UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI W EUROCAMP W DNIACH 31 SIERPNIA – 01 WRZEŚNIA
2012 R.
Celem zadania było popularyzowanie wiedzy o mniejszościach w czasie EUROCAMP.
Podczas EUROCAMP przy jednym stoisku dyżurowali przedstawiciele mniejszości:
niemieckiej (sztrykowanie i heklowanie tj. robienie na drutach i szydełku), ukraińskiej
(warsztaty, tańca, śpiewu i gry na bandurze), romskiej (warsztaty tańca
i śpiewu) i greckiej (warsztaty tańca). Uczestnicy EUROCAMPU oraz wrocławianie i turyści
mogli– oprócz uczestniczenia w proponowanych aktywnościach– porozmawiać
w językach niemieckim, greckim, ukraińskim i romskim, z czego skwapliwie korzystali.
DNI ORMIAŃSKIE WE WROCŁAWIU 21-22 WRZEŚNIA 2012 R.
Podczas Dni Ormiańskich we Wrocławiu m.in. posadowiono Chaczkar–Ormiański Krzyż
Kwietny (u zbiegu pl. Dominikańskiego i ul. K. Janickiego) oraz zorganizowano uroczystą
kolację dla gości z zagranicy i innych miast Polski.
WIZYTA DZIECI BAIORUSKICH NA ZAPROSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA
Celem zadania było nawiązywanie więzi pomiędzy rówieśnikami z Polski i Białorusi,
zapoznanie gości z historią Wrocławia, promocja miasta jako wielokulturowego ośrodka
sprzyjającego rozwojowi młodych ludzi, zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku.
W zadaniu udział wzięło 20 dzieci i dwoje opiekunów. W jego ramach zaproszonym
po raz trzeci przez Prezydenta Miasta dzieciom i ich opiekunom zapewniono pobyt
z wyżywieniem. Ponadto zapewniono bogaty program edukacyjny, rekreacyjny
i kulturalny. Wykorzystano zasoby jednostek i spółek miejskich (Wrocławski Park Wodny,
Ogród Zoologiczny, Muzeum Miejskie, Młodzieżowe Centrum Sportu, Biuro Współpracy
z Zagranicą), zorganizowano spotkania z rówieśnikami. Zorganizowano spotkanie
w Sali Sesyjnej z Przewodniczącym Rady Miejskiej, na którym dzieci otrzymały podarunki
od Miasta oraz wizytę na nowym Stadionie Miejskim.
MENS SANA IN CORPORE SANO 2012 (W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH)
– REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ
Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia romskich dzieci, młodzieży oraz ich rodzin,
a także propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku romskim.W ramach zadania
zorganizowano spotkania organizacyjne i informacyjne oraz 2 szkolenia pierwszej
pomocy; zakupiono: art. spożywcze na spotkania, 33 apteczki pierwszej pomocy, 30 par
okularów, 15 inhalatorów (nebulizatorów) oraz 6 termometrów bezdotykowych;
przeprowadzono działania promujące program oraz dystrybuowano zakupiony sprzęt.
PROJEKT: „RÓŻNI OBYWATELE– JEDNO MIASTO”
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego od dnia 01 września 2012 r. realizuje projekt
w partnerstwie z Fundacją In Posterum oraz Fundacją Integracji Społecznej– PROM
w ramach Poddziałania 1.3.1-Projekty na rzecz społeczności romskiej, Priorytet I
-Zatrudnienie i integracja społeczna.
Celem głównym projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej 180 Romów
z Wrocławia w okresie IX.2012-X.2014r. poprzez zapewnienie specjalistycznego
poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji 50 przedstawicieli
instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej.
Cele szczegółowe projektu to:
- Podniesienie poziomu edukacyjnego i świadomości obywatelskiej 140 (80K, 60M)
Romów poprzez poradnictwo prawne, socjalne, zdrowotne i edukacyjne
- Zwiększenie potencjału edukacyjnego 30 (15K, 15M) dzieci romskich poprzez
specjalistyczne wsparcie edukacyjne (m.in. zajęcia logopedyczne, terapia
pedagogiczna) we Wrocławiu
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-

Podniesienie potencjału zatrudnienia 45 (25K, 20M) wrocławskich Romów poprzez
doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i staże, grupy samopomocowe
Wzmocnienie kompetencji 50 przedstawicieli wrocławskich służb publicznych i NGO
poprzez wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie usług świadczonych społeczności
romskiej

W roku 2012 w ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
• powołany został zespół projektowy, zatrudniono pracowników i przydzielono zadania,
podpisano umowy partnerskie,
• uruchomione zostało biuro projektu, zakupiono meble biurowe, komputery
stacjonarne,
drukarkę,
telefony,
akcesoria
komputerowe,
oprogramowanie
komputerowe oraz licencje,
• rozpoczęto działania rekrutacyjne- odbyły się 2 spotkania rekrutacyjne z Romami
(w listopadzie i grudniu), na które zostały wydrukowane ulotki informacyjne
i
zapewniony
catering,
specjaliści
ds.
rekrutacji
odbyli
też
spotkania
z przedstawicielami wrocławskich służb publicznych i NGO w celu przekazania
informacji o projekcie,
• zorganizowany został przetarg na organizację warsztatów, for, wizyt studyjnych
i konferencji dla przedstawicieli wrocławskich służb publicznych i NGO,
• zostały opracowane i wytworzone materiały dla uczestników, opracowano stronę
internetową projektu oraz dwa artykuły,
• udział w projekcie rozpoczęło 27 Romów (skorzystali z poradnictwa oferowanego
przez Fundację Integracji Społecznej–PROM) oraz 15 dzieci romskich (skorzystali
ze specjalistycznego wsparcia edukacyjnego oferowanego przez Fundację Integracji
Społecznej–PROM)

DZIAŁANIA DLA WROCŁAWSKICH DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN
PROGRAM BUMERANG
Program, który ruszył na początku 2012 roku, ma pokazać młodzieży, że mogą odkryć
u siebie talent i zdobyć kwalifikacje zawodowe. Zadanie jest skierowane
do wychowanków wrocławskich domów dziecka, także tych rodzinnych. W ramach
programu CIRS zorganizowało wyjcie do Aquaparku, spotkanie w Sali Sesyjnej
z Przewodniczącym Rady Miejskiej, zwiedzanie Centrum Poznawczego przy Hali Stulecia
we
Wrocławiu,
muzeum
multimedialnego
poświęconego
historii
kompleksu
Hali oraz historii architektury. W wydarzeniu uczestniczyło około 15 osób.
ŚWIETLICE OSIEDLOWE
Celem prowadzenia świetlic jest udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej dla dzieci
z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Działające na terenie miasta placówki
o
charakterze
opiekuńczo–wychowawczym,
zapewniają
bezpieczną
przestrzeń
dla rozwoju społecznego młodych ludzi. W zakresie zadania świetlic jest, douczanie,
dożywianie, prowadzenie kół zainteresowań odpowiadających potrzebom dzieci
i młodzieży (zajęcia plastyczne, ruchowe, komputerowe, sportowe, muzyczne). Poprzez
działania profilaktyczno–terapeutyczne następuje przeciwdziałanie złym wpływom
środowiska, poprawa kontaktów z rówieśnikami oraz integracja międzypokoleniowa
(działalność świetlic podlega nadzorowi merytorycznemu Wydziału Zdrowia UM
Wrocławia). Z oferty 5 świetlic korzysta około 270 dzieci.
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WIGILIE I MIKOŁAJKI ORGANIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLA
Organizowane rokrocznie przez Rady Osiedli przy współudziale lokalnych instytucji
i organizacji spotkania świąteczne stały się doskonałą sposobnością do integracji
osiedlowej społeczności. Wigilie osiedlowe to okazja dla mieszkańców Wrocławia, którzy
chcą się spotkać w życzliwym gronie, pokolędować, podzielić opłatkiem, poczuć radosną,
świąteczną atmosferę. Przygotowania poprzedzone zostały analizą potrzeb mieszkańców
osiedla, spotkaniami z pracownikami terenowymi MOPSu, dyrektorami szkół,
proboszczami parafii i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających
na terenie osiedla. W zadaniu udział wzięło 38 Rad Osiedla, łącznie z zadania
skorzystało około 6000 osób.
DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM INFORMACJI I ROZWOJU
„Gazeta Młodych”- Bezpłatny miesięcznik studencki, ukazujący się na papierze
i w Internecie od połowy 2009r. „Gazeta” ma stanowić forum, na którym młodzi
mieszkańcy Wrocławia mogą się wypowiedzieć i spróbować swoich sił jako recenzenci,
felietoniści czy autorzy relacji z imprez. Prezentowane są również zdjęcia młodych
fotografów oraz paski komiksowe młodych twórców. Na projekt składa się prowadzenie
strony internetowej gazeta.mlodych.pl oraz wydawanie w wersji papierowej bezpłatnych
numerów „Gazety” wraz z jej dystrybucją w środowiskach młodzieżowych. Projekt
„Gazeta” jest realizowany we współpracy z wolontariuszami i praktykantami MCIR oraz
podmiotami zewnętrznymi (m.in. Empik, Wrockfest, City Sounds, Teatr Polski,
Mediateka, KAN, Kino Nowe Horyzonty). Regularnie odbywają się spotkania redakcyjne,
w których udział biorą redaktorzy, współpracownicy „Gazety Młodych”. Prowadzony jest
fanpage „Gazety” na portalu Facebook. „Gazeta” obejmuje patronatem imprezy
kulturalne i inicjatywy studenckie (m.in. Festiwal KAN, Gitarowy Rekord Guinnessa, Żywa
Biblioteka, Afrykamera i Art of Improvisation, wyprawa rowerowa do Paryża, podróż
autostopem do Singapuru).
W 2012r. na stronie gazeta.mlodych.pl opublikowano ok. 330 artykułów. Odnotowano
ok. 50 000 odwiedzin strony gazeta.mlodych.pl oraz 86 000 odsłon tej strony.
Liczba odsłon strony gazeta.mlodych.pl w latach 2010-2012
Odsłony strony gazeta.mlodych.pl
2010
9 500

2011
57 000
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2012
86 000

W 2012 r. wydano 7 numerów „Gazety” w wersji papierowej każdy w nakładzie około
4000 egzemplarzy „Gazetę” dystrybuowano w ok. 80 miejscach w mieście (m.in. szkoły
średnie, uczelnie wyższe, akademiki, biblioteki, kluby, empiki). Przy „Gazecie” było
zaangażowanych ok. 40 wolontariuszy i praktykantów– w tym do grupy redakcyjnej
„Gazety” w 2012r. dołączyły 22 nowe osoby.
Nakład „Gazety Młodych” w latach 2010 - 2012
Nakład „Gazety”
2010
28 800

2011
24 200

2012
30 400

PORTALE INFORMACYJNO-KULTURALNE
-

-

-

mlodzi.wroclaw.pl- Strona internetowa mlodzi.wroclaw.pl, działająca od 2006r.,
jest portalem informacyjno-kulturalnym dla młodzieży. Pełni także funkcję
wychowawczą, dostarczając informacji o możliwościach rozwoju i aktywnego
spędzania czasu wolnego. W 2012r. trwały prace nad nową odsłoną portalu, którą
uzyskał on w listopadzie 2012r. Nowy portal to nie tylko nowa grafika, ale też
zupełnie nowa jakość, zarówno w funkcjonalności strony, jak i w coraz lepszych
tekstach. Portal jest nieustannie aktualizowany, od stycznia do grudnia opublikowano
ok. 3 200 artykułów (w tym 700 na nowej odsłonie). Od stycznia do grudnia 2012r.
na stronie zanotowano 85 000 odwiedzin i 190 000 odsłon, średnio
ok. 520 odsłon dziennie. Nad portalem pracuje zespół ok. 10 osób (w tym
wolontariusze i praktykanci).
wroclawianienapolanie.pl- Strona, przygotowywana i realizowana w ramach
kampanii miejskiej „Wrocławianie na Polanie”, działa od 2010r. Na stronie
wroclawianienapolanie.pl znaleźć można informacje dotyczące kampanii, polan
rekreacyjnych, wrocławskich parków oraz informacje o związanej z kampanią akcji
„Sprzątniesz, nie wdepniesz”. Strona jest także źródłem informacji o zbliżających
się imprezach plenerowych, piknikach organizowanych w ramach kampanii. Można
na niej znaleźć również relacje z tych imprez i galerie zdjęć. Od stycznia do grudnia
2012r. odnotowano na niej 18 800 odwiedzin i 64 100 odsłon.
mlodenogi.pl- Na stronie mlodenogi.pl (istniejącej od 2011r.) można znaleźć
informacje dotyczące ligi „Młode Nogi Wrocławia”, a także rozgrywek pucharowych,
które odbywają się w ramach MNW–terminarz rozgrywek, wyniki meczów wraz
z opisami, tabelę rozgrywek i tabelę strzelców, informacje o drużynach biorących
udział w lidze, galerię zdjęć i relacje z rozgrywek, wywiady z osobami związanymi
z ligą oraz osobami, które zajmują się zawodowo grą w piłkę nożną, trenowaniem
sportowców, fizjoterapią. W okresie od stycznia do grudnia 2012r. na stronie zostało
opublikowanych kilkadziesiąt relacji z meczów i kilkaset zdjęć. Na stronie zanotowano
20 900 odwiedzin i 89 700 odsłon.

Liga „Młode Nogi Wrocławia”- „Młode Nogi Wrocławia” to liga piłkarska
z udziałem grup nieformalnych i organizacji skupiających osoby działające na rzecz
młodzieży, działająca od 2007r. Celem rozgrywek jest przede wszystkim promowanie
zdrowego trybu życia i integracja środowisk młodzieżowych. Na początku 2012r.
(styczeń-luty) odbyła się runda rewanżowa 8. edycji MNW. Zawodnicy brali udział
w regularnych rozgrywkach, rozgrywając mecze w sobotnie przedpołudnia. W ramach tej
rundy zostały rozegrane 36 mecze, w których padły 294 bramki, co daje średnią
powyżej 8 goli na mecz. Udział w rozgrywkach wzięło 97 osób z 9 zgłoszonych
drużyn. Oprócz rozgrywek ligowych odbył się także turniej o Puchar Młodych Nóg
Wrocławia. Wzięło w nim udział 5 drużyn (ok. 60 zawodników rozegrało 10 meczów,
zdobywając ponad 40 bramek). 25 kwietnia 2012r. rozpoczęła się 9. edycja ligi Młode
Nogi Wrocławia. Udział w tej odsłonie ligi wzięły 63 osoby z 6 drużyn. Rozegrano
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30 meczów i strzelono 111 bramek. Na jednym z pikników organizowanych przez MCIR
zorganizowaliśmy także minipuchar MNW na dmuchanym boisku. Drużyny składały
się z dzieci i ich rodziców bądź opiekunów. W turnieju wzięło udział 8 zespołów.
Do
rozegrania
Pucharu
przyjęto
system
brazylijski.
Rozegrano
12 meczów i strzelono 33 bramki. 20 października 2012r. rozpoczęła się 10. edycja ligi
Młode Nogi Wrocławia. W 10. edycji rozgrywek udział bierze 152 osób
z 14 zgłoszonych drużyn, które rywalizują ze sobą w meczach rozgrywanych
w niemal każde sobotnie przedpołudnie. W ramach rundy zasadniczej zostało
zaplanowanych 91 spotkań, z czego 81 w roku 2012r.–ostatnia kolejka rundy
zasadniczej zostanie rozegrana już w roku 2013r. W rozgrywkach padły
444 bramki, co daje średnią powyżej 5 goli na mecz. Ogólnie w 2012r. rozegrano
159 meczów, strzelono 882 bramki, a w rozgrywkach wzięło udział 37 drużyn.
Statystyki dotyczące Ligi Młode Nogi Wrocławia w latach 2010 - 2012
Rok
Liczba
Liczba drużyn
Liczba
meczów
bramek
2010
202
33
680
2011
194
21
1274
2012
159
37
882
Przygodowy rajd na orientację „TROPICIEL”- „Tropiciel” jest współorganizowany
przez MCIR i Stowarzyszenie „Homini Assumus”. Rajd, który odbywa się od 2008r.,
skierowany jest do osób w każdym wieku. Każdy może spróbować przemierzyć
wyznaczoną trasę i z mapą i kompasem w ręku zdobyć miano Tropiciela. Rajd
jest doskonałą okazją, aby sprawdzić swój hart ducha oraz swoje umiejętności.
Ósma edycja rajdu odbyła się w Wołowie (18-19 maja 2012r.). Wzięły w niej udział
684 osoby w grupach 4-6 osobowych. W 12 godzin trzeba było przemierzyć
od 40 do 60 km na 4 różnych trasach (trasa piesza 40 km, trasa nawigacyjna 40 km,
trasa piesza 60 km, trasa rowerowa) i zaliczyć wszystkie punkty kontrolne. Na
uczestników czekało wiele ciekawych zadań (w tym: elementy tropienia w terenie,
strzelanie, liny, przeprawa wodna). W organizację i promocję imprezy zaanagażowanych
było 82 wolontariuszy, organizacje i firmy: Gmina Wołów, Triage, Festung Breslau,
Sfora, Parasim, Orient TRACK, DA Wawrzyny, DA Redemptor, Selenge, Gazeta Żak,
Gazeta Młodych, Tygodnik Wrocławski, portal mlodzi.wroclaw.pl, portal video 3kroki.pl,
Wrocławski Informator Internetowy, Radio Luz.
Dziewiąta edycja rajdu odbyła się w Twardogórze (23-24 listopada 2012r.). Wzięło w niej
udział 712 osób w grupach 4-6 osobowych. W 12 godzin trzeba było przemierzyć około
40 km i zaliczyć wszystkie punkty kontrolne. Na uczestników czekało wiele ciekawych
zadań (w tym: elementy tropienia w terenie, strzelanie, liny, przeprawa wodna). W
organizację imprezy zaangażowanych było 120 wolontariuszy, w tym Gimnazjum nr 14
we Wrocławiu, organizacje i firmy: TRIAGRE, Parasim, Grupa Rekonstrukcji Historycznej
Festung Breslau, DA Redemptor, DA Most, NZS– Uniwersytet Wrocławski, Miasto
Twardogóra, a także sponsorzy: Kwatera Główna, Olesno.biz, Wrocławski Informator
Internetowy, Galileos, Plan. Rajd objęły patronatem medialnym: „Tygodnik Wrocławski”,
Radio Luz, Radio Eska.
Ogólnie w 2012r. w 2 edycjach rajdu „Tropiciel”
przy organizacji rajdu pomagało 202 wolontariuszy.

wzięło

udział

Liczba uczestników rajdu „Tropiciel” w latach 2009 - 2012
Rok
Liczba
uczestników
2009
280
2010
624
2011
1057
2012
1396
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1396

osób,

MCIR NA SLOT ART FESTIVAL
SAF jest największym festiwalem kultury alternatywnej w Polsce, którego program
obejmuje wiele koncertów rozgrywających się na 8 scenach, 120 warsztatów z różnych
dziedzin sztuki, wykłady, wystawy, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne
oraz happeningi. SAF odbył się 10-14 lipca 2012r. na terenie jednego z największych
w Europie kompleksów pałacowo-klasztornych w Lubiążu koło Wrocławia.
MCIR zorganizowało: wypożyczalnie: sportową– przez 50 h skorzystało z niej
ok. 1000 osób, gier planszowych– przez 50 h skorzystało z niej ok. 500 osób, leżaków
– przez 50 h skorzystało z niej ok. 1000 osób. Zorganizowano warsztaty: piłki nożnej
– 4warsztaty, skorzystało z nich ok. 60 osób, badmintona– 4 warsztaty, skorzystało
z nich ok. 50 osób, Rusz głową–4 warsztaty, skorzystało z nich ok. 40 osób, Zrób to sam
–papierowe cudeńka- 3 warsztaty, skorzystało z nich ok. 60 osób, ścianka wspinaczkowa
– 4warsztaty, skorzystało z nich ok. 50 osób, buldering–6 warsztatów, skorzystało z nich
ok. 50 osób. Ustawiono ściankę wspinaczkową– przez 20 h skorzystało z niej
ok. 250 osób, zorganizowano turniej "gigantyczne piłkarzyki"– skorzystało z niego
48 osób (8 drużyn po 6 osób). Przez cały festiwal odbywała się wizualna promocja
działań Miasta (programów i kampanii) skierowanych do młodzieży i rodzin wrocławskich.
PROJEKT „MOJA RODZINA” 2012
Głównym celem projektu „Moja Rodzina”, realizowanego w różnych formach od 2007r.,
jest promowanie wartości rodzinnych oraz różnych form wsparcia i rozwoju rodziny.
Działania podejmowane w ramach projektu prowadzone są na wielu płaszczyznach
i obejmują: pikniki, konferencje, publikacje, audycje internetowe, ulotki informacyjne
oraz stronę internetową i działania w mediach społecznościowych. „Moja Rodzina”
współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, placówkami i firmami działającymi
na
rzecz
wrocławskich
rodzin,
dzięki
czemu
skutecznie
informuje
o możliwościach wsparcia oraz aktualnych wydarzeniach plenerowych, sportowych,
kulturalnych oraz edukacyjnych. W 2012 zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
- W ramach trwającego od 20 maja–24 czerwca 2012 roku „Miesiąca Rodziny”
zorganizowano 4 pikniki w których udział wzięło około 4500 osób.
- „Moja Rodzina” we współpracy z Magnolia Park zorganizowała konkurs wyłaniający
dziecięcą eskortę na mecz Brazylia-Japonia, który odbył się 16 października 2012r.
Rekrutacja do dziecięcej eskorty składała się z dwóch etapów. Pierwszym był
konkurs fotograficzny z udziałem publiczności, natomiast drugim zawody
dla dzieci podczas eventu sportowego w Magnolia Park. Głosowanie na zdjęcia
odbywało się na stronie internetowej mojarodzina.wroclaw.pl. Do konkursu nadesłano
282 zdjęcia, oddano 34 417 głosów.
- W ramach zadania 14 grudnia 2012r. odbyło się pierwsze Forum Rodziny. Było
to spotkanie członków wrocławskich organizacji działających na rzecz rodzin.
Głównym celem forum była wymiana doświadczeń i budowanie wzajemnych relacji
oraz nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju rodziny we Wrocławiu. Przedstawiciele
wrocławskich organizacji podczas Forum Rodziny mogli podjąć rozmowy na temat
życia i funkcjonowania rodziny oraz sposobów polepszenia warunków jej rozwoju.
W związku z Forum Rodziny odbyły się również szkolenia dla rodziców. W Forum
Rodziny uczestniczyło 36 członków wrocławskich organizacji działających
na rzecz rodzin.
- „Przepis na rodzinę” to cykl audycji internetowych, w których poruszane są różne
aspekty życia rodzinnego. To rozmowy o tym, czym jest rodzina, czy warto ją mieć.
To także próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób stworzyć udany związek
i szczęśliwą, zgodną rodzinę. Autorzy audycji zdają sobie sprawę, że jedna odpowiedź
i jeden przepis nie istnieje, ale liczą na to, że z cyklu dyskusji każdy wybierze coś
odpowiedniego dla siebie i swojej rodziny. W 2012r. przygotowano 4 30-minutowe
audycje, których można wysłuchać na stronie mojarodzina.wroclaw.pl.
- Na stronie mojarodzina.wroclaw.pl, działającej od połowy 2012r., znaleźć można
informacje dotyczące projektu „Moja Rodzina”. Strona zawiera: informator, w którym
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można znaleźć wiadomości dotyczące wsparcia i możliwości rozwoju dla rodzin,
informacje dotyczące poradnictwa rodzinnego, prawnego, świetlic środowiskowych,
wrocławskich fundacji, organizacji kulturalnych i miejsc, w których można aktywnie
spędzać czas z rodziną; aktualności dotyczące zbliżających się imprezach
plenerowych, kulturalnych i sportowych dla wszystkich członków rodziny; relacje
z imprez i galerie zdjęć; cykl audycji „Przepis na rodzinę”. W 2012r. na stronie
opublikowano 415 artykułów. Zanotowano ok. 116 000 odwiedzin oraz ok. 37 0000
odsłon w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2012r. Projekt „Moja Rodzina” opiera
się na współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i firmami
działającymi we Wrocławiu. W 2012r. z „Moją Rodziną” współpracowało
55 partnerów.
DZIAŁANIA CENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNEJ
Centrum Edukacji Społecznej za swój główny cel stawia sobie wspieranie rozwoju
psychicznego, społecznego, dzieci, młodzieży oraz rodzin-mieszkańców Wrocławia.
Działania oparte na dostępie do szerokiej oferty edukacji nieformalnej i informacji służą
doskonaleniu osobowości i wyborom ról społecznych.
Szkolenia i warsztaty dla liderów- Szkolenia dla liderów to działania mające na
celu kształtowanie postaw społecznych wśród liderów wrocławskich grup formalnych
i nieformalnych. Szkolenia dostarczają wiedzy, umiejętności i narzędzi do przewodzenia
i pracy z grupą, przygotowania i prowadzenia szkoleń, do twórczego zagospodarowania
czasu wolnego oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Uczestnikami
szkoleń są młode osoby aktywnie pracujące na rzecz młodzieży (studenci, pracownicy
świetlic, młodzi nauczyciele, wolontariusze organizacji pozarządowych). Oferta obejmuje
również szkolenia zawodowe dla młodych ludzi, których celem jest dostarczenie wiedzy
i pomoc w nabyciu umiejętności, które pozwalają lepiej przygotować się i przystosować
do wymogów rynku pracy. Tematyka zrealizowanych szkoleń dotyczyła m.in.: pracy
w zespole, twórczości i kreatywności, negocjacji, public relations, komunikacji
interpersonalnej, organizacji pracy lidera i stosowanych przez niego narzędzi,
przygotowania do wystąpień publicznych, radzenia sobie z trudnym klientem, stylów
uczenia się, typologii osobowości oraz zachowań grupowych. Ponadto w ofercie
warsztatów znalazły się również zajęcia dotyczące muzykoterapii, warsztaty artystyczne
z filcowania na sucho oraz spotkania dotyczące mediacji gospodarczych. Zrealizowano
cykl warsztatów z zakresu coachingu oraz szkolenie komputerowe. Organizowano
szkolenia jednodniowe, dwudniowe oraz cykliczne. Łącznie w 2012 roku zorganizowano
38 szkoleń i warsztatów kompetencji miękkich i zawodowych, z których skorzystało
326 uczestników.
Porównanie ilości warsztatów i szkoleń skierowanych do liderów w 2011 i 2012r.
Rok

Ilość warsztatów i
szkoleń

Ilość uczestników

2011

37

345

2012

38

326

Warsztaty dla rodziców- Jest to projekt mający na celu wsparcie rodziców w procesie
świadomego i odpowiedzialnego pełnienia właściwych im ról społecznych. Projekt
realizowany jest głównie poprzez cykle warsztatów przygotowanych i prowadzonych
przez specjalistów— pedagogów i psychoterapeutów. Mają one przede wszystkim
charakter praktycznych zajęć warsztatowych opartych na doświadczeniu. Tematyka
warsztatów dotyczyła m.in.: budowania relacji w swoich rodzinach, wychowywania dzieci,
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, komunikacji współmałżonków, seksualności
przedszkolaków, radzenia sobie ze złością u dzieci, depresji okołoporodowej, emocji
dzieci oraz propozycji na spędzanie czasu wolnego z dzieckiem, kobiecości, zarządzania
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budżetem domowym, bajkoterapii, pozytywnych rozmów z dzieckiem, coachingu
rodzicielskiego, ojcostwa oraz kreatywnych zabaw z dzieckiem.
Łącznie w 2012 roku z oferty 12 warsztatów dla rodziców skorzystało
144 uczestników.
Porównanie ilości warsztatów skierowanych do rodziców w 2011 i 2012 r.
Rok

Ilość warsztatów

Ilość uczestników

2011

23

192

2012

12

144

Warsztaty w szkołach-są działaniem łączącym ideę edukacji formalnej z nieformalną.
Mają na celu przede wszystkim wspieranie kompetencji społecznych i interpersonalnych
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przygotowane pod okiem
specjalistów zajęcia warsztatowe prowadzone są głównie przez studentów (w tym
wolontariuszy i praktykantów) wśród młodzieży wrocławskich szkół. Jednym
z najważniejszych założeń warsztatów jest dzielenie się doświadczeniem starszej
młodzieży z młodszymi koleżankami i kolegami. Do najczęściej wybieranych tematów
zajęć w 2012 roku należały: metody skutecznego uczenia się, w tym mapy myśli,
radzenie sobie z agresją i przemocą, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie
ze stresem, tworzenie relacji międzyludzkich, integracja w grupie, poznawanie
i budowanie własnej osobowości.
Warsztaty wspomagają działania w ramach profilaktyki uzależnień, zwiększają zdolności
młodzieży do nawiązania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, rozwijają
umiejętność radzenia sobie z trudnościami w nauce, określania swoich celów i dążenia do
ich realizacji. W roku 2012 oferta warsztatów została wzbogacona o zajęcia dla uczniów
starszych klas szkół podstawowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
uczniów, nauczycieli i rodziców zespół Centrum Edukacji Społecznej przygotował cztery
nowe zajęcia dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrażania uczuć, radzenia
sobie z agresją i złością oraz zwiększenia efektywności nauki.
Od stycznia do grudnia 2012 roku przeprowadzono łącznie 101 warsztatów dla 2284
uczniów w 26 różnych szkołach: 3 podstawowych, 12 szkołach gimnazjalnych,
11 szkołach ponadgimnazjalnych.
Porównanie ilości warsztatów skierowanych do uczniów w 2011 i 2012 r.
Rok

Ilość warsztatów

Ilość uczestników

2011

134

2717

2012

101

2284

Porównanie ilości warsztatów w szkołach w 2011 i 2012 r.
Rok

Szkoły podstawowe
– ilość warsztatów

Gimnazja
– ilość warsztatów

Szkoły
ponadgimnazjalne –
ilość warsztatów

2011

6

56

72

2012

5

60

36

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BROCHOWA
Celem działania Ośrodka Centrum Edukacji Społecznej na Brochowie jest aktywizacja
mieszkańców osiedla, w tym przede wszystkim dzieci, młodzieży i rodzin
oraz umożliwienie dostępu do rzetelnej informacji i pomocy, zwłaszcza w obszarze prawa
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i wsparcia psychologicznego, w ramach działań profilaktycznych przeciw uzależnieniom
i niedostosowaniu społecznemu.
W 2012 roku oferta Centrum Edukacji Społecznej dla dzieci obejmowała warsztaty
artystyczne pt.: “Kolorowe zabawki” oraz sportowe pt.: “Sportowe i logiczne wędrówki”.
Adresatami warsztatów były dzieci w wieku 5-15 lat, mieszkające przede wszystkim na
terenie osiedla Brochów. W ramach zajęć dzieci miały możliwość rozwijać swoje
zainteresowania, zdolności manualne, pobudzać kreatywne i logiczne myślenie
oraz uczyć się współpracy i dobrej komunikacji z rówieśnikami. Centrum Edukacji
Społecznej zorganizowało również zajęcia dla dzieci w okresie ferii (16-27 stycznia)
oraz wakacji (20-24 sierpnia). Łącznie dla dzieci w ciągu roku zrealizowano 80 zajęć,
w których udział wzięło 710 uczestników.
Porównanie ilości działań skierowanych do dzieci w ramach aktywizacji osiedla Brochów w
2011 i 2012 r.
Rok

Ilość działań

Ilość uczestników

2011

44

492

2012

80

710

Bezpłatne konsultacje psychologiczne prowadzone są we współpracy z Instytutem
Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Raz w tygodniu zainteresowane osoby mogły
skorzystać z porady, po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym.
W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku ok. 5 osób wykazało zainteresowanie ofertą
konsultacji psychologicznych, z tego 3 osoby skorzystały z porady.
Z bezpłatnego poradnictwa prawnego, prowadzonego w ramach Biura Porad
Obywatelskich, mieszkańcy Brochowa, okolic i inne zainteresowane osoby mogły
skorzystać dwa razy w tygodniu. Łącznie w 2012 roku zorganizowano 59 porad
prawnych dla 116 osób.
Przeprowadzono warsztaty komputerowe dla seniorów to propozycja dla mieszkańców
Brochowa w wieku 55 plus. Cykl obejmował 5 spotkań, w których udział wzięło
17 uczestników. Zorganizowano 3 spotkania w ramach cyklu “Opowieści podróżnicze”,
w których uczestniczyło 17 osób. Tematyka spotkań obejmowała relacje osób, które
zwiedziły Ukrainę, Tajlandę, Laos i Kambodżę oraz Spitsbergen.
W pierwszym półroczu 2012 roku zorganizowano dwa spotkania dla mieszkańców
Brochowa, których celem było nawiązanie współpracy, aktywizacja oraz promocja
działań Centrum Edukacji Społecznej. Pierwsze spotkanie zrealizowano 16 lutego z okazji
Tłustego Czwartku. Uczestnikami wydarzenia byli rodzice dzieci, które uczestniczyły
w zajęciach Ośrodka CES na Brochowie w okresie ferii. Drugie spotkanie odbyło się
3 kwietnia i połączone było z promocją projektu fotograficznego “People in places”,
adresowanego do mieszkańców Brochowa. W czasie spotkania przeprowadzono również
konkurs dla dzieci na najładniejszą pisankę. W obu spotkaniach łącznie wzięło udział
25 osób. W październiku została nawiązana współpraca z grupą rodziców,
mieszkających na terenie Brochowa, zainteresowanych prowadzeniem zajęć dla siebie
i swoich dzieci. Z własnej inicjatywy rodzice przygotowali i przeprowadzili dwa spotkania
(w październiku i w listopadzie), w których udział wzięły łącznie 34 osoby. Pracownicy
Centrum Edukacji Społecznej udzielali pomocy w nauce dla dziecka z rodziny
brochowskiej, która jest pod opieką MOPS-u.

WOLONTARIAT
MIEJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
Celem Miejskiego Centrum Wolontariatu jest prowadzenie, wsparcie i integracja
wrocławskich działań wolontaryjnych oraz popularyzacja idei wolontariatu wśród
mieszkańców Wrocławia poprzez: poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat
możliwości włączenia się w działania wolontaryjne poprzez tworzenie platformy
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pośrednictwa między osobami prywatnymi i organizacjami; łączenie wolontariuszy
z osobami i organizacjami potrzebującymi pomocy; prowadzenie działań na rzecz
aktywizacji mieszkańców miasta i promocji wolontariatu; wsparcie szkoleniowe
wolontariuszy.
Na bieżąco była prowadzona oraz uaktualniania elektroniczna baza ofert wolontariatu
oraz baza kandydatów na wolontariuszy. Głównym narzędziem informowania
i pośredniczenia była funkcjonująca pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl strona
internetowa Centrum Wolontariatu, a także profil Centrum na portalu społecznościowym
Facebook (na dzień 31.12.2012 “Lubi go” 1810 użytkowników). Schemat pośrednictwa
wolontariatu wyglądał następująco: kandydaci na wolontariuszy deklarowali chęć pomocy
poprzez rejestrację na stronie internetowej, następnie wybierali interesujące ich oferty
i byli zapraszani na szkolenie wstępne dla kandydatów na wolontariuszy. Finalnym
etapem było przekazywanie ich do wybranych organizacji.
Porównanie ilości osób, które „Lubią” Miejskie Centrum Wolontariatu na portalu
społecznościowym Facebook w pod koniec roku 2011 i 2012.
Ilość osób, które “Lubi” profil MCW na
portalu Facebook
grudzień 2011r.

712

grudzień 2012r.

1810

W 2012 roku z oferty Miejskiego Centrum Wolontariatu bezpośrednio skorzystało
ok. 4 804 osób, w tym: telefony ok. 2000, e-maile 2404, kontakt osobisty
ok. 400 osób.
Porównanie ilości osób, które bezpośrednio skorzystały z oferty Miejskiego Centrum Wolontariatu
w 2011 r. i 2012 r.
Forma kontaktu

Osobiście

Telefonicznie

E-mailowo Łącznie

2011 r.

380

2100

1947

4427

2012 r.

400

2000

2404

4804

Z oferty pośrednictwa wolontariatu Miejskiego Centrum Wolontariatu poprzez stronę
internetową w 2012r. skorzystało 1364 użytkowników (październik–grudzień 2011
roku: 378 osób). W tym okresie do Miejskiego Centrum zgłoszonych zostało 131 ofert
wolontariatu (w 2011 roku wpłynęły 103 oferty). Na dzień 31 grudnia 2012r. na stronie
internetowej zarejestrowane były 124 organizacje i instytucje współpracujące
z wolontariuszami, z czego 88 dołączyło w 2012 r.. Całkowita liczba połączeń
kandydatów na wolontariuszy z autorami ofert wolontariatu w 2012 roku wynosi 1123
(jedna osoba może wybrać więcej niż jedną ofertę).
Oferta pośrednictwa Miejskiego Centrum Wolontariatu w roku 2011 i 2012.
System pośrednictwa
Miejskiego Centrum
Wolontariatu

Kandydaci na
wolontariuszy

Ilość zgłoszonych
ofert

Ilość nowych
organizacji

Ilość połączeń

2011 r.

378

103

36

250

2012 r.

680

131

88

1123

Przeprowadzono 4 spotkania ewaluujące współpracę Miejskiego Centrum Wolontariatu
z organizacjami w obszarze pośrednictwa wolontariatu. Były to rozmowy
z przedstawicielami MOPS-u, stowarzyszenia Żółty Parasol, Caritasu oraz fundacji
Uniwersytet Dzieci.
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REKRUTACJA WOLONTARIUSZY NA EUROCAMP 2012
W lipcu i sierpniu Miejskie Centrum Wolontariatu zorganizowało rekrutację
wolontariuszy na Eurocamp 2012– międzynarodową imprezę oficjalnie kończącą
turniej EURO 2012™ w Polsce. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych odbywających
się w siedzibie Miejskiego Centrum Wolontariatu spośród ponad 70 kandydatów
wyłonionych zostało 30 wolontariuszy. Kandydaci musieli wykazać się znajomością
języków obcych, orientacją w terenie oraz dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi,
gdyż ich głównym zadaniem było towarzyszenie grupom młodych sportowców w
poruszaniu się po mieście. Wolontariusze byli przewodnikami ponad 200 uczestników
turnieju w okresie od 27.08 do 03.09.2012r. Zostali przygotowani do swoich zadań
poprzez cykl 4 szkoleń, które odbywały się w 3 turach i zawierały zajęcia o tematyce
pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa imprez masowych, komunikacji
miejskiej we Wrocławiu oraz topografii i atrakcji turystycznych miasta. Zarówno przed,
jak i w trakcie trwania imprezy pracownicy Miejskiego Centrum Wolontariatu byli w
stałym kontakcie z organizatorami Eurocampu oraz czuwali nad pracą wolontariuszy.
REKRUTACJA WOLONTARIUSZY NA 30. HASCO-LEK WROCŁAW MARATON
Na przełomie sierpnia i września Miejskie Centrum Wolontariatu zorganizowało rekrutację
wolontariuszy na 30. Hasco-Lek Wrocław Maraton (16.09.2012r.). Zgłosiło się 135 osób,
które wsparły to sportowe wydarzenie, dyżurując na punktach odżywiania
i odświeżania na trasie maratonu. Miejskie Centrum Wolontariatu zapewniło
wolontariuszom przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz po zakończonej imprezie wydawało certyfikaty poświadczające ich pracę
i zaangażowanie.
WSPIERANIE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO
Podczas całego roku pracownicy Miejskiego Centrum Wolontariatu byli w stałym
kontakcie z przedstawicielami firm, które realizują lub wyrażały chęć realizowania
najaktywniej
programów
wolontariatu
pracowniczego.
Przedsiębiorstwami
współpracującymi z MCW na tym polu w 2012 roku były: UPS, PwC, Nokia Siemens
Networks, Google, HP, Credit Agricole i Credit Suisse. W efekcie zrealizowano kilka
projektów wolontaryjnych, których beneficjentami były zarówno organizacje, jak i osoby
prywatne potrzebujące pomocy (m.in. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,
Stowarzyszenie ETNA, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach). Ponadto
22 trenerów-wolontariuszy z firm PwC, UPS i Nokia Siemens Networks oraz WOPR-u
poprowadziło w sumie 13 szkoleń podczas II Miejskich Dni Wolontariatu. Odbyło się także
spotkanie robocze z przedstawicielami 3 firm na temat rozwoju wolontariatu
pracowniczego we Wrocławiu (5.12.2012r.).
II MIEJSKIE DNI WOLONTARIATU
Najważniejszym wydarzeniem 2012 roku dla Miejskiego Centrum Wolontariatu były
Miejskie
Dni
Wolontariatu
(zorganizowane
przez
MCW
w
dniach
II
ej
imprezy
skupiona
była
na
profesjonalizacji
22-26października). Druga edycja t
wolontariatu. W związku z tym zorganizowanych zostało 13 specjalistycznych szkoleń
o różnorodnej tematyce: od umiejętności miękkich (komunikacja interpersonalna,
zarządzanie czasem, motywowanie wolontariuszy), po aspekty prawne działania NGO.
Odbyły się one we współpracy z następującymi partnerami: PwC, Nokia Siemens
Networks, UPS oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Łącznie w 13 szkoleniach prowadzonych przez 22 trenerów- wolontariuszy
z wrocławskich firm i instytucji udział wzięło 125 osób.
Szkolenia w ramach Miejskich Dni Wolontariatu

401

Rok

Liczba szkoleń

Liczba trenerów

Liczba partnerów

Ilość uczestników

2011

3

3

2

51

2012

13

22

4

125

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia) Miejskie Centrum
Wolontariatu zorganizowało spotkanie robocze z przedstawicielami wrocławskich
przedsiębiorstw, w których funkcjonują różne formy wolontariatu pracowniczego.
Uczestniczyli w nim delegaci firm: PwC, Credit Agricole i Credit Suisse. Celem spotkania
była wymiana doświadczeń między partnerami, a także omówienie wybranych zagadnień
i problemów związanych z wolontariatem pracowniczym oraz planów na dalszą
współpracę pomiędzy firmami a Miejskim Centrum Wolontariatu. Również w tym dniu
Miejskie Centrum Wolontariatu uhonorowało wejściówkami do wrocławskich miejsc
kultury i rekreacji (min. Aquapark, ZOO, Teatr Polski, Kino Nowe Horyzonty, Muzeum
Archeologiczne) 254 wolontariuszy z 30 różnych organizacji i instytucji. Działanie
to miało na celu wsparcie organizacji w motywowaniu oraz docenieniu zaangażowania
wolontariuszy, którzy regularnie z nimi współpracowali w 2012 roku.
GAZETA WOLONTARIATU
We współpracy z redakcją „Gazety Młodych” oraz 22 organizacjami, firmami
oraz instytucjami przygotowane zostały i wydane dwa numery “Gazety Wolontariatu”
(każdy numer po 20 stron formatu A4). Suma nakładu tychże numerów wyniosła
8 300 sztuk. „Gazeta Wolontariatu” zawiera różne informacje dotyczące funkcjonowania
wolontariatu we Wrocławiu, a także za granicą. Artykuły poświęcone są możliwościom
wolontariatu przewidzianym dla młodych, seniorów oraz ludzi w każdym wieku. Gazeta
dystrybuowana była bezpłatnie na uczelniach, w akademikach, bibliotekach, instytucjach
kulturalnych i publicznych, w szkołach, organizacjach oraz podczas wydarzeń związanych
z działalnością społeczną.
Gazeta Wolontariatu w liczbach w 2011 r. i 2012 r.
Rok

Ilość numerów

Nakład łącznie

2011

3

13 000

2012

2

8 300

WSPARCIE SZKOLENIOWE WOLONTARIUSZY
-

-

-

-

Miejskie Centrum Wolontariatu prowadzi regularne, jednorazowe szkolenia wstępne
dla osób rozpoczynających działalność wolontaryjną pt. “Wolontariat– z czym to się
je”. Przez cały rok 2012 odbyło się 8 takich szkoleń. Wzięło w nich udział 105 osób.
Miejskie
Centrum
Wolontariatu
zorganizowało
również
15
szkoleń
dla wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym
szkolenia przygotowujące wolontariuszy do pracy podczas dużych imprez: Eurocamp
2012 i 30. Hasco-Lek Wrocław Maraton. W szkoleniach wzięły udział 182 osoby.
Wiosną
2012
roku
zostały
przeprowadzone
dwa
warsztaty
wstępne
o wolontariacie na zaproszenie szkół. Pierwsze spotkanie odbyło się dla
wolontariuszy– uczennic z Rakoczyc k. Lwówka Śląskiego, które odwiedziły siedzibę
Miejskiego Centrum Wolontariatu 29 marca. W warsztatach udział wzięło 11 osób już
zaangażowanych w działania na rzecz innych. W drugim spotkaniu udział wzięli
kandydaci na wolontariuszy-uczniowie III LO we Wrocławiu. Warsztaty odbyły
się 18 kwietnia, a udział w nich wzięły 22 osoby.
Odpowiadając na zgłoszone zapotrzebowanie, Miejskie Centrum Wolontariatu
przygotowało
i
zorganizowało
szkolenia
pt.:
“Jak
przygotować
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się do wolontariatu na rzecz osób starszych?”. Wzięli w nich udział:
wolontariusze
Klubów
8
(uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych) oraz uczniowie liceum salezjańskiego.
Wsparcie szkoleniowe Miejskiego Centrum Wolontariatu w 2011 r. i 2012 r.
Rok

Ilość szkoleń

Ilość uczestników

Warsztaty wstępne dla kandydatów na
wolontariuszy „Z czym to się je?”
2011

9

120

2012

8

105

Pierwsza pomoc przedmedyczna
2011

3

24

2012

15

182

Warsztaty dla grup wolontariuszy
2011

9

200

2012

2

33

“Jak przygotować się do wolontariatu na rzecz osób
starszych?”
2011
2012

Brak takiej tematyki
4

72

PUNKT INFORMACYJNY
Siedziba Miejskiego Centrum Wolontariatu, otwarta w godz. 9.00-17.00 od poniedziałku
do piątku, służy również mieszkańcom Wrocławia jako punkt informacyjny w szerokim
zakresie:
- Prowadzenie punktu informacyjnego o wolontariacie, czynnego codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 w lokalu przy ul. św. Marcina 4.
- Prowadzenie punktu informacyjnego o poradnictwie psychologicznym na terenie
Wrocławia, w tym udostępnienie pomieszczeń na spotkania oraz powierzchni
wystawienniczych na tablicach, stojakach i gablotach w siedzibie MCW
oraz na stoiskach promocyjnych pod materiały informacyjne dotyczące
przeciwdziałaniu uzależnieniom.
- Prowadzenie punktu informacyjnego o miejscach wsparcia i pomocy, szczególnie
dla ubogich i bezdomnych.
- Pomieszczenie szkoleniowe w siedzibie Miejskiego Centrum Wolontariatu w maju
i w czerwcu 2012 roku było udostępniane na potrzeby dyżurów przedstawicieli
programu PROJEKTOR (wolontariat studencki).
KAMPANIE i PROGRAMY SPOŁECZNE
KAMPANIA „ZOSTAW SWÓJ 1% WE WROCŁAWIU”
Kampania, realizowana od 2008 r., miała na celu zachęcenie wrocławian
do przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych
we Wrocławiu. Ze strony wroclaw.pl można było pobrać specjalnie przygotowany
program do rozliczania PIT-ów, zawierający pełną listę wrocławskich organizacji, na rzecz
których można przekazać część swojego podatku.
W ramach kampanii zostały przygotowane plakaty, które w okresie od 01 do 30 kwietnia
2012r. były eksponowane w ramkach tramwajowych MPK. Wydrukowane zostały także
2 roll-upy promujące kampanię. Na stronę wroclaw.pl został przygotowany flashowy
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baner promujący kampanię i zachęcający do przekazywania 1% podatku na wrocławskie
organizacje.
Ponadto wydrukowane zostało 20 000 ulotek i 700 plakatów promujących kampanię,
które zostały przekazane bezpośrednio do różnych wrocławskich instytucji, które zajęły
się ich dystrybucją (m.in. aquapark, ZOO).
KAMPANIA „WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY”
Kampania miała na celu zachęcenie Wrocławian do wzięcia udziału w zadaniu
opieki
nad
dziećmi
w
wieku
polegającym
na
organizacji
i zapewnieniu
do lat 3 sprawowanej w formie wrocławskiego opiekuna dziennego i będącym alternatywą
dla zinstytucjonalizowanych form opieki nad dziećmi takimi jak żłobki publiczne
i niepubliczne. Na stronach wroclaw.pl i familijny.pl można było uzyskać szczegółowe
informacje na temat konkursu na wrocławskiego opiekuna dziennego. W ramach działań
promocyjnych zostały przygotowane plakaty eksponowane w ramkach tramwajowych
MPK. W bezpłatnych gazetach osiedlowych oraz w „Metrze” ukazały się ogłoszenia
promujące program. Pojawił się również mailing targetowany oraz spot reklamowy
emitowany na telebimach. Dofinansowano koszt produkcji i emisji cyklu programowego
„Jest wyjście” poświęconego kampanii.
KAMPANIA „WROCŁAWIANIE NA POLANIE”
Celem realizowanej od 2009r. kampanii „Wrocławianie na Polanie” jest tworzenie
warunków do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Wrocławia
poprzez zwiększenie możliwości i atrakcyjności korzystania z istniejących zasobów
terenów zielonych Miasta. Ponadto kampania w ramach akcji „Sprzątniesz,
nie wdepniesz!” ma uświadamiać właścicielom psów konieczność sprzątania po swoich
zwierzętach. Ogólnie w 2012r. w ramach kampanii „Wrocławianie na Polanie”
zorganizowano 20 pikników rodzinnych oraz 11 innych imprez, w których łącznie
wzięło udział ok. 18 000 osób.
Liczba imprez oraz osób biorących udział w wydarzeniach związanych z kampanią
Wrocławianie na Polanie w latach 2010-2012
Rok
Liczba
Liczba innych
Liczba osób
pikników
imprez
uczestniczących
w wydarzeniach
2010
2011
2012

16
14
20

0
12
11

7 500
21 320
18 000

W ramach kampanii działa strona przygotowywana i realizowana w ramach kampanii
miejskiej „Wrocławianie na Polanie”. Na stronie wroclawianienapolanie.pl znaleźć można
informacje
dotyczące
kampanii,
polan
rekreacyjnych,
wrocławskich
parków
|oraz informacje o związanej z kampanią akcji „Sprzątniesz, nie wdepniesz”. Strona
jest także źródłem informacji o zbliżających się imprezach plenerowych, piknikach
organizowanych w ramach kampanii. Można na niej znaleźć również relacje z tych imprez
i galerie zdjęć. Od stycznia do grudnia 2012r. odnotowano na niej 20 500 odwiedzin
i 64 100 odsłon.
W ramach kampanii odbyła się III edycja konkursu fotograficznego „Fotografowanie
na polanie” trwała od 06 sierpnia do 16 września 2012r. Poprzednie dwie edycje
odbyły się w latach: 2011 i 2010. Jej celem była promocja aktywnego wypoczynku
na terenach zielonych Wrocławia. W sumie do konkursu napłynęło 169 zdjęć. Podczas
głosowania publiczności oddano ponad 2 tysiące głosów.
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„SPRZĄTNIESZ, NIE WDEPNIESZ”
W ramach promocji akcji „Sprzątniesz, nie wdepniesz” (akcja jest częścią kampanii
„Wrocławianie na Polanie” i jest prowadzona od 2009r.), promującej dobre nawyki
sprzątania po psach, we wrocławskich Multikinach (Pasaż Grunwaldzki i Arkady) została
zamówiona emisja spotu reklamującego kampanię. Spot był wyświetlany przed każdym
seansem filmowym w okresie od 18 maja do 5 lipca 2012r. W tym czasie oba kina
odwiedziło 97 820 widzów, a spot został wyświetlony 5145 razy.
KAMPANIA ANTYDYSKRYMINACYJNA
JEDEN CEL”

„WIELE

NARODÓW–

RÓŻNE

MYŚLI–

Kampania „Wiele narodów– różne myśli– jeden cel” miała na celu przeciwdziałanie
dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie czy narodowość. Została
przeprowadzona we Wrocławiu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012 (czerwiec 2012r.), w okresie, kiedy miasto stało się miejscem prawdziwie
międzynarodowych spotkań.
W ramach kampanii zostały przygotowane projekty billboardów przedstawiające kibiców
piłkarskich różnych narodowości. W całym mieście (w różnych lokalizacjach) wykupionych
zostało ok. 50 billboardów. 01 czerwca 2012r. odbyła się konferencja dotycząca
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy podczas UEFA Euro 2012. W konferencji
uczestniczyli m.in. Jacek Sutryk (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych); Anna
Szarycz (Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych); Aldona Wiktorska Święcka
(Think Tank Ability Trigger, Koordynator projektu WrOpenUp); Ewa Kaucz (Dyrektor
ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.).
Wykupione zostały reklamy na ekranach LED-owych (lokalizacje: Pasaż Grunwaldzki,
Galeria Dominikańska, Astra). Po Wrocławiu jeździł również tramwaj z reklamą
zewnętrzną kampanii. Oprócz tego zostały wykonane plakaty i roll-upy promujące
kampanię, wydany został jeden numer „Gazety Młodych” nr 29/maj 2012, zawierający
materiały poświęcone kampanii.
W kampanię na zasadach partnerstwa włączyło się 19 firm i instytucji, m.in.: WKS
Śląsk Wrocław, HP, Volvo, Capgemini, Nokia Siemens Networks, Credit Suisse.
KAMPANIA SPOŁECZNA „DAJĄC PIENIĄDZE, NIE POMAGASZ”
W ramach kampanii przeciwdziałającej żebractwu (realizowanej od 2008r.) „Dając
pieniądze, nie pomagasz” zostały wykonane projekty plakatów i ulotek z informacjami
o miejscach udzielających pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym. Wydrukowano:
500 sztuk plakatów B1, 400 sztuk plakatów A3, 15 000 sztuk ulotek A6. Plakaty
były eksponowane na słupach ogłoszeniowych oraz w ramkach tramwajowych MPK,
a ulotki dystrybuowane we wrocławskich restauracjach, na dworcach i w miejscach, które
dotyka problem żebractwa. Wyklejony został także billboard promujący kampanię.
SEMINARIUM
DOTYCZĄCE
ŻEBRACTWA
NA
TERENIE
WROCŁAWIA
W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (1198)– ŻEBRACTWO: ZNACZENIE
W KONTEKŚCIE PRZEMIAN SPOŁECZNO–GOSPODARCZYCH ORAZ WYZWANIA
DLA SYSTEMU POMOCY
W ramach zadania zorganizowano seminarium eksperckie na którym wypracowano
wspólne stanowisko w zakresie zwalczania żebractwa i pomocy osobom żebrzącym.
Wypracowane podczas seminarium rekomendacje zostały przekazane dla władz miasta
w celu podejmowania dalszych działań w obszarze przeciwdziałania żebractwu.
W seminarium udział wzięło 68 osób. Wydrukowano materiały poseminaryjne
(500 sztuk) oraz 1000 sztuk ulotek zawierających informację gdzie osoby żebrzące mogą
znaleźć pomoc, które zostały przekazane do instytucji oraz organizacji pozarządowych
zajmujących się pomocą osobom żebrzącym, rozdane uczestnikom seminarium
oraz mieszkańcom Wrocławia.
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KAMPANIA SPOŁECZNA „Z SZACUNKU DO CHLEBA”
W dniach 29–30 kwietnia 2012r. odbyła się kampania społeczna pn. „Z szacunku
do chleba”. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie problemowi niedożywienia
w Polsce i na świecie, marnotrawienie żywności oraz propagowanie zdrowego stylu
żywienia z udziałem pełnowartościowego chleba. W ramach kampanii w dniu 29.04.2012
zorganizowano szkolenie z zakresu zdrowego żywienia z udziałem seniorów oraz dzieci
ze szkoły podstawowej nr 71 z klas I-III. Ogółem w szkoleniu udział wzięło 23 seniorów
oraz około 40 dzieci.
Finał kampanii odbył się 30.04.2012r. w Galerii Dominikańskiej. Podczas imprezy
mieszkańcy Wrocławia wspólnie ze specjalistami rozmawiali na temat niedożywienia
dzieci w Polsce. Edukatorzy radzili jak przechowywać chleb i inne produkty żywnościowe.
Dla dzieci i młodzieży przygotowano szereg konkursów plastycznych oraz dotyczących
wiedzy o chlebie. Działania uświetnił blok artystyczny do którego zaprosiliśmy Dolnośląski
Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” oraz dziecięcy zespół ze szkoły podstawowej nr 71.
Podczas finału wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć wystawę wyrobów piekarniczych
przygotowanych specjalnie na tę imprezę a także skosztować różnych wypieków.
Uczestnikami finału byli wszyscy klienci Galerii Dominikańskiej (ilość osób wyraźnie
zwiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym z 500 do ok.1500).
Do Galerii specjalnie zaproszono ok. 200 osób: byli to przedstawiciele piekarni biorących
udział w kampanii, przedstawiciele cechu rzemiosł, przedstawiciele organizacji
pozarządowych , uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
PROFILAKTYKA I INFORMACJA O DESTRUKCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI SEKT,
NIEKTÓRYCH
RUCHÓW
RELIGIJNYCH
I
PSEUDORELIGIJNYCH
2012
–PROWADZENIE DOMINIKAŃSKIEGO OŚRODKA
INFORMACJI O NOWYCH
RUCHACH RELIGIJNYCH I SEKTACH
Celem zadania jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną
i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym
od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom. W ramach zadania
prowadzona jest działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie niebezpieczeństw
związanych z działalnością sekt, informowanie o metodach werbunku, manipulacji,
udzielana jest pomoc dla rodzin, w których pojawił się problem sekty, pomoc
terapeutyczna i readaptacyjna dla osób będących pod wpływem sekt.
W ramach głównej formy pracy ośrodka w 2012 roku przeprowadzono około 400 godzin
terapii psychologicznej dla ofiar sekt, ich bliskich oraz osób poszkodowanych w wyniku
manipulacji psychicznej i międzyosobowej.
Prowadzona jest korespondencja z ofiarami sekt drogą tradycyjna i e-mailową. Ponadto
działa „Telefon zaufania”. Szacuje się iż, przeprowadzanych jest około 40 rozmów
w miesiącu. W ramach działań profilaktycznych prowadzone były prelekcje, szkolenia,
konferencje oraz wywiady telewizyjne i radiowe. W 2012 rok przeprowadzono około 100
godzin prelekcji w szkołach ponadgimnazjalnych, 50 godzin wykładów dla studentów
i szkoleń specjalistycznych oraz 20 godzin prelekcji dla seniorów. Prowadzona była
biblioteka, gromadzone są informacje o doktrynie i sposobie działania nowych grup
religijnych i parareligijnych oraz grup o charakterze sekt. W miesiącach wakacyjnych
przeprowadzona została akcja profilaktyczna „Bezpieczne wakacje”. Informacje
o destrukcyjnej działalności sekt przekazywane są kompetentnym organom państwowym
i samorządowym. W 2012 roku program realizowała jedna organizacja pozarządowa.
PROMOCJA I PUBLIKACJE DOTYCZĄCE. MIEJSKICH KAMPANII SPOŁECZNYCH
W ramach zadania zostały zebrane informacje i materiały graficzne dot. miejskich
kampanii społecznych realizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia od 2006 do 2012r.
Na podstawie zebranych materiałów przygotowano opisy poszczególnych kampanii, które
wraz z grafikami złożyły się na publikację książkową „Miejskie kampanie społeczne
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– Wrocław 2006-2012” (nakład 450 sztuk). Ponadto przygotowano stronę
internetową kampanie.wroclaw.pl, która zbiera informacje o zakończonych
i aktualnie realizowanych w mieście kampaniach społecznych. W ramach publikacji
społecznych wydrukowano 3000 sztuk folderów „Aktywne wakacje”, prezentujących
możliwości aktywnego wypoczynku we Wrocławiu.
STRONY INTERNETOWE PROWADZONE PRZEZ RADY OSIEDLA- poprzez działalność
osiedlowych stron internetowych następuje zwiększenie dostępu do informacji na temat
działalności Osiedli, środowisk działających na rzecz mieszkańców oraz informacji
o bieżącym życiu osiedla. Lokalne fora internetowe stwarzają społeczności lokalnej
możliwość wypowiadania uwag, postulatów oraz opinii na temat własnej okolicy, często
stają się platformą wymiany informacji między mieszkańcami osiedla, a także promują
miejskie kampanie społeczne. W 2012 wsparcie finansowe Gminy otrzymało
5 osiedlowych stron i for internetowych.

KAMPANIE I PROGRAMY PROZDROWOTNE
PIKNIK MAJOWY- ORGANIZACJA MIASTECZKA ZDROWOTNEGO
Celem zadania jest promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wrocławia
oraz motywowanie do zachowań prozdrowotnych poprzez działania edukacyjne,
wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń
zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych i uzależnień.
W ramach zadania na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu,
zorganizowano punkty konsultacyjne, z których każdy dotyczył innego bloku
tematycznego, w tym:
- zdrowia matki i dziecka
- zdrowego żywienia
- profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym:
sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych
nowotworowych u dorosłych
uzależnień
zdrowia psychicznego
punkt lekarza rodzinnego
punkt pierwszej pomocy przedmedycznej
Ponadto zorganizowano zajęcia sportowe, artystyczne i plastyczne dla rodzin.
W działaniach uczestniczyło ok. 100 osób.
PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY
W ramach swych działań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM we współpracy
z realizatorem szkoleń Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, zorganizował cykl
warsztatów „Ratuj skutecznie– Działaj bezpiecznie”. Głównym celem spotkań
było nauczenie mieszkańców Wrocławia zasad i techniki udzielania pierwszej pomocy
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych.
4-godzinne bezpłatne spotkania, podzielone na część teoretyczną i praktyczną, odbywały
się w środy, piątki i soboty w budynku Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.
Szacuje się, że w ciągu 3 miesięcy (marzec–maj 2012r.) wzięło w nich udział
ok. 1 000 wrocławian.
KAMPANIA VI WROCŁAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA 29-30 WRZEŚNIA 2012
Celem zadania jest promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wrocławia
oraz motywowanie do zachowań prozdrowotnych poprzez działania edukacyjne,
wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń
zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych i uzależnień. W ramach zadania przeprowadzono:
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Na terenie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 23 zorganizowano
punkty konsultacyjne, z których każdy dotyczył innego bloku tematycznego, w tym:
- profilaktyki próchnicy zębów
- zdrowego żywienia
- profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym:
sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych
nowotworowych u dorosłych
uzależnień
zdrowia psychicznego.
Przeprowadzono wykłady dla rodziców nt. profilaktyki próchnicy zębów. Zorganizowano
stanowiska do instruktażu higieny jamy ustnej. Urządzono degustację zdrowej żywności.
Ponadto dla mieszkańców Wrocławia zorganizowano konsultacje specjalistów z zakresu
zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym: onkologicznych,
kardiologicznych, psychologicznych i psychiatrycznych. Wykonano badania USG serca
u dzieci i badania PSA u mężczyzn. Dodatkowo zorganizowano warsztaty plastyczne,
teatrzyk, paradę oraz peleton rowerowy. Szacuje się, ze w wydarzeniu udział wzięło
ponad 5 000 osób.
PROFILAKTYKA SCHORZEŃ
NARZĄDU SŁUCHU

ORAZ

WCZESNE

WYKRYWANIE

USZKODZEŃ

w ramach VI Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia Polski Związek Głuchych Polski
przeprowadził badania słuchu, logopedyczne i foniatryczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Wykonano 150 badan przesiewowych, 126 badań specjalistycznych, 27
15
konsultacji
psychologicznych,
9
konsultacji
konsultacji
logopedycznych,
pedagogicznych, 8 konsultacji protetyka słuchu, 67 badan słuchu u 40 osób w rożnym
przedziale wiekowym, wykonano 76 ankiet oraz 72 testy słyszenia. Wyedukowano około
500 osób podczas białych sobót następujących po Dniach Promocji Zdrowia.
KAMPANIA SPOŁECZNA „POZYTYWNIE ZAKRĘCONE”
Celem zorganizowanej po raz trzeci kampanii jest zapobieganie zaburzeniom odżywiania
–anoreksji i bulimii, poprzez przeciwdziałanie niskiemu poczuciu własnej wartości,
brakom samoakceptacji i niskiej samooceny, a uwidocznienie piękna wewnętrznego,
przejawiającego się w inwencji twórczej, radzeniu sobie z przeciwnościami i życiowych
pasjach kobiet. W dniu 23 listopada 2012r. w Sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu odbyła sie konferencja popularno-naukowa pt. „Kiedy wizerunek ma
znaczący głos… znaczenie profilaktyki zaburzeń odżywiania”. W ramach konferencji
odbyły się wykłady znakomitych psychologów, prawników, lekarzy psychiatrów,
psychologów, wizażystow i stylistów. Konferencji towarzyszyły pokazy kulinarne
z wykorzystaniem zdrowej żywności. Podczas konferencji zaprezentowano także
współpracę na płaszczyźnie teatralnej w zakresie świadomości ciała i budowania
pozytywnego wizerunku. W konferencji uczestniczyły pielęgniarki szkolne, pedagodzy,
psychologowie oraz nauczyciele i pracownicy instytucji zdrowia publicznego w tym
Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także dziennikarze radiowi. W sumie około
180 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym działania były prowadzone w obrębie
konferencji
i
zgromadziły
więcej
specjalistów
i
osób
przeciwdziałającym
psychomanipulacji wizerunkiem młodych kobiet, a także prowadzącym działania
w zakresie zapobiegania zaburzeniom odżywiania.
ZABEZPIECZENIE SANITARNE DLA WROCŁAWIAN, UCZESTNIKÓW
PIELGRZYMKI NA TRASIE WROCŁAW-CZĘSTOCHOWA 2012

PIESZEJ

Zadanie ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb sanitarnych mieszkańców
Wrocławia (około 2 000 osób), uczestników Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną
408

Górę. Z realizacją zadania wiąże się kształtowanie pozytywnego obrazu pielgrzymki,
ochroną mijanych miejscowości i terenów zielonych przed zanieczyszczeniem. W ramach
zadania rozstawione zostały podczas postoi oraz w miejscach noclegu urządzenia
sanitarne, zapewniono przejazd samochodu serwisowego przez całą trasę pielgrzymki,
oraz zorganizowano zabezpieczenie medyczne.
CYKL WYKŁADÓW O TEMATYCE ZDROWOTNEJ
Celem zadania jest pogłębianie wiedzy, pobudzanie i rozwój zainteresowań uczestników
spotkań przyszłych pracowników rozwijających dziedziny badań biotechnologicznych
i biomedycznych.
W ramach zadnia w 2012 przeprowadzono następujące wykłady:
- W 2012 r. w dniu 27 kwietnia 2012 r. odbył się wykład pt. Medycyna w czasach
genomowych”. Wykład poprowadził prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski z pracowni
genomowej, Warszawski Uniwersytet medyczny Comprehesnsive Cancer Center, Ohio
State University, Columbus USA.
- W dniu 15 marca 2012 r. odbył się wykład dr n med. Dmitry Nevozhay
z The University of Texas, MD Anderson Cancer, Houston, USA Departament
of Systems Biology pt. „Biologia syntetyczna: Inżynieria genetyczna XXI stulecia”.
- W dniu 12 września 2012 r. odbył się wykład prof. dr Jolanty Trembeckiej
z Departament of Pathology, University of Michigan, USA pod tytułem: „Terapia
celowana-nowa metoda w leczeniu przeciwbiałaczkowym”.
- W dniu 9 października 2012 r. odbył się wykład prof. dr hab. Janusza Raka z Montreal
Childrens Hospital Research Institute, Departament of Pediatrics pod tytułem
„Nowotwór jako następstwo zaburzeń harmonii oddziaływań międzykomórkowych”.
- W dniu 21.11.2012 roku odbył się wykład dr Marii Wysockiej z Departament
Deramatology, University of Pansylvania PA, USA pod tytułem „Aspekty
immunologiczne skórnej postaci chłoniaka T-komórkowego”.
- Ostatni z wykładów w 2012 roku odbył się 19 grudnia 2012 r. i był przeprowadzony
przez światowej sławy transplantolog prof. dr hab. Marię Siemionow z Departament
of Plastik Burgery, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA pod tytułem „Nowe terapie
komórkowe w transplantologii”. Zgromadził on ponad 300 osób zarówno uczniów,
studentów, naukowców, lekarzy i innych pracowników zaangażowanych w sprawy
transplantologii.
Wykłady odbyły się na terenie Instytutu Immunologii I Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN. W pozostałych wykładach uczestniczyła młodzież szkół
ponadgimnazjalnych, studenci oraz lekarze rodzinni. Na każdym z wykładów obecnych
było ok.100-150 osób. W porównaniu z latami ubiegłymi stale wzrasta liczba uczestników
spotkań, z 50-60 osób na wykładzie do 150-160, a nawet 300 osób w przypadku znanych
naukowców.
WROCŁAWSKIE FORUM DS. UZALEŻNIEŃ
Wrocławskie Forum ds. Uzależnień odbyło się 18 października 2012 r. w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, która była partnerem Forum.
W Forum wzięło udział ok. 100 osób, głównie pracownicy szkół, uczelni i instytucji
zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą. W ramach podjętych działań zorganizowano
również szkolenie dla nauczycieli szkół gimnazjalnych wg ogólnopolskiego scenariusza
zajęć dla szkół „Unplugged”. W szkoleniu wzięło udział 38 nauczycieli, a partnerem przy
jego organizacji był Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej.
DRUK KSIĄŻKI „EDUKACJA ZDROWOTNA” I „GAZETY MŁODYCH”
Na zlecenie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia wydrukowano książkę
„Edukacja zdrowotna– szkoła podstawowa, klasy I-III” w ilości 108 sztuk.
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PROMOCJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W LOKALNYCH MEDIACH
Dofinansowanie kosztów produkcji i emisji 7 odcinków audycji „Zdrowiej” w TVP
Wrocław, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia, a także udostępnienie
szerokiej informacji o placówkach i organizacjach, które udzielają wsparcia osobom
dotkniętymi problemami natury zdrowotnej. Program porusza tematykę chorób
onkologicznych, neurologicznych, kardiochirurgicznych, a także zagadnienie badań
przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym. Publikacja materiałów promujących działania
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w kwartalniku „Nasze Zdrowie” (nakład
7000 egzemplarzy)– skład i druk artykułów poświęconych profilaktyce zdrowia,
przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz działaniom prospołecznym prowadzonym we
Wrocławiu pod wspólnym hasłem „Wrocławskie sprawy” w każdym z kolejnych 4
numerów w 2012r. w wymiarze 4 stron redakcyjnych. Opracowanie wkładki do
kwartalnika „Zdrowie” oraz dystrybucja tego kwartalnika – nakład 5000 egzemplarzy.
Zadanie obejmuje skład i druk artykułów poświęconych profilaktyce zdrowia,
przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz działaniom prospołecznym prowadzonym we
Wrocławiu w każdym z kolejnych 4 numerów w 2012 r. w wymiarze
2 stron redakcyjnych i wkładki 4-stronicowej. Dofinansowanie kosztów produkcji i emisji
25 odcinków audycji „Radiowa Poradnia Rodzinna” w Radiu Rodzina –
poświęconych sprawom społ. i zdrowotnym dot. mieszkańców Wrocławia.
PROGRAM PORADNICTWO OBYWATELSKIE I WROCŁAWSKIE MEDIACJE
WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI
Celem programu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do mediacji mieszkańcom
Wrocławia oraz popularyzowanie tej formy rozwiązywania konfliktów na teranie
Wrocławia, a także przybliżenie społeczeństwu idei sprawiedliwości naprawczej oraz
mediacji jako jednej z dziedzin, dzięki której istnieje możliwość rozwiązywania konfliktów
i sporów na drodze pozasądowej. Wszechstronne wspomaganie mieszkańców Wrocławia,
poprzez realizację zadań w zakresie poradnictwa, w szczególności pomoc osobom w
trudnej sytuacji życiowej, ułatwianie dostępu do informacji oraz bezpłatnej i bezstronnej
pomocy prawnej oraz informowanie o przysługujących im uprawnieniach. Zadanie w 2012
roku realizowało 9 organizacji (3 fundacje oraz 6 stowarzyszeń) w 17 lokalizacjach na
terenie miasta.

W
2012
r.
organizacje
udzieliły
około
16 500
porad
prawnych
i
psychologicznych
(liczba
porównywalna
z
liczba
porad
udzielonych
w latach 2010 oraz 2011) oraz przeprowadziły ponad 20 mediacji. Ponadto organizacje
prowadziły szkolenia dla mediatorów w związku z postępującymi zmianami polskiego
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prawa. Odbyły się również szkolenia i warsztaty z zakresu prawa gospodarczego, wykłady
z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz praw człowieka, szkolenia dotyczące spraw
rozwodowych, separacji, władzy rodzicielskiej oraz pomocy społecznej.
I WROCŁAWSKIE DNI PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 24-26 PAŹDZIERNIKA
2012 R.
Celem zadania było poszerzenie świadomości wrocławian w zakresie możliwości
uzyskania bezpłatnego wsparcia prawnego, psychologicznego i pedagogicznego
na terenie Wrocławia, stworzenie platformy współpracy organizacji i instytucji które
stykają się z tą tematyką. W ramach zadania zorganizowano konferencję, podczas której
wrocławskie organizacje pozarządowe udzielające porad obywatelskich prezentowały
swoją działalność; w ciągu trzech dni udzielano w siedzibie CIRS 120 bezpłatnych
porad
prawnych,
psychologicznych
i
pedagogicznych,
wydrukowano
oraz
rozdystrybuowano 500 plakatów informujących wrocławian o miejscach udzielanych
bezpłatnie przez organizacje porad.
DZIAŁANIA NA RZECZ STANDARYZACJI USŁUG ORAZ PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI
WROCŁAWSKICH OŚRODKÓW PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI
W celu usprawnienia pracy oraz usług świadczonych przez ośrodki poradnictwa
obywatelskiego, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w 2012r. opracowało
w porozumieniu z wrocławskimi organizacjami Zbiór Zasad Działania Wrocławskich Biur
Porad Obywatelskich. Wspierając wrocławskie organizacje również w sferze promocji,
każdego roku Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego przygotowuje ulotki
z aktualnymi informacjami dotyczącymi godzin i miejsc udzielania porad oraz dystrybuuje
je podczas organizowanych festynów, imprez społecznych, a także w biurach instytucji
i organizacji, z którymi współpracuje. Aktualne informacje umieszczane są również
na obsługiwanych przez CIRS stronach internetowych, m.in. www.cirs.wroclaw.pl,
www.ces.wroclaw.pl.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI
Celem zadania jest popularyzowanie mediacji wśród mieszkańców Wrocławia jako
podmiotowej formy rozwiązywania konfliktów. Co roku organizowane jest seminarium
w ramach obchodzonego w Polsce Międzynarodowego Dnia Mediacji. Celem MDM jest
poinformowanie mieszkańców Wrocławia o słuszności praktykowania mediacji jako drogi
prowadzącej do ugody, a przez to do ładu społecznego. Obchody propagują ideę mediacji
jako skuteczniejszą i korzystniejszą dla stron metodę rozwiązywania sporów, ukazują, iż
postępowanie mediacyjne trwa znacznie krócej niż sądowe, niesie ze sobą niższe koszty i
jest mniej sformalizowanym sposobem niż procedura sądowa. Mediacje dają możliwość
wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia dla obu stron.
W ramach MDM zorganizowano: polsko-niemieckie seminarium pt.: „Mediacja
alternatywą
rozwiązywania
transgranicznych
sporów
cywilnych
w
sprawach
gospodarczych i rodzinnych” 12-13 października 2012 r.; konferencję "Konflikty z
Innością-czyli jak rozwiązywać konflikty międzykulturowe i społeczne" 9 listopada 2012
r.; Bezpłatne dyżury mediatora w dn. 15-19 października 2012 r., konferencję „Mediacja
jako sposób rozwiązywania konfliktów” (20. października 2012 r.); bezpłatne konsultacje
prawnika, mediatora, konsultanta rodzin (od 29 października 2012 r. do końca listopada
2012r.) oraz warsztaty umiejętności zarządzania konfliktem (19 listopada 2012 r).
WSPOMAGANIE
AKTYWNOŚCI
MIESZKAŃCÓW
POPRZEZ
ORGANIZACJĘ
FESTYNÓW OSIEDLOWYCH I RODZINNYCH WZBOGACAJĄCYCH OFERTĘ MIASTA
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IV RODZINNY FESTYN OSIEDLOWY „MISJA NA OŁBINIE”
Głównym celem organizowanych od 2009 r. festynów jest integracja i aktywizacja
mieszkańców osiedla Ołbin we Wrocławiu. W roku 2012 dodatkowym celem była, w
nawiązaniu do ogłoszonego przez Unię Europejską roku Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej, integracja pokoleń oraz promocja działalności Klubu
Środowiskowego dla młodzieży oraz Klubu Seniora. Festyn odbył się 27. 05. 2012 roku.
W ramach imprezy zorganizowano wiele atrakcyjnych przedsięwzięć dla mieszkańców.
Rezultatem jest poszerzenie zainteresowań i horyzontów uczestników imprezy
oraz zachęcenie
do dalszych wspólnych działań, uatrakcyjnienie czasu wolnego
mieszkańców, wzrost aktywności fizycznej mieszkańców osiedla, zwiększenie wiedzy
mieszkańców o działalności Młodzieżowego Klubu Środowiskowego i Klubu Seniora,
a co najważniejsze pokazanie beneficjentom jakie efekty może przynieść wspólne
działanie oraz, że mają pozytywny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Według
stowarzyszenia co roku obserwowane jest coraz większe zaangażowanie i otwartość
mieszkańców na wspólne zabawy i integrację.
5 PIKNIKÓW W PARKU TOŁPY– „PARK INSPIRACJI”
W ramach realizacji zadania zorganizowano 5 pikników rodzinnych. W wyniku realizacji
projektu w wakacyjne weekendy Park Tołpy stał się idealnym miejscem na spędzanie
wolnego czasu dla całych rodzin, seniorów i turystów. Chętnym zapewniono bezpłatny
dostęp do sprzętu w gry: petanka, frizbi, badminton. Organizowano pokazy kina
plenerowego. Park Tołpy stał się atrakcyjnym miejscem dla szerokiego kręgu
odwiedzających, wśród mieszkańców wypromowano modę na zdrowy styl życia wolnego
od nałogów. W wydarzeniu udział wzięło około 1000 osób.
FESTYNY OSIEDLOWE
Corocznie organizowane przez Rady Osiedla przyczyniają się do międzypokoleniowej
integracji mieszkańców. Wspomagają ich edukację w zakresie aktywnych form spędzania
wolnego czasu oraz ekologii, promują zdrowy tryb życia, a także zapewniają
mieszkańcom dostęp do plenerowych wydarzeń kulturalnych. Często stwarzają okazję
do propagowania idei wolontariatu przez aktywne włączenie się mieszkańców
w przygotowania. Rezultatem organizacji festynów przez Osiedla jest rozbudzenie wśród
mieszkańców Wrocławia powszechnego nawyku brania udziału w życiu i aktywności
środowiska lokalnego. W 2012 r. Rady Osiedla zorganizowały 31 festynów.
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Lokalne społeczności otrzymały wsparcie finansowe na realizację takich zadań
jak Obchody Rocznicy Bitwy Racławickiej, Piknik Brochowski, Dzień Dziecka i Sportu,
Turnieje Piłki Nożnej, Zawody sportowe, Obchody 70-ej rocznicy aresztowania polskich
bohaterów wojennego Wrocławia z Polskiego Ruchu Oporu OLIMP.

Ośrodek CES na Brochowie przed zmianą elewacji.

Ośrodek CES na Brochowie po zmianie elewacji (nowe graffiti).
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CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Centrum Integracji Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu
socjalnym, kierując wsparcie do mieszkańców Wrocławia, którzy borykają się z
trudnościami w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Do grup takich należą przede
wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, młode-bez doświadczenia
zawodowego, po 50 roku życia, bezdomne, opuszczające zakłady karne, kobiety
powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci,
doświadczające przemocy, osoby uzależnione w trakcie i po odbyciu terapii odwykowej.
Centrum w 2012 r. organizowało również działania szkoleniowe dla osób:
- chcących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
- pracujących i zawodowo związanych z aktywizacją seniorów,
- rodziców chcących powrócić na rynek pracy i wymagających wsparcia w zakresie
zorganizowania opieki nad dziećmi do lat 3.
Ważnym obszarem aktywności Centrum jest zabezpieczenie środków na realizację zadań
statutowych, w tym pozyskiwanie środków unijnych służących podwyższaniu kompetencji
zawodowych osób w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.
W roku 2012 Centrum realizowało 11 projektów w tym 10 finansowanych
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 1 projekt finansowany
ze środków Funduszu na Rzecz Obywateli Państw Trzecich. Centrum realizowało
także projekt „Praca dla lokalnej społeczności” oraz inne działania finansowane
ze środków Gminy Wrocław oraz dochodów własnych.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych projektów
realizowanych przez Centrum w 2012r.

4 255 481 PLN
3 596 814 PLN
2 878 361 PLN
2 066 663 PLN
1 569 809 PLN
1 569 526 PLN
1 465 520 PLN
1 156 238 PLN
730 149 PLN
455 200 PLN
35 000 PLN
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OBSZARY I FORMY WSPARCIA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W ROKU 2012
ORGANIZACJA
WSPARCIA
DLA
OSÓB
ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM
Działając w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym zrealizowano następujące
zadania:
Projekt partnerski „Do zatrudnienia 1 krok”

Centrum realizowało w imieniu Gminy Wrocław od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada
2012 r. wraz z Fundacją In Posterum. Zadania projektu w 100% finansowane były ze
środków zewnętrznych (85% to środki unijne Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
15% krajowe). Centrum w ramach tego projektu realizowało dwa zadania zgodnie z
wnioskiem projektowym: Aktywizacja społeczna oraz Aktywizacja zawodowa.
Projekt adresowany był do mieszkańców Wrocławia- osób niezatrudnionych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym (według przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
szczególnie z powodu: bezdomności, niepełnosprawności, uczestniczenia w terapii
uzależnień, opuszczenia zakładu karnego, bezradności w sprawach opiekuńczo
-wychowawczych.
W projekcie oferowaliśmy bezpłatne szkolenia w 10-cio osobowych grupach zawodowych
w VI edycjach szkoleniowych (opiekun osoby zależnej, technologie wykończeniowe
w budownictwie, a w ostatniej edycji także: bukieciarz-florysta). W ramach szkoleń
psycholog i doradca zawodowy prowadzili Punkt Rozwoju Umiejętności, w ramach
którego uczestnicy podnosili umiejętności praktycznej nauki gotowania oraz obsługi
urządzeń gospodarstwa domowego. Podnoszono kompetencje uczestników dotyczące
rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyki uzależnień i dbałości
o zdrowie. Organizowane były imprezy integracyjne, podczas których uczyliśmy
sposobów spędzania wolnego czasu i umożliwialiśmy integrację osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną. Uczestnicy zwiedzili m.in.
wrocławskie muzea, Ogród zoologiczny, wychodzili do kina oraz zdobywali górę Ślężę.
Beneficjenci mieli także dostęp do Usług Społecznych, w trakcie których bezpłatnie
skorzystali ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, oraz (jednokrotnie w trakcie
edycji) z kursu autoprezentacji. W 2012 r. zrealizowano 3 siedmiomiesięczne edycje, w
których wzięło udział łącznie 71 osób. Dzięki udziałowi w projekcie 54 osoby powróciły
na rynek pracy.
Zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz staże/zajęcia reintegracji zawodowej odbywały
się w placówkach na terenie Wrocławia. Grupa opiekun osoby zależnej realizowała zajęcia
m.in. w Hospicjum prowadzonym przez Konwent Bonifratrów, w Schronisku i Noclegowni
dla Bezdomnych Kobiet i Matek z dziećmi prowadzonych przez Koło Wrocławskie
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji
Zdrowia Curatus, Dolnośląskim w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z MPDz Ostoja. Ponadto w ramach staży/zajęć reintegracji zawodowej uczestnicy
byli kierowani do takich instytucji jak Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe”,
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
dla dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Przedszkole nr 68,
Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”
i Liceum Ogólnokształcące nr XII imienia Bolesława Chrobrego. Zaangażowanie
uczestników projektu w działania na rzecz społeczności lokalnej zostało docenione przez
przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji publicznych z terenu Wrocławia,
a przydatność takich działań została potwierdzona licznymi podziękowaniami płynącymi
od podmiotów zewnętrznych, z którymi podjęto współpracę.
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Projekt „Centrum Aktywnych”

Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej od 1 grudnia 2012 r.
do 31 października 2015 r. w imieniu Gminy Wrocław, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie
deficytów społecznych 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych
wykluczeniem społecznym w myśl Ustawy z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej.
Projekt w szczególności adresowany jest do kobiet, osób powyżej 50 lat, osób
z zasiłkiem okresowym z tytułu niepełnosprawności. Po czteromiesięcznym okresie
szkoleniowo-doradczym uczestnicy projektu będą mieli możliwość przystąpienia
do trzymiesięcznego stażu lub dwumiesięcznego zewnętrznego kursu zawodowego.
Zgodnie z zapisami wniosku projektowego w grudniu 2012 r. przeprowadzono kampanię
promocyjno–informacyjną, powiązaną z rekrutacją uczestników. Do bazy potencjalnych
uczestników wpisano 80 osób. Zorganizowano spotkania rekrutacyjne i promocyjne,
rozkolportowano ponad 500 sztuk ulotek i 30 plakatów m.in. w dziesięciu Zespołach
Terenowej Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w siedzibie
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Zespole Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudniono kadrę projektu o kwalifikacjach
zapisanych we wniosku projektowym, przeprowadzono zamówienia publiczne na sprzęt
komputerowy, który posłuży uczestnikom szkoleń do nauki. I edycja szkoleń w ramach
projektu rozpocznie się 1 lutego 2013 r.
Zajęcia Reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ustawy
o zatrudnieniu socjalnym i finansowane ze środków Gminy Wrocław
i przychodów własnych Centrum

Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej finansowane są z dotacji Gminy Wrocław
(zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym) dla niezatrudnionych mieszkańców
Wrocławia znajdujących się w trudnej sytuacji-zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław i dochodów własnych.
Uczestnicy zajęć to mieszkańcy Wrocławia-bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym
Urzędzie Pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo pozostające w sytuacji powodującej
zagrożenie wykluczeniem społecznym (w tym bezdomne, uzależnione od alkoholu,
korzystające z terapii odwykowej, zwolnione z Zakładu Karnego). Uczestnicy
zakwalifikowani wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej do realizacji
Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego muszą spełniać przynajmniej jedno
z kryteriów uczestnictwa wynikające z zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
W 2012r. zajęcia w CIS ukończyło 28 osób w następujących cyklach szkoleń: „Pracownik
administracyjno-biurowy” w okresie od 26 czerwca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
Warsztaty obejmowały 1 094 godziny, w tym szkolenia m.in. z zagadnień: kadry i płace,
obsługa urządzeń biurowych, obsługa sekretariatu oraz praktyki.
W okresie 10 września 2012 r. – 10 grudnia 2012 r. Centrum Integracji Społecznej
realizowało szkolenia w 3 grupach zawodowych: pracownik administracyjno-biurowy,
konserwator z elementami konserwacji zieleni oraz w grupie opiekuńczo-pielęgnacyjnej.
Uczestnicy, oprócz zajęć zawodowych skorzystali z doradztwa zawodowego, warsztatów
interpersonalnych z psychologiem oraz szkoleń komputerowych i obsługi narzędzi
biurowych on-line. Uczestnikom zapewniliśmy lekarskie badania diagnostyczne
w kierunku orzeczenia przydatności zawodowej do pracy na wybranych stanowiskach.
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Uczestnicy korzystali ze szkoleń BHP, w tym w zakresie udzielania pomocy
przedlekarskiej. Zapewniliśmy ubezpieczenie NNW, odzież ochronną, codzienny posiłek
(obiad) oraz niezbędne narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych. Uczestnikom
wypłacane było świadczenie integracyjne ze środków Funduszu Pracy. Dodatkowo
uczestnicy grup pracownik administracyjno-biurowy brali czynny udział w przygotowaniu
zaplecza szkoleniowego szkoleń realizowanych przez Centrum.
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projekt „Praca bez barier” jest realizowany przez Centrum Integracji Społecznej
w imieniu Gminy Wrocław od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Zadania projektu w
100% finansowane są ze środków zewnętrznych (85% to środki unijne Europejskiego
Funduszu Społecznego, 15% stanowią krajowe środki publiczne).
Projekt adresowany jest do 120 osób (48 mężczyzn, 72 kobiet), niezatrudnionych
mieszkańców Wrocławia, niezarejestrowanych w PUP, niepełnosprawnych w wieku 15–64
lata. Projekt wspiera uczestników poprzez organizację szeregu kursów: kompetencji
interpersonalnych, poruszania się po rynku pracy, językowych (angielski lub niemiecki
do wyboru na różnych poziomach zaawansowania), komputerowych (2 z 6 modułów
do wyboru: podstawy obsługi komputera, WORD podstawowy i zaawansowany, EXCEL
podstawowy i zaawansowany, Internet i komunikatory), "Prawo, a niepełnosprawni",
doradztwo indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, informatyk, prawnik) oraz staży
u pracodawców.
Uczestnicy biorą także udział w kursie "Dom na opak", w którym uczą się
niestereotypowych prac związanych z obowiązkami domowymi np.: kobietymajsterkowania, a mężczyźni-szycia. Celem tych zajęć jest wzmocnienie zaradności
i przełamywanie stereotypów związanych z płcią.
Projekt umożliwia udział w działaniach nakierowanych na podnoszenie wiedzy
pracodawców na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich potrzeb a także
obopólnych korzyści wynikających z organizowania pracy zawodowej dla osób
niepełnosprawnych. W 2012 r. w ramach działań Projektu nawiązano współpracę
ze 107 pracodawcami. Dla 74 uczestników projektu pozyskano miejsca
staży/praktyk zawodowych i tylu uczestników projektu zostało skierowanych
do pracodawców w celu odbycia staży/praktyk zawodowych, zakończyło
je 65 osób.
Wśród pracodawców, z którymi nawiązano współpracę w ramach projektu było 12
mikroprzedsiębiorców, 14 instytucji z sektora publicznego oraz 4 organizacje
pozarządowe. Większość staży/praktyk zawodowych została zorganizowana na otwartym
rynku pracy. Uczestnicy projektu odbywali staże/ praktyki zawodowe w bardzo różnych
branżach
(produkcja,
transport
i
logistyka,
branża
spożywcza,
handel,
turystyka/hotelarstwo,
administracja
publiczna,
administracja
i
sekretariat,
media/dziennikarstwo, edukacja/ szkolenia , medycyna/ opieka zdrowotna).
Wartością dodaną realizacji projektu stało się przełamywanie wśród pracodawców barier
i stereotypów w myśleniu na temat osób niepełnosprawnych jako pracowników. Rezultat
ten wpisuje się w strategię „Wrocław bez barier”.
Poniżej przedstawiamy przykłady współpracy z pracodawcami:
• Praca zdalna/telepraca we współpracy m.in. z firmami: HBS Volter Tomasz Przybyło,
Witold Izydorczyk Projekty Europejskie, Hadada Corb, ETC Group-osoby, dla osób,
które ze względu na przeciwwskazania medyczne nie mogły podjąć pracy
na otwartym rynku pracy. Umożliwiono im odbycie staży/ praktyk zawodowych
na zasadach pracy zdalnej, co pozwoliło na aktywność zawodową, dostosowania
tempa pracy do wydolności psychofizycznej oraz stanu zdrowia.
• Leroy Merlin- współpraca z firmą została podjęta w oparciu o trzy rodzaje stanowisk:
kasjer, asystent personalny oraz doradca handlowy. W przypadku doradcy
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•

•

•

•

handlowego przełamano stereotypy oraz dotychczasowe przekonania dotyczące
niepełnosprawności ruchowej. Uczestnik poruszający się na wózku inwalidzkim został
doradcą w markecie budowlanym (co w przypadku sieci Leroy Merlin jest
ewenementem na skalę europejską).
Firma Ochrony Osób i mienia STEN-przy współpracy przełamano stereotyp
oraz przekonanie dotyczące doświadczenia choroby psychicznej. Pracodawca dzięki
projektowi zyskał wiedzę na temat poszczególnych schorzeń psychicznych. W trakcie
oraz po współpracy zarówno stażysta jak i pracownicy firmy mogli liczyć
na konsultacje ułatwiające obu stronom komunikację oraz współpracę.
WROLOT usługi lotniskowe Sp. z o. o.- stażysta odbywający staż/ praktykę zawodową
oprócz obowiązków na stanowisku pracownika biurowego stał się konsultantem
do spraw przystosowania terenu lotniska do potrzeb osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim.
Firma z branży ubezpieczeń MADA Ubezpieczenia Elżbieta Czerwonogóra
- mikroprzedsiębiorca, który rozwija swoją działalność oraz powiększa kadrę
zatrudniając sprawdzających się stażystów. Właścicielka firmy stosuje indywidualne
podejście w stosunku do zatrudnianych niepełnosprawnych osób.
ADMI Sp. z o. o– duża prywatna firma prowadząca we Wrocławiu hotel i restaurację
„Dwór
Polski”umożliwia
odbycie
staży/
praktyk
zawodowych
osobom
niepełnosprawnym na bardzo różnych stanowiskach. Pracodawca prowadząc
rekrutację, zawsze poszukuje kandydatów wśród uczestników projektu.

W okresie sprawozdawczym 33 niepełnosprawnych uczestników projektu
podjęło zatrudnienie (zatrudnienie na umowę o pracę podjęło 20 uczestników,
9 uczestników podjęło zatrudnienie na okres krótszy niż pół roku na umowę o pracę,
3 osoby podjęły zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, a 1 osoba założyła
działalność gospodarczą).
Projekt „Edukacja i praca bez barier”

Projekt „Edukacja i praca bez barier” Centrum realizuje w imieniu Gminy Wrocław od 1
września 2009 r. do 31 lipca 2014 r. Zadania projektu w 100% finansowane są ze
środków zewnętrznych (85% to środki unijne Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
15% to środki krajowe). Projekt adresowany jest do 160 osób niezatrudnionych,
niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w wieku od 15 do 24 roku życia. Projekt
zakłada realizację 8 półrocznych edycji szkoleniowych.
W ramach projektu uczestnicy mogą korzystają z następujących form wsparcia:
• staż u pracodawcy trwający 3 miesiące,
• usługi prozdrowotne,
• udział w imprezach kulturalnych,
• porady specjalistów: psychologa, doradcy kariery, psychoterapeuty,
• kurs e- learningowy dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
• kurs językowy (angielski, niemiecki do wyboru na 3 poziomach zaawansowania),
• kurs komputerowy (7 modułów tematycznych do wyboru),
• warsztaty psychoedukacyjne,
• warsztaty planowania kariery i poruszania się po rynku pracy,
• kurs efektywnych technik uczenia,
• trening umiejętności obywatelskich,
• warsztaty „Spotkania młodych”,
• kurs zawodowy.
Oferujemy młodym niepełnosprawnym mieszkańcom Wrocławia korzystanie z kursów
samoobrony dla kobiet z niepełnosprawnością oraz karnety prozdrowotne.
W ramach wsparcia, organizowaliśmy bezpłatną psychoterapią indywidualną i rodzinną.
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29 maja 2012r. zorganizowano konferencję: „Młodzi niepełnosprawni potencjałem
nowoczesnego
przedsiębiorstwa”.
Kilkudziesięciu
pracodawców
aktywnie
uczestniczyło w panelach tematycznych dotyczących problematyki zatrudnienia osób z
niepełnosprawnością.
W 2012r. zorganizowano 15 staży/zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy,
wśród których znaleźli się m.in.: Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. Biuro Regionalne,
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Solid Security Sp. z o.o.
21 osób-niepełnosprawnych uczestników projektu podjęło zatrudnienie.
Projekt „Połączeni sportem”

Projekt „Połączeni sportem” realizowany jest w partnerstwie pięciu podmiotów:
Dolnośląskiej Federacji Sportu (Lider projektu), Dolnośląskiego Instytutu Doradczego,
WKS Śląsk, Klubu Kibiców Niepełnosprawnych oraz Gminy Wrocław (w jej imieniu
zadania partnera realizuje Centrum Integracji Społecznej). Zadania projektu w 100%
finansowane są ze środków zewnętrznych (85% to środki unijne Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz 15% to środki krajowe).
Projekt obejmuje komplementarne i różnorodne formy wsparcia, w tym atrakcyjne
szkolenia (społeczne i zawodowe), wolontariat sportowy, staże/zajęcia reintegracji
zawodowej u wybranych pracodawców. Przez cały okres realizacji kursów i szkoleń
oraz staży uczestnicy będą otrzymywali świadczenia finansowe, których wysokość
jest uwarunkowana frekwencją.
Grupą uczestników jest 75 osób w wieku 16-24 lat zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
które
zidentyfikowano
jako
osoby
związane
z
uczestnictwem
w nieformalnych i/lub formalnych grupach kibicowskich, w tym 20 osób
niepełnosprawnych oraz min. 8 kobiet. Uczestnikami są osoby z wykształceniem
co najwyżej średnim, o niskich kwalifikacjach zawodowych, bezrobotne lub nieaktywne
zawodowo.
W ramach projektu w 2012 r. Centrum Integracji Społecznej realizowało działania
promocyjne, mające na celu rozpowszechnienie informacji o projekcie oraz wsparcie
procesu rekrutacji. Zamieszczono ogłoszenia promocyjno-rekrutacyjne w prasie
elektronicznej oraz w pismach branżowych, przygotowano i zrealizowano happening
promujący projekt w trakcie którego m.in.: malowano „pokoje kibiców” w trakcie
Mistrzostw Europy, malowano flagę międzynarodową, zorganizowano warsztaty malarskie
prowadzone przez animatora kultury.
Prowadzono szkolenia zawodowe: technologie wykończeniowe w budownictwie i animator
osoby niepełnosprawnej, dla łącznie 30 uczestników projektu.
W ramach kursów odbywały się również zajęcia z zakresu treningu pracy oraz kurs
komputerowy. Uczestnicy grupy technologie wykończeniowe w budownictwie, w ramach
szkoleń zawodowych, wykonywali prace remontowe w siedzibie Zachodniej Izby
Gospodarczej we Wrocławiu. Spośród dodatkowych wydarzeń w projekcie uczestnicy
grupy Animator wzięli udział m.in: w koncercie Davida Crossa, meczu Śląska Wrocław,
spotkaniach i konferencjach, podczas których wykorzystywali umiejętności sprawowania
opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
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KOBIETY NIEZATRUDNIONE DOŚWIADCZAJACE PRZEMOCY W RODZINIE
PROJEKT „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające
współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej
oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”

Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Liderem projektu
realizowanego na poziomie ogólnopolskim, jest Gmina Wrocław, w imieniu której projekt
realizuje Centrum Integracji Społecznej, partnerami są: Fundacja Centrum Praw Kobiet
oraz firma Biurovita Sp. z o.o.
Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy
z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczającymi przemocy domowej
–klientkami gminnych zespołów interdyscyplinarnych (ZI).
Działania projektowe rozpoczęły się 1 sierpnia 2012 r. W okresie sierpień - grudzień
2012 r. zrealizowano następujące działania:
• Zorganizowano pracę Biura Projektu, w tym dokonano niezbędnych zamówień (w tym
dwie procedury PZP) oraz przeprowadzono nabory na stanowiska do zespołu
projektowego.
• Wyłoniono i zorganizowano pracę Zespołu Badawczo-Monitorującego, który:
opracował narzędzia badawcze,
zrealizował w skali ogólnopolskiej 34 badania fokusowe z członkami
ZI oraz przeprowadził 39 indywidualnych wywiadów z klientkami ZI. Badania
zostały opracowane, a wyniki zebrane w 4 raportach cząstkowych z badań,
w okresie X-XII specjalista badań i monitoringu przeprowadził dodatkowe badania
internetowe
skierowane
do
gminnych
zespołów
interdyscyplinarnych
z terenu całego kraju. Prośbę o udział w badaniu skierowano do blisko 2 tysięcy
gmin z całej Polski (uzyskano odpowiedzi z ok. 300 gmin),
• W grudniu 2012r. pozyskano w ramach konkursu o prowadzeniu polityki rozwoju,
drugiego Partnera–Przedsiębiorcę i tym samym zawiązano partnerstwo trójsektorowe.
• Powołano Komitet Sterujący, który podczas 17 spotkań pracował nad koncepcją
ogólnopolskiej strategii wdrażania projektu oraz poszczególnymi elementami wstępnej
wersji produktu finalnego tj. Modelem Wsparcia. Omówiono m.in. zadania,
kompetencje, sposób rekrutacji i rolę Koordynatorów Wsparcia w funkcjonowaniu
Modelu Wsparcia (MW); ustalono rolę organizacji pozarządowych, opracowano
propozycję tematyki szkoleń i zakresu wsparcia terapeutycznego dla niezatrudnionych
kobiet 50+ doznających przemocy domowej, omówiono rolę ośrodków pomocy
społecznej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Komitet Sterujący ocenił
i przeanalizował formę narzędzi badawczych a także regularnie opiniował wyniki
badań terenowych.
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIERCZOŚCI MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W WIEKU
45+
PROJEKT „Europrzedsiębiorca 45+”

Projekt „Europrzedsiębiorca 45+” Centrum Integracji Społecznej realizuje w imieniu
Gminy Wrocław od 1 lutego 2011 r. do 31 maja 2013 r. Celem projektu było
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przygotowanie 64 nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych mieszkańców Wrocławia po
45-tym roku życia do rozpoczęcia i prowadzenia przez minimum 12 miesięcy własnej
działalności
gospodarczej
w
branżach
wspierających
przygotowanie
regionu
dolnośląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Założenie to realizowano
dzięki organizacji szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego oraz dzięki
przekazaniu wsparcia finansowego (w formie jednorazowego wsparcia inwestycyjnego
oraz comiesięcznego wsparcia pomostowego).
W ramach projektu przeprowadzono m.in.: trening przedsiębiorczości, zajęcia z
księgowości, prawa, przedsiębiorczości, logistyki oraz doradztwo grupowe z ww. dziedzin.
Uczestnicy projektu ubiegali się o następujące wsparcie:
• środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie podstawowej w wysokości
do 30 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 987,75 zł miesięcznie, przez okres
pierwszych 6 miesięcy,
• w uzasadnionych przypadkach - przedłużono wsparcie pomostowe w wysokości
987,75 zł miesięcznie, przez okres kolejnych 6 miesięcy.
Zorganizowano 2 seminaria: "Kobieta w biznesie" oraz "Dolny Śląsk w przededniu
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012".
Po rozpoczęciu pracy na własny rachunek przedsiębiorcy mogli również liczyć na wsparcie
ze strony kadry projektu w formie doradztwa specjalistycznego oraz dalszego wsparcia
finansowego. Pomostowe wsparcie finansowe przedsiębiorcy mogli przeznaczyć na
bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy np. czynsz, ZUS, składki zdrowotne itp.
Dzięki wsparciu finansowemu i doradczemu w ramach projektu założono
55 nowych firm, wspierających Dolny Śląsk podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.
W związku z różnorodnym charakterem działalności nowopowstałych firm zaistniała
możliwość nawiązania relacji biznesowych również między samymi uczestnikami
projektu. Warto przytoczyć w tym miejscu choćby kilka przykładów.
Uczestniczka projektu prowadząca przedszkole PRYMUSEK nawiązała współpracę
z firmą BeTa Taxi w zakresie bezpiecznego transportu dzieci do przedszkola. Jest to
propozycja dodatkowa, która jednocześnie wyróżnia ofertę obydwu firm na tle
konkurencji. Założone przez uczestnika I edycji Biuro Rachunkowe świadczy usługi
księgowe dla wielu uczestników projektu. Utworzone w projekcie firmy budowlane
przeprowadziły z sukcesem liczne remonty pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą innych uczestników. Firma WRODRUK zajmuje się produkcją materiałów
promocyjnych dla kilku nowych firm, natomiast osoby prowadzące portale internetowe
często udostępniają powierzchnię reklamową kolegom i koleżankom z projektu.
Wśród najciekawszych firm założonych w 2012 r. znalazły się m.in.: wielojęzyczny serwis
internetowy, dostarczający aktualnych informacji dotyczących Dolnego Śląska
oraz Wrocławia („MARGOT” Małgorzata Fliszkiewicz); punkt przedszkolny dla 30 dzieci
(Centrum Edukacji i szkoleń „Futura” Anna Konieczny); usługi transportowe dla
mieszkańców i turystów na terenie miasta Wrocław i okolic-BeTa Taxi Beta Rasała;
luksusowe, ale niedrogie noclegi na terenie Wrocławia-10 miejsc noclegowych
w wydzielonych do tego celu 4 pokojach (Zielona Villa B&B Barbara Gadecka-Klimas);
Usługi noclegowe-sześć pokoi jedno i dwuosobowych w dwóch kompleksach
mieszkalnych, w każdym komfortowo wyposażona kuchnia z dużą lodówką, z zamrażarką
oraz łazienką z pralką, do wynajęcia krótko-lub długoterminowego na terenie Wrocławia.
Oferta skierowana jest do turystów, a także do studentów (PROFI LOKUM Anna
Makowska); usługi przewodnickie, organizacja wycieczek po Wrocławiu oraz Dolnym
Śląsku oraz usługa pilota wycieczek po całej Polsce, Czechach i Niemczech
(Przewodnickie Biuro Podróży „Dolnośląski POMOST” Witold Hermaszewski).
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WROCŁAW JAKO MIASTO WIELU
– OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

KULTUR-WSPARCIE

CUDZOZIEMCÓW

PROJEKT „Nowa Przystań”

Projekt jest realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w imieniu Gminy Wrocław
od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Zadania projektu w 75 % finansowane są ze
środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich,
pozostałe 25% to wkład własny Gminy Wrocław.
Uczestnicy projektu to 30 zamieszkałych we Wrocławiu cudzoziemców
niebędących obywatelami Unii Europejskiej, a także członkowie społeczeństwa
przyjmującego, tj. mieszkańcy Wrocławia w zakresie realizacji działań o charakterze
integracyjno-edukacyjnym.
Oferowane
kursy
języka
polskiego,
komputerowe
oraz szkolenia zawodowe mają pomóc obcokrajowcom w przełamaniu barier
w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia w Polsce poprzez podniesienie ich kompetencji.
Uzupełnieniem ww. działań jest Trening umiejętności obywatelskich, Kurs kompetencji
kluczowych i Kurs świadomości prawnej, których celem jest wzbogacenie wiedzy
cudzoziemców z zakresu procedur administracyjnych, prawa, zdobycia praktycznej
umiejętności tworzenia pism urzędowych, komunikacji interpersonalnej oraz tworzenia
dokumentów aplikacyjnych i korzystania z różnych źródeł poszukiwania legalnego
zatrudnienia w Polsce. W projekcie oferujemy działania służące zapoznaniu cudzoziemców
z historią i kulturą Polski oraz przybliżające im obyczajowości Polaków.
W ramach działań zaplanowanych w projekcie uczestnicy wzięli udział w 2 wydarzeniach
kulturalnych Wrocławia (wizyta w teatrze i na seansie filmowym), przygotowali
i przedstawili prezentację pt. „Obcy czy inny…? Cudzoziemcy w Polsce” w jednej z
wrocławskich szkół podstawowych. Prezentacja opisywała wrażenia związane z pobytem
w Polsce. Uczestnicy aktywnie odpowiadali na pytania dzieci dotyczące kultury
i zwyczajów w państwach, z których pochodzą.
Doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy na temat imigrantów mieszkających
we Wrocławiu i zapoznania się z ich zwyczajami był Kiermasz kultur odbywający
się 15 grudnia 2012 r. w Księgarni-kawiarni „Nalanda” przy pl. Kościuszki 12
we Wrocławiu. Odwiedzający mogli spróbować, przygotowanych przez uczestników
z różnych kultur, potraw z różnych stron świata, obejrzeć wystawę rękodzieła
artystycznego, a nawet wziąć udział w warsztatach tworzenia ukraińskich lalek motanek,
uważanych dawniej za talizman odpędzający złe duchy. Patronat nad wydarzeniem
objął Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu. Obszerna fotorelacja z Kiermaszu
ukazała się na stronach internetowych Gazety Wrocławskiej oraz w formie informacji w
wydaniu papierowym a także na stronach portalu internetowego www.terazwroclaw.pl.
Podjęto działania promocyjne, których celem było budowanie wizerunku Wrocławia
jako miasta wielokulturowego, przyjaznego cudzoziemcom:
• wyprodukowano i rozdystrybuowano 2 000 ulotek i 100 plakatów w celu lepszego
dotarcia do grupy docelowej projektu oraz informowania o działaniach projektu,
• zamieszczono 4 ogłoszenia informacyjno-rekrutacyjne w prasie płatnej (Gazeta
Wrocławska) i bezpłatnej (Metro),
• ukazał się artykuł specjalny o charakterze promocyjnym poprzedzający Kiermasz
kultur w Gazecie Wyborczej (dodatek „Co jest grane”).
Nawiązaliśmy stałą współpracę z: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim–Wydziałem ds.
Cudzoziemców, Urzędem Stanu Cywilnego, uczelniami wyższymi, Konsulatem
Honorowym Ukrainy. Współpracujemy w zakresie działań rekrutacyjnych, realizacji
warsztatów antydyskraminacyjnych oraz przygotowania i realizacji „Kiermaszu kultur”
z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką cudzoziemców, w tym
szczególnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
NOMADA.
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Kiermasz kultur zorganizowany w ramach projektu „Nowa Przystań”

WSPARCIE W POWROCIE NA RYNEK PRACY WROCŁAWIAN POWRACAJAĄCYCH
NA RYNEK PRACY, WYMAGAJĄCYCH OPIEKI ORGANIZACJI OPIEKI NAD
DZIEĆMI DO LAT 3
PROJEKT „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie
Gminy Wrocław"
Projekt rozpoczął się 1 maja 2012 r., a zakończy w 31 lipca 2014 r. Jego celem
jest umożliwienie rodzicom dzieci, w wieku do lat 3, godzenia życia prywatnego
z zawodowym poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Gmina Wrocław
jest liderem w Polsce w zakresie wprowadzania innowacyjnej formy szkolenia i
zapewnienia wsparcia dziennego opiekuna dla rodziców dzieci do lat 3. Spełniono
wymogi certyfikacyjne i uzyskano od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
certyfikat umożliwiający organizację i prowadzenie szkoleń kandydatów na
dziennych opiekunów dzieci do lat 3.
W ramach projektu organizowaliśmy szkolenia na dziennych opiekunów dzieci do lat 3,
w wymiarze 160h/uczestnika (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3).

W 2012 r. przeszkoliliśmy 18 osób w zakresie rozwoju dziecka w okresie wczesnego
dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz kompetencji opiekuna
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dziecka do praktycznego wykonywania zawodu. Umowę o świadczeniu usług
opiekuńczych podpisało 5 dziennych opiekunów i rozpoczęło realizację dziennej opieki
nad dziećmi. Do końca 2012r. ze wsparcia dziennego opiekuna skorzystało 10
uczestników projektu-rodziców dzieci (od 20 tygodnia życia do lat 3) zamieszkałych na
terenie Gminy Wrocław i nieaktywnych zawodowo lub przebywających na urlopach
wychowawczych. Opiekunom dziennym, którym zlecona została opieka nad dziećmi
uczestników projektu, użyczone zostało pełne wyposażenie punktu opieki (tj. meble,
przewijaki, zabawki etc.). W ramach projektu podjęto szereg działań promocyjnoinformacyjnych w celu dotarcia do kandydatów na opiekunów i uczestników projektu
(rodziców): zamieszczono 20 ogłoszeń prasowych, wyemitowano 25 spotów w telewizji i
ponad 300 spotów radiowych. W październiku 2012 r. wyemitowano w Telewizji
Dolnośląskiej TeDe program informacyjny poświęcony działalności dziennego opiekuna.
Jako organizatorzy obserwujemy rosnące zainteresowanie tą formą opieki oraz
zapotrzebowanie mieszkańców Wrocławia na usługi dziennego opiekuna. Jednocześnie w
ramach projektu prowadzimy szczegółową ewaluację i monitoring świadczonych usług, by
rodzice, którzy powierzają swoje dzieci opiekunom, mieli pełną gwarancję bezpiecznego
rozwoju dziecka. Opiekunowie dzienni mają obowiązek dokonywania regularnych
obserwacji rozwoju psychomotorycznego powierzonych do opieki dzieci oraz wypełniają
karty rozwoju dziecka.
WZROST KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
SEKTOREM,
W
CELU
PODNOSZENIA
AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH

ZWIĄZANYCH Z TZW. BIAŁYM
UMIEJĘTNOŚCI
PRZEDŁUŻANIA

PROJEKT PARTNERSKI „Liderzy coachingu”

Projekt realizowany w partnerstwie Centrum Integracji Społecznej oraz Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu jest odpowiedzią na problem
starzejących się społeczeństw UE oraz wydłużającej się aktywności zawodowej.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1
września 2012 r. – 31 grudnia 2013 r., a jego celem głównym jest podniesienie
gotowości do przedłużenia aktywności zawodowej i nabycie umiejętności coachingowych
w pracy z osobami starszymi, u 90 osób pracujących w wieku 50-64 lata, które mieszkają
i/lub pracują na terenie województwa dolnośląskiego i wiążą karierę zawodową z pracą
w „białym sektorze”.
Projekt wpisuje się w politykę społeczną propagowaną przez kraje Unii Europejskiej.
Jednocześnie wiele elementów z tej polityki można odnaleźć w dokumentach
uwzględniających strategię rozwoju Wrocławia (w tym m.in. poprawę jakości życia osób
starszych).
Realizując założone cele, projekt wpisuje się przede wszystkim w strategie określone
przez następujące dokumenty:
• „Założenia polityki społeczno–gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2012”,
• Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”,
• Narodowy Program Zdrowia 2007-2015,
• Program „Solidarność pokoleń”. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej,
• osób w wieku 50+.
Dzięki projektowi „Liderzy coachingu–nowe metody pracy z seniorami” osoby starsze,
dzięki wykwalifikowanej kadrze, zwiększą swoją szansę na poprawę jakości życia.
W projekcie podjęliśmy szereg działań promocyjnych w celu dotarcia do grupy docelowej.
Działania rekrutacyjne, w tym informacyjno-upowszechniające, obejmowały m.in.:
ogłoszenia w prasie: Gazeta Wrocławska oraz Nasze miasto, artykuł sponsorowany
w Gazecie Wyborczej; spoty radiowe: w radiu Złote Przeboje, spotkania informacyjno
-rekrutacyjne w 28 placówkach związanych z białym sektorem, informacje o projekcie
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w prasie branżowej (m.in. w czasopiśmie „Charaktery”, „Zdrowie” oraz „Czerwony
Portfelik”), na uczelniach wyższych, które swoją ofertę kierują również do osób w wieku
50–64 oraz na uniwersytetach III wieku.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. została nawiązana poprzez
realizację projektu w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział
Regionalny we Wrocławiu, które jest jedną z najstarszych organizacji oświatowych.
Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się edukacją osób dorosłych. Wspólnie prowadzone
były działania promocyjne i rekrutacyjne wśród organizacji, które aktywizują seniorów
i zatrudniają pracowników 50+.
W 2012 r. zrekrutowano 29 osób, które uczestniczyły w działaniach szkoleniowych.
Centrum Integracji Społecznej zorganizowało w 2012 r. kursy: Przeciw wypaleniu
zawodowemu, Gotowość do zmian i Planowanie kariery.
OSOBY KTÓRYM ZASĄDZONO PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNIE
Praca dla lokalnej społeczności
Projekt „Praca dla lokalnej społeczności” finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.
W ramach projektu organizowaliśmy prace społecznie użyteczne wykonywane przez
osoby kierowane przez Sądy Rejonowe Wrocławia. Osoby skierowane wykonywały
nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną
orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę.
Prace organizowane były przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których
jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla WrocławiaKrzyki skierował do prac społecznie użytecznych 110 osób, Sąd Rejonowy dla Wrocławia–
Fabryczna skierował 101 osób, Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Śródmieście skierował 2
osoby.
W 2012r. Sądy Rejonowe skierowały do Centrum 213 osób, którym zasądzono
łącznie 20 192 godzin do odpracowania: Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki zasądził
10 710 godzin, Sąd Rejonowy Wrocław–Fabryczna 9 302 godzin, Sąd Rejonowy Wrocław
–Śródmieście 180 godzin. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych odpracowały
łącznie 10 973 godziny. Całość zasądzonych godzin przy pracach społecznie użytecznych
odpracowało łącznie 114 osób (w tym 10 osób z roku 2011). W stosunku do 15 osób
zastosowano umorzenie reszty kary (w tym 4 osób z roku 2011), w stosunku do 23 osób
zastosowano karę pozbawienia wolności (w tym 10 osób z roku 2011), w stosunku
do 2 osób odroczono wykonywanie kary. Pozostałe godziny zostaną odpracowane
w kolejnych miesiącach 2013 r., ponieważ Sądy orzekają najczęściej możliwość
odpracowania od 20 do 40 godz./m-c przez jedną osobę skazaną.
W 2012 r. zorganizowaliśmy pracę dla 213 osób (18 kobiet i 195 mężczyzn).
Średnia wieku osób skazanych wyniosła 33 lata. Najstarszy skazany miał 64 lata,
a najmłodszy 18 lat.
Skazani kierowani byli przez Sądy do odbycia prac społecznie użytecznych w zamian za
karę pozbawienia wolności za popełnienie następujących czynów karalnych: kradzież–
32%, jazda w stanie nietrzeźwym i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym – 16%,
posiadanie niedozwolonych substancji odurzających – 4%, niszczenie mienia – 6%,
groźby karalne i naruszenie nietykalności cielesnej – 7%, wyłudzenie - 3%, zakłócanie
spokoju i porządku publicznego – 4 %, alimenty – 3%, obraza służb porządkowych
(policja, straż miejska) – 2%, brak informacji w orzeczeniu - 22%, pozostałe – 1%.
Prace wykonywane były w 3 grupach: remontowo–budowlana, porządkowa oraz
pielęgnacja terenów zielonych. Zorganizowano prace na terenie następujących placówek:
Schronisko dla Kobiet prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta-Koło
Wrocławskie, Szkoła Podstawowa nr 85, Gimnazjum nr 22, Przedszkole nr 56,
Przedszkole nr 4, Stowarzyszenie „WROCŁAW – ZA WIDAWĄ”, Miejska Biblioteka
Publiczna we Wrocławiu, Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu, Szkoła
Podstawowa nr 99 we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji Tor
Wyścigów
Konnych-Wrocław
Partynice,
Miejskie
Centrum
Usług
Socjalnych,
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Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom, Centrum Integracji Społecznej,
Samorządowa Jednostka Pomocnicza Gminy Wrocław Osiedle Muchobór Mały,
Stowarzyszenie Klub Krzewienia Abstynencji „Odnowa”, Stowarzyszenie pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”, Terapeutyczna Szkoła
Podstawowa nr 119 a także na terenie Cmentarzy: Pawłowice, Jerzmanowo i Kiełczów.
W 2012r. przeprowadzono następujące prace społecznie-użyteczne:
• comiesięczna opieka nad grobami osób pochowanych przez MOPS na cmentarzach:
Jerzmanowo, Pawłowice, Kiełczów. Prace polegały na: koszeniu trawy porastającej
miejsca pochówku oraz w ciągach komunikacyjnych (miesięcznie około 5500 m2),
niwelowanie terenu, wyrównywaniu poziomu mogił (29 mogił), naprawie lub wymianie
krzyży (80 szt.), usuwaniu zniszczonego obramowania (15szt.), odchwaszczaniu
i plewieniu, porządkowaniu mogił, porządkowaniu miejsc przyległych-usuwaniu
śmieci, liści i gałęzi. Centrum zapewniło porządkowanie mogił oraz zapalenie zniczy
na mogiłach w okresie przed Świętem Zmarłych (150 szt. zniczy),
• prace porządkowe– na wszystkich obiektach: drobne prace budowlane (uzupełnianie
ubytków w ścianach, malowanie ścian, sufitów, drzwi, okien i lamperii),
konserwatorskie (naprawa: zamków, mebli i inne podobne prace) oraz prace
porządkowe na terenach zielonych (koszenie, grabienie liści, plewienie, przecinanie
drzewek i krzewów),
• inne wykonywane prace, to: koszenie trawy (ok. 15 000 m2/miesiąc na wszystkich
placówkach),
grabienie,
odchwaszczanie,
zamiatanie,
porządkowanie
dróg
komunikacyjnych na obiektach, odśnieżanie, malowanie i porządkowanie pomieszczeń
(ok. 1 000 m2), przenoszenie mebli, składanie regałów bibliotecznych (Miejska
Biblioteka Publiczna), naprawa i renowacja mebli (np. Schronisko Św. Brata Alberta,
Szkoły i Przedszkola). W Stowarzyszeniu pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy „Przyjaciele Seniorów’’- prace remontowo- budowlane (malowanie,
uzupełnianie ubytków w ścianach, naprawa okien i inne prace związane
z utrzymaniem obiektu) oraz prace przy terenach zielonych (koszenie trawy,
plewienie, przecinanie drzew i inne).
Udział osób kierowanych przez Kuratorów w pracach remontowo-budowlanych
(malowanie, tynkowanie i inne drobne prace budowlane) i ogrodowych (kopanie, sianie
trawy, grabienie) związanych z przygotowaniem Domu Seniora przy ulicy Klecińskiej
we Wrocławiu w ramach prac w Samorządowej Jednostce Gminy Wrocław-Osiedle
Muchobór Mały. Prace porządkowe na terenach zielonych (koszenie trawy- 5000 m2/m-c,
plewienie, odchwaszczanie dróg komunikacyjnych– 1000 m2/m-c, przecinanie krzewów).
Prace w stajniach: karmienie oraz czyszczenie koni oraz drobne prace remontowo
-budowlane w Centrum Hippiki, Rekreacji i Sportu–Tor Wyścigów Konnych Partynice
we Wrocławiu.
Wykonanie prac społecznie użytecznych orzeczonych w wyrokach w latach 2009–2012

Wykonanie wyroków orzeczonych w latach 2009 – 2012
w zakresie prac społecznie – użytecznej
Ilość osób
skierowanych
Przez
kuratorów na
prace
społecznie
użyteczne

Ilość godzin
zasądzonych

Ilość godzin
odpracowanych

Procent
wykonia
wyroków

Ilość osób,
które
odpracowały
cały wyrok

A

B

C

C/B

D

D/A

od V. 2009

74

9 300

3 909

42 %

13

17.6%

2010

111

10 914

5 583

51.2 %

44

39.6%

2011

154

16 678

7 763

46.5%

74

48%

2012

213

20 192

10 973

54.3%

114

53.5%

Rok

427

Procent
osób,
które
odpraco
wały cały
wyrok

Jak pokazuje powyższe zestawienie liczba osób skierowanych przez kuratorów do prac
społecznie użytecznych, w porównaniu z 2009 r. wzrosła ponad trzykrotnie.
W dniu 29 października 2012 r. w tygodniku „Polityka” ukazał się artykuł p.t. „Praca
społeczna z wyroku, czyli co? Skazani na pracę” Marka Henzlera, w którym Centrum
Integracji Społecznej jest wymienione jako podmiot, wzorowo organizujący w imieniu
Gminy Wrocław prace społecznie użyteczne na rzecz lokalnej społeczności.
Osoby skazane na prace społecznie użyteczne miały zapewnioną pomoc psychologiczną,
szczególnie w zakresie motywowania do podjęcia terapii odwykowej, korzystania
z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i motywacji do podjęcia zatrudnienia.
Umożliwialiśmy jednocześnie korzystanie z konsultacji prawnych. Osoby wykonujące
prace społecznie użyteczne mogły korzystać z zabiegów higienicznych (mycie, kąpiel
oraz pranie odzieży osobistej).
WSPIERANIE AKTYWNOŚCI
POZARZĄDOWYCH

MIESZKAŃCÓW

„Centrum Wspierania Organizacji
wrocławskiej SEKTOR 3”

I

ROZWOJU

Pozarządowych

z

ORGANIZACJI

terenu

aglomeracji

Projekt „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji
wrocławskiej SEKTOR3” jest realizowany w partnerstwie z wrocławskimi organizacjami
pozarządowymi. Liderem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
„Umbrella”, partnerem-Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych
„TRATWA”. Centrum Integracji Społecznej pełni rolę partnera projektu w imieniu Gminy
Wrocław. Projekt trwa od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2013 r. Działania szkoleniowodoradcze są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
terenie Wrocławia i 10 powiatów ościennych oraz do osób zainteresowanych założeniem
własnej organizacji zamieszkałych na terenie objętym projektem. Centrum Integracji
Społecznej odpowiada za działania promocyjne.
W 2012 r. CIS zleciło wydruk i zorganizowało kolportaż ulotek promocyjnych, zamówiło
zamieszczenie ogłoszenia informacyjno-promocyjnego w prasie lokalnej. Ponadto
przygotowano i zlecono emisję ogłoszeń telewizyjnych. Wspólnie z partnerami
realizującymi
projekt
we
wrześniu
zorganizowano
dwudniowy
Konwent
Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, spotkanie branżowe osób pracujących
w ośrodkach wspierających rozwój stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw
obywatelskich, w którym wzięło udział 70 przedstawicielu 43 organizacji
pozarządowych. Podsumowaniem działań realizowanych w projekcie była inicjatywa
stworzenia kalendarza promującego rezultaty projektu. Do współpracy zaproszono
organizacje uczestniczące w projekcie, które przesyłały swoje zgłoszenia na hasło
promujące ideę działalności w 3 sektorze.
INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu „Wrocław Miastem
Aktywnych”
W 2012 r., w ramach realizacji zapisów porozumienia, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej skierował do Centrum Integracji Społecznej 390 osób, uczestników projektu
Dla 390 osób zorganizowano treningi ogólnorozwojowe, kursy komputerowe grupowe,
warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym. Nowością w 2012 r. były warsztaty
Perfekcyjna Pani/Perfekcyjny Pan domu, których celem było podniesienie integracji
społecznej, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, wzrost wiedzy na temat
zdrowego odżywiania, podniesienie praktycznych i teoretycznych umiejętności
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zdobycie wiedzy na temat znaczenia higieny
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osobistej i porządku w domu. Zorganizowano kursy komputerowe, warsztaty florystyczne
oraz warsztaty administracyjno- biurowe dla osób niepełnosprawnych.
Aktywizacja społeczno-zawodowa „Przezwyciężyć niemoc”
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach.
W projekcie brało udział 8 kobiet. Centrum Integracji Społecznej realizowało
w ramach projektu następujące szkolenia: psychologiczne, doradztwa zawodowego,
zarządzania budżetem domowym, kurs florystyki z podstawowymi materiałami, kurs
stylizacji paznokci z podstawowymi materiałami. Zapewniliśmy także opiekę nad dziećmi
uczestników projektu. Łącznie zorganizowano 157 godzin szkoleń dla 8 kobiet.
Szkolenie „Dzienny opiekun”
Centrum Integracji Społecznej na mocy decyzji nr 58/2011 Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej uzyskało zatwierdzenie programów do realizacji szkoleń dla
Dziennego opiekuna na okres 5 lat. Dzięki temu przeprowadziliśmy 2 edycje szkoleń w
wymiarze 160 godzin i 1 edycję uzupełniającego 40 godzinnego szkolenia dziennych
opiekunów. Łącznie do szkoleń przystąpiło 10 osób i wszystkie osoby ukończyły etap
szkoleniowy. Zajęcia obejmowały m.in.: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
(20 godzin), Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin), Kompetencje
opiekuna dziecka (20 godzin), Praktyki zawodowe (30 godzin).
PODSUMOWANIE
• W roku 2012 przygotowano 6 wniosków projektowych, które złożono w odpowiedzi
na ogłoszone konkursy.
• W 2012 r. wdrożono 3 nowe projekty „unijne” na kwotę 6 322 862 zł.
• Realizowalizowano zadania ramach 12 projektów ukierunkowane na poprawę
sytuacji na rynku pracy grup osób, w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.
• Kompleksowego wsparcia udzielono 444 osobom pracującym oraz nieaktywnym
zawodowo.
• Zorganizowano kompleksowe szkolenia, w tym zawodowe dla 296
niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia.
• Przeprowadzono łącznie 16 380 godzin zajęć.
• Zorganizowano 132 staże zawodowe dla osób nieaktywnych zawodowo.
• 140
niezatrudnionych
osób
podjęło
zatrudnienie
(47,30%
ogółu
niezatrudnionych osób objętych wsparciem).
• Dzięki wsparciu projektu „Europrzedsiębiorca 45+” 37 uczestników projektu
zarejestrowało
i
prowadziło
działalność
gospodarczą
w
obszarach
wspierających przygotowanie regionu dolnośląskiego do Euro 2012.
• Wypłacono 37 osobom dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
na łączną kwotę 1 113 287,95 zł.
• 54 osoby otrzymywały comiesięczne wsparcie pomostowe na łączną kwotę
493 533,36 zł.
• Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 213 osób na łączną liczbę 20 192
godziny (odpracowano 10 973 godziny).
• W porównaniu z 2009 r. wzrosła prawie trzykrotnie ilość godzin zorganizowanych i
odpracowanych na rzecz lokalnej społeczności w ramach prac społecznie użytecznych
przez osoby skazane (z liczby 3 909 h do 10 973 godzin).
• Uzyskano akredytację od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej programu szkoleń
dla dziennych opiekunów dzieci do lat 3.
• Dzięki realizacji przez Centrum szkoleń opiekunów dziennych Wrocław jest jedną z
wiodących gmin we wdrażaniu domowej formy opieki nad dziećmi.
Systematyczna współpraca z pracodawcami zaowocowała organizacją wielu staży i miejsc
pracy dla osób, które skorzystały z pomocy Centrum. W wyniku tych działań
zatrudnienie podjęło 140 osób m.in. na stanowiskach: pracownik obsługi biurowej,
pracownik opieki osobistej, robotnik budowlany, pracownik robót wykończeniowych,
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pracownik ochrony osób i mienia, elektromechanik, elektromonter, magazynier,
sprzedawca, sprzedawca, asystent nauczyciela, kucharz, pracownik utrzymania czystości.
Liczba uczestników poszczególnych projektów współfinansowanych z UE

Liczba osób które podjęły w 2012 r. zatrudnienie, w podziale na wiek i płeć

wiek
Liczba osób, które
podjęły zatrudnienie

•

•

•

ogółem

w tym
kobiety

do 25
lat

między 25
a 50 lat

powyżej 50
lat

140

72

41

66

33

Za pośrednictwem lokalnych mediów Centrum docierało z ofertą do
niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia. Promowało działania prowadząc
atrakcyjne kampanie informacyjne. W 2012 r. o naszej działalności można było
przeczytać: w tygodniku „Polityka”, magazynie „Zdrowie”, ogłoszenia i informacje o
poszczególnych projektach pojawiały się m.in. w radiu Złote Przeboje, telewizji
TeDe, TVP 3 Wrocław, miesięczniku „Charaktery”, „Gazecie Wrocławskiej”, „Gazecie
Wyborczej”, „Metrze”.
Działalność Centrum została wsparta przez Jarosława Dudę – Wiceministra
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który rekomendował udział gmin
w ogólnopolskich badaniach przeprowadzonych w ramach projektu „Model
wsparcia
jako
innowacyjne
narzędzie
wzmacniające
współpracę
publicznych
i
niepublicznych
instytucji
pomocy
społecznej
oraz
przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”.
Badania dotyczyły wypracowania modelu wsparcia na rzecz Kobiet 50+
doświadczających przemocy domowej.
Wrocławskie Centrum było inicjatorem i zostało przyjęte w poczet Konwentu
Centrów Integracji Społecznej i aktywnie włączyło się w proces wypracowania
standardów realizacji zadań zapisanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
(WZAZ)
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej jako zakład budżetowy Gminy Wrocław został
utworzony Uchwałą Nr XXIV/870/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września
2008 r. w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą
we Wrocławiu i nadania Statutu. Od początku roku 2011 funkcjonuje jako samorządowy
zakład budżetowy Gminy Wrocław.
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Działalność prowadzona jest na terenie nieruchomości przy ul. Litomskiej 10 we
Wrocławiu, na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 15 lutego 2010 r., pomiędzy
Gminą Wrocław a Wrocławskim Zakładem Aktywności Zawodowej. Zgodnie z przepisami
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
obiekty i pomieszczenia użytkowane odpowiadają przepisom i zasadom
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy
oraz
uwzględniają
potrzeby
osób
niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności
do nich.
Niepełnosprawnym pracownikom w 2012 r. była zapewniona doraźna i specjalistyczna
opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
Opieka medyczna realizowana była poprzez umożliwienie niepełnosprawnym
pracownikom korzystania z usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej „Ośrodku Medycznym ZIEMO-VITA” na podstawie Umowy nr 111/2008 z dnia
9.12.2008r. Wszystkim pracownikom niepełnosprawnym zapewniono 60 minut
rehabilitacji dziennie. Wśród pracowników 9 osób poruszało się na wózkach inwalidzkich.
Osoby te były codziennie wożone zakładowym samochodem na trasie dom–praca i praca
–dom.
Podstawową misją jednostki jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego oraz do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych pracowników
oraz przygotowanie niepełnosprawnych pracowników do aktywnego życia w otwartym
środowisku przy wykorzystaniu ich możliwości i zdolności.
W 2012 r. realizowano zadanie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Przychody Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły
2 221 793,42 zł (2 218 968,43zł w 2011 r.) z czego:
• 604 373,00 zł (569 373,00 zł w 2011 r.) to dotacja podmiotowa z budżetu
Miasta na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu tj. część
kosztów wynagrodzeń kadry obsługowo-rehabilitacyjnej wraz z pochodnymi, odpis
na ZFŚS, podatek od nieruchomości, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2011r, opłata notarialna, prowizje bankowe,
• 12 750,00 zł do dotacja przedmiotowa,
• 81 667,00 zł (81 667,00zł w 2011 r.) to dotacja podmiotowa z budżetu
Województwa Dolnośląskiego na pokrycie kosztów działalności obsługowo
-rehabilitacyjnej tj. część kosztów wynagrodzeń kadry obsługowo-rehabilitacyjnej
wraz z pochodnymi,
• 735 000 zł (735 000 zł w 2011 r.) do środki przekazane przez Województwo
Dolnośląskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
Zakładu, w tym część kosztów wynagrodzeń kadry obsługowo-rehabilitacyjnej
oraz 80% kosztów wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników wraz z pochodnymi,
a także innych kosztów wynikających z § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie zakładów
aktywności zawodowej,
• 703 370,01 zł (788 751,53 zł w 2011 r.) to środki uzyskane z działalności
gospodarczej
Zakładu,
przeznaczone
na
koszty
prowadzenia
działalności
gospodarczej, w tym 20% kosztów wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
wraz z pochodnymi,
• 84 034,70 zł (43 024,03 zł w 2011 r.) to pozostałe przychody operacyjne
–wynikające ze wspólnych (wraz ze Stowarzyszeniem „Ostoja”) kosztów mediów
i usług związanych z użytkowaniem budynku przy ul. Litomskiej 10, otrzymane
odszkodowanie,
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598,71 zł (460,01 zł w 2011 r.) to pozostałe przychody finansowe-odsetki
bankowe naliczone z konta dochodów własnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu
terminowo wpłacanych składek do ZUS.
W celu realizacji zadań świadczono usługi poligraficzne, gastronomiczne i cateringowe,
ogrodnicze i porządkowe oraz zajmowano się obsługą techniczną szkoleń, konferencji
i imprez okolicznościowych. W roku 2012 przychody z działalności gospodarczej
kształtowały się następująco:
• z usług gastronomicznych i cateringowych-kwota 512 571,06 zł (593 591,00 zł
w 2011 r.),
• z usług poligraficznych– kwota 153 021,45 zł (158 879,00 zł w 2011 r.),
• z usług ogrodniczo-porządkowych– kwota 8 546,32 zł (7 902,06 zł w 2011 r.),
• z obsługi technicznej imprez okolicznościowych– kwota 29 231,18 zł (28 378,85 zł
w 2011 r.).
Prowadzona działalność gospodarcza ma na celu jak najlepsze przygotowanie
pracowników do pracy na wolnym rynku. Dlatego też przyjmowane przez Zakład zlecenia
są bardzo różnorodne, zarówno w zakresie sposobu realizacji, jak i terminów i charakteru
wykonywanych zadań. Realizowano stałe zlecenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakresie poligrafii i cateringu oraz dla Centrum Integracji Społecznej
w zakresie cateringu. Codziennym zadaniem działu gastronomicznego było
przygotowywanie i dystrybucja dwudaniowych obiadów na terenie jadalni usytuowanej
na parterze budynku przy ul. Litomskiej 10.
W celu zwiększenia efektów rehabilitacji zawodowej i społecznej współpracowano
z jednostkami, które mogły pośrednio wpływać na poziom kompetencji zawodowych
pracowników niepełnosprawnych:
• Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Ostoja”,
• Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
• Fundacja im. Brata Alberta,
• Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
• Dolnośląskie Forum Integracyjne,
• Firma 4FGroup.
W Zakładzie funkcjonowała Rada Programowa, która dla każdego pracownika
niepełnosprawnego prowadziła dokumentację związaną z przygotowaniem i realizacją
indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Rada decydowała
o podejmowanych wobec pracowników działaniach zmierzających do właściwego
przygotowania pracownika do przejścia do pracy na wolnym rynku. Działania Rady
Programowej wspierane były przez środki zakładowego funduszu celowego–Zakładowego
Funduszu Aktywności, którego utworzenie było warunkiem otrzymania statusu zakładu
aktywności zawodowej. Wpływy środków na konto funduszu to podatek od
nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z regulaminem
Zakładowego Funduszu Aktywności priorytetowym zadaniem finansowanym ze środków
ZFA było i jest wspomaganie tworzenia miejsc pracy na wolnym rynku pracy dla
niepełnosprawnych pracowników Zakładu.
Współpracując z Wrocławskim Zakładem Aktywności Zawodowej kontrahenci mogą
odnosić wymierne korzyści:
• Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92 z późn. zm.) kontrahent, który zakupuje usługę w zakładzie aktywności
zawodowej ma prawo do obniżenia wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania 6%
osób niepełnosprawnych w swojej firmie (przy zatrudnieniu minimum 25
pracowników).
• Jednostki będące w strukturach Gminy Wrocław mają prawo zlecania usług
Wrocławskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej z pominięciem procedur ustawy
o zamówieniach publicznych.
• Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe są zwolnione z podatku
od towarów i usług w przypadku realizacji zleceń względem siebie. Wrocławski Zakład
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Aktywności Zawodowej realizuje również zlecenia tych jednostek wchodzących
w skład struktur Gminy Wrocław po kosztach własnych.
Zakład prowadzi też działalność, która ma wpływ na proces łamania stereotypów
funkcjonujących w społeczeństwie Wrocławia:
• pracownicy niepełnosprawni brali czynne udział w szkoleniach urzędników w zakresie
obsługi klientów z niepełnosprawnością,
• włączano się w różne akcje społeczne Miasta mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
• kadra obsługowo–rehabilitacyjna brała udział w tworzeniu Strategii Województwa
Dolnośląskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
• pracownicy niepełnosprawni wspierani przez instruktorów uczestniczyli w działaniach
związanych z wdrażaniem w ramach działalności WZAZ procesu digitalizacji zbiorów
bibliotecznych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej,
• Zakład został członkiem Związku Pracodawców ZAZ, przez co wraz z innymi
zakładami aktywności zawodowej będzie miał realny wpływ na zmiany legislacyjne
dotyczące działalności jednostek ekonomii społecznej.

WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
(WZŻ)
Wrocławski Zespół Żłobków powstał na mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i uchwały Nr IX/174/11 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą
Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu. Jako jednostka organizacyjna
Miasta Zespół rozpoczął działalność 1 lipca 2011 r. W roku 2012 kontynuował
wykonywanie zadań statutowych, których celem jest realizacja zadań wynikających z
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz obsługa żłobków pod względem
administracyjno-technicznym, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych,
finansowym i księgowym, kadrowym, sprawozdawczości oraz obsługi prawnej.
W
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków wchodzi 15 żłobków:
Żłobek nr 1, ul. Lwowska 20;
Żłobek nr 2, ul. Zemska 33;
Żłobek nr 3, ul. Białowieska 33;
Żłobek nr 4, ul. Kłodnicka 25;
Żłobek nr 5, ul. Dokerska 5;
Żłobek nr 6, ul. Krowia 1;
Żłobek nr 7, ul. Drukarska 9;
Żłobek nr 8, ul. Sądowa 6;
Żłobek nr 9, ul. Wrońskiego 13d;
Żłobek nr 10, ul. Henryka Brodatego 17;
Żłobek nr 11, ul. Hubska 39;
Żłobek nr 12, ul. Jugosłowiańska 85a;
Żłobek nr 13, ul. Wieczysta 107;
Żłobek nr 14, ul. Mulicka 4c;
Żłobek nr 15, ul. Łukowa 37.

W 2012 r. podjęto działania mające na celu utworzenie dodatkowych miejsc. W ramach
funkcjonującego od 2011 r. „Programu MALUCH” ilość miejsc normatywnych
w stosunku do 2011 r. wzrosła do 1 990, tj. o 20 miejsc.
W Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej adaptowano pomieszczenia na potrzeby nowej grupy
żłobkowej – 20 dodatkowych miejsc, które zostały uruchomione w dniu 26 marca 2012 r.
Wzrost liczby miejsc w żłobku wymagał zwiększenia liczby wysokokwalifikowanych
opiekunów. Jednocześnie wszystkie przeprowadzone lub planowane inwestycje i remonty
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miały na celu poprawę warunków bytowych małego dziecka oraz zapewnienie
mu optymalnej, na wysokim poziomie fachowej opieki.
Ponadto, w związku z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
dzieciom, podjęto decyzję o wprowadzeniu do żłobków monitoringu. W tym celu
w żłobkach o numerach: 2, 6, 9 zainstalowano kamery w pomieszczeniach, jak:
sypialnia, bawialnia, jadalnia, hol z szatnią lub innych na wniosek kierownika żłobka.
Zebrany zbiór danych osobowych pod nazwą : „Monitoring wizyjny w żłobkach miejskich”
został zgłoszony do rejestracji w GIODO. Montaż monitoringu miał miejsce w grudniu
2012 r. Natomiast w innych żłobkach będzie montowany sukcesywnie w 2013 r.
OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 polega w szczególności na zapewnieniu dziecku
opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowaniu
dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
oraz
na
prowadzeniu
zajęć
opiekuńczo-wychowawczych
i
edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Wrocławskie Żłobki realizują powyższe zadania, a ponadto zapewniają wyżywienie
zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleconą dietą pokarmową, wspomagają rodzinę
w wychowaniu dziecka, mogą organizować na wniosek rodziców odpłatne zajęcia
dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. W żłobkach dzieci
uczestniczą w grach, zabawach, zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi,
zajęciach
muzycznych,
teatralnych,
plastycznych,
rytmicznych.
Pracownicy
i rodzice/opiekunowie mają umożliwiony stały, bezpośredni kontakt ze żłobkiem,
współpracują z nim poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie się
w działalność grupy.
Zajęcia realizowane są zgodnie z „Katalogiem niezbędnych oddziaływań wychowawczo
-pielęgnacyjnych dla grup I,II,III” przygotowane przez opiekunów według wcześniej
opracowanych miesięcznych, tygodniowych i dziennych planów.
W planie zajęć na każdy dzień tygodnia przewidzianych jest od pięciu do sześciu zabaw
takich jak:
• zabawy ruchowe - plany zajęć zawierają 6 rodzajów ćwiczeń: ćwiczenia
w chodzeniu, wspinaniu, żucie, ogólnorozwojowe, umuzykalniające, ruchowo
-naśladowcze;
• zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne - zabawy te rozwijają u dzieci wytrwałość,
systematyczność, oraz kształtują precyzję ruchów, sprawność palców, myślenie
wyobraźnię i uwagę; w zabawach wykorzystuje się układanki, wyszywanki, różne
rodzaje klocków;
• zabawy umuzykalniające - zabawa wzbogaca zasób wrażeń słuchowych poprzez
prowadzenie odpowiednich ćwiczeń mających na celu rozpoznawanie różnych
dźwięków np. szum drzew, głos ptaków, zwierząt jak również brzmienie różnych
instrumentów muzycznych np. bębenek, trąbka; ruch przy muzyce zaspakaja
potrzebę aktywności fizycznej małych dzieci; w żłobkach stosowane są trzy formy
zabaw umuzykalniających:
o zabawa ruchowa ze śpiewem – polega na inscenizacji piosenki za pomocą gestów
naśladowczych związanych z tekstem piosenki,
o zabawa inscenizacyjna – jest to zabawa do której wprowadza się jakąś rolę która
wynika z tekstu piosenki lub można wykorzystać w niej rekwizyty,
o zabawa słuchowa - rozwija wrażliwość na dźwięk, melodię i tempo wymowy.
W grupie II i III odbywają się dodatkowo:
• zabawy tematyczne- które polegają na zabawie w „coś” lub „kogoś”
czyli określony temat oznacza jej charakter i przebieg; dzieci odtwarzają różne
czynności, sceny, zaobserwowane podczas wykonywania ich przez dorosłych;
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w zabawach wykorzystywane
majsterkowicza itp.

•

są

kąciki:

kuchenne,

fryzjerskie,

lekarskie,

zajęcia plastyczne - które są czynnościami o charakterze manipulacyjno
-konstrukcyjnym; wytwory dziecka powstają w toku takich czynności jak malowanie,
rysowanie, wydzieranie, wyklejanie, drukowanie stemplem, lepienie z modeliny,
plasteliny; na korytarzach żłobków znajdują się tablice prac dzieci, dzięki czemu
rodzice na bieżąco śledzą postępy w rozwoju sprawności manualnej i wyobraźni
swoich dzieci;
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zabawy dydaktyczne-chcąc prawidłowo kształtować mowę dziecka opiekunowie w
czasie całego dnia pobytu podopiecznych w żłobku starają się poprawnie wypowiadać,
przeprowadzają z dzieckiem indywidualne rozmowy, inscenizują łatwiejsze utwory
prozą i wierszem, przeprowadzają zabawy przy użyciu pomocy dydaktycznych (uczą
rozróżniania cech przedmiotów-barwa, kształt, oznakowanie miejsca gdzie
interesujący przedmiot został schowany), stosują zabawy kształcące mowę; zabawy
dydaktyczne to głównie oglądanie obrazków, uczenie się rozróżniania i nazywania
przedmiotów, szukania schowanej zabawki, uczenie się barw i kształtów; istotną
pomocą w zabawach dydaktycznych są książeczki.

W żłobkach, przy współudziale i pomocy rodziców/opiekunów, innych członków rodzin
organizowano różnego rodzaju imprezy:
•

okolicznościowe dla grup III:
o Dzień Babci i Dziadka,
o Dzień Mamy i Taty,
o zakończenie roku,
o wspólna Wigilia, jasełka.

•

dni tematyczne:
o zabawa mikołajkowa,
o ubieranie choinki wspólnie z dziećmi,
o zabawa karnawałowa,
o pory roku: „Spotkanie z jesienią”, „Witaj zimo”, „Pani Wiosna”, „ Lato”,
o „Wielkanocny zajączek”,
o Dzień Dziecka,
o Światowy Dzień Pluszowego Misia.

436

•

zajęcia teatralne z udziałem artystów:
o „Trzy świnki”,
o „Jesień u Kubusia Puchatka”,
o „Kot w butach”,
o „Nie ma jak w domu”,
o „Śpiąca królewna”,
o „Małpka Fiki”,
o „Kopciuszek”,
o „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”,
o „O rybaku i złotej rybce”,
o
„Żółw i zając”,
o „Wiosna z Kubusiem Puchatkiem”.
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W żłobkach dla grup III odbywają się raz w tygodniu zajęcia z rytmiki.
W okresie wiosenno-letnim dzieci korzystają z placu zabaw gdzie organizowane
są różnego rodzaju zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek, jak również sprzętu
znajdującego się w ogrodzie typu: zjeżdżalnia, sprężynowce, piaskownica.

W ciągu całego roku rodzice na bieżąco są informowani o
postępach w rozwoju
ich dziecka, a także o problemach na jakie napotykają opiekunki w codziennych
sytuacjach wychowawczych. Razem z rodzicami zastanawiają się jak tym problemom
można zaradzić.
Ponadto w Żłobku nr 3, sprawującym opiekę nad dziećmi z alergiami pokarmowymi,
przeprowadzane są pogadanki z rodzicami dzieci nowo przyjętych na temat:
o
zdrowego żywienia dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie diety
zgodnie z zaleceniem lekarza w żłobku i w domu,
o
pielęgnacji dzieci z atopowym zapaleniem skóry,
o
adaptacji dzieci w żłobku- rady dla rodziców na "dobry start".
PRACOWNICY SPRAWUJĄCY OPIEKĘ NAD DZIEĆMI
W dniu 31 grudnia 2011 r. opiekę nad dziećmi sprawowało 204 opiekunów i 19
pielęgniarek, mając do pomocy 68 salowych/sprzątaczek.
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W 2012 r. zwiększono ilość etatów opiekunów o 9. Ponadto pracownicy zatrudnieni
na stanowisku salowej/sprzątaczki po podniesieniu swoich
kwalifikacji (ukończeniu
odpowiedniej szkoły) mogą awansować na wyższe stanowisko. Związana z tym zmiana
powoduje zmniejszenie ilości salowych/sprzątaczek i zwiększenie ilości opiekunów
(bez zmiany liczby etatów). W dniu 31 grudnia 2012 r. opiekę nad dziećmi sprawowało
218 opiekunów i 19 pielęgniarek, przy pomocy 61 salowych/sprzątaczek.

WYKAZ DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH ŻŁOBKACH I GRUPACH

żłobek

wykonanie
ilość miejsc
etatów
normatywnych
opiekunów

ogółem
liczba
dzieci

ilość
grup

liczba dzieci w żłobkach
poniżej
1 roku życia

powyżej
1 roku życia

w wieku
2 lat i więcej

Nr 1

15

130

130

4

11

45

74

Nr 2

14

115

115

3

11

51

53

Nr 3

14

119

119

3

10

64

45

Nr 4

14

115

115

3

14

52

49

Nr 5

14

115

115

3

11

58

46

Nr 6

13

113

113

3

18

47

48

Nr 7

14

115

116

3

11

62

43

Nr 8

15

141

141

4

13

47

81

Nr 9

9

73

73

2

2

36

35

Nr 10

16

137

137

4

11

46

80

Nr 11

15

115

115

3

11

20

84

Nr 12

14

115

115

3

19

42

54

Nr 13

14

120

120

3

10

53

57

Nr 14

27

215

215

7

12

111

92

Nr 15

29

252

252

8

18

95

139

OGÓŁEM

237

1990

1991

56

182

829

980

WEWNĘTRZNE REGULACJE PRAWNE
W ramach dalszego organizowania pracy Zespołu i dostosowywania istniejących regulacji
do wymagań wynikających z przepisów o kontroli zarządczej zostały opracowane
i wdrożone następujące akty wewnętrzne Zespołu:
• Regulamin służby przygotowawczej we Wrocławskim Zespole Żłobków,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zarządzenie w sprawie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy,
Kodeks etyki pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków,
Zarządzenie w sprawie oceny pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków,
zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania „Kart oceny ryzyka zawodowego”
we Wrocławskim Zespole Żłobków”,
zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania we Wrocławskim Zespole
Żłobków stanowiskowych Instrukcji BHP,
zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych we Wrocławskim Zespole Żłobków,
w tym: Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję zarządzania
systemem informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych,
zarządzenie w sprawie przydziału zimnych napojów pracownikom Wrocławskiego
Zespołu Żłobków,
zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania likwidacji
składników majątku we Wrocławskim Zespole Żłobków,
zarządzenie w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania
oraz kasacji pieczątek we Wrocławskim Zespole Żłobków,
zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków,
zarządzenie w sprawie polityki antymobbingowej we Wrocławskim Zespole Żłobków,
zarządzenie w sprawie określania zasad postępowania ze skargami i wnioskami
kierowanymi do Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz organizacji przyjmowania
klientów w ramach skarg i wniosków,
w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt
Wrocławskiego Zespołu Żłobków,
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej we Wrocławskim
Zespole Żłobków,
Polityka zarządzania ryzykiem we Wrocławskim Zespole Żłobków.

STAN ZDROWIA PRACOWNIKÓW
Niezwykle ważną kwestią w pracy z małym dzieckiem jest stan zdrowia pracowników
sprawujących bezpośrednio opiekę nad maluchami. Dużą wagę przykłada się do stanu
zdrowia personelu. W tym celu stale poddaje się badaniom sanitarno-epidemiologicznym
pracowników żłobków.
Badania medycyny pracy:
• wstępne 35 osób,
• okresowe 161 osób,
• dla celów sanitarno- epidemiologicznych 394 osób.
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
W Zespole, którego głównym zadaniem jest opieka nad dzieckiem do lat 3, preferuje
się te kierunki doskonalenia zawodowego, które podnoszą kwalifikacje zawodowe
pracowników wykonujących zadania na rzecz małych dzieci.
W okresie sprawozdawczym pracowników skierowano na szkolenia, warsztaty
i konferencje (wyjazdowe i stacjonarne) w zakresie:
•
Zamówienia publiczne,
•
Przeciwdziałanie mobbingowi,
•
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla kadry kierowniczej,
•
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy okresowe,
•
Aspekty kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego,
•
Postępowanie
przeciwpożarowe.
Przygotowanie
i
organizacja
działań
przeciwpożarowych,
•
Prawo pracy pracowników samorządowych,
•
Pierwsza pomoc,
•
HACCAP,
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Nowa instrukcja kancelaryjna,
Europejska Konferencja Specjalistyczna dla polskich pedagogów i wychowawców,
Warsztaty Rachunkowości Budżetowej,
IV Forum Finansów Publicznych,
Towarzyszenie dziecku w rozwoju,
Wymagania prawne i warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji urządzeń transportu bliskiego,
Zasady dokumentowania operacji przy prowadzeniu rachunkowości budżetowej
od A do Z,
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości w 2012 r.,
Środki trwałe,
Nieprawidłowości w prawie pracy,
Zamówienia publiczne do 14 000 EURO,
Umowy w zamówieniach publicznych,
Kurs kosztorysowania od podstaw wraz ze szkoleniem NORMA PRO,
Naliczenie wynagrodzeń w teorii i praktyce,
Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych,
Nowelizacja w systemie zamówień publicznych-punkty krytyczne-aktualny stan
prawny,
Biuletyn Informacji Publicznej,
Merytoryczne szkolenie informatyków.

WYKONANIE BUDŻETU
Wpływy z opłat za żłobek – Wpływy z usług
Plan: 7 692 089,00 zł
Wykonanie: 7 612 026,33 zł - 98,96%
Niewykonanie dochodów spowodowane jest wysoką absencją dzieci w żłobkach a także
zmianami pakietów za pobyt dziecka w żłobku na mniejsze. W chwili szacowania
dochodów na 2012 r. przeważającą liczbą pakietów był pakiet 9-cio godzinny, natomiast
w trakcie roku rodzice, opiekunowie prawni dziecka dokonywali zmiany na 8-mio
godzinny. Przy tak licznych zmianach pomniejszających wpływy za usługę żłobkową tj.
opłaty za pobyt dziecka w żłobku, nie było możliwe osiągnięcie zaplanowanych dochodów
tak z opłaty za pobyt dziecka w żłobku jak również z opłat za wyżywienie w związku dużą
absencją dzieci.
Wpływy ze sprzedaży
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 242,13 zł
Sprzedaż złomu
Pozostałe odsetki
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 880,12 zł
Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
Wpływy z różnych dochodów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 18 559,55 zł
Wpływy uzyskano z tytułu:
• wynagrodzenia płatnika składek
• zwrot składek ZUS
• kary umowne
Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan ogółem:26 999 780,00 zł
Wykonanie :25 770 038,36 zł - 96%
441

•

Wydatki osobowe w kwocie 18 649 080,50 zł stanowią 73% wydatków ogółem.
Wydatki osobowe zrealizowano w 99,84% (powód: absencja chorobowa
pracowników).
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 961,65zł wykonano w 85,44%
Niewykonanie planu wynikało z absencji chorobowej pracowników, którym
przysługują ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży. Wypłacono
ekwiwalenty w mniejszej wysokości, zmieniono także zarządzenie dotyczące
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia pracownikom
Wrocławskiego Zespołu Żłobków w zakresie wydłużenia okresu używalności odzieży
roboczej co spowodowało obniżkę wydatków na ten cel.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 464 058,81 zł stanowią 25% wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 84,63%.
WYKONANE PRACE
W ramach zadań takich jak „zakup usług remontowych” oraz usuwania awarii wykonano
m. in.:
• prace konserwatorskie,
• przeprowadzano dezynsekcję, dezynfekcję i deratyzację,
• usuwano
odpady
biodegradowalne
(trawa,
liście,
gałęzie)
oraz
odpady
wielkogabarytowe,
• przeprowadzano konserwację urządzeń p. pożarowych, w tym systemów oddymiania,
central p. poż., hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i węży hydrantowych,
gaśnic, systemów oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu;
• usuwano awarie klap dymowych,
• przeprowadzano konserwacje i przeglądy dźwigów,
• przeprowadzono okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych,
• przeprowadzono okresową kontrolę instalacji i urządzeń sanitarnych, gazowych, stanu
technicznego obiektów,
• wykonywano badania mikrobiologiczne wody i posiłków,
• wymieniono piasek w piaskownicach żłobkowych,-po uprzedniej dezynfekcji urządzeń
zabawowych,
• wykonano czyszczenie wraz z impregnacją posadzek, tarketów i dywanów
oraz wykładzin, w tym środkami ogniochronnymi,
• zaopatrywano pracowników w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież roboczą,
• zainstalowano we wszystkich obiektach WZŻ stojaki na rowery,
• przeprowadzono przegląd techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI, DOSTAWY

Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych – od 14 000 euro do 200 000 euro dla
dostaw lub usług, 5 000 000 euro dla robót budowlanych.

442

Lp.

Lp.

Ilość
przeprowadzonych
postępowań

Przedmiot zamówienia

1.

Roboty budowlane

2.

Dostawy

3.

Usługi

Przedmiot zamówienia

1.

Roboty budowlane

2.

Dostawy

3.

Usługi

12
43
37

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia

Wartość umów
zł netto
563 102,88

6

2 154 185,07

34

329 820,36

26

Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych–których wartość jest równa lub
przekracza 200 000 euro dla dostaw i usług, 5 000 000 euro dla robót budowlanych.
Przeprowadzone postępowania przetargowe w 2012 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

Roboty budowlane

2.

Dostawy

3.

Usługi

Ilość przeprowadzonych
postępowań
0
3
0
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Wartość zawartych umów w 2012 r.

Lp. Przedmiot zamówienia

1.

Roboty budowlane

2.

Dostawy

3.

Usługi

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
0
3
0

Wartość umów
zł netto
0
547 871,39
0

ZADANIA W ZAKRESIE INFORMATYKI
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Utrzymanie infrastruktury pasywnej dla sieci LAN w budynku administracji WZŻ:
o instalacja modułów sieciowych umożliwiających podłączenie nowych urządzeń
do już istniejącej sieci LAN,
o w razie potrzeby monitoring i naprawa istniejącej sieci pasywnej, która była na
stanie budynku administracji jeszcze przed utworzeniem Wrocławskiego Zespołu
Żłobków a obecnie jest wykorzystywana.
Konfiguracja oraz instalacja stanowisk roboczych dla pracowników:
o przygotowanie komputera oraz systemu do pracy dla nowych użytkowników,
mające na celu założenie konta użytkownika oraz instalację i przygotowanie
wymaganych programów przez rodzaj stanowiska pracy danego użytkownika,
o przenoszenie wszystkich dokumentów i baz danych programów w przypadku
modernizacji lub przenoszenia stanowisk pracy pracowników.
Wymiana starych komputerów kierowników żłobków na laptopy, oraz dostosowanie
ich do potrzeb i wymogów pracy w placówkach Zespołu.
Ujednolicenie używanego oprogramowania biurowego poprzez instalacje „MICROSOFT
Office 2010 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm” w wersji BOX
na wszystkich tych stanowiskach pracy gdzie były braki w oprogramowaniu.
Aktualizacja i wymiana licencji oprogramowania antywirusowego używanego
we Wrocławskim Zespole Żłobków, w celu zapewnienia podstawowego poziomu
bezpieczeństwa komputerów i danych na nich przechowywanych.
Wdrożenie Dziennika Elektronicznego i Dziennika Zbiorczego na laptopach
kierowników żłobków oraz ciągłe jego rozwijanie.
Stworzenie od podstaw oraz instalacja programu do tworzenia tzw. „baz odpisów
dla księgowości” na laptopach kierowników żłobków oraz ciągłe jego rozwijanie.
Budowa programu magazynowego dla intendentów (obecnie w fazie testów).
Ciągła aktualizacja oprogramowania używanego na komputerach w Zespole w celu
zapewnienia najwyższego możliwego poziomu zgodności i bezpieczeństwa używanego
oprogramowania i sterowników urządzeń:
o dbanie o poprawne działanie mechanizmu automatycznych aktualizacji dla systemu
Windows,
o instalacja Service Packa nr 3 dla systemu Windows XP na komputerach
intendentów,
o instalacja najnowszych wersji oprogramowania: LibreOffice, Thunderbird, Java,
Flash, Firefox, Acrobat Reader itp.
Instalacja nowych certyfikatów umożliwiających pracę w programie Płatnik.
Monitorowanie działania mechanizmu podpisu elektronicznego, niezbędnego do
poprawnej wymiany dokumentów z ZUS.
Skonfigurowanie urządzenia ksero/wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA 223, aby razie
potrzeby pracował jako prosty i szybki skaner dokumentów i faktur oraz dodatkowa
wysokowydajna centralna drukarka dla wszystkich zainteresowanych pracowników
budynku administracji Zespołu.
Monitorowanie działania instalacji alarmowych zainstalowanych i działających
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we wszystkich budynkach Zespołu.
Instalacja oprogramowania ABBY FineReader (do rozpoznawania tekstu) na serwerze,
w celu umożliwienia korzystanie z niego wszystkim użytkownikom Zespołu.
Migracja z systemu bankowego z MiniBank24 do iPKO.
Zmiana konfiguracji oprogramowania wirtualizacyjnego tak, aby serwer Windows
2008 z bazami danych oraz programami księgowo/kadrowymi dostał dodatkowo
2 razy więcej pamięci operacyjnej, co pozwoliło na wydajniejszą prace całego
systemu.
Instalacja na wybranych stanowiskach pracy programu Lotus Notes, co pozwala
na bezpośrednią komunikację z Urzędem Miejskim Wrocławia.
Konserwacja/konfiguracja lub wymiana telefonów i fax’ ów.
Aktualizacja baz danych do programu kosztorysowego NormaPro.
Aktualizacja strony Wrocławskiego Zespołu Żłobków www.wzz.wroc.pl a w tym
m. in.:
o szybkie i sprawne umieszczanie ogłoszeń i informacji o przetargach zwłaszcza tych
w których data i godzina ogłoszenia ma kluczowe znaczenie, sprawdzanie
ich poprawności pod względem informatycznym a także późniejsza archiwizacja,
o aktualizacja ogłoszeń o przebiegu i wyniku naboru na wolne stanowiska
urzędnicze.
Tworzenie kopii baz danych na zewnętrznych nośnikach.
Aktualizacja oprogramowania dla celów księgowych, kadrowych i płacowych
z udziałem firm zewnętrznych.
Monitoring wykorzystania materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń biurowych,
a także ich późniejsza utylizacja.
Konserwacja i w razie konieczności naprawa drukarek, komputerów, UPS-ów
i telefonów obecnie wykorzystywanych na wszystkich placówkach adekwatnie
do zaistniałych potrzeb:
o wymiana zużytych podzespołów i części eksploatacyjnych,
o czyszczenie z kurzu i zabrudzeń mogących mieć wpływ na prace urządzenia,
o przegląd i aktualizacja zainstalowanego oprogramowania za poszczególnych
urządzeniach.
Wsparcie dla użytkowników komputerów, w tym: rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów powstałych podczas pracy z programami komputerowymi, których
użytkownicy nie potrafią rozwiązać samodzielnie.
Optymalizacja pracy pracowników w celu zapewnienia im najlepszych możliwych
warunków pracy:
o poszukiwanie i wdrażanie nowego oprogramowania, mogącego usprawnić i ułatwić
pracę,
o indywidualne szkolenia dla pracowników z już wykorzystywanych programów
i sprzętu komputerowego,
o dbanie o czystość stanowisk komputerowych,
o kontrola warunków pracy i przestrzegania zasad BHP.
Zapewnienie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa mającej na celu zabezpieczenie
dostępu do zgromadzonych danych na komputerach przez osoby trzecie:
o wymuszanie na pracownikach korzystania z bezpiecznych haseł trudnych
do podglądnięcia lub złamania, zarówno podczas logowania się do konta
użytkownika na komputerze jak i dodatkowego logowania się do używanych
programów,
o wdrażanie podpisu elektronicznego w jednoznaczny sposób potwierdzającego
tożsamość osoby wykonującej kluczowe operacje w programie Płatnik.
Przygotowywanie specyfikacji technicznej dla przedmiotów zamówień publicznych.

Rok 2012 był pierwszym pełnym rokiem działalności Wrocławskiego Zespołu
Żłobków. Ukształtowany został wizerunek Zespołu jako jednostki organizacyjnej Miasta
wśród odbiorców świadczonych usług. Udało się zrealizować zaplanowane cele i zadania
i zapoczątkować wiele działań, które będą zakończone lub kontynuowane w 2013 r.
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PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTANEK DOBREJ NADZIEI”
ZADANIA PLACÓWKI
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie
jego niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych,
zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych.
Realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy
dzieciom.
Umożliwianie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej.
Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny.
Zapewnianie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku
i możliwości rozwojowych.
Obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi.
Zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

MISJA
•
•

Stworzenie jak najlepszych warunków życia, opieki i wielostronnego rozwoju poprzez
działania opiekuńcze, wychowawcze, socjalizacyjne, edukacyjne, profilaktyczne,
terapeutyczne oraz medyczne.
Współpraca z rodziną i otoczeniem w celu powrotu do domu rodzinnego
lub znalezienia najlepszego rozwiązania dla danego dziecka w konkretnej sytuacji
życiowej.

STANDARDY
Placówka dąży do obowiązujących standardów poprzez zmniejszenie liczby podopiecznych
w budynku głównym placówki. W roku 2012 uruchomiono kolejne dwa mieszkania przy
ul. Gazowej 22/3 oraz Podwale 67/8. Mieszkania są wyposażone w nowe meble, sprzęty
AGD i RTV.
Grupy Autonomiczne skupiają młodzież pozbawioną możliwości powrotu do domu
rodzinnego oraz możliwości skierowania do placówki opiekuńczo–wychowawczej typu
socjalizacyjnego.
Wychowankowie Grupy otrzymują wsparcie w zakresie:
• umożliwienia kontynuacji nauki i przygotowania do zawodu,
• zdobycia umiejętności załatwiania spraw w instytucjach administracji publicznej,
• przygotowania do samodzielności i odpowiedzialności w życiu osobistym
i zawodowym.
W budynku głównym Placówki przy ul. Borowskiej podjęto działania mające na celu
utworzenie pracowni komputerowej.
Wrocławska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Od 2005 r. Placówka należy do Wrocławskiej siei Szkół Promujących Zdrowie. Promocja
obejmuje przede wszystkim działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania
narkomanii, HIV, AIDS. W ramach programu zorganizowano szereg imprez plenerowych,
tj.: pierwszy dzień wiosny, bezpieczne wakacje, regaty na smoczych łodziach, biegi
mikołajkowe. Pracownicy skorzystali za szkoleń z zakresu: narkotyki i dopalacze,
HIV/AIDS, edukacja seksualna młodzieży, cyberprzemoc, bulimia i anoreksja.
Teatr Arka
Od 2006 r. datuje się również współpracę z Teatrem „Arka”, która zaowocowała
występami naszych podopiecznych na deskach wrocławskich teatrów – Współczesnego,
Kameralnego i Arka w ramach Festiwali Teatralnych Młodzieży.
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Styczeń–grudzień 2012 r.- terapia przez sztukę, warsztaty teatralne – raz w tygodniu
(po 2 godz.).
grudzień 2012 r. - Międzynarodowa Akademia Integracji „Bez granic” - warsztaty
teatralne.
OHP
Od wielu lat placówka ściśle współpracuje z Wrocławską Komendą Hufca OHP.
Współpraca nabrała szczególnego tempa w 2006 r. czego efektem są coroczne imprezy
plenerowe - Powitanie i Pożegnanie lata.
Maj 2012 r. - zakończenie projektu teatralnego – teatr życiem pisany – spektakl.
WARSZTATY PLASTYCZNE
Placówka nawiązała współpracę z Centrum Kultury Czynnej. W ramach projektu
raz w tygodniu na przełomie października-grudnia 2012 r. odbywały się warsztaty
plastyczne.
WARSZTATY TANECZNE
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjne ArtAtur na przełomie
marca-czerwca 2012 r. odbyły się warsztaty taneczne “Myśl w ruchu”.
KONKURSY
- Konkurs plastyczny organizowany przez “Solidarność”: “Mój dom, moje miasto, moja
ojczyzna”- I, II miejsce oraz wyróżnienie.
- Konkurs wiedzy o HIV I AIDS–3 miejsce.
- Konkurs plastyczny “Ekochoinka”- I wyróżnienie.
Domy Pozytywnej Energii
Czerwiec 2012 r.- 10 000 zł w konkursie półfinałowym Tauron Polska Energia.
Grudzień 2012 r.– 50 000 zł w konkursie finałowym Tauron Polska Energia.
Za pieniądze otrzymane w 2012 r. Placówka przystąpiła do wyposażenia Sali
Doświadczania Świata. Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione
pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania
nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze
pełnego relaksu.
PIKNIK
Od 2002 r. corocznie w miesiącu czerwcu Placówka organizuje Piknik tematyczny
dla wychowanków oraz ich rodzin. Piknik składa się z części tematycznej– występy
podopiecznych wraz z wychowawcami, konkursów. Serwowane są przekąski, tj.:
kiełbaski, karkówka z grilla, sałatki ciasta oraz inne słodkości.
Czerwiec 2012 r. - piknik tematyczny „Raz na ludowo”.
WYJŚCIA DALSZE
Wychowankowie mają możliwość udziału w wyjściach zorganizowanych do: kina, teatru,
opery, na basen, mecze, zoo, muzeum, wystawę, jarmark, parku, lody, pizzę, cyrku,
łyżwy, koncerty i festiwale, m.in.:
- 21 października 2012 r. - koncert Andrzeja Piasecznego,
- 17 listopada 2012 r. - festiwal ONE LOVE,
- 1 grudnia 2012 r.- Rockowe Konfrontacje.
Organizowane są również wycieczki rowerowe oraz wycieczki wyjazdowe, m.in.: do
Zamku Książ.
WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY
Placówka zapewnia wychowankom wypoczynek letni i zimowy:
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-

Wypoczynek zimowy 2012 r. - Lewin Kłodzki,
Wypoczynek letni 2012 r. – Miłków.

WROCŁAWSKIE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA
(WCOW)
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29 powołane zostało
by stanowić element sytemu opieki nad dzieckiem i rodziną, jest jednostką organizacyjną
Miasta działającą w formie jednostki budżetowej.
Misja Centrum
• staranie, by dzieciom pozbawionym zainteresowania i właściwej opieki w rodzinnych
domach stworzyć dom zastępczy, w którym mogą czuć się jak u siebie.
• współpraca z rodziną i otoczeniem wychowanka w celu jego powrotu do domu
rodzinnego lub znalezienia najlepszego rozwiązania dla danego dziecka w konkretnej
sytuacji życiowej.
Zmiany w obrębie obowiązujących przepisów spowodowały, iż z końcem 2011 roku
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, który był częścią Wrocławskiego Centrum Opieki,
Wychowania i Adopcji, uległ likwidacji, a zadanie prowadzenia adopcji przejął Dolnośląski
Ośrodek Polityki Społecznej. Tym samym struktura Centrum kolejny raz uległa zmianie.
Od dnia 1 stycznia bieżącego roku zgodnie z Uchwałą Nr XXI/452/12 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 12 stycznia 2012r. zmianie uległa nazwa jednostki.
Nowa nazwa to: Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania (WCOW).
Zadania Centrum określa nowy statut nadany wspomnianą Uchwałą. Statut wprowadził
nowe zadanie, którego wcześniej WCOW nie realizowało. Zadanie to otrzymało
brzmienie:„ tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych”. W ramach tego WCOW podjęło
działania, których główny cel sprowadził się do rozpropagowania (z wykorzystaniem
różnych środków przekazu) idei rodzicielstwa zastępczego.
WCOW zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie
lub częściowo opieki rodzicielskiej. W 2012 r. średnio-miesięcznie przebywało
w Placówce około 100 dzieci. W 2012 r. dokonano 95 przyjęć- na ogół w trybie
interwencji Policji, kuratorów, służb medycznych, MOPS. W trakcie roku 76 dzieci zostało
umieszczonych w rodzinnych formach opieki, rodzinach adopcyjnych, powróciło do rodzin
pochodzeniowych.
Dzieci mieszkają w Placówce przy ul. Lekcyjnej 29 oraz w mieszkaniach na terenie
Wrocławia.
Placówka zapewniając dzieciom całodobową opiekę i wychowanie tworzy
następujące grupy:
• 3 grupy socjalizacyjno-interwencyjne z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 29, limit miejsc: 30
(każda grupa liczy 10 wychowanków),
• grupę autonomiczną w filii nr 1 z siedzibą przy ul. Poleskiej 15/31, limit miejsc: 10,
• grupę autonomiczną w filii nr 2 z siedzibą przy ul. Kasztelańskiej 7/10, limit miejsc: 10,
• grupę autonomiczną w filii nr 3 z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 253, limit miejsc: 14,
• grupę autonomiczną w filii nr 4 z siedzibą przy ul. Rogowskiej 32/1a , limit miejsc: 14.
Do grup socjalizacyjnych i interwencyjnych przyjmuje się dzieci od 2 do 13 roku życia.
W uzasadnionych przypadkach (np. rodzeństwa) dopuszczalne jest przyjęcie dzieci
poniżej i powyżej granic wiekowych, o których mowa w ust. 2 oraz powyżej określonych
limitów. Przyjęcia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje Dyrektor w uzgodnieniu z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
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Dla wychowanków umieszczonych w placówce przygotowywana jest
psychologiczno-pedagogiczna dziecka oraz diagnoza jego sytuacji rodzinnej.

diagnoza

Budżet WCOW ulegał w ciągu roku zmianom w kwietniu przejęto mieszkanie
przy ul. Rogowskiej 32/1a z jednoczesnym zwiększeniem budżetu o koszty utrzymania
mieszkania i zatrudnionych tam pracowników. Jednocześnie wnioskowano do Wojewody
Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
osiągnięcia standardów dotyczących liczby dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych, o których mowa w art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Skutkiem czego 29 listopada 2012 r.
podpisano Umowę nr PZ4A/28/2012 o dofinansowanie realizacji zadania własnego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przekazując Wrocławskiemu
Centrum Opieki i Wychowania na ten cel środki w wysokości 218 825 zł.
W pracy z wychowankami realizowanej we WCOW nadrzędnym celem było zaspokajanie
codziennych potrzeb opiekuńczych wychowanków, wspomaganie wszechstronnego
rozwoju podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem sfery intelektualnej,
emocjonalnej, społecznej, fizycznej i moralnej.
W trosce o prawidłowy rozwój intelektualny dzieci wychowawcy w szczególności skupili
się na nadrabianiu zaległości szkolnych poprzez:
• pomoc w odrabianiu zadań domowych,
• prowadzenie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce,
• zaangażowanie wolontariuszy w charakterze korepetytorów,
• prowadzenie tzw. „nauki własnej”.
Poza
nadrabianiem
zaległości
wychowawcy
motywowali
podopiecznych
do
systematycznej nauki. Wychowankowie byli zachęcani do czytania książek i oglądania
programów edukacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Dzieci
uczestniczyły w wyjściach do kina, teatru, filharmonii.
Dbając o rozwój emocjonalny dzieci pracownicy WCOW stwarzali swoim podopiecznym
domową atmosferę, dbali o Ich poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
W relacjach z dziećmi szczególną uwagę zwracano na podnoszenie poczucia własnej
wartości, umiejętność budowania pozytywnych relacji. W kontakcie indywidualnym
i terapeutycznym stwarzano dzieciom możliwość nauki kontrolowanych sposobów
odreagowania napięcia emocjonalnego, udzielano wsparcia i porad w trudnych
sytuacjach.
W pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo–wychowawczej niezwykle istotne jest
kształtowanie u wychowanków umiejętności społecznych. Funkcjonowanie dzieci
w placówce, a w szczególności organizacja czasu wolnego, czynności dnia codziennego
stwarzały warunki do współdziałania w zespole, integracji grupy, a zajęcia
z
wykorzystaniem
metody
społeczności
rozwijały
umiejętności
skutecznego
porozumiewania się, kształtowały postawy asertywne. Udział wychowanków w życiu
społecznym i kulturalnym był okazją do zapoznania się z obowiązującymi wartościami,
normami i obyczajami, pozwalał w praktyce wykorzystać zasady savoir vivre i zwroty
grzecznościowe. Podczas licznych wyjść: do kina, teatru, muzeum ale także
do hospicjum, kościoła lub innych miejsc publicznych dzieci nabywały i doskonaliły
umiejętności prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach.
Poprzez organizowanie licznych zajęć na świeżym powietrzu (udział w grach
i zawodach sportowych, jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze, nauka pływania)
wychowawcy dbali o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci. Systematycznie kształtowano
u dzieci właściwe nawyki żywieniowe oraz higieniczne.
Niezwykle ważnym aspektem w pracy z dziećmi zamieszkującymi we WCOW jest rozwój
moralny i duchowy. Rozpoznawanie wartości moralnych oraz kształtowanie umiejętności
dokonywania wyborów odbywało się w naturalnych warunkach, w trakcie udziału w
uroczystościach na terenie „domków” (np. urodziny, święta) oraz podczas nabożeństw.
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WCOW zapewnia również wszechstronną opiekę medyczną-realizacja odbywa się poprzez
zorganizowane wyjazdy do sanatoriów (dla różnych schorzeń), wyjścia do lekarzy
specjalistów, udział w terapiach specjalistycznych, szczepienia ochronne według
kalendarza szczepień oraz w formie szczepień przeciw grypie. Zadanie częściowo
realizowane ze środków pozyskanych od sponsorów.
Zajęcia prowadzone w grupie (powtarzające się okresowo) rodzaj zajęć, formy i metody, cele zajęć
LP.

Rodzaj zajęć

1.
Zajęcia terapeutyczne
2.
Zajęcia wspomagające rozwój
fizyczny
3.

Formy i metody
Zajęcia indywidualne i
grupowe prowadzone przez
specjalistów
Zajęcia indywidualne i
grupowe (gry zespołowe,
basen, udział w turniejach
sportowych)

Zajęcia kształtujące
umiejętności psychospołeczne
m.in.: rozwiązywania
konfliktów, nawiązywania i
podtrzymywania pozytywnych
relacji interpersonalnych

Pogadanki, wychowawcze
rozmowy interwencyjne
prowadzone w bieżących,
trudnych sytuacjach, zabawy
integracyjne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia indywidualne i
grupowe

Zajęcia kształtujące
samodzielność, umiejętność
dbania o własne zdrowie i
bezpieczeństwo

Zajęcia indywidualne i
grupowe

Zajęcia wzbogacające wiedzę
na temat świąt narodowych i
religijnych; czynny udział w
ich obchodach;

Poznawanie tradycji i obrzędów
związanych z poszczególnymi
świętami; udział w ich
przygotowaniu

Zajęcia muzyczno – taneczne,
teatralne

Zajęcia indywidualne i
grupowe

4.

5.

6.

7

Cel zajęć
Rozładowanie napięć i
negatywnych emocji
Rozwijanie sprawności fizycznej,
nabywanie nowych umiejętności,
nauka zdrowej rywalizacji,
integracja grupy
Umiejętność rozwiązywania
konfliktów rówieśniczych,
ukształtowanie pozytywnych
postaw społecznych, umiejętność
nawiązywania relacji z
rówieśnikami i dorosłymi
Poznawanie nowych technik
plastycznych, rozwój sprawności
manualnej, rozwijanie i
pobudzanie wyobraźni
Przygotowanie do samodzielnego
życia, umiejętność obsługi
urządzeń i sprzętów domowych,
umiejętność dbania o własne
zdrowie (prawidłowe nawyki
żywieniowe), nauka dbania o
swoje otoczenie, umiejętność
przygotowania posiłków,
wykonywania prac porządkowych
Wzbogacenie wiedzy na temat
danego święta; poznanie
świątecznych tradycji;
umacnianie przynależności
kulturowej i religijnej
Wyrażanie emocji poprzez
twórczość, uwrażliwianie na
sztukę, rozwijanie zainteresowań,
odkrywanie talentów

Udział wychowanków w imprezach i uroczystościach organizowanych
w placówce oraz zawodach sportowych, przeglądach, konkursach, imprezach
turystycznych i rekreacyjnych organizowanych poza placówką
• Udział w akcji „Uczymy się kulturalnego dopingu”; wyprowadzanie piłkarzy na meczu
WKS Śląsk Wrocław–GKS Bełchatów,
• Wyjście do Teatru na przedstawienie „Pies i kot” i przedstawienia Teatru Małych Form,
• Wyjścia na wycieczki po Ostrowie Tumskim, zwiedzanie Katedry,
• Wycieczka z przewodnikiem po Wrocławiu,
• Wyjazd do głównej siedziby Radia Wrocław, udział w „Radioranku”,
• Warsztaty plastyczne prowadzone w ramach projektu realizowanego przez słuchaczy
Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu. Stworzenie kalendarza
z wykorzystaniem prac plastycznych dzieci,
• Wyjścia na Jarmark Bożonarodzeniowy na wrocławskim rynku,
• Udział w przedstawieniu pt. „Królewna Śnieżka” w Filharmonii Wrocławskiej,
• Udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z Domów Dziecka w
Różankach,
• Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane przez MultiBank dla mieszkańców filii,
• Spotkania z piłkarzem Widzewa Łódź–Sebastianem Dudkiem,
• Wyjścia do Aquaparku,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyjście na musical „Metro”,
Wyjazd wychowanków na Słowację,
Wyjścia do kina,
Wyjścia do Bobolandii,
Pielgrzymka do Trzebnicy,
Wypoczynek wakacyjny oraz feryjny,
Wyjście do Muzeum Przyrodniczego,
Wyjścia na lodowisko,
Spotkania Mikołajkowe,
Wyjście do filharmonii i poczęstunek w kawiarni zorganizowane przez Klub Seniora,
Wyjście do Multicentrum na zajęcia konstrukcyjne,
Wyjście do ZOO,
Spotkania z policją, strażą miejską i strażą pożarną w ich siedzibach.

Na szczególną uwagę zasługuje projekt PO-MOC stworzony i realizowany przez
wychowanków zamieszkujących w filii przy ul. Kamieńskiego we współpracy z Hospicjum
im. Ojców Bonifratów.
KAMPANIA SPOŁECZNA WROCŁAWSKA PODRÓŻ DO RODZICIELSTWA
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania zaplanowało w 2012 r. wydatki związane
z programem „Wrocławska Podróż do Rodzicielstwa”. Stanowi to realizację zadania
powiatu-tworzenie warunków do powstawania pieczy zastępczej i rodzinnych domów
dziecka. Celowi temu służy wspomniany program, który powstał jako kampania społeczna
realizowana na terenie Wrocławia.
Celem „Wrocławskiej Podróży do Rodzicielstwa” jest promowanie, edukacja i wsparcie
Rodzin Zastępczych we Wrocławiu.
Z jednej strony kampania w sposób inny niż dotychczasowy pokazywać będzie aspekty
rodzicielstwa zastępczego, wagę zagadnienia oraz akcentować wyjątkowość tej formy
opieki. Z drugiej strony jednocześnie rozbudowujemy sprawnie działający system
wsparcia istniejących i powstających rodzin zastępczych.
Chcąc uczynić System Pieczy Zastępczej we Wrocławiu kompletnym i w pełni
funkcjonalnym wprowadzamy do niego dwa kluczowe elementy: autorski program
szkoleń przygotowujących kandydatów do roli rodziców zastępczych oraz systemową
opiekę postprocesową dla rodzin powołanych do życia.
Pozostałe działania planowane w ramach kampanii
• Premiera sztuki teatralnej o tematyce związanej z nurtem kampanii–sztukę
przygotował Wrocławski Teatr Lalek w koprodukcji z krakowskim teatrem Łaźnia
Nowa. Wrocławskie Centrum przyjęło rolę doradczą w kwestiach merytorycznych,
miało wpływ na kształt przedstawienia, również włączyło się w proces promowania
sztuki i premierowego wystawienia na deskach Teatru Lalek.
• Uczestnictwo w działaniach promujących sztukę poprzez: udział w konferencji
prasowej, w materiałach znalazło się logo kampanii, informacja o tym, że Wrocławska
Podróż do Rodzicielstwa jest partnerem społecznym. Centrum było również
koproducentem wydania magazynu TVP 3 pod tytułem „Wrocław się”, jak też
reportażu zrealizowanego przez TVP3 „Jest wyjście”.
• Kampania posiada zarówno logo jak i stronę www.rodzic-zastepczy.pl. Zrealizowano
teledysk do piosenki napisanej w ramach kampanii. Prowadzona jest kampania
na portalach społecznościowych (Facebook, wrocław.pl). Przygotowano również
wniosek o dofinansowanie kampanii. Wniosek został złożony do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i formalną,
decyzją
Zarządu
Województwa
Dolnośląskiego
uzyskał
rekomendację
do
dofinansowania, na koniec 2012 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania w
wysokości - 1 447 317, 94 zł.
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• W ramach kampanii zaplanowano różne wydarzenia kulturalno–sportowe z udziałem

Rodzin Zastępczych i rodzinnych domów dziecka, m.in. koncert charytatywny
„Aniołkowe granie”, wspólne przedsięwzięcie ze środowiskiem wrocławskiej edukacji.

ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH
(ZOJM)

CENTRALIZACJA OBSŁUGI FINANSOWO
JEDNOSTEK WROCŁAWSKIEJ OŚWIATY

-

KSIĘGOWEJ

Przejęcie obsługi finansowo-księgowej kolejnych jednostek wrocławskiej
oświaty
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, biorąc udział w realizacji projektu centralizacji
obsługi finansowo-księgowej jednostek wrocławskiej oświaty w 2012 r. przejmował
sukcesywnie kolejne jednostki oświatowe zapewniając obsługę finansowo-księgową
zgodnie z ustalonym harmonogramem tj.:
• od dnia 1 stycznia 2012 r. przejęto 21 jednostek oświaty: G5, G6, G16, G23, G27,
G30, G40, SP28, SP47, SP68, SP84, SP108, SP109, ZSZ5, ZSE, ZSTiE, ZSO5, ZSP9,
ZS4, ZS15, ZS24,
• od dnia 1 kwietnia 2012 r. przejęto 3 jednostki oświaty: G13, G8, SP22,
• od dnia 1 września 2012 r. przejęto obsługę G24 oraz w wyniku łączenia jednostek
w Zespoły przyjęto SP97, która weszła w skład Zespołu Szkół nr 7 i SP 18,
która weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18.
Zostały zorganizowane spotkania z dyrektorami i pracownikami nowo przyjmowanych
jednostek oświatowych mające na celu ustalenie harmonogramu prac dotyczącego obiegu
dokumentacji finansowej i niezbędnych zmianach w obsłudze bankowej.
Zatrudnienie przez ZOJM pracowników z pionu finansowo-księgowego
z przejmowanych jednostek oświaty
W ramach opracowanych założeń, przejęci zostali pracownicy obsługi pionu finansowo
–księgowego zatrudnieni w przejmowanych jednostkach na podstawie regulacji
określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
Proces przejmowania jednostek oświaty przebiegał planowo i zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Dyrektorzy
przejmowanych
jednostek
zostali
zapoznani
z obowiązującymi w ZOJM procedurami, każdemu z Dyrektorów przydzielono
pracowników przypisanych osobowo do obsługi konkretnej jednostki.
Uruchomienie nowego oddziału ZOJM (Południe) przy ul. Jemiołowej 57
w budynku Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu
W związku z realizacją zamierzeń przedmiotowego projektu i na jego potrzeby
w styczniu 2012 r. otworzono nową siedzibę ZOJM (Południe) przy ul. Jemiołowej 57
w budynku Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu. W oddziale jest obsługiwanych 29 jednostek
zlokalizowanych w pobliżu Gimnazjum 16 oraz utworzono 18 stanowisk pracy.
Przeprowadzenie szkoleń dla jednostek będących w obsłudze ZOJM
• Przeprowadzono szkolenia dla pracowników z przyjętych jednostek w zakresie
dokumentacji dostarczanej do Działu Rozliczeń.
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• Przeprowadzono szkolenia dla pracowników wszystkich jednostek oświatowych
w obsłudze Zarządu w zakresie dokumentów finansowych oraz naliczania odpłatności
za miejsce i żywienie.
ZADANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATY
Wdrożenie "podpisu elektronicznego" w jednostkach oświaty
W roku 2012 rozpoczęto wdrożenie "podpisu elektronicznego" w jednostkach oświaty
obsługiwanych przez ZOJM. Od września 2012 r. została uruchomiona możliwość
podpisywania sprawozdań budżetowych podpisem elektronicznym. Jednocześnie złożono
zapytanie do RIO o możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego i przesyłania
sprawozdań drogą elektroniczną.
W miesiącu wrześniu 2012 r. uruchomiona została pilotażowa usługa podpisywania
sprawozdań budżetowych za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
Wszystkie sprawozdania budżetowe za miesiąc wrzesień 2012 r. zostały udostępnione
Dyrektorom jednostek za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Dalsze prace nad wdrożeniem "podpisu elektronicznego" mają na celu wyeliminowanie
składania sprawozdań w wersji papierowej oraz w przyszłości zastąpienie ich wersją
elektroniczną.
Opracowano
i
wdrożono
Instrukcję
podpisywania
sprawozdań
elektronicznym podpisem kwalifikowanym, zapoznając Dyrektorów ze sposobem
składania podpisu elektronicznego.
Wdrożenie
"nowego
systemu
bankowego
banku
PKO
Bank
Polski"
w obsługiwanych jednostkach
W związku z wygaśnięciem umowy na obsługę bankową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
począwszy od dnia 24 października 2012 r. obsługę jednostek Gminy Wrocław prowadzi
Bank PKO BP S.A. ZOJM przygotował i przekazał do banku komplet dokumentacji (m.in.
kartę identyfikacyjną, kartę wzorów podpisów, podstawowe informacje o kliencie,
aktywację usługi IPKO Biznes, dane użytkownika karty), niezbędny do podpisania
przez Dyrektorów obsługiwanych jednostek oświaty stosownych umów dotyczących
współpracy z bankiem.
Administratorami Bankowości elektronicznej dla ZOJM i jednostek oświaty pozostających
w naszej obsłudze zostali Informatycy Zarządu, którzy brali czynny udział
w parametryzacji programu bankowości elektronicznej oraz przeprowadzili szkolenie
dla pracowników Zarządu w zakresie korzystania z programu
Z uwagi na szczególnie rozbudowany system rachunków bankowych w ZOJM, zadbano
o możliwość bezpośredniej współpracy wyznaczonych pracowników Zarządu z bankiem
PKO BP w celu usprawnienia i dostosowania istniejących mechanizmów bankowości
elektronicznej do potrzeb Zarządu i obsługiwanych jednostek w szczególności
uruchomienia funkcjonalności polegającej na grupowym podpisywaniu przelewów oraz do
bezpośredniego wskazywania innych obszarów, które na bieżąco wymagają usprawnień.
Zmiana banku prowadzącego obsługę jednostek miejskich, spowodowała konieczność
powiadomienia listownie ok. 500 emerytów należących do scentralizowanego funduszu
świadczeń socjalnych o zmianie numeru rachunku bankowego, na który należy
dokonywać spłat z tytułu udzielonych pożyczek.
Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą
Pracownicy ZOJM brali czynny udział w realizacji założeń do wdrożenia projektu „ERP”
oraz w częściowych odbiorach zintegrowanego systemu zarządzania wrocławską oświatą
w obszarach ERP- Budżet, ERP- Zasoby, ERP- Finanse, ERP- Płace/Kadry.
Wyznaczono jednostki oświatowe do pilotażu w programie zintegrowanego systemu
zarządzania wrocławską oświatą w obszarach ERP- Finanse, ERP- Płace/Kadry
Przeprowadzenie analizy potrzeb Dyrektorów obsługiwanych jednostek
oświatowych w zakresie wypracowania „dobrych praktyk” oraz poprawy
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"komunikacji" i współpracy pomiędzy ZOJM a Dyrektorami obsługiwanych
jednostek
ZOJM mając na względzie konieczność podejmowania wysiłku na rzecz ciągłego
usprawniania jakości wykonywanej pracy na rzecz obsługiwanych jednostek, rozpoczął
działania mające w zamyśle opracowanie i wdrożenie „Kodeksu dobrych praktyk
współpracy z obsługiwanymi jednostkami”.
Zamierzenie podzielono na etapy w których dokonana zastała analiza mająca
na celu prawidłowe zdiagnozowanie stanu obecnego, określenie istniejących potrzeb
i ryzyk, wskazanie parametrów brzegowych występujących po stronie ZOJM i jednostek
pozostających w obsłudze ZOJM w szczególności poprzez:
•
•
•
•
•

opracowanie koncepcji projektu,
opracowanie ankiety oceny współpracy z partnerami,
przeprowadzenie ankiety oceny współpracy,
opracowanie ankiety szkoleniowej,
opracowanie raportu z badania.

Równocześnie mając na uwadze zamiar wdrożenia wytycznych, które zostaną wskazane
w „Kodeksie dobrych praktyk współpracy z obsługiwanymi jednostkami”, ZOJM podjął
działania mające na celu przygotowanie pracowników do występowania w nowej formule
współpracy z obsługiwanymi jednostkami, między innymi poprzez zorganizowanie
szkolenia pn.: „Doskonalenie i rozwój kompetencji zarządzania zespołem pracowników i
współpracowników” oraz cyklu szkoleniowego dla 180 osób składającego się z pięciu
szkoleń tematycznych w wyniku którego podniesione zostały kwalifikacje zawodowe
pracowników. Zorganizowano również szkolenia dla dwudziestu pracowników z
przejmowanych przez ZOJM jednostek z zakresu obiegu dokumentów finansowo
–księgowych jaki obowiązuje w ZOJM. Zamierzonym celem szkolenia było wypracowanie
dobrych praktyk we wzajemnej współpracy.
ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI PROJEKTÓW
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
wrocławskich szkół podstawowych” realizowany przez Zarząd Obsługi Jednostek
Miejskich (Dział Projektów) oraz 72 szkoły podstawowe na terenie Wrocławia
przy współudziale Wydział Edukacji i Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu
Miasta Wrocławia. Budżet: 6 524 840 zł (w tym 85% - dofinansowanie z UE, 15% budżet państwa).
Zaplanowany okres realizacji zajęć dodatkowych w szkołach: wrzesień 2011-maj 2013
(4 semestry szkolne), rozliczenie końcowe projektu zaplanowano na dzień 30 sierpnia
2013 r. Omawiany projekt jest jednym z największych projektów edukacyjnych
realizowanych obecnie w Polsce z zakresu indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów szkół podstawowych klas I-III. W projekcie weźmie udział 11 104
uczniów klas I-III z 72 wrocławskich szkół podstawowych a łączna zaplanowana liczba
godzin zajęć dodatkowych wynosi 79 685.
Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
wrocławskich szkół podstawowych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach
edukacyjnych poszczególnych uczniów, podnoszenie jakości procesu kształcenia
oraz uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ukierunkowanych na
rozwój kompetencji kluczowych a także nauk przyrodniczo-matematycznych;
zapewnienie każdemu dziecku biorącemu udział w projekcie realizującemu
początkowy etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej
z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi. W
ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne, bezpłatne) w 70
szkołach podstawowych (w dwóch szkołach specjalnych-z uwagi na dużą rotację uczniównie będą prowadzone zajęcia dodatkowe; szkoły te otrzymały jednak pomoce
dydaktyczne i wyposażenie). Dla 72 szkół podstawowych zostały zakupione pomoce
dydaktyczne (m.in. gry planszowe, sztalugi artystyczne, mikroskopy)oraz wyposażenie
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(sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, meble dla dzieci itp.), ogólnie szkoły
otrzymały do realizacji zajęć dodatkowych ok. 8 200 sztuk pomocy dydaktycznych i ok.
370 sztuk wyposażenia sfinansowanych ze środków projektu.
Zajęcia dodatkowe realizowane są w formie 26 rodzajów zajęć zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególne szkoły (m.in. zajęcia dla dzieci
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia rozwijające zainteresowania
matematyczno–przyrodnicze,
matematyczno–informatyczne,
z
j.
angielskiego,
j. niemieckiego, zajęcia z socjoterapii, zajęcia psychoedukacyjne, specjalistyczne zajęcia
terapii ADHD i inne), w ramach siedmiu bloków tematycznych:
•
•
•
•
•
•
•

blok I - zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu,
blok II - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych,
blok III - zajęcia logopedyczne,
blok IV - zajęcia socjoterapeutyczne,
blok V - gimnastyka korekcyjna,
blok VI - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
w tym dogoterapia, terapia psychologiczno-pedagogiczna, terapia ADHD oraz terapia
rozwoju psychoruchowego,
blok VII - zajęcia dla dzieci uzdolnionych-rozwijające zainteresowania.

W II kwartale 2012 r. złożono we Urzędzie Marszałkowskim tzw. formularz zmian
(wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie), w którym uwzględniono zmiany
w realizacji projektu zgłoszone przez szkoły w roku 2011/2012 (m.in. zamiana rodzajów
prowadzonych, przesunięcia liczby godzin między semestrami, ogólna zmiana budżetu
projektu w podziale na lata oraz zmiana budżetu projektu w podziale na poszczególne
szkoły). UMWD zaakceptował zaproponowane przez ZOJM zmiany w realizacji projektu.
Instytucja Pośrednicząca w maju 2012 r., biorąc po uwagę prawidłowość prowadzonej
dotychczas realizacji projektu, zaproponowała Gminie Wrocław przedłużenie realizacji
projektu o kolejny „dodatkowy” semestr (4 semestr– wiosenny 2012/2013). Biorąc pod
uwagę zapotrzebowanie szkół na prowadzenie zajęć w 4 semestrze oraz możliwość
rekrutacji nowych uczniów, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie– ZOJM
opracował i złożył w UMWD w czerwcu 2012 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie
oraz formularz zmian. Dokumenty te zostały zaakceptowane przez UMWD w lipcu 2012
bez zastrzeżeń, w sierpniu podpisano aneks do umowy o dofinansowanie (uwzględniający
zwiększone o przeszło 1 mln zł dofinansowanie), następnie zwiększone dofinansowanie
dla projektu zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wrocław.
W czerwcu 2012 r. odbyła się konferencja podsumowując wdrażanie projektu (rok
szkolny 2011/2012) z udziałem jednostek Gminy zaangażowanych w realizacje projektu
oraz dyrektorów szkół, wykonawcy usługi edukacyjnej, na której m.in.: omówiono
aktualny stan realizacji projektu, wskazano na najbliższe zadania do realizacji przez
ZOJM oraz dyrektorów szkół.
W październiku 2012 r. Instytucja Pośrednicząca dokonała planowej kompleksowej
kontroli projektu m.in. w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków,
rekrutacji uczestników projektu, przetwarzania danych osobowych, zgodności danych
wykazanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dostępną w Biurze projektu,
poprawność udzielenia zamówień publicznych, informacji i promocji, zapewnienia
właściwej ścieżki audytu, sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji (łącznie
zbadano 12 obszarów). Informacja pokontrolna z Instytucji Pośredniczącej
określiła realizacje projektu jako prawidłową, nie wskazano na żadne
uchybienia / nieprawidłowości.
Równocześnie w październiku 2012 r. udzielono zamówienia publicznego na realizacje
zajęć dodatkowych realizowanych w projekcie w IV semestrze 2012/2013 i podpisano
umowę z dotychczasowym wykonawcą usługi edukacyjnej.
Podsumowując aktualny stan wdrażania projektu-ogólnie rozliczono 6 wniosków
o płatność wraz z częścią sprawozdawczą (za rok 2012 – 4 wnioski o płatność) – gdzie na
koniec roku 2012 osiągnięto 100% postęp finansowy realizacji projektu – rozliczając
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łącznie 59 444 godzin zajęć, w tym za rok 2012 rozliczono (po uprzedniej weryfikacji
dokumentacji szkolnej)– 42 445 godzin zajęć.
Łącznie zweryfikowano i zatwierdzono przeszło 1 000 dzienników zajęć lekcyjnych
oraz pozostałych dokumentów związanych z rekrutacją, nieobecnościami, rezygnacjami
itd. (min. 8 dokumentów na jednego uczestnika projektu – co dla 8 542
uczniów/uczennic zrekrutowanych aktualnie do projektu wynosi przeszło 68 000
dokumentów). Weryfikacja ta jest ściśle związana z osiągniętym poziomem realizacji
postępu finansowego projektu, bez zatwierdzenia dokumentacji przez merytorycznej–
wykonawca usługi edukacyjnej nie ma możliwości wystawienia faktur.
Wszystkie wnioski o płatność zostały złożone w przepisowym terminie i rozliczone
bez opóźnień (w ciągu 20 dni roboczych od złożenia w UMWD) co umożliwiło płynne
przekazywanie kolejnych zaliczek z UMWD na konto projektu.
Ogólnie dotychczas rozliczono wydatki na kwotę 5 104 067 – co stanowi przeszło 80%
zaplanowanych w projekcie wydatków.
Ogólnie w 1 i 2 wniosku o płatność za rok 2011 - rozliczono zajęcia dodatkowe na kwotę
przeszło 600 000 zł; za dostawy (pomoce dydaktyczne i wyposażanie) zapłacono ponad
2 000 000 zł. Pozostałe 4 wnioski o płatność dotyczą wyłącznie rozliczeń związanych
z zajęciami dodatkowymi w 70 szkołach.
Projekt „Badacz i humanista – wrocławski gimnazjalista – dofinansowanie
oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w
kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy” – finansowany
przez PO Kapitał Ludzki, realizowany przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich oraz
dziewięć Wrocławskich gimnazjów przy współudziale Wydziału Edukacji i Biura
Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Wrocławia.
Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej dziewięciu wrocławskich
gimnazjów do warunków lokalnego rynku pracy oraz wzrost kompetencji kluczowych
w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy.
Działania w projekcie:
„KLUB MOŁODEGO BADACZA” – zajęcia z chemii, biologii, geografii, fizyki, informatyki
w ramach których uczniowie zbadają np. drzewostany okolicy szkoły i stan
zanieczyszczenia wód i gleb na terenie Wrocławia (wizyta w oczyszczalni ścieków
i wycieczka do pobliskich lasów) oraz będą uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych
na Politechnice Wrocławskiej;
„GIMNAZJALISTA HUMANISTA” – wyjścia do teatru, kina, filharmonii, muzeum, które
mają na celu przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zapoznanie
się z wybranymi dziełami sztuki, ośrodkami kultury, twórczością wybranych artystów,
rozwijanie procesów percepcji widzenia, rozumienia i przeżywania wartości estetycznych;
„UCZĘ SIĘ SKUTECZNIE UCZYĆ” – zajęcia służące poznaniu metod szybkiego
zapamiętywania, skutecznego notowania oraz technik uczenia się;
„ZAJĘCIA
DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
Z
JĘZYKÓW
OBCYCH”–języka
angielskiego i języka niemieckiego;
„SZKOLNY OŚRODEK KARIERY”– organizacja ośrodka służyć ma upowszechnianiu
usług poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej, a także
ukierunkowywaniu uczniów na kształcenie w zakresie nauk matematyczno
– przyrodniczych oraz technicznych;
Grupa docelowa:
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych dziewięć wrocławskich gimnazjów.
Działania projektowe skierowane są do 399 uczennic i uczniów klas II, dziewięciu
wrocławskich gimnazjów wyłonionych na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród
uczniów klas I.
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 714 245,45 PL – 100% dofinansowania (85%-Europejski
Fundusz Społeczny, 15%- budżet państwa).
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Okres realizacji projektu: 3 września 2012 r. - czerwiec 2013 r. (2 semestry szkolne
2012/2013), rozliczenie końcowe projektu– 30 sierpnia 2013 r.
Umowę o dofinansowanie projektu podpisano z UMWD we wrześniu 2012 r. Na przełomie
października / listopada 2012 r. ZOJM w drodze postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podpisał umowę z wykonawcami zewnętrznymi na dostawy pomocy
dydaktycznych i wyposażenia oraz na realizacje zajęć dodatkowych w szkołach (zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne). W październiku 2012 r. przeprowadzono również rekrutacje
uczniów/uczennic w gimnazjach, realizacja zajęć rozpoczęła się w listopadzie 2012 r.
Za okres od września 2012 r. do końca grudnia 2012 r. złożono 3 wnioski o płatność
(rozliczone w przepisowym terminie), co miało wpływ na zachowanie płynności
finansowej projektu. W związku zmianami w realizacji projektu złożono również
2 aktualizacje wniosków o dofinansowanie, zaakceptowane przez Instytucje
Pośredniczącą.
Projekt Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekty innowacyjne.
Wartość projektu: 1 691 053,00 zł
Okres realizacji projektu : kwiecień 2012 r. - maj 2014 r.
Lider projektu: Fundacja „Promyk Słońca”.
Partner projektu: Gmina Wrocław, realizator ZOJM.
Cel projektu:
Projekt jest projektem innowacyjnym testującym, którego celem jest wypracowanie
i upowszechnienie nowego narzędzia pozwalającego na zwiększenie efektywności
nauczania i zmniejszenie uciążliwość nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz uczniów nauczanych indywidualnie. Nowym sposobem nauczania
będzie nauczanie uczniów za pomocą komunikatora internetowego, dzięki któremu
uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych pozalekcyjnych zajęć oraz konsultacji
z psychologiem i pedagogiem. W ramach projektu zostanie utworzone Ponadszkolne
Centrum Nauczania, które zostanie wyposażone w komputery dla 15 nauczycieli
prowadzących zdalnie zajęcia dodatkowe. Dodatkowo 50 uczniom objętych projektem
zostanie wypożyczony do domu zestaw (notebook z kamerą internetową + pióro
elektroniczne + mikrofon ze słuchawkami) dzięki czemu będzie mogło brać udział
w dodatkowych zajęciach w domu (po szkole).
Użytkownicy modelu:
15 nauczycieli z wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zostaną
przeszkoleni, by testować opracowany sposób nauczania.
Odbiorcy modelu:
50 uczniów klas 4-6 SP i G którzy wykazują specyficzne potrzeby edukacyjne (w tym
uczniowie niepełnosprawni i zdolni) oraz uczniowie wymagający indywidualnego
nauczania ze względu na zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość ruchową czy choroby
somatyczne.
Projekt został zaakceptowany do realizacji przez UMWD w marcu 2012 r. W maju b.r.
Lider projektu podpisał umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.
W ramach projektu–zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji:
• przygotowano i złożono w Instytucji Pośredniczącej ”Strategię wdrażania Nowego
modelu nauczania polegającego na korzystaniu z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w domu za pomocą komunikatora internetowego”, dokument uzyskał akceptacje
Instytucji Pośredniczącej,
• zrekrutowano 50 uczniów do udziału w projekcie–prowadząc szeroką akcję
informacyjno-promocyjną (m.in. korespondencja mailowa, kontakty telefoniczne,
spotkania z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi),
• zrekrutowano nauczycieli do udziału w projekcie (prowadzenie zajęć przy pomocy
komunikatora internetowego),
• opracowano Poradnik metodyczny dla nauczycieli (materiały szkoleniowe),
• przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli,
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• opracowano
procedurę
wstępnej
oceny
uczniów
(oceny
nauczycielskiej,
psychologicznej i pedagogicznej), kontaktowano się z rodzicami w celu
przeprowadzenia diagnozy wstępnej ucznia/uczennicy i potwierdzenia przedmiotów,
z których dziecko będzie miało zajęcia,
• zorganizowano została konferencja informacyjna „Wspieranie dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji”, podczas przedstawiono główne
założenia i cele projektu. W konferencji wzięło udział 320 osób. Uczestnicy konferencji
otrzymali materiały konferencyjne,
• na bieżąco składane są wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawcza–co umożliwia
płynną realizacje projektu (wykonanie wydatków po stronie Partnera wynosi prawie
100%).
Projekt „E-sklep: przedsiębiorczość internetowa”
Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski, dotyczący wspierania
przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła
Bankowa, Partnerem – Gmina Wrocław ( ZOJM we współpracy z Wydziałem Edukacji,
Biurem Rozwoju Gospodarczego, Dyrektorami 8 szkół ponadgimnazjalnych).
Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r.
W ramach projektu od października 2012 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne w formie wykładów, warsztatów, spotkań z biznesmenami w kilku blokach
tematycznych, m.in.: pomysł i analiza rynku/biznesplan, zakładanie i prowadzenie
własnej firmy/wizerunek, marketing i promocja w Internecie/ tworzenie i zarządzanie
e-sklepem. Projekt obejmie grupy maksymalnie 4-osobowe z każdej szkoły – łącznie
48 uczniów. W ramach projektu – ZOJM jako Realizator – zakupił laptopy (wraz z
oprogramowaniem) o wartości 60 000 zł., które zostały udostępnione uczniom
/uczennicom liceów do realizacji zajęć.
Zakup tablic interaktywnych dla wrocławskich jednostek oświaty
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zakupione tablice
multimedialne z założeniem nieodpłatnego ich przekazania jednostkom oświaty
biorącym udział w projektach realizowanych przez ZOJM.
•

Szkoły Podstawowe:
o Szkoła Podstawowa Nr 44 w Zespole Szkół nr 10; ul Wilanowska 31, Wrocław,
o Szkoła Podstawowa Nr 83; ul. Boya-Żeleńskiego, Wrocław,
o Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3; ul. Inflandzka 13, Wrocław.
• Gimnazja
o Gimnazjum Nr 17; ul. Ślężna 2, Wrocław,
o Gimnazjum Nr 13; ul. M. Reja 3, Wrocław,
o Gimnazjum Nr 23; ul. Jastrzębia, Wrocław.
• Szkoły ponadgimnazjalne:
o Zespół Szkół Ogólnokształcących; ul. Ks. Piotra Skargi 31, Wrocław,
o Zespół Szkół Nr 18; ul. Młodych Techników 58, Wrocław,
o Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych; ul. Worcella 3, Wrocław.
ZOJM nie ograniczył swoich działań jedynie do przekazania tablic multimedialnych
wybranym jednostkom oświaty ale zadbano również o instalację dostarczonych tablic
multimedialnych oraz przeszkolenie personelu.
ZADANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI OSIEDLI

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich w ramach statutowych działań na rzecz 48
samorządów Osiedli realizuje zadania z zakresu obsługi finansowo-księgowej,
poradnictwa prawnego oraz zarządzania dwoma nieruchomościami w których siedziby
mają samorządy osiedli. W ramach bieżących działań zrealizowano budżet Osiedli łącznie
w kwocie 2 288 880 zł, prowadząc obsługę finansowo-księgową, inwentaryzacyjną
oraz w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej Osiedli.
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W roku 2012 poza podstawowymi środkami przyznawanymi corocznie Osiedlom, ZOJM
obsługiwał również środki finansowe przekazywane Osiedlom przez Wydziały Urzędu
Miejskiego oraz CIRS na realizację 120 projektów na łączną kwotę 567 545 zł.
W ramach procedury obowiązującej w CIRS związanej z udzielaniem dofinansowania
samorządom Osiedli, ZOJM koordynował procedury sprawozdawcze składane
przez Osiedla za 2011 r. oraz uczestniczył w przekazywaniu wniosków o dofinansowanie
zadań Osiedli na 2013 r.
Działania mające na celu objęcie polisami od odpowiedzialności cywilnej (OC)
majątku gminnego który został przekazany do korzystania Osiedlom
W 2012 r. prowadzone zostały działania mające na celu objęcie polisami od
odpowiedzialności cywilnej (OC) majątku gminnego który został przekazany do
korzystania Osiedlom na łączną kwotę 1 606 100,71 zł. Obecnie prace nad zasadami
ubezpieczenia majątku, którym dysponują Osiedla są kontynuowane.
Analiza wniosków i zamierzeń inwestycyjnych realizowanych przez Osiedla
Na podstawie zarządzenia Prezydenta ZOJM zastał włączony w proces analizy i weryfikacji
kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu
Miasta na rok 2013, przygotowywanych przez samorządy Osiedli. W roku 2012 Osiedla
złożyły w ZOJM 278 kart, które we współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej i
merytorycznymi jednostkami miejskimi zostały zweryfikowane pod kątem możliwego
ujęcia w budżecie Miasta na 2013 r.
Równolegle zrealizowano na rzecz samorządów Osiedli we współpracy z Wydziałem
Inżynierii Miejskiej prace związane z obniżeniem kosztów energii elektrycznej poprzez
uczestniczenie w procesie centralizacji zakupów energii elektrycznej realizowanym
w gminie Wrocław. W 2012 r. trwały prace prowadzone przy współudziale Wydziału
Inżynierii Miejskiej w zakresie umożliwienia przedstawicielom samorządów Osiedli
w odbiorach inwestycji publicznych realizowanych w poszczególnych Osiedlach. Uzyskanie
pełnej funkcjonalności w tym zakresie zostało zaplanowane na 2013 r.
Raport ze spotkań z Radami Osiedli Wrocławia
Na podstawie przeprowadzonych spotkań Dyrektora z radnymi osiedlowymi, które odbyły
się w siedzibach 48 samorządów Osiedli, opracowany został dokument opisujący:
• istniejące realia funkcjonowania Osiedli,
• inicjatywy podejmowane przez ZOJM na rzecz samorządów Osiedli,
• analizę postulatów zgłaszanych najczęściej przez Osiedla.
Przeprowadzone zostały również spotkania Dyrektora z Kierownikami komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy do których Osiedla
kierują najwięcej wniosków, w celu omówienia problemów zgłaszanych przez Samorządy.
Wdrażanie działań wspomagających Osiedla w działalności statutowej
Wdrażając działania wspomagające Osiedla, przeprowadzone zostały prace nad
rozbudową strony internetowej ZOJM. Aktualnie strona zawiera informacje w zakresie:
planu finansowego Osiedli, aktów prawnych dotyczących zakresu działania Osiedli,
druków określonych dla czynności najczęściej dokonywanych przez Osiedla, ubezpieczeń
Osiedli, ankiet dla Osiedli, FAQ (w budowie), odbiorów inwestycji miejskich (w budowie),
informatora dla samorządów Osiedli. Ponadto na stornie umieszczane są aktualności i
komunikaty dotyczące bieżących spraw Osiedli, jak również dane kontaktowe jednostki,
dane kontaktowe Osiedli. ZOJM podejmuje aktywne działania w myśl których zawartość
strony internetowej jest odpowiedzią na bieżąco składane postulaty Osiedli. W ramach
zwiększania funkcjonalności strony internetowej w 2012 r. prowadzone były również
prace nad wdrożeniem projektu „Budżet online”–projekt ma na celu umożliwienie
samorządom Osiedli dostępu online (system mailingowy) do informacji o wykonaniu
budżetu. System jest obecnie w fazie testów. Wdrożenie tej usługi planowane jest z
początkiem nowej kadencji samorządów Osiedli. Nieprzerwanie realizowano działania
zmierzające do właściwego gospodarowania gminnymi środkami finansowymi
stanowiącymi budżety Osiedli poprzez monitorowanie i aktualizowanie ujednoliconych
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procedur z obszaru gospodarki finansowej Osiedli oraz prowadzenie konsultacji dla
samorządów Osiedli w siedzibie ZOJM. Monitoring gospodarowania przez Osiedla
środkami finansowymi ma na celu wprowadzenie od nowej kadencji Osiedli
rozpoczynającej się w 2013 r. zmian w obsłudze finansowej Osiedli–zmiany dokumentu:
Zasady Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli. Najistotniejszymi obszarami w
ramach których ZOJM wprowadza zmiany są dyscyplina finansów publicznych oraz
prawidłowość finansowo-księgowa prowadzonych przez Osiedla zadań.
Wydanie Informatora dla samorządów Osiedli
W ramach działań wspierających Osiedla oraz budowania płaszczyzny dialogu
i przestrzeni komunikacji ZOJM od 2012 r. wydaje Informator dla samorządów Osiedli
Wrocławia. W ubiegłym roku zostały wydane cztery numery: maj, wrzesień, grudzień
oraz jeden numer specjalny. Misja powstania informatora zawiera się w haśle:
„Informacja, Wsparcie, Integracja”. Zawartość publikatora stanowią informacje ZOJM
(zarówno dotyczące bezpośrednio Osiedli jak i stanowiące zakres działań jednostki),
regulacje prawne dotyczące Osiedli (ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa
miejscowego), porady i instrukcje (dotyczące aktualnie podejmowanych przez Osiedla
działań). Ważnym obszarem funkcjonowania informatora są wiadomości z Miasta
(w tym te dotyczące bezpośrednio Osiedli) oraz wiadomości z Osiedli współtworzone
bezpośrednio przez samorządy osiedli. W tej części samorządy Osiedli mogą podzielić
się swoimi osiągnięciami i sukcesami stanowiącymi dobre praktyki dla pozostałych
Osiedli. W miarę możliwości zamieszczane są również informacje o prowadzonych
przez Miasto projektach i kampaniach adresowanych do mieszkańców Osiedli.
Współudział
w
opracowywaniu
projektu
dedykowanego
Osiedlom
pn.: „Obywatelski Wrocław, mieszkańcy motorem zmian społecznych
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”
Dział Obsługi Osiedli we współpracy z Działem Projektów współtworzył dedykowany
Osiedlom projekt pt. „Obywatelski Wrocław, mieszkańcy motorem zmian społecznych
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”. Aplikację w ramach Funduszu dla organizacji
pozarządowych grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy, złożyła
organizacja pozarządowa (partner Gminy Wrocław) pn. „Centrum ds. Katastrof i Klęsk
Żywiołowych Tratwa”.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie
wrocławskim, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli (mieszkańców osiedli)
w życiu publicznym społeczności lokalnej. Cel główny projektu zostanie osiągnięty
poprzez zwiększenie kwalifikacji, kompetencji członków Samorządów Osiedli, wsparcie
Samorządów Osiedli w aktywizacji społeczności lokalnej do udziału w życiu publicznym
poprzez utworzenie Centrów Aktywności Obywatelskiej, ich doposażenie w niezbędny
sprzęt oraz wsparcie w organizacji wydarzeń lokalnych organizowanych przez Osiedla
oraz dyżury Konsultanta Osiedlowego, upowszechnianie rezultatów dobrych praktyk
wśród społeczeństwa poprzez audycje, seminaria podsumowujące. Grupę docelową
projektu stanowią społecznicy związani ze strukturami Samorządów Osiedli. Są to osoby
wchodzące w skład Samorządów Osiedli oraz osoby związane z Samorządami poprzez
działania wolontaryjne na rzecz „małych ojczyzn” jakimi są osiedla. Udział tej grupy
w projekcie wpłynie na zwiększenie kompetencji z zakresu umiejętność oddziaływania
na mieszkańców osiedli w celu aktywizacji postaw pro obywatelskich w tym zwiększenia
partycypacji mieszkańców w życiu publicznym. Działania przewidziane w projekcie
to min. organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych z Samorządami Osiedli,
stworzenie platformy internetowej dla Samorządów, powołanie Centrum Aktywności
Obywatelskiej oraz szkolenia dla członków Samorządów z zakresu pracy w zespole,
komunikacji, animacji, administrowania stron www oraz obsługi komputera a także
upowszechnianie dobrych praktyk poprzez konferencje i wizyty studyjne. ZOJM
jako Partner w projekcie współuczestniczyć będzie w zarządzaniu projektem oraz będzie
odpowiedzialny bezpośrednio za organizację spotkań informacyjno-promocyjnych
oraz wsparcie działań Centrów Aktywności Obywatelskiej, współtworzenie platformy
internetowej oraz organizacje konferencji upowszechniającej dobre praktyki.
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POZOSTAŁE ZADANIA STATUTOWE
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich realizując zapisy statutu prowadzi między innymi:
• obsługę finansowo–księgową 152 jednostek oświaty. W kolejnych latach ZOJM
w ramach centralizacji obsługi finansowo-księgowej jednostek wrocławskiej oświaty,
sukcesywnie przejmował będzie kolejne jednostki oświaty do obsługi,
• obsługę finansowo–księgową 48 jednostek pomocniczych Gminy– osiedli,
• obsługę prawną wszystkich jednostek oświaty i osiedli,
• obsługę przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo–Pożyczkową 235 jednostek oświaty
oraz czynnych i emerytowanych pracowników oświaty,
• obsługę finansowo–księgową scentralizowanej działalności socjalnej szkół i jednostek
oświaty prowadzonych przez Gminę Wrocław.

WROCŁAWSKIE CENTRUM SPORTU HIPPIKI I REKREACJI
(WCSHIR)
Jednostka budżetowa Gminy Wrocław powstała z dniem 1 stycznia 2012 r. w wyniku
połączenia dwóch jednostek budżetowych tj. Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych
–Partynice i Wrocławskiego Centrum Sportu we Wrocławiu zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej Wrocławia nr IX/168/11 z dnia 19 maja 2011 r.
W roku 2012 na mocy decyzji Prezydenta nowopowstała jednostka otrzymała w trwały
zarząd nieruchomości dotychczas będące w trwałym zarządzie łączonych jednostek.
Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji działa w oparciu o:
• Statut – uchwała nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu
Hippiki i Rekreacji, poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu
oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu,
• ustawę o wyścigach konnych z 18 stycznia 2001 r. rozporządzeń wykonawczych
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ww. ustawy,
• ustawę o sporcie 25 czerwca 2010 r. oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym,
• ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• ustawę o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r.
W jednostce obowiązują:
• regulamin organizacyjny–wprowadzony zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 30 marca
2012 r., obowiązujący od 1 kwietnia 2012 r. – wprowadzono tekst jednolity
regulaminu, zgodny z obowiązującymi przepisami,
• regulamin pracy – tekst jednolity z 14 stycznia 2013 r.
• regulamin wynagradzania – tekst jednolity z 14 stycznia 2013 r.
• regulamin gospodarowania środkami ZFŚS oraz zasad i warunków korzystania z usług
i świadczeń finansowych ze środków tego funduszu w WCSHiR wprowadzony
zarządzeniem 11/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
W roku 2012 zainicjowano prace nad:
• regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. EURO,
• zasadami – polityką rachunkowości WCSHiR,
• instrukcją przetwarzania danych osobowych,
• instrukcja inwentaryzacyjną,
• instrukcją archiwalną,
• instrukcją kancelaryjną.
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DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
IMPREZY SPORTOWE
30. Hasco-Lek Wrocław Maraton
Wrocławski Maraton ukończyło 3 900 zawodników. W grupie tej było 418 kobiet.
30. Hasco-Lek Wrocław Maraton po raz drugi znalazł się w pierwszej setce maratonów na
świecie /86 miejsce/ i otrzymał od Polskiego Stowarzyszenia Biegów wyróżnienie za
największy przyrost uczestników w 2012 r. W ramach wrocławskiego maratonu odbywają
się liczne imprezy towarzyszące: bieg rodzinny „Natur Kaps Mila Olimpijska”, sztafeta
maratońska „Biegnij po nadzieję” z udziałem 79 osób, wrocławskich Vip-ów, miasteczko
sportowe z konkursami dla dzieci. Ważnym elementem ubiegłorocznej edycji maratonu
była akcja charytatywna mająca na celu pomoc małym pacjentom prof. Alicji Chybickiej.
Podczas akcji zebrano ponad 11 950 zł. na budowę nowej kliniki „Przylądek Nadziei” dla
dzieci chorych na raka.

W
•
•
•
•
•
•
•
•

ramach 30. Wrocław Maraton prowadzone były klasyfikacje:
15. Mistrzostwa Wojska Polskiego w Maratonie – ukończyło 678 zawodników,
11. Mistrzostwa Polski Nauczycieli – ukończyło 115 zawodników,
1. Mistrzostwa Polski Członków Solidarności – ukończyło 76 zawodników.
Lekarzy i Farmaceutów – ukończyło 78 zawodników,
Handbike /na wózkach inwalidzkich/ – ukończyło 20 zawodników,
„I Ty możesz zostać maratończykiem” – ukończyło 198 zawodników,
Najlepszy „Wrocławianin” – ukończyło 1 065 zawodników,
Najlepszy „Dolnoślązak” – ukończyło 856 zawodników.

Mocne strony Wrocław Maratonu:
• uznana marka,
• dynamiczny rozwój,
• urokliwa lokalizacja startu i mety oraz bardzo dobre zaplecze na Stadionie Olimpijskim
dla zawodników i kibiców maratonu,
• wysoka ocena dla organizatorów, wolontariuszy i pracowników WCSHiR wystawiona
przez zawodników,
• atrakcyjna trasa dla zawodników,
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•
•
•

zaistnienie w mediach społecznościowych – 1 700 fanów na FB,
większe wsparcie kibiców dla biegnących na trasie maratończyków. 12 grup
dopingujących, 2 Centra Przyjaciół Maratonu oraz liczna rzesza kibiców na trasie
i mecie maratonu,
kolejny przyrost ilości uczestników programu ITMZM.

Ww. są potwierdzone bardzo dobrymi opiniami
www.maratonypolskie.pl (średnia ocen 9,7/10).

wśród

biegaczy

–

ranking

Bieg rodzinny „NATUR KAPS MILA OLIMPIJSKA”– w biegu wzięło udział
3 374 uczestników w tym:
• kobiet 1 817 osób tj. 53,853%,
• mężczyzn 1 557 osoby tj. 46,147%,
• w tym dzieci i młodzież do 18 roku życia 895 osób tj. 44,75%.
Impreza ma już swoje grono sympatyków. Biegają i młodsi, i starsi, osoby które ukończą
bieg mają szansę wygrać cenne nagrody. Ich fundatorem jest firma Hasco-Lek.

„Partynice Dressage Competition” rozegrane w dniach 14–16 września 2012 r. były
najbardziej prestiżowymi zawodami jeździeckimi. Zawodnicy rywalizowali w Eliminacjach
Pucharu Świata w Ujeżdżeniu na poziomie Grand Prix (duża runda) i Intermediate (mała
runda), oraz w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodych Jeźdźców.
W ramach działalności sportowej WCSHiR na terenie WTWK–Partynice, we współpracy
z klubami jeździeckimi tj. Amatorski Klub Ujeżdżeniowy „Thomson”, Jeździecki Klub
Sportowy Jagodne, Jack’s City Western Team, KS AZS PWr, PLWiR, Polskim Związkiem
Hodowców Koni oraz Dolnośląskim Związkiem Jeździeckim prowadziło działalność
sportową, związaną z organizacją szkoleń jeździeckich, imprez o charakterze
sportowym, rekreacyjnym i szkoleniowym. Dzięki bardzo rozbudowanej
infrastrukturze, w której skład wchodzi kompleks krytych ujeżdżalni, liczne place
konkursowe i treningowe możliwe jest rozgrywanie zawodów we wszystkich klasycznych
dyscyplinach jeździeckich na najwyższym poziomie. W sezonie jeździeckim 2012
Partynice były miejscem rozgrywania wielu zawodów konnych w dyscyplinach skoków
przez przeszkody, ujeżdżenia, powożenia zaprzęgami i w jeździe western.
V Wrocławska Olimpiada Młodzieży organizowana wspólnie z Dolnośląskimi.
Związkami Sportowymi. W Olimpiadzie uczestniczyło 3 610 młodych wrocławskich
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sportowców rywalizujących w 26 dyscyplinach sportowych na wszystkich arenach
naszego miasta.
Najważniejsze efekty z przeprowadzenia 5. Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży
to:
• obiektywna
ocena
poziomu
procesu
szkoleniowego
wrocławskich
klubów
w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych,
• poprawa możliwości dla wrocławskich klubów do przygotowania się w startach
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
• upowszechnienie wśród wrocławskiej młodzieży zdrowotnych walorów wynoszonych
z uprawiania sportu.
Najważniejszym celem kolejnej 6. Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży będzie
efektywniejsze promowanie sportu poprzez:
• organizację zawodów w takich miejscach , które przyciągną największą liczbę kibiców:
szkolne otwarte boiska w środku osiedli( np. piłka ręczna, piłka siatkowa,
koszykówka, zapasy, podnoszenie ciężarów) lub Bulwar Dunikowskiego na organizację
zawodów w sportach wodnych,
• organizację zawodów w różnych dyscyplinach w jednym miejscu i czasie jak np.
kajakarstwo, wioślarstwo i żeglarstwo bądź łucznictwo i podnoszenie ciężarów,
• w czasie przeprowadzania zawodów pokazy umiejętności w innych dyscyplinach,
• w czasie zawodów przeprowadzenie pikników integrujących zawodników, rodziców
i trenerów z możliwością przeprowadzenia oceny ogólnej sprawności przybyłych na
zawody w roli kibiców chłopców i dziewcząt.
Zimowy Młodzieżowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Wrocławia – liczba
uczestników – 868 osób.
Wakacyjny Młodzieżowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Wrocławia –
liczba uczestników – 308 osób, obie edycje–zimowa i letnia-cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem. Frekwencja z roku na rok rośnie. W turnieju uczestniczą zarówno
drużyny amatorskie, jak i profesjonalne. Od pierwszej edycji poziom sportowy imprezy
jest wysoki.
Najważniejszym celem Zimowego i Wakacyjnego Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego
było umożliwienie chłopcom, którzy nie wyjechali z Wrocławia pożytecznego i zdrowego
spędzenia wolnego czasu.
Natomiast najważniejszym celem turnieju zimowego i letniego oprócz ww. celu będzie
promocja Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Wrocław Trophy, który odbędzie
się na Stadionie Olimpijski w dniach 17-21 lipca 2013 r.
PROGRAMY SPORTOWE
„Trener Miejski”– w programie tym pracuje obecnie 65 trenerów i instruktorów,
którzy prowadzą zajęcia sportowe dla 19 klubów sportowych w 20 dyscyplinach sportu
w kategoriach wiekowych od dziecka do juniora. Stałym szkoleniem sportowym w 2012 r.
objęto 1 235 młodych sportowców w różnych dyscyplinach sportu. Trenerzy i instruktorzy
sportu zatrudnieni w WCSHiR dla Miasta Wrocławia zdobyli we Ogólnopolskim
Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo
Sportu około 1 000 pkt. Trenerzy zatrudnieni w WCSHiR prowadzą również obozy
sportowe, w których uczestniczą dzieci z naszego miasta.
•
•

"ZIMA 2012 okres ferii" - uczestniczyło 32 trenerów szkoląc 406 uczestników
obozów sportowych.
"LATO 2012 wakacje letnie" - uczestniczyło 39 trenerów szkoląc 626 uczestników
obozów sportowych.
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Badania uzdolnień sportowych 10-latków - Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki
i Rekreacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i trenerów wrocławskich klubów
sportowych wspólnie z naukowcami Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
ponosi trud przebadania uzdolnień sportowych 10-13 letnich dzieci. Powyższe badania
mają na celu uświadomić dziecku i jego rodzicom predyspozycje do uprawiania sportu i
wskazać, jaką posiada sprawność fizyczną w porównaniu z rówieśnikami. Największy
wzrost uczestników w badaniach–testach sprawności fizycznej nastąpił w 2011 r. 1 703
uczniów, a w 2012 r. uczestniczyło 1 684 uczniów z wrocławskich szkół podstawowych.
Po zakończeniu całego testu każdy uczestnik biorący udział w badaniach uzdolnień
sportowych, w zależności od uzyskanego wyniku, otrzymał kolorowy dyplom
„CERTYFIKAT UZDOLNIEŃ SPORTOWYCH”, który wręczany jest uroczyście na apelach
szkolnych.
Celem badań jest ocena zmian zachodzących w budowie somatycznej oraz poziomie
i strukturze sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców 10-13 letnich w badaniach
ciągłych w kontekście weryfikacji wstępnego oszacowania.
Jak wynika z przeprowadzonych testów:
• 21,278% - dzieci „Jesteś wybitnie uzdolniony ruchowo i możesz odnieść sukces
w sporcie” i powinna znaleźć swoje miejsce w grupach sportowych, przygotowując się
do uprawiania sportu,
• 47,878% - dzieci „Jesteś uzdolniony ruchowo ponadprzeciętnie i nie rezygnuj
z tej pozycji” nie powinien rezygnować z uprawiania sportu,
• 23,289% - dzieci „Jesteś uzdolniony ruchowo i masz szansę poprawić swoje wyniki
w sporcie”,
• 7,555% - dzieci „Masz szansę rozwinięcia swoich uzdolnień ruchowych pod
warunkiem, że więcej poćwiczysz”.
Z ankiet rodziców i nauczycieli wynika, że dziecko:
• 92% - badanych dzieci, chętnie bierze udział w zajęciach sportowych,
• 75% -rodzice są zadowoleni z postępów sportowych,
• 42% - dzieci najchętniej biorą udział w zajęciach z gier zespołowych i pływanie,
• 40%, - poziom sprawności fizycznej określają, jako wysoki,
• 48 % - jako średni,
• 20 % - uczniów bierze udział w zawodach szkolnych.
Półkolonie na sportowo – WCSHiR w ramach posiadanej bazy sportowej zorganizowało
w okresie od 2 do 27 lipca 2012 r. w oparciu o obiekty sportowe Wrocławskiego Centrum
Sportu Hippiki i Rekreacji tj.: Park Linowy na Wyspie Opatowickiej, Morskie Oko,
strzelnica na Stadionie Olimpijskim, hala sportowa ul. Parkowa i Przystani przy ul.
Kożuchowskiej, ogród ZOO półkolonijną formę zajęć sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży, które miały możliwości uczestnictwa w zorganizowanych formach
wypoczynku. Uczestniczyły w niej dzieci w wieku 10–12 lat, w 4 turnusach tygodniowych.
W półkolonii uczestniczyło 209 dzieci w tym 87 dziewcząt tj. 41, 627% i 122 chłopców tj.
58,373%.
Praktyki studenckie - WCSHiR miało istotny wkład w proces edukacji 80 studentów
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu poprzez opracowanie programu praktyk
i bezpośrednie ich przeprowadzenie w okresie 1 maja do 30 września 2012 r. praktyk
studenckich.
Bank Informacji Sportowej - Program zawiera informację dotyczące możliwości
uprawiania sportu we Wrocławiu w 37 dyscyplinach oraz ofertę szkoleniową 231
wrocławskich klubów sportowych.
Sektor klubów sportowych - Za symboliczną odpłatnością WCSHiR udostępniał nowo
powstającym młodzieżowym klubom sportowym pomieszczenia biurowe w koronie
Stadionu Olimpijskiego. W 2012 r. skorzystało z tego programu 9 klubów i stowarzyszeń
sportowych.
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DZIAŁALNOŚĆ WYŚCIGOWA, REKREACYJNA I EDUKACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ WYŚCIGOWA - prowadzona przez WCSHiR na Wrocławskim Torze
Wyścigów Konnych–Partynice. Organizowanie wyścigów konnych podlega nadzorowi
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych–Partynice
prowadzony jest stacjonarny trening i próby wyścigowe koni ras: półkrwi, pełnej krwi
angielskiej i czystej krwi arabskiej. Sezon wyścigowy 2012 na Wrocławskim Torze
Wyścigów Konnych na Partynicach rozpoczęto 6 maja i trwał do 7 października.
W tym okresie zaplanowano i zorganizowano 14 dni wyścigowych, z których
przeprowadzono 13, gdyż 26 sierpnia wyścigi zostały odwołane z powodu
nieregulaminowej liczby zgłoszonych koni do gonitw. Był to pierwszy sezon, kiedy
organizację gonitw przejęło WCSHiR i wypłacane były nagrody wyścigowe
wg zaplanowanych w Szczegółowym Planie Gonitw. Na torze wrocławskim rozegrano 103
gonitwy na łączną sumę nagród 290 310,00 zł i 16 680,00 Є, w tym:
•
•
•

81 gonitw płaskich (37 dla 56 koni ras półkrwi i 37 dla 54 koni czystej krwi arabskiej
oraz 7 dla 35 koni pełnej krwi angielskiej), - 7 gonitw płotowych (3 dla 12 koni
ras półkrwi i 4 dla 16 koni pełnej krwi angielskiej,
3 gonitwy przeszkodowe dla 9 koni ras pełnej krwi angielskiej,
12 gonitw (zaprzęgów z ośrodków treningowych w Polsce) dla 32 kłusaków
francuskich.

Do sezonu wyścigowego we Wrocławiu w 2012 r. zgłoszonych zostało 62 koni czystej
krwi arabskiej, wystartowało 54 i 58 koni ras półkrwi, wystartowało 56 oraz 36 koni
pełnej krwi angielskiej, wystartowało 31. Kłusaki francuskie (32 zaprzęgi) startujące
na torze trenowane są w ośrodkach treningowych w Polsce. W gonitwach dla koni pełnej
krwi angielskiej wzięło udział 17 koni nie będących w treningu stacjonarnym na Torze
Partynice.
DZIAŁALNOŚĆ REAKREACYJNA i EDUKACYJNA
Program „I Ty możesz zostać maratończykiem”
Program polegał na popularyzacji biegania wśród mieszkańców Wrocławia, a szczególnie
z myślą o osobach, które planowały start w 30. HASCO-LEK Wrocław Maratonie.
Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji przygotowało czwartą edycję programu.
Cały cykl treningowy trwał 6 miesięcy pod opieka trenerów. Uczestnicy uczyli się technik
biegania, a także budowali swoją formę sportową. Udział uczestników w programie
był bezpłatny. W 2012 r. do programu IV edycji „I Ty możesz zostać maratończykiem”
zgłosiło się:
• 641 uczestników (liczba oświadczeń),
• 230 spełniających warunki bezpłatnego uczestnictwa w 30.HASCO-LEK Wrocław
Maraton,
• 211 osoby wystartowały w 30.HASCO-LEK Wrocław Maraton,
• 202 osoby ukończyły 30.HASCO-LEK Wrocław Maraton.
„Szkoła w mieście”
WCSHiR w 2012 r. stało się partnerem tego projektu, który dostępny jest dla szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół terapeutycznych. Dzieci odwiedzające Partynice
w ramach tego projektu uczestniczą w zajęciach z psami. Podczas warsztatów z psami
dzieci poznają zasady postępowania z nimi, uczą się odpowiedzialnego kontaktu
z czworonożnymi towarzyszami, mają okazję zdobyć podstawy wiedzy na temat psiej
psychologii i metod szkolenia. Warsztaty z końmi umożliwiają pozyskanie podstawowych
informacji dotyczących zachowania koni i prawidłowej opieki nad nimi, jazdy konnej
i prawidłowego dbania o sprzęt. Krótkie przejażdżki pozwalają zobaczyć świat
z wysokości końskiego grzbietu i– być może– zachęcić do dalszego uczestnictwa
w zajęciach jazdy konnej.
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Nauka i doskonalenie jazdy konnej
W 2012 r. minęło 15 lat od kiedy na Partynicach zaczęto prowadzić naukę jazdy konnej.
Uczestnicy rekreacji, zarówno dzieci, jak i dorośli, korzystają z koni stanowiących
własność WCSHiR. Dzieci, które wykazują szczególne zdolności jeździeckie mogą
uczestniczyć w zajęciach grup szkolenia podstawowego.
Grupa woltyżerska
Nowoutworzona grupa dla uzdolnionej młodzieży trenującej woltyżerkę.
Jazdy konne dla studentów
Kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu prowadząc,
w ramach zajęć wychowania fizycznego naukę jazdy konnej. Studenci uczestniczący
w zajęciach startują w zawodach ligi międzyuczelnianej oraz w Akademickich
Mistrzostwach Polski.
Hipoterapia - zajęcia z hipoterapii prowadzone są od 1999 r. Na Partynicach działa
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pegaz” wspomagające
te zajęcia. Hipoterapia prowadzona jest przez terapeutów z PPM „OTTO-PRODENT”.
Ośrodek przy WTWK–Partynice jest od roku 2001 członkiem Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego.
II Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska
W dniu 3 czerwca 2012 r. zorganizowany został przez Regionalną Radę Olimpijską
przy naszym współudziale. Trenerzy WCSHiR wraz z zawodnikami wykonywali pokazy
swoich umiejętności, które zdobywają podczas zajęć treningowych oraz sprzętu
sportowego. Oprócz oglądania pokazów uczestnicy rywalizowali w „Ogródku
Rekreacyjnym”, w biegu na orientację dla rodzin z dziećmi i w X Biegu „Śladem Konia”.
I Wrocławski Piknik Strzelecki
Dnia 3 listopada po raz pierwszy w wyremontowanej strzelnicy można było spróbować
swoich sił w strzelaniu z broni palnej bez obowiązku posiadania dodatkowych zezwoleń
czy uprawnień. Kadrę i sędziów zapewniło Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia,
które było współorganizatorem imprezy.
Partynicka majówka zorganizowana w okresie 1-3 maja – wspólnie z Firmą Czarofnice.
W zmaganiach w Rodzinnym Ogródku Rekreacyjnym i biegu przełajowym „Śladem Konia”
na dystansie 4 400 m uczestniczyło 76 osób.
11 listopada odbył się Dolnośląski Hubertus – tradycyjnie zamykający sezon
wyścigowo-jeździecki. Goście oglądali „skoki do lisiej kity” i poszukiwanie lisa, a dzieci na
kucykach miały swoje odrębne „polowanie”. Obecni obejrzeli pokazy tresury psów i mogli
zasięgnąć porady psiego psychologa. Najmłodsi rywalizowali w zmaganiach sportowych
na czworoboku i w „Ogródku Rekreacyjnym”. Imprezę zakończono ogniskiem i
tradycyjnym bigosem myśliwskim. Dodatkowo 20 października zorganizowano na krytej
ujeżdżalni Hubertusa dla osób korzystających z zajęć rekreacji konnej.
„Polska Biega 2012” W dniu 20 maja 2012 r. o godzinie 9.00 na terenie Stadionu
Olimpijskiego wystartowała kolejna już edycja biegu. Zorganizowana ogólnopolska akcja
biegania „Polska biega” ma charakter rekreacyjny. Bieg odbył się na dystansie
około 4 000 metrów, w którym wystartowały 264 osoby.
I Bieg z Psem - zaproponowaliśmy Wrocławianom udział w biegu z psem na orientację,
o puchar Dyrektora WCSHiR. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem, brało w niej
udział blisko 60 par człowiek/pies. Umożliwiliśmy porady lekarza weterynarii,
behawiorysty, dietetyka oraz fizjoterapeuty zwierzęcego.
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Pokazowy trening psich zaprzęgów - prowadzony przez Amatorski Klub Psich
Zaprzęgów „Sfora”. Ta impreza także cieszyła się dużym powodzeniem. Przejażdżki
wózkami maszerskimi sprawiły szczególną radość najmłodszym.
Parada konna - w kwietniu na wrocławskim Rynku odbyła się parada konna reklamująca
rozpoczynający się sezon wyścigów konnych i promująca sporty konne oraz aktywny
wypoczynek połączony z jazdą konną.
Festyn Eurocamp – w dniach 31 sierpnia – 1 września na pergoli Hali Stulecia WCSHiR
prowadziło dla wszystkich chętnych zajęcia w „Ogródku Rekreacyjnym”.
Czterdzieści dwa Maratony w 42 dni – 4 lipca, WCSHiR współorganizowało
na Stadionie Olimpijskim wrocławską część imprezy propagującej zdrowotne walory
biegania.
„Football Cup FM GROUP” – 19 maja WCSHiR zorganizowało na Polach Marsowych
z udziałem 12 drużyn piłkarskich z całej Europy turniej piłkarski, który był podstawowym
elementem szkolenia pracowników Firmy FM Group.
WCSHiR dwukrotnie współorganizowało imprezy tematyczne: Święto Karpia
(2 września) i Dary Jesieni (7 października). Na torze w trakcie gonitw prezentowane
były regionalne dolnośląskie stoiska z produktami ekologicznymi.
Imprezy osiedlowe - WCSHiR wspierało organizację imprez sportowo–rekreacyjnych
Rad Osiedli min. Brochowa, Sołtysowic, Ołtaszyna.
Imprezy integracyjne - w miesiącach maj–wrzesień odbywały się imprezy integracyjne
(niektóre w trakcie dni wyścigowych), tj. pikniki firmowe, ogniska dla grup
zorganizowanych oraz kursy szkoleniowe:
• cykliczne ogniska dla firm, rodzinnych domów dziecka, szkół podstawowych
i gimnazjów,
• piknik Międzynarodowego Niepublicznego Przedszkola International Playschool
– 12 maja,
• spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
z przedstawicielami dolnośląskich mediów- 18 maja,
• piknik z okazji Dnia Dziecka dla Firmy Ernst & Young–02 czerwca,
• spotkanie Stowarzyszenia Bratniej Pomocy ODD FELLOWS–26 maja,
• piknik Agencji SZAFA– 07 lipca,
• spotkanie pracowników Banku BGŻ– 20 lipca,
• piknik dla pracowników Firmy CARGO– 08 września.
UTRZYMANIE, ROZBUDOWA I UDOSTĘPNIANIE W SPOSÓB ZORGANIZOWANY
POSIADANEJ BAZY SPORTOWEJ MIESZKAŃCOM WROCŁAWIA
ZAKUPY INWESTYCYJNE
W budżecie Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji zaplanowano kwotę
294 077,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. W ramach przyznanych
środków jednostka dokonała zakupu wielu niezbędnych, poprawiających funkcjonowanie
jednostki a także służących mieszkańcom Wrocławia urządzeń, maszyn oraz sprzętu
sportowego. Wartość zakupów inwestycyjnych to kwota 292 263,37 złotych.
System piłkochwytów przeznaczony do zabezpieczenia terenów otwartych Pól
Marsowych Stadionu Olimpijskiego. System zakupiono celem racjonalnego wykorzystania
istniejącej bazy i podniesienia bezpieczeństwa kompleksu boisk udostępnianych
piłkarskim grupom młodzieżowym.
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Ring bokserski - zakupiony przez jednostkę i użyczony Klubowi Gwardii Wrocław w celu
profesjonalnego i bezpiecznego prowadzenia szkoleń bokserskich wśród dzieci i młodzieży
oraz organizacji zawodów bokserskich.
Bramki do futbolu amerykańskiego - Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji
zakupiło także profesjonalne bramki do futbolu amerykańskiego z możliwością montażu
na płycie głównej Stadionu Olimpijskiego. Montaż bramek na płycie głównej stadionu jest
przedsięwzięciem mającym na celu umożliwienie profesjonalnego prowadzenia rozgrywek
w futbolu amerykańskim– dyscyplinie, której dynamiczny rozwój, widowiskowość i
szybkość gry, przyciąga co raz szersze grono kibiców stając się we Wrocławiu bardzo
rozpoznawalną marką sportową. W ostatnich sezonach wrocławskie drużyny zdobywały
dwukrotnie mistrzostwo Polski.
Kontenery szatniowe dla Stadionu „Lotnicza”- z uwagi na zły stan techniczny
baraków szatniowo–sanitarnych zlokalizowanych na terenie Ośrodka Rekreacji "Lotnicza"
we Wrocławiu, stwarzający zagrożenie dla użytkowników WCSHiR dokonało rozbiórki
istniejących baraków i montażu zakupionych nowych kontenerów szatniowych.
Ładowacz czołowy TUR - jednostka dokonała zakupu
wraz z osprzętem i kosiarką dyskową do ciągnika Zetor.

ładowacza

czołowego

REMONTY
WCSHiR w ramach prac remontowych wykonało głównie własnymi siłami m.in. roboty
budowlane:
• remont zadaszenia trybun Stadionu Olimpijskiego - w ramach tego zadania
remontowego wykonano remont zadaszenia trybun Stadionu Olimpijskiego
we Wrocławiu. Remont zadaszenia trybun był konieczny ze względów bezpieczeństwa,
funkcjonalności i użyteczności. Wyremontowanie zadaszenia trybun pozwoliło
na dalszą eksploatację Stadionu Olimpijskiego i umożliwienie mieszkańcom
uczestniczenia w imprezach sportowych rozgrywanych na jego terenie,
• wymiana siedzisk Stadionu Olimpijskiego - wymieniono siedziska drewniane
w sektorze nr 8,
• konserwacja masztów Stadionu Olimpijskiego – wykonano konserwację
wiszących konstrukcji oraz oświetlenia trybun. Wykonanie tych prac poprawiło stan
bezpieczeństwa oraz estetykę na obiekcie,
• częściowa konserwacja trybun Stadionu Olimpijskiego,
• częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Stadionu Olimpijskiego,
• remont trafostacji Stadionu Olimpijskiego przywrócił pełną funkcjonalność
budynku a także wyeliminował niebezpieczeństwo związane z jego złym stanem,
• remont boiska na Pawłowicach pozwolił na dostosowanie obiektu do wymogów
Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury sportowej dla klubów
posiadających licencje klasy A oraz bezpieczne użytkowanie tego obiektu
i wyeliminował zagrożenia,
• remont dróg wewnętrznych na obiekcie przy ul. Lotniczej umożliwił
mieszkańcom pełne korzystanie z infrastruktury sportowej, którą ma do zaoferowania
ww. ośrodek sportowy,
• remont dachu na obiekcie „Hala Parkowa” Remont pokrycia dachu był konieczny
ze względu na nieszczelność starego pokrycia dachowego, co skutkowało zalewaniem
hali sportowej. Remont pozwolił na prawidłowe funkcjonowanie obiektu,
• przygotowanie terenu na Stadionu Olimpijskim na potrzeby Zlotu
Harleyowców Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji w ramach
posiadanych środków bieżących wykonało prace polegające na uporządkowaniu i
przygotowaniu terenu, który zgodnie z umową zawartą dnia 5 września 2012 r.
pomiędzy Gminą Wrocław– WCSHiR a Akademią Wychowania Fizycznego z siedzibą
we Wrocławiu przy al. I.J. Paderewskiego 35 a Stowarzyszeniem Harley Davidson
Club Poland z siedzibą w Łomiankach przy ul. K. K. Baczyńskiego 2A/3 zostanie
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użyczony Stowarzyszeniu Harley Davidson celem zorganizowania we Wrocławiu w
dniach 16 – 20 maja 2013 r. Międzynarodowego Zlotu „FH-DCE Super Rally 2013®”.
Jednostka w związku z wyżej cytowaną umową wykonała prace związane z wymianą i
naprawą ogrodzenia wokół terenu, który zostanie przekazany na potrzeby organizacji
Międzynarodowego Zlotu „FH-DCE Super Rally 2013®”.
Wszystkie powyższe prace remontowe dotyczące Stadionu Olimpijskiego oraz innych
obiektów będących w trwałym zarządzie WCSHiR pozwoliły na przywrócenie
funkcjonalności obiektów, ich dostępności dla osób, firm chcących skorzystać z oferty
WCSHiR dotyczącej wynajmu hal i organizacji imprez sportowych. Pozwolą także
jednostce generować w przyszłych okresach dochody poprzez uatrakcyjnienie oferty,
rozszerzenie dostępności obiektów i terenów. W znacznym stopniu poprawiły estetykę
oraz zahamowały szybkie procesy niszczenia i utraty wartości użytkowej.
UDOSTĘPNIANIE POSIADANEJ BAZY SPORTOWEJ
WCSHiR jest największym zarządcą bazy sportowej we Wrocławiu. Dysponuje prawie
czterdziestoma kompleksami i obiektami sportowymi m.in.: Stadion Olimpijski, Tor
Wyścigów Konnych na Partynicach, Stadiony: Lotnicza, Leśnica, Zakrzów, Sztabowa,
Niskie Łąki, hala przy ul. Parkowej, Poznańskiej, Gwarnej, jak również kąpieliskami,
basenami czy specjalistycznymi obiektami sportowymi np. torem kolarskim, strzelnicą
sportową, przystanią kajakową czy skateparkiem. Strategicznym zadaniem WCSHIR
w tym zakresie jest dbanie o rozwój, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowej
w celu jej efektywnego wykorzystania przez mieszkańców Wrocławia.
Strategicznym działaniem WCSHiR jest również wspieranie aktywności sportowej
dzieci i młodzieży. Znajduje to odzwierciedlenie w cenniku i zasadach udostępniania
obiektów sportowych, gdzie zostały wprowadzone trzy grupy cenowe wyłaniane
w oparciu o obiektywne kryteria podmiotowe i przedmiotowe:
- pierwsza grupa – udostępnienie obiektu za symboliczną odpłatnością, głównie
dla organizacji pozarządowych szkolących dzieci i młodzież lub realizujących jeden
z programów WCSHiR lub innych programów miejskich.
- druga grupa – udostępnienie obiektu sportowego za podwyższona cenę
np. w przypadku organizacji sportowo–rekreacyjnych zajęć komercyjnych przez kluby
sportowe.
- trzecia grupa – udostępnienie obiektu sportowego za pełną stawkę dla osób i grup
komercyjnych.
Zakwalifikowanie do grupy cenowej następuje na podstawie oceny podmiotowej
i przedmiotowej dokonanej przez Komisję wyłonioną spośród pracowników WCSHiR
posiadających wiedzę merytoryczną i doświadczenie.
Cennik zakłada również dodatkowe preferencje przy dostępie do poszczególnych bloków
wynajmu:
• Blok dydaktyczny do godz. 15.00 – dla szkół i uczelni wyższych (z reguły pierwsza
lub druga grupa).
• Blok sportowy od godz. 15.00 do 20.00 – dla klubów sportowych szkolących dzieci
i młodzież (z reguły pierwsza grupa).
• Blok komercyjny od 20.00 do 22.00 – dla dorosłych (głównie trzecia grupa
cenowa).
Na stronie internetowej jednostki, prowadzony jest transparentny grafik wynajmu
obiektów, dający możliwość sprawdzania na bieżąco kto korzysta z danego obiektu i czy
są np. wolne terminy. Przy zapełnianiu grafików obowiązuje zasada pierwszeństwa
wyboru terminów na poszczególnych obiektach przez podmioty z pierwszej grupy.
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FINANSE
Wydatki łącznie z inwestycyjnymi zostały zrealizowane w 98,30 % na kwotę
20 595 322,03 zł, (wydatki bieżące stanowią w tym kwotę 20 303 058,66 zł,
tj. 98,29 % planu, a wydatki inwestycyjne kwotę 292 263,37 zł, tj. 99,38 %).
Zaplanowane dochody jednostki na poziomie 4 412 528,00 zł zostały wykonane
w 105,06% tj. w kwocie 4 635 985,08 zł.
Dochody jednostki zostały wykonane w 105,06%. Głównymi źródłami dochodów
jednostki są świadczone: usługi najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń, wpływy
ze świadczonych usług m.in. usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, wpływy
z tytułu opłaty za jazdy rekreacyjne, wpływy z tytułu wpisowego na obiekty sportowe
m.in. Parki Linowy, baseny i kąpieliska, wpływy z tytułu wpisowego na Maraton
Wrocławski oraz pozostałe wpływy.
Efektem działań podjętych w 2012 r. przez WCSHiR jest przywrócenie funkcjonalności
obiektów, poprawa ich stanu technicznego a co za tym idzie uatrakcyjnienie oferty
jednostki skierowanej dla mieszkańców Wrocławia oraz firm prosperujących w regionie.
WCSHiR podjęło także działania celem rozszerzenia oferty oferowanych usług poprzez
wprowadzenie nowych programów sportowo rekreacyjnych oraz poszerzenie bazy
sportowo rekreacyjnej. Wszelkie podejmowane działania jednostka realizowała i będzie
realizować z myślą o uatrakcyjnieniu swojej oferty, zabezpieczeniu i utrzymaniu
w należytym stanie posiadanych zasobów majątkowych a także z myślą o zewnętrznym
wizerunku co ma także pośredni wpływ na postrzeganie przez mieszkańców Wrocławia
miasta Wrocław.

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 r.
WCZ SP ZOZ realizował w 2012 r. zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia
świadczenia medyczne:
wartość wykonanych świadczeń
• podstawowa opieka zdrowotna
5 540 619,14 zł
• opieka specjalistyczna
3 255 095,64 zł
• rehabilitacja lecznicza
2 188 019,30 zł
• opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
4 740 010,50 zł
• inne (programy profilaktyczne)
23 857,44 zł
Razem:
15 747 602,02 zł
Ilość pacjentów zadeklarowanych do POZ:
• do lekarzy POZ
• do pielęgniarek środowiskowych POZ
• do położnych POZ

26 790
26 452
14 350

Ilość udzielonych porad:
• Podstawowa Opieka Zdrowotna
• Specjalistyka i psychiatria
• Psycholog
• Logopeda

108 023
82 150
11 913
1 922

Ilość terapii specjalistycznych
psychiatria i leczenie uzależnień–psychoterapie
Ilość zabiegów rehabilitacyjnych:

20 006
208 806

471

Ilość badań diagnostycznych:
• USG
• EEG
• EMG
• Densytometria
• Inne

7 060
745
2 304
2 739
10 803

Ilość zabiegów pielęgniarek i położnych:
160 938
Programy promocji zdrowia realizowane w 2012 r.:
• realizacja programu profilaktyczno–terapeutycznego w zakresie pomocy osobom
zagrożonym uzależnieniem oraz uzależnieniem od alkoholu i współuzależnionym –
na kwotę 282 617,80 zł,
• realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego w zakresie specjalistycznej
pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, przeciwdziałania nałogowi palenia
tytoniu, zapobiegania HIV – na kwotę 354 000,00 zł,
• realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej
oraz powadzeniu warsztatów profilaktycznych – na kwotę 326 886,46 zł,
• program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – na
kwotę 121 906,57 zł,
• realizacja programów zdrowotnych w ramach zintegrowanych działań na rzecz
poprawy jakości życia i ochrony zdrowia mieszkańców – na kwotę 2 724 194,07 zł.
Łączna wartość realizowanych programów: 3 809 604,90 zł.
Inne źródła przychodów:
• Dochody z umów najmu
190 482,03 zł
• Medycyna pracy
94 745,40 zł
• Inne (badania np. densytometryczne, USG, EEG - w tym rehabilitacja płatna,
szczepionki
779 161,78 zł
Łącznie przychody w 2012 r:
20 621 596,13 zł

SP ZOZ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY
„PROVITA”
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia:
SZPL „PROVITA” zrealizował zakontraktowane w 2012 r. w Narodowym Funduszu
Zdrowia następujące świadczenia medyczne:
• Rehabilitacja lecznicza
3 972 091,10 zł
• Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
1 442 178,0 zł
• Stomatologia
130 337,96 zł
• Podstawowa Opieka Zdrowotna
2 150 711,09 zł
SZPL „PROVITA w 2012 r. udzielił 103 527 porad lekarskich w tym:
• 44 644 w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
• 45 171 w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
• 1 602 – stomatologia,
• 12 110 – medycyna pracy.
Inne źródła przychodów:
• świadczenia zdrowotne udzielane w ramach umów z podmiotami gospodarczymi
(służba medycyny pracy) oraz innymi zakładami opieki zdrowotnej (głównie
diagnostyka) – 1 201 141,13 zł,
• na
zlecenie
Urzędu
Marszałkowskiego
badanie
kandydatów
do
szkół
ponadpodstawowych – 115 300 zł,
• wynajem pomieszczeń – 240 440 zł,
• inne – 335 069,72 zł
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Programy profilaktyczne:
• w ramach umowy z NFZ na POZ prowadzony jest program Profilaktyka Chorób Układu
Krążenia na kwotę 912 zł,
• w ramach umowy z NFZ na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną prowadzony
jest program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy-przesiewowe badanie
cytologiczne na kwotę 8 987 zł.
Łącznie przychody w 2012 r. - 9 587 269 zł

CENTRUM NEUROPSYCHIATRII „NEUROMED” SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wysokość kontraktów NFZ w roku 2012:
Kwota kontraktu
69 956,80 zł
201 751,40 zł
31 048,00 zł
302 756,20 zł

• Poradnia Logopedyczna
• Poradnia neurologiczna dla dzieci
• Poradnia neurologiczna
Razem AOS
• Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
• PZP dla dzieci i młodzieży
• PZP dla dorosłych
• Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu
• Leczenie środowiskowe/domowe
• Poradnia Psychologiczna
• Oddział dzienny dla dorosłych
Razem PSY

2 356 461,80 zł
580 572,00 zł
222 534,00 zł
106 578,00 zł
189 431,30 zł
82 035,00 zł
13 410,00 zł
3 551 022,10 zł

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
• Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
• Rehabilitacja słuchu i mowy
Razem REH

373 340,00 zł
60 299,40 zł
433 639,40 zł

Razem NFZ:

4 287 417,70 zł

Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób:
• Terapia rodzin
• Program profilaktyki i terapii uzależnień
• Program indywidualnej opieki psychologicznej dla
uczniów i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych i Socjoterapeutycznych z terenu Wrocławia
• Program profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii
• D/U/PTA/5/2012-2014
• Razem programy finansowane z budżetu Miasta Wrocław:

137 480,00 zł
84 240,00 zł
54 000,00 zł
151 950,40 zł
36 505,00 zł
464 175,40 zł

Programy PFRON Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu
Dofinansowanie do wynagrodzeń rezydentów
Sprzedaż towarów handlowych– Apteka
(w tym refundacja NFZ)
Sprzedaż posiłków
Szkoła nr 12 (zwrot kosztów)
Odsetki
Pozostałe przychody

84 535,20 zł
137 628,00 zł

Łączne dochody w 2012 r.

6 055 480,32 zł
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728 105,34 zł
27 685,00 zł
66 516,86 zł
17 750,81 zł
241 666,01 zł
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D e p a r t a m e n t In f r a s t r u k t u r y i G o s p o d a r k i

INWESTYCJE
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
WPI na lata 2010-2014 – zmiany monitoringowe w 2012 r.
Uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2009 r. Wieloletni Plan
Inwestycyjny na lata 2010-2014 został zaktualizowany uchwałą budżetową nr XX/417/11
z dnia 29 grudnia 2011 r., uwzględniając budżet miasta na rok 2012.
W ciągu 2012 r. do załącznika nr 1 wprowadzono 182 zmiany wynikające
z prowadzonego monitoringu realizacji inwestycji.
Korekta załącznika wynikała z prowadzonego monitoringu realizacji inwestycji
i konieczności wprowadzenia do planu nowych zadań.
Wprowadzono cztery nowe pozycje WPI:
- „Przebudowa ul. Starogroblowej”,
- „Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy
al. M. Kromera 44 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca”,
- „Budowa pawilonu wystawienniczego pn. Get Kolosalny”,
- „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012
przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej”.
UCHWALENIE WPI NA LATA 2013-2017
Projekt ósmej edycji WPI na lata 2013-2017 uchwalony został uchwałą nr XXXVI/812/12
Rady Miejskiej Wrocławia na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r.
Przy konstruowaniu planu wzięto pod uwagę:
- podstawę prawną – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- wieloletnie prognozy finansowe.
Dokumenty o charakterze strategicznym: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Założenia polityki społeczno-gospodarczej
Wrocławia, Sektorowe plany i programy rozwojowe.
Priorytety wprowadzenia zadań do WPI:
- zadania kontynuowane, zadania, na które jest zapewnione współfinansowanie ze
środków UE, projekty, na które są podjęte zobowiązania, nowe wnioski inwestycyjne
jednostek organizacyjnych Miasta,
- zadania w tej edycji WPI ujęte zostały w jednym załączniku pn. Zadania inwestycyjne
na lata 2013 – 2017 w tym zadania, które otrzymały dofinansowanie
z funduszy europejskich. Załącznik ten obejmuje 100 pozycji w 12-tu sektorach na
łączną kwotę w latach planu: 4 132 279 000 zł w tym:
środki własne Miasta na kwotę w latach planu: 2 698 316 000 zł,
środki UE na kwotę w latach planu: 564 389 000 zł.
W 2012 r. wprowadzono 17 nowych zadań:
- budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do
ul. Krzywoustego- II etap,
- przebudowa Sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8
we Wrocławiu,
- Wrocławskie Centrum Nauki,
- program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS,
- wykonanie elewacji przy pl. Dominikańskim 6,
- budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności
publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki",
- budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap,
- odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej,
- modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA,
- przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed,
- zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap,
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-

modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia,
przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty,
przebudowa dawnego Baru Barbara na nowa siedzibę Biura Festiwalowego Impart
2016,
centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu,
budowa Muzeum Współczesnego Wrocław,
przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie
krytego basenu przy ul. Racławickiej.
Połączone zostały następujące pozycje
Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące
inwestycjom współfinansowanym przez UE
Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące
inwestycjom drogowym

Prace przygotowawcze i zadania
towarzyszące inwestycjom drogowym

Program poprawy stanu technicznego nawierzchni
ulic
Program poprawy stanu technicznego torowisk
Program poprawy stanu technicznego chodników

Program poprawy stanu technicznego
infrastruktury drogowej

Program poprawy stanu technicznego obiektów
inżynierskich
Program wspierania budownictwa społecznego
Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo
Prace przygotowawcze i projektowe

Program rozwoju terenów pod
mieszkalnictwo
Prace przygotowawcze i zadania
towarzyszące inwestycjom
infrastrukturalnym

Zadania towarzyszące inwestycjom
infrastrukturalnym
Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic i
miejsc niebezpiecznych

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic
Budowa i przebudowa basenów w obiektach
oświatowych
Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w
obiektach oświatowych
Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp
odrzańskich

Budowa i przebudowa infrastruktury
sportowej w obiektach oświatowych

Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i
wysp odrzańskich

Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich
Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice /FS/
Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II /FS/
Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki
Południe, Klecina /FS/

Program poprawy jakości wody we
Wrocławiu

Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki /FS/
Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn /FS/
Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów /FS/
Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego
(projekt wodno-ściekowy FS)
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Zmianie uległa nazwa zadań:
- z „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi
krajowej nr 94 we Wrocławiu” na „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od
ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”,
- z „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą
wraz z budową kładki” na „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy
obszarem stadionu i rzeką Ślęzą ”,
- z „Adaptacja zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej na cele stałych i czasowych wystaw
poświęconych powojennej historii Wrocławia” na „Realizacja obiektu muzealno wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu”,
- z „Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa” na „Przebudowa ul.
Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Prusa,
- z „Przebudowa ul. Mościckiego od wiaduktu PKP do ul. Ziemniaczanej” na
„Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej”,
- z
„Program
zagospodarowania
wnętrz
międzyblokowych”
na
„Program
zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw”,
- z „Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu” na „Przygotowanie World Games
wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego”,
- z „Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M.
Kromera 44 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca” na „Przebudowa
pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44
i Bogusławskiego 8,10 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca”.
Wycofano 2 pozycje:
- budowa ,,Bramy Trzeciego Tysiąclecia'',
- przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek.
W nowej edycji WPI zrezygnowano z załącznika nr 2 obejmującego zestawienie zadań
inwestycyjnych
przewidzianych
do
aplikowania
o dofinansowanie
z
funduszy
strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.

REALIZACJA INWESTYCJI I MIEJSKICH PROJEKTÓW
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO NA OBSZARZE POŁOŻONYM W
POŁUDNIOWO ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA WROCŁAWIA W OBRĘBIE
OSIEDLA OPORÓW
W 2012 r. w budżecie nie było środków finansowych na realizację tego zadania ale
w grudniu została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa dróg publicznych z infrastrukturą techniczną w pasach drogowych cmentarza
komunalnego na obszarze położnym w obrębie osiedla Oporów, przy ul. Ibn Siny
Awicenny we Wrocławiu”. 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2013–
2017: w poz. nr 48 przyjęto nakład w kwocie 76,7 mln zł na realizację w latach 2016
i 2017 zadania pn. Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny – I etap”.
MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO (WWW) NA NIZINIE
ŚLĄSKIEJ
Zadanie realizują: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW)
oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu.
Cel zadania: Modernizacja WWW (obejmującego Odrę, jej dopływy, kanały wodne oraz
budowle i urządzenia hydrotechniczne do celów przeciwpowodziowych, żeglugowych
i przemysłowych) ma zwiększyć ochronę przeciwpowodziową Wrocławia poprzez
udrożnienie koryt i kanałów Odry, zwiększenie przepustowości rzeki, modernizację
bulwarów i poprawę bezpieczeństwa budowli i urządzeń hydrotechnicznych.
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W 2012 r. w RZGW i w DZMiUW rozstrzygnięto kilka przetargów na wykonanie ww. robót
i rozpoczęto realizację zadań składających się na Modernizację WWW, finansowaną
z funduszy Unii Europejskiej .
W 2012 r. Wydział Inżynierii Miejskiej, jako jednostka pilotująca opiniowanie wniosków,
w ramach zespołu do opiniowania wniosków RZGW i DZMiUW o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dot.
obiektów WWW, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010r o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, przy
współpracy przedstawicieli wydziałów UM: BRW, WBZ, WSP, WSR oraz jednostek
miejskich: ZDiUM i ZZM.
BUDOWA ALEI WIELKIEJ WYSPY W PROCEDURZE PPP
Cel projektu: Udrożnienie układu komunikacyjnego centrum Miasta z Wielką Wyspą
a także poprawa płynności jazdy i rozbudowa sieci transportowej Wrocławia poprzez
budowę południowo – wschodniego odcinka drogi od ul. Krakowskiej do ul. Mickiewicza
we Wrocławiu o długości 3,8 km.
Lata realizacji – 2010-2014
Pozycja budżetowa obejmuje środki przeznaczone na wynagrodzenie doradcy
ds. partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) dla realizacji przedmiotowej inwestycji.
Zakres zadań doradcy obejmuje w szczególności:
- opracowanie modeli ekonomicznych i prawnych realizacji inwestycji,
- rekomendację optymalnego modelu realizacji inwestycji,
- opracowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na wybór
partnera prywatnego zgodnie z modelem i trybem zaakceptowanym przez
Zamawiającego,
- świadczenie kompleksowych usług doradczych (ekonomicznych, technicznych
i prawnych) na etapie prowadzenia postępowania.
W 2012 r. przygotowano materiały do wszczęcia postępowania na wybór partnera
prywatnego. Zadanie zostało wstrzymane ze względu na: 4 maja 2012 r. - umorzenie
pierwszego
postępowania
w
sprawie
wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach, toczące się ponowne postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego zakresu przedsięwzięcia, brak jednolitej
wykładni prawnej co do kwalifikacji opłaty za dostępność.
BUDOWA BASENÓW W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W PROCEDURZE PPP
Cel projektu: Stworzenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla coraz to
szerszej ilości uczniów oraz mieszkańców Wrocławia poprzez budowę:
- obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ZSP nr 12 ul. Suwalska,
- obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 84 ul. Górnickiego,
- obiektu sportowo-rekreacyjnego przy VII LO ul. Krucza,
- obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 118 ul. Bulwar Ikara,
- nowego skrzydła dydaktycznego SP nr 84 ul. Górnickiego wraz z remontem
i przebudową istniejącego budynku tej placówki oraz zagospodarowaniem terenu.
Lata realizacji: 2011-2012
Pozycja budżetowa obejmuje środki przeznaczone na wynagrodzenie doradcy lub
ekspertów ds. partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) dla realizacji przedmiotowych
inwestycji. Zakres zadań doradcy lub ekspertów obejmuje w szczególności:
- opracowanie wariantowych modeli ekonomicznych i prawnych realizacji inwestycji,
- wskazanie formuły realizacji inwestycji (PPP lub koncesja),
- rekomendację optymalnego modelu realizacji inwestycji,
- opracowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego.
W 2012 r. we współpracy z kancelarią CWW przygotowano materiały do wszczęcia
postępowania na wybór partnera prywatnego. Zadanie zostało wstrzymane ze względu
na brak jednolitej wykładni prawnej co do kwalifikacji opłaty za dostępność.
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PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI
W 2012 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę opracowania pn. „Aktualizacja
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
obszaru Gminy Wrocław”. Miasto podpisało 21 marca 2012 r. umowę z firmą CASEDoradcy z siedzibą w Warszawie na opracowanie powyższego dokumentu. Termin
wykonania opracowania od 21marca 2012 r. do 30 listopada 2013 r., wartość zadania
wynosi 367 779,00 zł. W dniu 27 grudnia 2012 r. odebrano opracowany przez CASE Doradcy dokument, który będzie podstawą dalszych uzgodnień. Dokument powyższy ma
dla miasta znaczenie strategiczne oraz planistyczne.
GRUPA ZAKUPOWA
Pod koniec 2011 r. uzyskano pozytywną opinię Kolegium Prezydenta dla przygotowania
procedur na wspólny zakup energii elektrycznej dla Gminy Wrocław i jednostek z nią
związanych – stworzenie tzw. GRUPY ZAKUPOWEJ.
Podjęte w 2012 r. działania miały na celu wprowadzenie oszczędności w opłatach za
energię elektryczną ponoszone przez Gminę.
W związku z powyższym opracowano wykaz jednostek kwalifikujących się do objęcia
projektem, obejmujący w sumie 278 jednostek, w tym 241 jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz 37 jednostki posiadające osobowość prawną. Łącznie wskazano
515 obiektów i 1 574 punkty poboru energii. Sporządzono zarządzenie Prezydenta
w sprawie wyznaczenia UMW jako jednostki do przeprowadzenia zamówień publicznych
na potrzeby GRUPY ZAKUPOWEJ oraz podpisano porozumienia w sprawie
przeprowadzenia postępowań w imieniu jednostek kultury i zakładów opieki zdrowotnej.
Przygotowano i przeprowadzono zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla GRUPY
ZAKUPOWEJ. Ponadto przygotowano procedury negocjacji zamówienie „z wolnej ręki”
według Prawa Zamówień Publicznych na wybór dystrybutora energii elektrycznej. Szacuje
się, że oszczędności jakie gmina uzyska w wyniku powstania Grupy Zakupowej wyniosą
ok. 3,6 mln zł/1 rok. Podjęte w 2012 r. działania prowadzą w dłuższej perspektywie do
stworzenia organizacji ds. globalnego zarządzania energią w Mieście, powiększenia Grupy
Zakupowej o dalsze jednostki oraz co za tym idzie dalszego obniżania kosztów energii
KATEGORYZACJA DRÓG
Celem zadania było usystematyzowanie aktualnej sytuacji drogowej tj. nadanie
odpowiedniej kategorii prawno - technicznej drogom na terenie Wrocławia.
Zbieranie, ocena i weryfikacja materiałów źródłowych koniecznych dla przygotowania
projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wnioskowanych przez ZDiUM
działań dotyczących sieci dróg we Wrocławiu obejmujących ustalanie ich przebiegu, bądź
nadania lub zmiany kategorii, bądź wyłączenia z użytkowania.
Powadzenie w ww. zakresie uzgodnień roboczych ze ZDiUM oraz WNK, w tym m.in.
zgłaszanie konieczności regulacji stanów terenowo-prawnych pasów drogowych
(konieczne podziały geodezyjne, prostowanie bądź uzupełnianie zapisów w ewidencji
gruntów ZGKiKM lub w wykazie dróg ZDiUM, itp.).
Przygotowanie (wraz z zaopiniowaniem prawnym) projektów uchwał Rady Miejskiej
Wrocławia:
- w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych ulicami Wrocławia uchwała (6 dróg - 14 ulic),
- w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej wskazanych ulic we Wrocławiu
uchwała (108 dróg - 261 ulic),
- w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 3 uchwały (12 ulic),
- w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
wskazanych ulic we Wrocławiu - uchwała (4 drogi - 4 ulice).
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PROGRAM ROZWOJU TERENÓW POD MIESZKALNICTWO - DZIAŁANIA ZESPOŁU
DS. PROGRAMU ROZWOJU TERENÓW POD MIESZKALNICTWO
W 2012 r. przeprowadzono spotkania z inwestorami zabudowy mieszkaniowej
i rozpatrzono szereg wniosków Podmiotów Zewnętrznych o przyjęcie do planu
inwestycyjnego Gminy realizacji inwestycji drogowych przy udziale Gminy oraz Podmiotu
Zewnętrznego, składanych zgodnie z zarządzeniem nr 4862/08 Prezydenta Wrocławia
z dnia 26 listopada 2008 r.
Dokonano szczegółowej inwentaryzacji zainwestowania terenów przewidzianych pod
zabudowę w obszarach programu.
Wykonano łącznik ul. Grota-Roweckiego z ul. Brylantową – realizowany na podstawie
porozumienia pomiędzy Gminą Wrocław a firmą DOMAR DEWELOPMENT KOMOROWICE
Sp. z o.o. Wykonano odcinek drogi oznaczonej symbolem 2KDL ( ul. Kościańska).
Wykonano układ drogowy w rejonie ul. Kminkowej, Szałwiowej, Waniliowej
i Cynamonowej - realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wrocław
a S.M. OSADA. Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Wrocław a firmą Jesionowa 40
Sp. z o.o. na wspólną realizację przebudowy i budowy ul. Jesionowej we Wrocławiu.
Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Wrocław a firmą EXMED Sp. z o.o. na
wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 5KDD (boczna ul. Ślężnej),
stanowiącej wspólną realizację Miasta i Podmiotu Zewnętrznego.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I DROGOWEJ W PÓŁNOCNYCH
OSIEDLACH WROCŁAWIA
W 2012 r. opracowano dokumentacje projektowe dla osiedli: Pawłowice, Zakrzów,
Osobowice, Zgorzelisko, Polanowice–Sołtysowice (z wyłączeniem ul. Starościńskiej
i Kamieńskiego).
Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Wrocław a MPWiK w sprawie realizacji
zamówienia wspólnego polegającego na rozbudowie infrastruktury sieciowej i drogowej
w północnych osiedlach Wrocławia.
DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE PÓL IRYGOWANYCH NA OSOBOWICACH
Koordynowano działania dotyczące docelowego zagospodarowania Pól irygowanych na
Osobowicach. W ramach kontynuacji prac w 2012 r. na zlecenie MPWiK S.A. zespół
naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Janusza
Łomotowskiego opracował „Studium rekultywacji terenu znajdującego się na obszarze
oczyszczalni ścieków Pola Osobowickie – etap II” obejmujący teren osadników nr III i IV.
Opracowano również koncepcyjne rozwiązania oczyszczania ścieków ogólnospławnych
pogody deszczowej na terenie pól. Przyjęty do realizacji wariant polega na przebudowie
i dostosowaniu istniejącego systemu oczyszczania ścieków do funkcji nawadniania
wydzielonego fragmentu pól (ok. 140 ha w rejonie osadników VIII i IX) ściekami
nadmiarowymi pogody deszczowej. Rozwiązanie takie pozwoli na utrzymaniu właściwych
stosunków wodnych po zaprzestaniu dotychczasowego użytkowania pól. Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia.
PROGRAM OŚWIETLENIA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg,
ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.
Zakończono budowę doświetlenia przejść dla pieszych na następujących skrzyżowaniach:
- ul. Bałtycka – Broniewskiego,
- ul. Mielecka – Sztabowa,
- ul. Kwiska – Legnicka,
- ul. Bajana – Szybowcowa,
- ul. Braniborska – Robotnicza
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ul. Brucknera – Kętrzyńska,
ul. Brucknera – Olsztyńska
ul. Obornicka – Irysowa,
ul. Jedności Narodowej – Rychtalska – Daszyńskiego,
- ul. Nowowiejska 78-80 (przejście w rejonie SP nr 1).
Koszt realizacji robót wyniósł 423 000 zł, w całości poniesiony w 2012 r.
-

PROGRAM POPRAWY STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI ULIC
Zakończono prace związane z poprawą stanu nawierzchni dróg polegającą na sfrezowaniu
starej nawierzchni oraz wykonaniu nowej nakładki bitumicznej (tzw. szybkie wymiany
nawierzchni) na następujących odcinkach ulic Wrocławia: ul. Zielna, al. Gen. Józefa
Hallera - jezdnia południowa na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu skrzyżowania
z ul. Ojca Beyzyma, ul. Ślężna - jezdnia wschodnia na odcinku od ul. Kamiennej do
ul. Dyrekcyjnej, ul. Gen. Grota – Roweckiego od granicy miasta w kierunku ul. Kurpiów.
Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni wybranych ulic na terenie Wrocławia.
Lata realizacji: 2012.
Koszt realizacji robót wyniósł 1 009 000 zł, w całości poniesiony w roku 2012.
W wyniku realizacji ww. zadania nastąpiła poprawa warunków i płynności ruchu
pojazdów, a także zmniejszenie uciążliwości hałasu dla okolicznych mieszkańców oraz
zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania jezdni.
Zrealizowano etap II, tj. pozostałe 11 % prac związanych z poprawą stanu nawierzchni
dróg polegającą na sfrezowaniu starej nawierzchni oraz wykonaniu nowej nakładki
bitumicznej (tzw. szybkie wymiany nawierzchni) na ul. Podwale na odcinku od
ul. Traugutta do ul. Kołłątaja.
Celem zadania była poprawa stanu nawierzchni ulicy.
Lata realizacji: 2011 – 2012 (w 2011 r. wykonano etap I).
Całkowity koszt realizacji robót wyniósł 1 187 000 zł, w tym w 2012 r. – 127 000 zł.
W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa warunków i płynności ruchu pojazdów,
a także zmniejszenie uciążliwości hałasu dla okolicznych mieszkańców oraz zmniejszenie
kosztów bieżącego utrzymania jezdni.
Zakończono prace związane z przebudową ul. Bystrzyckiej w rejonie skrzyżowania
z ul. Bajana we Wrocławiu w celu lokalizacji przystanku autobusowego (wykonanie zatoki
oraz chodnika). Celem zadania było wykonanie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem
i przystankiem dla pasażerów komunikacji zbiorowej.
Lata realizacji: 2012.
Całkowity koszt realizacji robót wyniósł 53 000 zł, w całości poniesiony w 2012 r.
W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa warunków i płynności ruchu pojazdów,
a także poprawił się komfort użytkowników komunikacji zbiorowej.
Zrealizowano w 57% zadanie polegające na remoncie dojazdu do szkoły podstawowej
nr 90 od ul. Orzechowej oraz budowie pętli autobusowej i chodnika przy ul. Tyskiej.
Celem zadania była poprawa stanu nawierzchni drogi dojazdowej do szkoły oraz
stworzenie wygodnego miejsca do zawracania dla autobusów komunikacji zbiorowej oraz
przystanku dla pasażerów.
Lata realizacji: 2012–2013.
Całkowity koszt realizacji robót wyniósł 134 000 zł, w tym w roku 2012 – 77 000 zł.
W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa warunków ruchu na drodze dojazdowej do
szkoły.
Zakończono
poprawę
stanu
nawierzchni
następujących
dróg
gruntowych:
ul. Górnośląskiej i ul. Noteckiej.
Celem zadania było zapewnienie bezpiecznego dojazdu do posesji położonych przy ww.
ulicach poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kamienia łamanego oraz podwójnego
powierzchniowego utrwalenia.
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Całkowity koszt realizacji robót wyniósł 222 000 zł, w całości poniesiony w 2012 r.
ZINTEGROWANY SYSTEM
I WE WROCŁAWIU - ETAP I

TRANSPORTU

SZYNOWEGO

W

AGLOMERACJI

Projekt jest przedsięwzięciem rozwojowym Miasta Wrocławia, służącym zwiększeniu
atrakcyjności transportu publicznego w mieście oraz integracji miasta z regionem
(aglomeracją). Koncepcja projektu przewiduje zwiększenie atrakcyjności połączeń
tramwajowych o podwyższonym standardzie tj. linii podsystemu Tramwaj Plus oraz
podsystemu Tras Średnicowych, z jednoczesnym wykorzystaniem tych podsystemów dla
obsługi najbardziej obciążonych relacji przewozowych. Celem zadania jest poprawa
warunków i płynności ruchu w centrum miasta oraz na wybranych, ważnych ciągach
komunikacyjnych.
W 2012 r. w ramach programu Zintegrowany System Transportu Szynowego Aglomeracji
i we Wrocławiu - etap I, ZDiUM realizował jedynie następujące zadania w imieniu i na
rzecz Gminy Wrocław finansowane z budżetu:
- zakończono remont Mostu Młyńskiego Północnego.
Lata realizacji: 2011–2012
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4 050 000 zł, z czego w 2012 r.
wydatkowano 1 058 000 zł.
- zakończono remont Mostu Młyńskiego Południowego.
Lata realizacji: 2011–2012
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 821 000 zł, z czego w 2012 r.
wydatkowano 5 668 000 zł.
Wykonanie ww. inwestycji umożliwiło podniesienie nośności obiektów mostowych
i przywrócenie na nich ruchu tramwajowego.
- wykonano przedłużenie peronów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Legnickiej
z ul. Małopanewską we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Lata realizacji: 2012
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 61 500 zł, w całości poniesiony w 2012 r.
W wyniku realizacji zadania uzyskano przedłużony peron tramwajowy, umożliwiający
jednoczesne zatrzymywanie się dwóch składów tramwajowych na przystanku.
- zrealizowano wybrane etapy Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie projektu
pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu Etap I.
Lata realizacji: 2010–2013
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42 701 000 zł, z czego w 2012 r.
wydatkowano 11 186 000 zł.
PROGRAM ROWEROWY
Celem przedsięwzięć realizowanych w ramach przedmiotowego programu jest rozwój
komunikacji rowerowej we Wrocławiu poprzez zapewnienie możliwości bezpiecznego
i wygodnego poruszania się rowerem po mieście.
W 2012 r.:
- przeprowadzono
odbiory
oraz
dokonano
finansowego
rozliczenia
zadania
pn. „Przebudowa ulic polegająca na wydzieleniu tras rowerowych w istniejących
ciągach ulicznych Pakiet I dla zadania nr 1 - ul. Ruska”.
Całkowity koszt realizacji – 299 000 zł.
W roku 2012 wydatkowano środki w wysokości 115 000 zł.
- dokonano odbiorów oraz finansowego rozliczenia zadania pn. „Przebudowa ulic
polegająca na wydzieleniu tras rowerowych w istniejących ciągach ulicznych Pakiet I
dla zadania nr 2 – ul. Powstańców Śląskich – ul. Świdnicka od ul. Swobodnej do ul.
Podwale”.
Całkowity koszt realizacji – 571 000 zł.
W 2012 r. wydatkowano 411 000 zł.
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-

-

-

-

dokonano wyznaczenia kontrapasów rowerowych na następujących ulicach
Wrocławia: ul. Rybacka na odcinku od ul. Legnickiej do włączenia w istniejącą drogę
rowerową pod mostem Romana Dmowskiego; ul. Grunwaldzka od ul. Piastowskiej do
ul. Mikołaja Reja; ul. Komuny Paryskiej; ul. Jedności Narodowej.
Całkowity koszt realizacji zadania – 435 000 zł.
Wydatki poniesione w całości w 2012 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
zrealizowano zadanie polegające na dostosowaniu wysokości krawężników
w ciągu istniejących i planowanych ścieżek rowerowych we Wrocławiu. Roboty
drogowe, polegające na przebudowie nawierzchni chodników, krawężników
i ścieków, wykonano w 25 lokalizacjach.
Całkowity koszt realizacji zadania – 140 000 zł.
Wydatki poniesione w całości w 2012 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
zrealizowano zadanie polegające na dostawie i montażu 349 stojaków rowerowych na
terenie miasta Wrocławia. W ramach zamówienia dostarczono oraz zamontowano 336
szt. dużych stojaków rowerowych, 8 szt. stojaków rowerowych typu mini oraz 5 szt.
stojaków rowerowych typu łuk, 29 szt. słupków blokujących typu CITY i 5 szt.
słupków blokujących typu staromiejskiego oraz zamontowano 10 wysp separujących.
Całkowity koszt realizacji zadania – 150 000 zł.
Wydatki poniesione w całości w 2012 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
zrealizowano zadanie polegające na dostawie oraz montażu parkingu rowerowego
zlokalizowanego przy ul. G. Zapolskiej.
Całkowity koszt realizacji zadania – 44 000 zł.
Wydatki poniesione w całości w 2012 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

W wyniku podjętych w ramach przedmiotowego programu działań osiągnięto poprawę
komfortu i bezpieczeństwa jazdy rowerem po Wrocławiu.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
DROGOWYM

I

ZADANIA

TOWARZYSZĄCE

INWESTYCJOM

W ramach pozycji w 2012 r. dokonano odbiorów oraz finansowego rozliczenia zadania pn.
„Wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych, usytuowanej na ciągu kanalizacyjnym
Dn. 200, odprowadzającym ścieki z terenów Jednostki Wojskowej przy ul. Granicznej
wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.
Całkowity koszt realizacji zadania – 190 000 zł.
W 2012 r. wydatkowano kwotę 131 000 zł.
Ponadto zrealizowano zadanie pn. „Organizacja ruchu na czas UEFA EURO 2012™
we Wrocławiu”. Celem zadania było m.in. zapewnienie płynnego działania systemu
parkowania oraz płynnego funkcjonowania transportu publicznego i indywidualnego
podczas trwania UEFA EURO 2012™. Przedmiotowe zamówienie obejmowało m.in.
następujące elementy:
- montaż oraz demontaż oznakowania organizacji ruchu, zapewniającego: prawidłową
obsługę rejonu stadionu, Centralnej Strefy Kibica, wytypowanych hoteli, obsługę
pojazdów uprzywilejowanych, organizację ruchu w strefie parkowania P&R,
prowadzenie pojazdów na dojazdach do wytypowanych celów podróży, prowadzenie
pasażerów do wytypowanych przystanków komunikacji miejskiej, oznakowanie
rejonów wybranych dworców ruchu kolejowego i lotniczego, itp.
- montaż i demontaż oznakowania specjalnego przystanków komunikacji zbiorowej,
wykonanie tablic informacyjnych i ich montaż w pojazdach komunikacji zbiorowej,
- zorganizowanie parkingów wraz z ich obsługą w następujących lokalizacjach, przy
ulicach: Królewieckiej, Maślickiej, Szczecińskiej, Gwiaździstej.
Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania – 3 493 000 zł.
Wydatki poniesione w całości w 2012 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZADANIA
WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UE

TOWARZYSZĄCE

INWESTYCJOM

W 2012 r. w ramach danej pozycji budżetowej podpisano umowę na realizację zadania
pn. „Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Lotniczej na odcinku od ul. Papierniczej
do ul. Górniczej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.
Celem zadania jest ochrona przed hałasem zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Papierniczej.
Termin realizacji umowy upływa 15 kwietnia 2013 r. W 2012 r. opracowano niezbędną
dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane uzgodnienia.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 854 000 zł. Finansowe rozliczenie zadania
planowane w 2013 r.
PROGRAM REWITALIZACJI ZIELENI, NABRZEŻY I WYSP ODRZAŃSKICH
W ramach programu realizowane są przede wszystkim iluminacje obiektów sakralnych
oraz mostowych mające na celu nadanie przyjaznego i rozpoznawalnego charakteru
nocnemu krajobrazowi miasta. W 2012 r.:
- zakończono i rozliczono iluminację Kościoła p.w. Najświętszego Imienia Jezus przy
pl. Uniwersyteckim nr 1 we Wrocławiu,
całkowity koszt realizacji zadania – 328 000 zł, wydatki poniesione w roku 2012,
- wykonano roboty polegające na montażu na pl. Uniwersyteckim 4 szt. stylizowanych
słupów oświetleniowych wraz z konstrukcją na naświetlacze,
całkowity koszt realizacji zadania – 27 000 zł, wydatki poniesione w roku 2012,
- zamontowano przesłony w oprawach iluminacji na Mostach Młyńskich Północnym
i Południowym.
Całkowity koszt realizacji zadania – 17 000 zł, wydatki poniesione w całości w roku 2012.
Celem projektu było wykonanie oznakowania kierującego do najważniejszych zabytków
i atrakcji turystycznych dla kierowców i pieszych (turystów i mieszkańców), obiektów
użyteczności publicznej, w tym wykonanie informacji o zabytkach Wrocławia. W 2012 r.
w ramach Systemu Informacji Miejskiej zakończono realizację:
- Poziomu i3 - bezobsługowe punkty informacyjne,
- Poziomu i4 - informacja kierująca dla ruchu pieszych,
- Poziomu i5 - informacja kierująca dla ruchu kołowego,
- Poziomu i6 - tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu i tablice
parkowe,
- Poziomu i5r – oznakowanie następujących tras rowerowych: TRASA EUROVELO 9,
TRASA SZLAK ODRY, TRASA TWIERDZY WROCŁAW.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Ponadto zrealizowano następujące zadania: wymiana tablic drogowskazowych
w obszarach A, B i C miasta Wrocławia; dostawa oraz montaż oznakowania kierującego
na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej:
oznakowanie kierujące do wybranych obiektów oraz osiedli.
Lata realizacji: (2007-2008) 2010–2012
Nakłady poniesione w 2012 r. wyniosły 4 557 000 zł.
PROGRAM POPRAWY STANU TECHNICZNEGO CHODNIKÓW
Celem zadania była poprawa stanu technicznego chodników poprzez budowę nowej
nawierzchni. Zakończono realizację przebudowy chodników przy ul. Mickiewicza oraz
ul. Bobrzej. Dodatkowo w ramach programu wykonano zagospodarowanie skweru
u zbiegu ulic Św. Antoniego i Kazimierza Wielkiego tzw. Miejsce Spotkań, gdzie dokonano
nowej aranżacji przestrzeni publicznej poprzez likwidację miejsc parkingowych,
zastosowanie elementów małej architektury i umiejscowienie logotypu dzielnicy Czterech
Wyznań.
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Koszt realizacji robót wyniósł 682 000 zł i został w całości poniesiony w 2012 r.
W wyniku realizacji ww. zadań nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz
wzrost atrakcyjności turystycznej terenu wokół skweru Św. Antoniego.
PROGRAM POPRAWY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
Celem programu jest poprawa stanu technicznego mostów, kładek, wiaduktów i innych
obiektów inżynierskich we Wrocławiu. W 2012 r. rozpoczęto przebudowę Mostu
Słodowego. Realizacja zadania ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego
i pełnej funkcjonalności obiektu. Koszty poniesione na realizację zadania wraz z kosztem
funkcjonowania mostu tymczasowego w 2012 r. wyniosły 648 000 zł.
W wyniku realizacji zadań ujmowanych w programie poprawie ulega bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników dróg i obiektów inżynierskich, a także podniesiona zostaje
estetyka obiektów.
ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE ULIC PARAFIALNEJ I PAWIEJ
Celem inwestycji była przebudowa odcinka ul. Parafialnej od ul. Nenufarowej do
ul. Asfaltowej w zakresie dróg, chodników, odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowy
kolidujących sieci podziemnych i naziemnych. Dodatkowo w ramach zadania
zaplanowano likwidację zbiornika ppoż.
Lata realizacji: 2011-2012.
Koszt całkowity realizacji wyniósł 3 060 000 zł, z czego w 2012 r. wydatkowano kwotę
1 222 000 zł.
Efektem przebudowy ul. Parafialnej na przedmiotowym odcinku jest podniesienie
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu oraz poprawa jakości infrastruktury.
ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W OBRĘBIE OSIEDLA PSIE POLE
Celem programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej i rozwój infrastruktury
drogowej osiedla Psie Pole. W ramach programu w 2012 r. zrealizowano budowę węzła
przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworca kolejowego Psie Pole
w trybie zaprojektuj i zbuduj oraz dokonano przebudowy fragmentu włączenia
ul. Zakrzowskiej. Zadania realizowano w całości w 2012 r. Koszt realizacji poniesiony
w 2012 r. wyniósł 1 114 000 zł.
W wyniku realizacji ww. zadań poprawione zostało bezpieczeństwo ruchu w rejonie
ul. Zakrzowskiej. Dodatkowo, budowa węzła przesiadkowego wraz z odpowiednią
infrastrukturą przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności transportu mieszanego oraz
poprawy walorów estetycznych terenów wokół dworca PKP Psie Pole. W efekcie
zrealizowanej inwestycji powstały miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów oraz
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.
PROGRAM POPRAWY STANU TECHNICZNEGO TOROWISK
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego torowisk tramwajowych oraz
polepszenie warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta Wrocławia dzięki
zapewnieniu na jego obszarze odpowiedniej komunikacji tramwajowej.
W 2012 r. w ramach programu zrealizowano przebudowę torowiska wraz z trakcją
tramwajową w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od pętli Sępolno do rozjazdu na
skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Paderewskiego we Wrocławiu oraz wzmocnienie
wsporników dla sieci łańcuchowej przedmiotowego torowiska tramwajowego.
Koszty poniesione w 2012 r. wyniosły 3 689 000 zł.
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Realizacja ww. zadania przyczyniła się do zdecydowanej poprawy stanu infrastruktury
torowej oraz bezpieczeństwa ruchu tramwajów, a także podniesienia komfortu dla
pasażerów. Dzięki poprawie stanu technicznego torowiska możliwa będzie szybka,
bezpieczna i wygodna komunikacja. Jednocześnie sprawny system transportu
tramwajowego pozytywnie wpłynie na kwestię zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
naturalnego na obszarze miasta.
Ponadto w ramach programu poprawy stanu technicznego torów tramwajowych
ze środków będących w dyspozycji WIM wykonano wymianę zwrotnicy tramwajowej oraz
montaż nowoczesnego elektrycznego mechanizmu nastawczego zwrotnicy tramwajowej
na pl. Dominikańskim we Wrocławiu.
Zakres prac obejmował: wymianę zwrotnicy tramwajowej - 1 kpl. (wraz z ogrzewaniem
i odwodnieniem), montaż nowoczesnego elektrycznego mechanizmu nastawczego
zwrotnicy z sygnalizatorem wyświetlającym kierunek ustawienia oraz odtworzenie
nawierzchni drogowej i peronu przystankowego w miejscu wymiany zwrotnic.
Koszt: 260 000 zł.
- remont rozjazdu dwutorowego pojedynczego na istniejącej podbudowie wraz z łukami
na pl. Wróblewskiego we Wrocławiu, rozjazd przy ul. Kujawskiej, wraz z montażem
nowoczesnego mechanizmu nastawczego w zwrotnicy najazdowej z sygnalizatorem
wyświetlającym kierunek ustawienia zwrotnicy.
Zakres prac obejmował:
- wymianę rozjazdu dwutorowego pojedynczego z 6 krzyżownic wraz ze zwrotnicami
o łącznej dł. 78,30 mtp z montażem nowoczesnego elektrycznego mechanizmu
nastawczego zwrotnicy z sygnalizatorem wyświetlającym kierunek ustawienia
zwrotnicy najazdowej (zwrotnice ogrzewane i odwodnione),
- wymianę torów tramwajowych dł. 64,0 mtp,
- ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego - 287,0 m2.
Koszt: 872 000 zł. Koszty poniesione w 2012 r. wyniosły: 1 132 000 zł.
PRZEBUDOWA UL. KUŹNICZEJ
Głównym celem przebudowy było utworzenie reprezentacyjnego deptaka od Rynku do pl.
Uniwersyteckiego, tworzącego spójną całość z resztą odrestaurowanej starówki.
Zadanie było realizowane w latach 2010-2012. W 2012 r. zakończono roboty budowlane
i oddano deptak do użytku.
Całkowity koszt realizacji zadania to 9 605 000 zł, z czego koszt poniesiony w 2012 r.
wyniósł 9 584 000 zł.
Po przebudowie ulica Kuźnicza stała się deptakiem wyłączonym z ruchu kołowego.
Przejazd przez ulicę Kuźniczą możliwy jest wyłącznie za pomocą przecznic: Kotlarskiej,
Nożowniczej i Uniwersyteckiej. Plac Uniwersytecki po przebudowie również stał się
deptakiem wyłączonym z ruchu kołowego, poza połączeniem z ul. Grodzką. Ruch
dopuszczony będzie również na odcinku od skrzyżowania z wyżej wymienionym
łącznikiem do ul. Szewskiej.
PROGRAM ROZWOJU TERENÓW POD MIESZKALNICTWO
Celem programu jest przygotowanie terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo
wielorodzinne w zakresie uzbrojenia i budowy dróg dojazdowych. W 2012 r.
zrealizowano budowę dróg ulic: Cynamonowej, Tymiankowej, Waniliowej i Szałwiowej
w kompleksie urbanistycznym Kminkowa we Wrocławiu. Koszt poniesiony w 2012 r.
wyniósł 1 350 000 zł.
W wyniku realizacji ww. dróg podniesiony został standard dróg dojazdowych do
nowopowstałego kompleksu mieszkań budowanego przez SM OSADA we Wrocławiu przy
ulicy Kminkowej.
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INICJATYWY LOKALNE
Celem programu jest budowa dróg o charakterze lokalnym oraz infrastruktury
towarzyszącej (oświetlenie, odwodnienie, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna) przy
udziale finansowym wnioskodawców w kosztach realizacji inwestycji.
Na podstawie uchwały nr uchwały nr XXXV/753/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta na 2012 r. na zadania realizowane
w ramach inicjatyw lokalnych w 2012 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości:
- 10 342 000 zł, ostatecznie kwotę tę zmniejszono w ciągu roku do kwoty - 6 559 414 zł.
Do rozdysponowania tych środków upoważniony był Zespół do oceny wniosków
inwestycyjnych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu
budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz
dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powołany zarządzeniem nr 10816/10
Prezydenta Wrocławia z dnia 26 października 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami
(zarządzenie nr 117/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz zarządzenie
nr 3113/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 listopada 2011 r.).
W 2012 r. Plan inicjatyw lokalnych obejmował 25 zadań w tym:
- infrastruktura techniczna
12 zadań,
- drogi
13 zadań.
Zespół odbył 3 posiedzenia, na których opracowane zostały materiały robocze poprzedzone
wizjami w terenie jak i protokoły końcowe z tych posiedzeń. Wstępnie Zespół zaakceptował
7 nowych zadań do ujęcia w planie inicjatyw lokalnych na 2012 r.
Ostatecznie podpisano umowy i przyznano dofinansowanie dla 5 zadań drogowych.
Ogółem w 2012 r. wpłaty te wyniosły – 337 735,88 zł co stanowi 169 % założonego
planu dochodów.
Rozliczenie środków finansowych przyznanych na wspieranie inicjatyw lokalnych w 2012 r.
Nazwa zadania

Plan po
zmianach/(przed
zmianami) (zł)

Wykonanie (zł)

% wykonania

6 559 414
(10 342 000)

6 549 764,35

99,8%
(63%)

realizowane przez ZDiUM

1 017 414
(2 000 000)

1 017 414

100%
(50,9%)

realizowane przez ZIM

5 542 000
(8 342 000)

5 532 350,35

99,8%
(66.3%)

Program inicjatyw lokalnych
/Dz.600 Rozdz.60016/

Ogółem wykonano:
kanalizacja sanitarna –
sieć wodociągowa –
kanalizacja deszczowa –
nawierzchnia docelowa –
nawierzchnia tymczasowa –

L
L
L
L
L

=
=
=
=
=

421,97 mb ≈ 0,42 km,
1 296,34 mb ≈ 1,30 km,
1 262,81 mb ≈ 1,26 km,
1 882,57 mb ≈ 1,88 km,
200 mb ≈ 0,2 km.

Wnioski do Programu Inicjatyw Lokalnych dotyczyły głównie budowy dróg wraz
z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej oraz drogowej były przygotowywane
i prowadzone bezpośrednio przez Zarząd Inwestycji Miejskich, natomiast zadania
drogowe realizowane były przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Wydatkowanie środków następowało w oparciu o procedury określone w ustawie
o zamówieniach publicznych.

•

Zadania realizowane przez ZDiUM
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W 2012 r. zrealizowano budowę nawierzchni jezdni ul. Czechowickiej wraz z oświetleniem
i odwodnieniem.
Koszt realizacji zadania poniesiony w 2012 r. wyniósł 1 017 000 zł.
W efekcie budowy nowej drogi poprawiony został standard dojazdu do okolicznych
posesji oraz bezpieczeństwo i estetyka w najbliższym otoczeniu.

•

Zadania zrealizowane przez ZIM

Rozbudowa infrastruktury podziemnej oraz dróg o charakterze lokalnym w celu poprawy
jakości życia mieszkańców i poprawy stanu środowiska naturalnego.
Lata realizacji:
- ul. Zagłębiowska – 2010-2011 (dokumentacja + roboty budowlane), 2012 r.
rozliczenie zadania,
- ul. Maleczyńskich 53-95 – 2010-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Kiemliczów – 2009-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Sikorcza i Szczygla etap VI – 2009-2014 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Trawowa – 2010-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Sarnia – 2010-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Ks. Augustyna Kordeckiego – 2010-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Bengalska – 2010-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Lubczykowa – 2010-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Jarzynowa – 2011-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Siedlecka – 2012 r. (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – 2012-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Przedwiośnie – 2012 r. (roboty budowlane),
- ul. Pakosławska – 2012 r. (roboty budowlane),
- ul. Starogajowa – 2012 r. (roboty budowlane),
- ul. Płużna Koniecpolskiego – 2012-2013 (roboty budowlane),
- ul. Jutrzenki – 2012-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Brahmsa – 2012-2014 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Zabłocie – 2012-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Nadolicka – 2012-2014 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Stajenna – 2012-2014 (dokumentacja + roboty budowlane).
W 2012 r. realizowano dokumentacje projektowe dla:
- budowy infrastruktury podziemnej i nawierzchni w ul. Sikorczej i Szczyglej na osiedlu
Kowale Ogrody: etap VI,
- budowy nawierzchni docelowej i oświetlenia w ul. Trawowej (na odcinku od
ul. Zagony do przejazdu kolejowego) – opracowanie zamiennej dokumentacji,
- budowy kanalizacji sanitarnej oraz drogi wraz z odwodnieniem w ul. Bengalskiej,
- przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ul. Jarzynowej,
- budowy kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Siedleckiej.
Roboty budowlane dla zadań:
- budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem w ul. Zagłębiowskiej nr 21-27a roboty budowlane zakończono w 2011 r., w 2012 r. rozliczono zadanie,
- budowa
nawierzchni
docelowej
wraz
z
odwodnieniem
i
oświetleniem
w ul. Maleczyńskich 53-95, budowa nawierzchni docelowej i oświetlenia
w ul. Trawowej (na odcinku od ul. Zagony do przejazdu kolejowego),
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i nawierzchni docelowej wraz
z oświetleniem w ul. Ks. Augustyna Kordeckiego,
- budowa drogi i ogólnodostępnych miejsc postojowych wraz z odwodnieniem
w ul. Kiemliczów,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i nawierzchni tymczasowej wraz
z odwodnieniem oraz zarurowaniem rowu w ul. Lubczykowej nr 58-58e,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Pakosławskiej (ZIM realizował inwestycję w imieniu
i na rzecz MPWiK),
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budowa sieci wodociągowej w ul. Przedwiośnie (ZIM realizował inwestycję w imieniu
i na rzecz MPWiK),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej/dz. nr 15 do wysokości dz. nr 6/1, AM-6,
Obręb Jagodno (ZIM realizował inwestycję w imieniu i na rzecz MPWiK),
- budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Siedleckiej 26 i 28 (ZIM realizował
inwestycję w imieniu i na rzecz MPWiK),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Starogajowej (ZIM realizował inwestycję w imieniu
i na rzecz MPWiK).
Poniesione w 2012 r. nakłady: 5 532 350 zł.

-

Zakończono w 2012 r. inwestycje:
- Budowa
nawierzchni
docelowej
wraz
z
odwodnieniem
i
oświetleniem
w ul. Maleczyńskich 53 - 95 o nast. parametrach:
długość drogi: 240 m,
powierzchnia jezdni: 2 175,00 m2,
powierzchnia chodników: 163,00 m2,
wpusty uliczne: 7 szt,
przykanaliki: 20,00 m,
długość kanalizacji deszczowej: 486,78 m,
długość sieci wodociągowej: 49,85 m,
oświetlenie: 10 szt.
- Budowa nawierzchni docelowej i oświetlenia w ul. Trawowej (na odcinku od
ul. Zagony do przejazdu kolejowego) o nast. parametrach:
długość drogi: 508 m,
powierzchnia jezdni: 3 047,60 m2,
powierzchnia chodników: 1 156,80 m2,
miejsca postojowe: 114,90 m2,
oświetlenie: 12 szt.
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i nawierzchni docelowej wraz
z oświetleniem w ul. Ks. Augustyna Kordeckiego o nast. parametrach:
długość drogi: 191 m,
powierzchnia jezdni: 890,00 m2,
powierzchnia chodników: 135,00 m2,
oświetlenie: 5 szt. MTKK - ciąg CRu1 – 204,00 m,
rurociąg kablowy PS1: 48,00 m,
studnie SKR - 1: 4 szt.
długość sieci wodociągowej: 208,10 m,
hydrant nadziemny:1 szt.
wpusty: 4 szt.
przykanaliki: 44,31 m,
długość sieci kanalizacyjnej: 151,31 m.
- Budowa drogi i ogólnodostępnych miejsc postojowych wraz z odwodnieniem
w ul. Kiemliczów o nast. parametrach:
długość drogi: 129,3 m,
Powierzchnia chodników: 125,00 m2,
powierzchnia miejsc postojowych: 695,00 m2,
powierzchnia jezdni: 531,00 m2,
liczba miejsc postojowych: 32,
studnia rewizyjna śr. 1 000: 2 szt.
studnia telekomunikacyjna: 1 szt.
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i nawierzchni tymczasowej wraz
z odwodnieniem oraz zarurowaniem rowu w ul. Lubczykowej nr 58-58e
o parametrach:
długość drogi: 202,6 m,
powierzchnia jedni: 1 048,98 m2,
długość kanalizacji deszczowej: 213,50 m,
długość sieci wodociągowej: 177,75 m,
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-

-

-

-

-

•

długość kanalizacji sanitarnej: 174,03 m,
przykanaliki: 22,91 m,
wpusty: 4 szt.
hydrant nadziemny: 2 szt.
MTTK – ciąg CRu1: 190,00 m,
ciąg CRp1: 21,00 m,
oświetlenie: 8 szt.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Pakosławskiej (ZIM realizował inwestycję w imieniu
i na rzecz MPWiK) o nast. parametrach:
długość sieci wodociągowej: 302,90 m,
zasuwa: 5 szt.,
hydrant nadziemny: 3 szt.
hydrant podziemny: 1 szt.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Przedwiośnie (ZIM realizował inwestycję w imieniu
i na rzecz MPWiK) o nast. parametrach:
długość sieć wodociągowej: 207,63 m,
zasuwa: 5 szt.
hydrant nadziemny: 2 szt.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej/dz. nr 15 do wysokości dz. nr 6/1, AM-6,
Obręb Jagodno (ZIM realizował inwestycję w imieniu i na rzecz MPWiK) o nast.
parametrach:
długość sieci wodociągowej: 348,21 m,
hydrant nadziemny: 3 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Siedleckiej 26 i 28 (ZIM realizował
inwestycję w imieniu i na rzecz MPWiK) o nast. parametrach:
długość kanalizacji sanitarnej śr. 200: 68,65 m,
długość kanalizacji śr. 150: 27,98
studnia śr. 1000: 1 szt.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Starogajowej (ZIM realizował inwestycję w imieniu
i na rzecz MPWiK) o następujących parametrach:
długość sieci wodociągowej - 304,80 m,
hydrant - 3 szt.
Przygotowanie projektu budżetu Miasta na 2013 r.

W projekcie budżetu na 2013 r. wzięto pod uwagę przede wszystkim:
- zabezpieczenie środków na zadania kontynuowane,
- określone przez Wydział Finansów planowane limity wydatków,
- zaktualizowane wartości zadań i ich lata realizacji.
Po przeanalizowaniu wszystkich danych oraz po konsultacjach z przedstawicielami
poszczególnych departamentów i podległych im jednostek opracowano i przekazano do
Skarbnika Miasta projekt budżetu Miasta na 2013 r. skierowany potem do I czytania
w dniu 29 listopada 2012 r., w postaci załącznika nr 3 do uchwały budżetowej.
Załącznik nr 3 przedłożony do I czytania obejmował łącznie 83 zadania na sumaryczną
kwotę – 613 086,32 zł, w tym środki Miasta w 2013 r. na kwotę 482 896,40 zł.
W związku w monitoringiem inwestycji i dokonanymi rozliczeniami finansowymi zadań
realizowanych w 2012 r. opracowano autopoprawkę do Projektu Budżetu Miasta na 2013
r. który został uchwalony w II czytaniu na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 r.
Uchwalony załącznik nr 3 obejmuje łącznie 90 zadań na sumaryczną kwotę – 628 250,77
zł, w tym środki Miasta w 2013 r. na kwotę 492 461,59 zł.

•

Prowadzenie monitoringu zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie

Monitoringowi w 2012 r. podlegało 157 zadań inwestycyjnych, w tym: 97 dużych zadań
inwestycyjnych (WPI) i 60 zadań drobnych.
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W wyniku monitoringu zostało przeprowadzonych wiele zmian budżetowych na wniosek
WIM. Większość zmian (dla zadań ujętych w WPI i zadań drobnych) była zaakceptowana
na 8-iu Sesjach Rady Miejskiej natomiast niektóre zmiany (w zakresie zadań drobnych)
wprowadzane były na bieżąco zarządzeniami Prezydenta Wrocławia. W ciągu roku
w opiniowano również zmiany budżetowe proponowane przez inne jednostki.

•

Opiniowanie wniosków o uruchomienie rezerwy inwestycyjnej

W związku z brakiem możliwości zgłaszania do projektu budżetu Miasta na rok 2012
nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych (tzw. zadań drobnych) wprowadzona
została możliwość zgłaszania zadań pilnych do realizacji w trakcie trwania roku
budżetowego. Środki na realizację tych zadań pochodziły z rezerwy inwestycyjnej
zaplanowanej w budżecie Miasta. W ciągu roku zaopiniowano 19 wniosków dotyczących
uruchomienia rezerwy inwestycyjnej.

•

Opiniowanie wniosków o uruchomienie procedur przetargowych

W związku z wymogiem ściślejszego monitorowania zaciąganych przez Miasto zobowiązań
finansowych w zakresie wydatków inwestycyjnych wszystkie jednostki miejskie zostały
zobligowane do występowania, przed uruchomieniem procedur przetargowych, o zgodę
na ich uruchomienie. Wszystkie wnioski przed przekazaniem do Prezydenta były
opiniowane przez WIM.

•

Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr K/22/10 z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie określenia trybu postępowania z wnioskami o udzielanie ulg w spłacie
niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym Dział
Utrzymania Miasta Wydziału Inżynierii Miejskiej został wskazany przez Dyrektora
Departamentu Infrastruktury i Gospodarki jako właściwy do rozpatrywania wniosków
o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze
publicznoprawnym przypadających Gminie Wrocław z tytułu kar i opłat za korzystanie
z dróg publicznych. W 2012 r. wpłynęło 171 wniosków o udzielenie ulgi.
Wydano 105 decyzji, na które przysługiwało prawo do odwołania się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego.
Odwołano się od 15 decyzji, co stanowiło 14% wszystkich wydanych decyzji, w tym:
- 5 decyzji utrzymano w mocy (33% odwołań),
- 2 decyzje uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia (13% odwołań),
- 3 decyzji uchylono i zmieniono – tj. SKO orzekło w sprawie (20% odwołań),
- 4 decyzje – w tym: w 2 stwierdzono uchybienie terminu wniesienia odwołania
i w 2 uchylono i umorzono postępowanie (27% odwołań),
- 1 decyzja – rozpatrywanie pozostaje w toku (7% odwołań),
- wydano 34 postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania,
- wydano 25 zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania,
- 21 spraw rozpatrzono w innym trybie,
- 26 spraw na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostało w toku.

•

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

Od 2012 r. we Wrocławiu realizowany jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który prócz zadań, które zostały przypisane
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt, rozszerza wachlarz
działań dotyczących opieki nad kotami wolno żyjącymi.
W roku 2012 kontynuowano rozpoczęte w 2007 r. sprawowanie nadzoru nad działalnością
schroniska dla zwierząt.
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (TOZ), wyłonione w otwartym konkursie ofert,
w ramach przyznanej dotacji zapewniało opiekę psom, kotom i sporadycznie innym
zwierzętom przebywającym w Schronisku.
Opieka polegała głównie na zapewnieniu schronienia przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, karmieniu i pojeniu stosownie do potrzeb, szczepieniach
profilaktycznych, ochronie przed pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, sterylizacji
chirurgicznej niektórych zwierząt, leczeniu zwierząt chorych, codziennej pielęgnacji.
W 2012 r. zgodnie z zawartą umową, pracownicy schroniska przyjmowali zwierzęta
i prowadzili dozór w placówce przez całą dobę. Schronisko było udostępniane w dni
powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:30, a w soboty i niedziele od 9:00 do 15:00 dla
osób chcących adoptować zwierzęta i innych interesantów.
W ramach wykonywanych obowiązków pracownicy schroniska leczyli zwierzęta wydawane
ze schroniska, które zachorowały do 14 dni od momentu adopcji.
Realizowano program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:
sterylizację zwierząt, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli, usypianie ślepych miotów
oraz dokarmianie kotów wolno żyjących. TOZ współpracowało z Policją, Strażą Miejską
i Strażą Pożarną w przypadku konieczności niesienia pomocy zwierzętom lub pomocy
ludziom poszkodowanym przez zwierzęta oraz prowadził akcje edukacyjne. Zwierzęta
bezdomne wyłapywane były w sposób humanitarny z zastosowaniem przepisów
o ochronie zwierząt. Prowadzone było znakowanie zwierząt przetrzymywanych
w schronisku przy pomocy elektronicznych mikroprocesorów. TOZ prowadziło
szczegółową ewidencję zwierząt, dokumentację finansową i merytoryczną placówki.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wykazało się bardzo dużym wkładem pracy
własnych wolontariuszy, bez których wdrażanie programu przeciwdziałania bezdomności
byłoby znacznie utrudnione.
Koszt zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym – 2 500 000 zł.
Ponadto w ramach Programu udzielono dwóch dotacji w trybie art. 19a ustawy o pożytku
i wolontariacie, które zostały przeznaczone na poprawę losu kotów wolno żyjących,
poprzez akcję promocyjno – informacyjną oraz wypracowanie modelowego rozwiązania
dotyczącego opieki nad kotami wolno żyjącymi na jednym z wrocławskich osiedli.
Na powyższe działania przeznaczono blisko 20 000 zł.
ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
Udział w opracowywaniu projektu Założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta
Wrocławia na 2013 r.
Zgodnie z zarządzeniem nr 3163/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia
w realizacji przedsięwzięć przyjętych w dokumencie „Założenia polityki społecznogospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2012”.

-

W ciągu roku sporządzone zostały 2 sprawozdania (półroczne) z 27 powierzonych do
realizacji przedsięwzięć, w tym:
•

PRIORYTET NR 1: Europejska metropolia – miasto nowoczesnych
przedsięwzięć
- budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi
krajowej nr 94,
- budowa Narodowego Forum Muzyki.

•

PRIORYTET NR 2: Gospodarka innowacyjna i rozwój
- budowa powiązań miejskiego układu drogowego z Autostradową Obwodnicą
Wrocławia,
- budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią
placu,
- przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy w procedurze PPP,
- budowa Inteligentnego Systemu Transportu ITS Wrocław,
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-

budowa Systemu Informacji Miejskiej.

•

PRIORYTET NR 3: Budowa kapitału społecznego, poprawa jakości życia
mieszkańców
- przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych
nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce,
- przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta,
- realizacja programu inicjatyw lokalnych,
- realizacja programu modernizacji cmentarzy komunalnych,
- realizacja programu wspierania budownictwa społecznego,
- realizacja programu rozwoju trenu pod mieszkalnictwo,
- przeprowadzenie modernizacji WCSHiR,
- rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich,
- przebudowa ul. Kuźniczej,
- realizacja program poprawy stanu technicznego torowisk,
- realizacja program poprawy stanu technicznego chodników,
- realizacja programu poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic,
- rozpoczęcie prac przy budowie wału przeciwpowodziowego na terenie osiedla
Kozanów,
- rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach
Wrocławia – udział Miasta,
- realizacja programu oświetlenia miejsc niebezpiecznych,
- realizacja programu budowy i przebudowy oświetlenia ulic,
- budowa nowych sygnalizacji świetlnych,
- realizacja programu rowerowego,
- przygotowanie realizacji budowy basenów w obiektach oświatowych
w procedurze PPP.

•

Program transport rowerowy
- dostosowanie wysokości krawężników w ciągu istniejących oraz planowanych
ścieżek rowerowych we Wrocławiu,
- wyznaczanie kontrapasów rowerowych (Rybacka, Grunwaldzka, Komuny
Paryskiej, Jedności Narodowej),
- budowa tras rowerowych przy okazji innych inwestycji,
- budowa trasy na ul. Maślickiej od Głównej do Królewieckiej,
- budowa bram wjazdowych do centrum miasta,
- parkingi rowerowe.

Dostosowanie wysokości krawężników w ciągu istniejących oraz planowanych
ścieżek rowerowych
Cel zadania: Poprawa jakości infrastruktury rowerowej we Wrocławiu.
Lata realizacji: 2010–2015.
W roku 2012 zrealizowano: obniżenia krawężników w 38 miejscach.
Poniesione nakłady: 150 000 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Przygotowano obniżenia pod tzw. „bramy rowerowe”.
Zapewniono płynną jazdę w miejscach zjazdu z drogi rowerowej na ulicę. Obniżono
również wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych.
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Wyznaczanie kontrapasów rowerowych (Rybacka, Grunwaldzka, Komuny
Paryskiej, Jedności Narodowej)
Cel zadania: Połączenie systemu tras rowerowych.
Lata realizacji: 2011-2012.
W roku 2012 zrealizowano: wybudowano 4 kontrapasy.
Poniesione nakłady: 438 000 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Połączono trasę rowerową wzdłuż Legnickiej i Długiej.
Zapewniono możliwość jazdy w obu kierunkach ulicami Komuny Paryskiej, Jedności
Narodowej i Grunwaldzką.
Budowa tras rowerowych przy okazji innych inwestycji

Cel zadania: Kształtowanie nowych połączeń oraz spinanie istniejącej sieci tras
rowerowych.
Lata realizacji: proces ciągły.
W roku 2012 zrealizowano:
- ul. Pilczycka na odcinku od ul. Milenijnej do ul. Gwareckiej,
- ul. Dokerska od ul. Kozanowskiej do ul. Gwareckiej,
- ul. Gwarecka,
- ul. Pułaskiego na odcinku od pl. Wróblewskiego do ul. Kościuszki,
- ul. Żmigrodzka od Obwodnicy Środmiejskiej do AOW.
Poniesione nakłady: przy okazji innych inwestycji.
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Budowa trasy na ul. Maślickiej od Głównej do ul. Królewieckiej
Cel zadania: połączenie trasy rowerowej.
Lata realizacji: 2011-2012.
W roku 2012 zrealizowano: wybudowano trasę.
Poniesione nakłady: 1 113 000 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Połączono długą trasę rowerową łączącą Maślice i
Stabłowice z centrum miasta.

Budowa bram wjazdowych do centrum miasta
Cel zadania: Zapewnienie lepszej dostępności centrum miasta dla rowerzystów oraz
poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Lata realizacji: 2011-2014.
W roku 2012 zrealizowano: 3 bramy wjazdowe.
Poniesione nakłady: 160 000 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Połączono długą trasę rowerową łączącą Maślice
i Stabłowice z centrum miasta.
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Parkingi rowerowe
Cel zadania: Budowa systemu parkingowego.
Lata realizacji: proces ciągły.
W roku 2012 zrealizowano: 350 stojaków rowerowych.
Poniesione nakłady: 150 000 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Rozbudowano system parkingowy do 1 800 stojaków.

Program rowerowy w części prowadzonej przez ZIM
Budowa drogi rowerowej wraz z chodnikiem po południowej stronie ul. Maślickiej
na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Głównej wraz z niezbędną infrastrukturą w celu
poprawy warunków bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów oraz połączenia
istniejących ciągów pieszych i rowerowych z istniejącymi w ul. Królewieckiej i Głównej.
Lata realizacji: 2011-2012.
W roku 2012 realizowano:
Budowę drogi rowerowej i chodnika po południowej stronie ul. Maślickiej na odcinku
od ul. Królewieckiej do ul. Głównej.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 113 023 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Zakończono roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej wraz z chodnikiem.
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Długość ścieżki rowerowej: 223,76 m.
Długość chodnika: 644,64 m.
Długość kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami: 189 m.
Studnie rewizyjne: 7 szt.
Oświetlenie: 16 szt.

•

Projekt Zespołu Transportu Szynowego

W 2012 r. koncentrowano się na realizacji Projektu Zintegrowany System Transportu
Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I, w tym zakończeniu
zakresu niezbędnego do właściwej obsługi Stadionu Wrocław podczas Turnieju UEFA
EURO 2012.
Realizacja Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji
i we Wrocławiu – etap I
W ramach Projektu realizowane są 44 podzadania składowe, w tym budowa nowych
odcinków tras tramwajowych, modernizacja odcinków istniejących, dostawy nowego
taboru tramwajowego, wdrożenie systemu sterowania z priorytetem dla tramwajów oraz
budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Wszystkie te zadania służą
uruchomieniu tras nowego systemu Tramwaj Plus, uruchomieniu nowej Trasy
Średnicowej, zapewnienie priorytetu dla komunikacji tramwajowej na trasach Tramwaju
Plus i Trasach Średnicowych oraz wykreowanie węzłów przesiadkowych umożliwiających
wygodne przesiadki pomiędzy komunikacją miejską – tramwajową i autobusową oraz
regionalną – kolejową i autobusową.
Zakończono prace przygotowawcze i projektowe. Zakończono większość robót
budowlanych. Prowadzone były roboty budowlane dla ostatnich zadań składowych
Projektu. Ponadto realizowano zadanie związane z wdrożeniem systemu ITS.
Mapa Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne w ramach Projektu „Zintegrowany System
Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I” są realizowane przez
następujące jednostki i spółki miejskie:
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-

•

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Realizacja zadań przez MPK Sp. z o.o.

Zakończono realizację robót dodatkowych związanych z modernizacją stacji
prostownikowej „Pułaskiego”. Zadanie obejmowało wykonanie zasilania stacji i trakcji
w koordynacji z realizacją przebudowy ul. Pułaskiego we Wrocławiu.
Wartość zadania: 171 640,35 zł
Zakończono budowę stacji prostownikowych „Milenijna” i „Dworska” niezbędnych do
zapewnienia zasilania trakcji na nowej trasie tramwajowej od ul. Legnickiej do Stadionu
Wrocław przez osiedle Kozanów. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów
i rozpoczęto ich eksploatację.
Wartość zadania – stacja „Milenijna”: 7 420 649,98 zł
Wartość zadania – stacja „Dworska”: 5 072 637,98 zł
Zakończono i rozliczono budowę stacji prostownikowej „Fiołkowa”. Uzyskano pozwolenie
na użytkowanie i rozpoczęto eksploatację stacji.
Wartość zadania: 6 444 298,65 zł
Zakończono dostawy taboru dwukierunkowego Skoda 19T do obsługi tras Tramwaju Plus.
Rozliczono ostatnie dostawy w ramach kontraktu stanowiącego zamówienie uzupełniające
do zamówienia podstawowego. Rozpoczęto eksploatację nowych wozów na docelowych
trasach.
Wartość dostaw tramwajów Skoda 19T: 302 806 900,00 zł
Fot. Nowoczesne tramwaje dwukierunkowe Skoda 19T, źródło: MPK Sp. z o.o.

•

Realizacja zadań przez WI Sp. z o.o.

Zakończono realizację wszystkich robót dodatkowych oraz uzupełniających związanych
z modernizacją istniejącej infrastruktury na trasach przewidzianych w Projekcie.
Wykonano m.in. wdrożenie etapów organizacji ruchu dla zadania „Budowa węzła
przesiadkowego w rejonie Dworców PKP i PKS”, wykonanie nawierzchni z kostki i inne.
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Wartość wykonanych prac: 203 570,00 zł.
Zrealizowano i zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hubska –
Gliniana w celu usprawnienia przejazdu tramwajów. Dokonano niezbędnych odbiorów
i rozpoczęto eksploatację.
Wartość zadania: 396 915,60 zł.
W 2012 r. zakończono roboty budowlane w ramach zadania: Budowa połączenia
tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu z planowanym
Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów. Zakres zrealizowanych robót obejmował:
- budowę torowiska tramwajowego oraz „małej” krańcówki tramwajowej wraz
z wyposażeniem o konstrukcjami wsporczymi dla trakcji tramwajowej. Wykonano
torowisko na skrzyżowaniach Legnicka/Milenijna/Lotnicza oraz Milenijna/Popowicka,
pasie rozdziału ul. Milenijnej, odcinku Milenijna – Popowicka –Pilczycka – Pałucka –
Kozanowska I – Modra – Kozanowska II, oraz częściowo w obszarze IVa:
skrzyżowaniu Dokerska/Kozanowska II, ul. Dokerskiej małej krańcówki tramwajowej,
- wykonanie torowiska od przejazdu przez ul. Kozanowską II, wzdłuż ul. Pilczyckiej
wraz z przejazdem przed ul. Gwarecką,
- budowę torowiska tramwajowego wraz z wyposażeniem konstrukcjami wsporczymi
dla trakcji tramwajowej. Wykonano torowisko dwutorowe wzdłuż ulic Pilczyckiej na
odcinku od przejazdu przez ul. Pilczycką za krańcówką przy stadionie Euro 2012
(z wyłączeniem tego przejazdu) do skrzyżowania ul. Pilczyckiej i Gwareckiej.
Wykonano przebudowę i budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zasilanie
trakcji tramwajowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej ORZ wraz z uzgodnieniem i wdrożeniem,
roboty ziemne, wykopy/nasypy na całym odcinku, badania i pomiary geodezyjne,
ułożenie kabli, demontaż słupów, montaż wysięgników i opraw, przebudowę
kanalizacji TP S.A. wraz z przebudową kabla, zabezpieczenie przepustów sieci Dialog,
konstrukcję podbudowy, montaż rozjazdu i torowiska, zabudowę sterowania
i ogrzewania zwrotnic,
- montaż osprzętu trakcji,
- rozbiórki obiektów kolidujących z linią tramwajową,
- wycinki drzew i krzewów,
- przebudowę sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej,
- przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą koordynacyjną,
budowę MTKK i przebudowę sieci teletechnicznych, przebudowę i budowę oświetlenia
wraz z zasilaniem peronów, przebudowę sieci wod-kan wraz z odwodnieniem układu
drogowo-torowego oraz budowę studni.
Dokonano odbiorów końcowych zadania oraz prób zarówno obiektu mostowego, jak
i nowego torowiska i trakcji tramwajowej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Rozpoczęto eksploatację nowej infrastruktury.
Wartość całkowita zadania: 101 623 972,00 zł.
Wykonano i zakończono wszystkie roboty dodatkowe i uzupełniające związane z budową
trasy tramwajowej, w tym:
- budowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dokerskiej,
- zasilanie pawilonu handlowego,
- przebudowę kabli Fonbud.
Wartość wykonanych prac: 604 668,00 zł.
W ramach toczących się procedur związanych z wykupami gruntów w ramach zadania
„Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu
z planowanym Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów” dokonano zapłaty
odszkodowań za grunty oraz innych opłat związanych z czasowym zajęciem gruntu na
rzecz osób prywatnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Wartość zadania: 2 599 948,96 zł.

501

Nowa trasa tramwajowa do Stadionu przez osiedle Kozanów

W 2012 r. w ramach Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na
Ostatnim Groszu z planowanym Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów - Odcinek
od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym stadionie wykonano montaż
trakcji tramwajowej.
Wartość zadania: 261 375,00 zł.
Zakończono prace odbiorowe w ramach zadania: Budowa połączenia tramwajowego
skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu z planowanym Stadionem EURO 2012
przez osiedle Kozanów - Odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy
planowanym stadionie. Mimo zakończenia zadania w 2011 r. odbiory mogły zostać
przeprowadzone dopiero po wybudowaniu całego odcinka nowej trasy tramwajowej
biegnącej do Stadionu Wrocław.
W ramach zadania dodatkowego wyposażono parkingi Park&Bike zlokalizowane w rejonie
krańcówki przy stadionie w stojaki rowerowe.
Wartość zadania: 45 510,00 zł.

•

Realizacja zadań przez ZDiUM

Zakończono realizację zadania: Remont Mostu Młyńskiego Północnego.
Zakres prac obejmował:
Branża mostowa:
- roboty rozbiórkowe na obiekcie,
- odbudowę ścianek żwirowych mostu,
- wykonanie płyt przejściowych,
- naprawy przyczółków mostu i tarasu widokowego pomiędzy mostami,
- wykonanie wzmocnienie dźwigarów kratowych mostu,
- przebudowę rusztu stalowego mostu,
- wykonanie żelbetowej płyty pomostu,
- wykonanie odwodnienia mostu,
- wykonanie nawierzchni na jezdni,
- wykonanie robót konserwatorskich i naprawczych na balustradach kamiennych mostu
oraz robót remontowe na balustradach stalowych mostu,

502

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,
- wykonanie nawierzchni i izolacji na chodnikach mostu.
Branża torowa:
- roboty rozbiórkowe torowiska na dojazdach i na moście,
- wykonanie podbudowy torowiska na dojeździe do mostu i międzymościu,
- wykonanie elementów torowiska na moście,
- montaż torów z szyn tramwajowych bez podkładów na dojeździe, moście
i międzymościu.
Branża drogowa:
- roboty rozbiórkowe nawierzchni i chodników z kostki kamiennej,
- wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodników,
- ustawienie krawężników kamiennych i obrzeży,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej,
- wykonanie nawierzchni chodników.
Branża elektryczna:
- demontaż oświetlenia mostu,
- wykonanie instalacji oświetleniowej mostu,
- montaż słupów oświetleniowych i opraw,
- budowa MSRK,
- naprawa studni teletechnicznych,
- wykonanie instalacji iluminacji mostu,
- dokonano odbiorów zadania i rozliczono zawarty kontrakt.
Wykonawca POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.,
Wartość zadania 4 049 994,98 zł.
Zakończono realizację zadania: Remont Mostu Młyńskiego Południowego.
Zakres prac obejmował:
Branża mostowa:
- roboty rozbiórkowe na obiekcie,
- naprawy przyczółków mostu,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rusztu stalowego.
Branża torowa:
- roboty rozbiórkowe torowiska na dojazdach i na moście.
Branża drogowa:
- roboty rozbiórkowe nawierzchni i chodników z kostki kamiennej,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- dokonano odbiorów zadnia i rozliczono zawarty kontrakt,
- rozpoczęto eksploatację mostu,
Wykonawca POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.
Wartość zadania 5 820 599,41 zł.
W roku 2012 kontynuowano realizację zadania: Inteligentny System Transportu na
potrzeby Projektu ZSTS – etap I (zapewnienie priorytetu tramwajowego oraz System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej):
- zakończono prace instalacyjne w pojazdach MPK,
- realizowano budowę sieci pasywnej,
- realizowano prace związane z infrastrukturą sterowania ruchem na skrzyżowaniach,
- zakończono prace związane z uruchomieniem Centrum Zarządzania Ruchem
i Transportem Publicznym (CZRiTP),
- zakończono wdrażanie priorytetu dla Tramwaju Plus – etap I obejmujący
skrzyżowania w ciągu ulic Świeradowska – Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska.
Zakończono realizację Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej (SDIP) – I grupa
przystanków zlokalizowanych na trasach Tramwaju Plus.
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W związku z opóźnieniami w realizacji prac, zawarto aneksy do umowy z Wykonawcą
wydłużające termin realizacji zadania – Aneks nr 6 z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz Aneks
nr 7 z dnia 09 lipca 2012 r.
Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. Planowany termin zakończenia – marzec 2013.
Wykonawca: WASCO, Gertrude.
Wydatki poniesione w 2012 r. – 11 185 987,78 zł.
Wartość zadania: 42 705 000,00 zł .
Fot. Tablice SDIP na przystankach Tramwaju Plus - przykłady

Procedura uzyskania dofinansowania Projektu ze środków UE oraz rozliczenia
Projektu
Wykonano:
- zakończono ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w Centrum Unijnych Projektów
Transportowych (CUPT),
- zakończono opracowanie załączników do umowy o dofinansowanie,
- w dniu 6 marca 2012 r. pomiędzy CUPT a Miastem Wrocław zawarto umowę
o dofinansowanie Projektu nr POIS.07.03.00-00-006/10-00,
Wartość Projektu: 752 652 316,36 zł,
Wartość dofinansowania UE: 362 011 247,34 zł,
- w dniu 8 sierpnia 2012 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.07.03.0000-006/10-01 wydłużający okres realizacji Projektu w związku z opóźnieniami w realizacji
zadania związanego z wdrożeniem systemu sterowania ruchem – ITS,
- w dniu 6 marca 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 1 obejmujący wydatki na
zakup taboru. Postępowania przetargowe objęte wnioskiem o płatność nr 1 przeszły
uprzednią kontrolę w CUPT. CUPT akceptował wniosek w dniu 10 kwietnia 2012 r.
Refundację wydatków objętych wnioskiem o płatność nr 1 otrzymano w dniu 18 kwietnia
2012 r. Refundacja została następnie w całości przekazana Partnerowi Projektu tj. MPK
Sp. z o.o.,
- w dniu 13 czerwca 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 2. Dokonano korekty
wniosku zgodnie z uwagami CUPT. Wersję skorygowaną złożono ponownie w CUPT w dniu
30 sierpnia 2012 r. CUPT zatwierdził wniosek z wyłączeniem kontrolowanych zamówień
publicznych w dniu 27 września 2012 r. oraz dokonał w dniu 17 października 2012 r.
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-

-

płatności I transzy środków. II transza została wypłacona Beneficjentowi w dniu
27 grudnia 2012 r. Część refundacji przekazano Partnerowi Projektu tj. MPK. Sp. z o.o.,
w dniu 14 września 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 3. Dokonano korekty
wniosku zgodnie z uwagami CUPT. Wersję skorygowaną złożono ponownie w CUPT w dniu
11 grudnia 2012 r. Wniosek w trakcie weryfikacji przez CUPT,
w dniu 11 grudnia 2012 r. złożono w CUPT wniosek o płatność nr 4,
przygotowano dla Projektu Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego, wymagany na
etapie uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej. Wniosek przeszedł proces opiniowania
w instytucjach odpowiedzialnych za dofinansowanie tj. w CUPT, Ministerstwie Transportu
oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dokonano niezbędnych korekt i aktualizacji
wniosku.
W dniu 22 listopada 2012 r. wniosek został przekazany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego do Komisji Europejskiej,
w roku 2012 w związku z faktem podpisania umowy o dofinansowanie oraz złożeniem
wniosków o płatność CUPT wszczął 18 postępowań kontrolnych. Postępowania te nie
zostały zakończone. Procedury będą kontynuowane w roku 2013.

Procedura wdrożenia Projektu oraz zadania związane z informacją i promocją
Projektu
W dniu 31 marca 2012 r. uruchomiono docelowe połączenia przewidziane w Projekcie
w relacjach: Gaj – Kozanów, Gaj – Kozanów – Stadion. Od tego dnia w docelowym
układzie rozpoczęły swoje kursowanie również linie łączące Pilczyce – Stadion Olimpijski
oraz Cmentarz Grabiszyński – pl. Kromera. Trzy pierwsze połączenia realizowane są
w systemie Tramwaj Plus, liniami poznaczonymi jako 31PLUS, 32PLUS i 33PLUS. Ostatnia
z wymienionych tras funkcjonuje jako trasa średnicowa – linia nr 11. Wraz
z uruchomieniem trasy tramwajowej do Stadionu możliwa stała się obsługa imprez
organizowanych na Stadionie komunikacją tramwajową realizowaną od strony
ul. Królewieckiej. Obsługa ta była niezwykle istotna podczas Turnieju UEFA EURO 2012™.
Obsługa Turnieju UEFA EURO 2012™ - kibice reprezentacji Czech, źródło: MPK. Sp. z o.o.

W ramach działań związanych z informacją i promocją w Projekcie, która stanowi wymóg
uzyskania dofinansowania w 2012 r. przygotowano i przeprowadzono kampanię w
mediach. Wyprodukowano spoty reklamowe dotyczące Projektu oraz film reklamowy do
wyświetlania w pojazdach objętych dofinansowaniem. Zadanie będzie kontynuowane
w 2013 r.
Wydatki poniesione w 2012 r.: 455 029,00 zł.
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W ramach realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem „Budowa połączenia
tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu z planowanym
Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów” wykonano i zamontowano na początku
i końcu nowej trasy tramwajowej tablice informacyjne o dofinansowaniu Projektu.
Tablica informacyjna w rejonie ul. Milenijnej

ZADANIA DODATKOWE ZREALIZOWANE
TRANSPORTU SZYNOWEGO

PRZEZ

ZESPÓŁ

DS.

ROZWOJU

Projekty organizacji ruchu w celu wydzielenia torowisk:
- ul. Jedności Narodowej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Oleśnickiej,
- ul. Podwale na odcinku od pl. Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II,
- ul. Hubska na odcinku od ul. Glinianej do ul. Kamiennej.
System Informacji Miejskiej (SIM) - przygotowanie materiału do przetargu
organizowanego przez ZDiUM:
- Kino Helios Nowe Horyzonty,
- Oddział Celny I i II,
- Park Technologiczny,
- Port Lotniczy,
- Urząd Pracy,
- Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego,
- do dzielnic – Pawłowice, Kłokoczyce, Zakrzów.
Korekty docelowej organizacji ruchu:
- pl. Orląt Lwowskich od ul. Robotniczej do ul. Nabycińskiej,
- pl. Orląt Lwowskich korekta P-14,
- ul. Pilczycka – ul. Dworska oznakowanie przejść dla pieszych przez torowisko,
- ul. Pilczycka – wjazd na teren Społem,
- ul. Gliniana – parkowanie,
- ul. Wolska – parkowanie,
- ul. Malwowa – zakaz parkowania,
- ul. Nowowiejska parkowanie na odcinku od ul. Reja do ul. Prusa,
- ul. Ślężna – słupki,
- ul. Małopanewska – podwójny przystanek,
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ul. Piłsudskiego – przystanek „wiedeński”,
ul. Św. Katarzyny – przystanek,
ul. Szewska – przystanek,
dostosowanie przystanków tramwajowych w ciągu ul. Legnickiej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych – pl. Strzegomski , ul. Młodych Techników,
- Sylwester – ORZ dla potrzeb zabezpieczenia imprezy noworocznej w Rynku.
Realizacja zadań związanych z budową nowych przystanków tramwajowych:
- budowa przystanków tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Św. Katarzyny
z ul. Purkyniego,
- usprawnienia dla komunikacji tramwajowej – przystanek typu wiedeńskiego przy
ul. Piłsudskiego.
Opiniowanie koncepcji i zatwierdzanie ORZ i ORD:
- budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulicy Legnickiej - Na Ostatnim
Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów,
- rozbudowa infrastruktury drogowej w ciągu ul. Strzegomskiej - Robotniczej dla
wykreowania wydzielonego korytarza komunikacji autobusowej”.
Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap II - przebudowa
wiaduktów kolejowych linii E59 na terenie miasta Wrocławia.
Na realizację zadań w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego
w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I w 2012 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie:
121 820 561,31 zł

-

ZADANIA PROWADZONE PRZEZ WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu
Przebudowa ulicy Bardzkiej na dwujezdniową na dł. 1,5 km wraz z odcinkami ulic
przyległych, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, przebudowa
infrastruktury podziemnej, torowiskiem tramwajowym.
Lata realizacji: 2008–2012
W 2012 r. rozpoczęła się spłata Cesji. Ponadto została wykonana analiza porealizacyjna
(rejon Świeradowska/Bardzka) w zakresie wykonania analizy porealizacyjnej
oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu komunikacyjnego
na zabudowę.
Poniesione w 2012 r. nakłady:
157 306,58 zł + spłata Cesji: 3 328 485,32 zł
Wszystkie roboty zostały zrealizowane. W 2012 r. został złożony wniosek
o dofinansowanie projektu. 18 czerwca 2012 r. została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 „Rozwój Infrastruktury transportowej
na Dolnym Śląsku („Transport”) Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Kwota
dofinansowania to: 26 822 852,46 zł, z czego do końca 2012 r. otrzymano refundacje 11
876 131,88 zł.
Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu
Projekt przebudowy ulicy dł. 2,9 km. od wiaduktu kolejowego do granicy miasta, wraz
z przebudową wiaduktu. Powstanie jednolity ciąg komunikacyjny Bardzka – Buforowa od
Obwodnicy Śródmiejskiej do granicy miasta w ciągu drogi nr 395.
Lata realizacji: 2008-2017
W roku 2012 trwały prace projektowe zgodnie z przewidzianym zakresem. Została
uzyskana decyzja środowiskowa.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 847 628,15 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Zadanie jest w końcowej fazie opracowania dokumentacji
projektowej.
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Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią
placu
Budowa parkingu podziemnego pod płytą placu Nowy Targ na 330 mp, wraz
z zagospodarowaniem płyty nad parkingiem.
Lata realizacji: 2009–2013
W roku 2012 trwały prace związane z budową parkingu podziemnego na ok. 330 mp.
11 lipca 2012 r. – uzyskano zamienną decyzję nr 3460/2012 o pozwoleniu na budowę
w zakresie zmiany trasy wodociągu.
23 września 2012 r. – uzyskano decyzję o przepisaniu PnB 2455/2011 w części na
MPWIK (decyzja nr 2430/2012).
Poniesione w 2012 r. nakłady: 722 824,97 zł.
Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów
Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów wraz z przebudową kolidującej
infrastruktury, a także budową infrastruktury towarzyszącej, takiej jak droga serwisowa,
przejazdy na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi, ciąg pieszo – rowerowy na koronie
wału oraz połączenia z istniejącymi, lokalnymi ciągami pieszo - rowerowymi w celu ich
kontynuacji. Budowa wału realizowana jest na odcinku od ul. Pilczyckiej do siedziby
Policji przy ul. Połbina (w km 1+033). W ramach zadania wykonywana jest również
przebudowa kolektora ODRA na odcinku styku obu inwestycji wraz z przejściem pod
rzeką Ślęzą tj. od komory K60 do komory K69.
Wał Kozanów w budowie

Lata realizacji: 2011-2013
W roku 2012 zrealizowano:
W I kwartale 2012 r. został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych oraz 15 lutego
2012 została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Zostały wypłacone
należne odszkodowania za dobrowolne wydanie Gminie działek.
W 100% zostały wykonane:
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roboty przygotowawcze,
kanalizacja deszczowa,
sieć wodociągowa,
konstrukcja odciążająca,
formowanie wału,
przejazdy wałowe,
modernizacja ul. Nadrzecznej,
przebudowa linii energetycznych.
95% zostały wykonane:
- drenaż odwadniający wał.
W 80% zostały wykonane:
- przebudowa kolektora Odra.
W 70% zostały wykonane:
- droga serwisowa i ścieżka rowerowa.
Prowadzone były również prace związane z zagospodarowaniem wału oraz z ogrodzeniem
ogródków działkowych. Przeprowadzone zostały odbiory częściowe.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 10 310 281,13 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych.
Dnia 13 marca 2012 r. podpisanie umowy dotacji nr 028/D/GW/WR/2012 na
dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW) kwotę 5 319 968 zł oraz podpisanie dnia 24 sierpnia 2012 r. umowy
dotacji nr PO-FR/K/01/2012 z Programu dla Odry – 2006 na kwotę 5 000 000 zł.
Uzyskanie refundacji z obu źródeł finansowania (z Programu dla Odry w 2012 r. uzyskana
kwota dotacji – 4 996 912,03 zł; z WFOŚiGW uzyskana kwota dotacji w 2012 r. –
2 058 947,68 zł).
W

Przebudowa ul. Starogroblowej
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu drogowego oraz
infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy
ul. Starogroblowej na odcinku około 250 m w nawiązaniu do istniejących
czteropasmowych odcinków ulicy.
Lata realizacji: 2012-2014
W roku 2012 zrealizowano:
- został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w trybie
zaprojektuj i wybuduj,
- w dniu 12 lipca 2012 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców,
- w dniu 18 lipca 2012 r. odbyło się ogłoszenie wyników postępowania przetargowego,
- w dniu 24 lipca 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 151 060,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- ogłoszono przetarg,
- podpisano umowę na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w trybie zaprojektuj
i wybuduj.
Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg
krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce
Celem zadania jest przebudowa drogi klasy technicznej Z, na odcinku ok. 1 400 m, wraz
z sieciami uzbrojenia podziemnego, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszorowerowych i chodników, budowa zatok autobusowych, budowa sygnalizacji świetlnych,
sygnalizacja wzbudzana dla pieszych, przebudowa sieci wodociągowych wraz
z przyłączami, poszerzenie al. Karkonoskiej o pas ruchu, poszerzenie al. Karkonoskiej
o pas ruchu, przedłużenie pasa włączania z ul. Zwycięskiej w al. Karkonoską,
przedłużenie pasa włączania z ul. Zwycięskiej w al. Karkonoską.
Lata realizacji: 2012-2014
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W roku 2012 zrealizowano:
W II kwartale 2012 został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych, Wykonawca został wybrany, została podpisana umowa na roboty
budowlane, plac budowy przekazany, trwały roboty przygotowawcze. Wykonana została
wycinka drzew. Została wdrożona organizacja ruchu zastępczego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 314 279,29 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- ogłoszono przetarg,
- podpisano umowę na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
Przebudowa ul. Miłoszyckiej
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych
oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych.
Lata realizacji: 2012-2016
W roku 2012 trwały prace projektowe zgodnie z przewidzianym zakresem.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 296 137,39 zł.
Osiągnięto następujące efekty: W IV kwartale 2012 została uzyskana decyzja
środowiskowa.
Zadanie jest w końcowej fazie opracowania dokumentacji projektowej.
Poprawa nawierzchni ul. Pilczyckiej – wybrane odcinki
Wykonanie remontu nawierzchni ul. Pilczyckiej na odcinku od kościoła p.w. św. Jadwigi
do ul. Kozanowskiej oraz od ul. Mącznej do ul. Dworskiej.
Lata realizacji: 2012
W roku 2012 zrealizowano:
W I kwartale 2012 został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych. Został wybrany Wykonawca, umowa na roboty budowlane została
podpisana.
Dokumentacja projektowa została odebrana, plac budowy przekazany. Zadanie
zostało zrealizowane i rozliczone, trwały odbiory końcowe.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 220 041,18 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- ogłoszono przetarg,
- podpisano umowę,
- odebrano dokumentację.
Zadanie zostało zakończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji.
Budowa Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do Prologis
Cel zadania: Opracowanie i wprowadzenie zmian do projektu budowlanego polegających
na częściowej zmianie układu dwujezdniowego na jednojezdniowy wraz z dostosowaniem
skrzyżowań i infrastruktury podziemnej.
Lata realizacji: 2011-2012
W roku 2012 trwały prace projektowe zgodnie z przewidzianym zakresem.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 612 346,10 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- odebrano dokumentację projektową.
- złożono w I kwartale 2012 r. wniosek o ZRID.
- w dniu 20 lipca 2012 r. uzyskano decyzję ZRID.
Przebudowa ul. Wyszyńskiego – prace przygotowawcze
Cel zadania: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Koncepcja miała na celu
określać propozycje zmian w układzie komunikacyjnym oraz przebudowę infrastruktury
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podziemnej, a w obszarach skrzyżowań/węzłów drogowych dodatkowo wariantowość
przyjętych rozwiązań.
Lata realizacji: 2011 - 2012
Poniesione w 2012 r. nakłady: 360 582,74 zł.
W roku 2012 trwały prace projektowe zgodnie z przewidzianym zakresem.
Osiągnięto następujące efekty:
- zatwierdzono koncepcję programowo – przestrzenną,
- w dniu 24 września 2012 r. odebrano dokumentację.
Budowa ul. Racławickiej
Cel zadania: Budowa kolektora deszczowego w ul. Racławickiej.
Lata realizacji: 2009-2015
Poniesione w 2012 r. nakłady: 79 077,42 zł.
W roku 2012 prowadzono konsultacje z MPWiK, w wyniku których ustalono, że należy
przeanalizować możliwość odprowadzenia wód deszczowych z pominięciem ul.
Odkrywców, wzdłuż ul. Racławickiej bezpośrednio do Ślęzy. Wymagało to pozyskania
warunków odprowadzenia wód deszczowych od administratora cieku Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych potwierdzających możliwość realizacji przyjętych
założeń (pismo z dnia 24 września 2012 r.).
Na wniosek deweloperów analizowano poszczególne elementy projektu wraz
z harmonogramem realizacji pod kątem znalezienia rozwiązań alternatywnych mogących
przynieść oszczędności finansowe.
Przygotowano wniosek o dotację i pożyczkę na realizację zadania do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Ostatecznie, po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień
i uzupełnień uzyskano promesę na wnioskowane środki w dniu 17 września 2012 r.
W III kwartale 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji
dokumentacji. W IV kwartale został również złożony wniosek o zmianę pozwolenia na
budowę.
Osiągnięto następujące efekty: Trwały czynności związane z rozpoczęciem planowanej
procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Przetarg zostanie
ogłoszony w styczniu 2013 r.
Narodowe Forum Muzyki
Cel zadania: Budowa Sali koncertowej na 1 800 miejsc i 3 kameralnych sal
koncertowych.
Ponadto, budowa podziemnego parkingu na 660 mp.
Lata realizacji: 2010–2015
W roku 2012 zrealizowano:
Rozpoczęcie lub kontynuacja robót budowlanych w tym m.in.:
Zakres Budynku Narodowego Forum Muzyki:
- fundamentowanie (izolacje, pielęgnacja betonu),
- ściany i słupy żelbetowe podziemia i nadziemia,
- schody, stropy i szachty windowe podziemia i nadziemia,
- konstrukcje stalowe,
- ściany murowane,
- ścianki działowe,
- kanalizacja podposadzkowa,
- kanalizacja deszczowa podciśnieniowa,
- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- kanalizacja sanitarna wewnętrzna,
- instalacja ciepła technologicznego,
- węzeł cieplny,
- instalacja wody lodowej,
- kanały wentylacyjne wraz z izolacją,
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- przepustnice wentylacyjne,
- centrale wentylacyjne,
- wentylatory wentylacyjne,
- instalacje elektryczne – kable i przewody,
- instalacje elektryczne – korytka, drabinki, rury i kanały,
- instalacje elektryczne – osprzęt i oprawy źródła światła,
- instalacja odgromowa,
- sporządzenie i uzgodnienia dokumentacji warsztatowej technologii sceny.
Zakres Parkingu Podziemnego
- fundamentowanie (izolacje, pielęgnacja betonu),
- ściany i słupy żelbetowe podziemia,
- schody, stropy i szachty windowe,
- ściany murowane,
- odwodnienie placu,
- instalacja odprowadzająca ścieki z garażu,
- instalacja hydrantowa i tryskaczowa,
- kanały wentylacyjne wraz z izolacją,
- kratki, czerpnie, wyrzutnie,
- wentylatory wentylacyjne
- instalacje elektryczne – kable i przewody,
- instalacje elektryczne – korytka, drabinki, rury i kanały,
- instalacje elektryczne – osprzęt i oprawy źródła światła,
- instalacja odgromowa,
- instalacje teletechniczne – sygnalizacja pożaru.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 48 314 750,44 zł, w tym spłata cesji 11 346 820,15 zł.
W związku z posiadaniem na zadaniu cesji zostały zapłacone odsetki w wysokości: 1 579
943,82 zł.
Poniesiony został koszt obsługi umowy gwarancji bankowej w wysokości: 71 428,57 zł.
Łączny koszt inwestycji w roku 2012 wyniósł: 49 966 122,83 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Prowadzone są roboty zabezpieczające obiekt i plac
budowy, w tym przygotowanie do uruchomienia instalacji ogrzewczej i wentylacyjnej oraz
montażu okien zewnętrznych, w związku z rozwiązaniem Kontraktu z Wykonawcą. Trwają
prace przygotowawcze do przetargu na nowego Wykonawcę.
Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW – Łącznik
Żmigrodzki
Cel zadania: Budowa łącznika w ciągu ul. Żmigrodzkiej dł. ok. 0,5 km, wraz
z
chodnikami,
ścieżkami
rowerowymi,
zatokami
autobusowymi,
przebudową
infrastruktury oraz z odbudową 31mp przy Mamucie.
Lata realizacji: 2006-2013
W roku 2012 zrealizowano budowę:
- jezdni głównych (przekrój dwujezdniowy) - długości ok. 0,5 km
wraz z: zatokami autobusowymi, sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach, drogami
zbiorczymi, miejscami postojowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, wjazdami
i zielenią uliczną,
- infrastruktury w tym przeniesienie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego
ciśnienia z ul. Żmigrodzkiej na ul. Cholewkarską.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 14 463 601,51 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Prowadzone były roboty budowlane w całym zakresie
przebudowy. Inwestycje przekazano do użytkowania.
Trwają prace nad przekazaniem inwestycji na stan środków trwałych Urzędu Miasta.
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ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU SZYNOWEGO W AGLOMERACJI WE
WROCŁAWIU ETAP I
Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim
Groszu z planowanym Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów. Trasa
Kozanów – Stadion bez krańcówki
Cel zadania: Budowa – nowe połączenie tramwajowe od ul. Legnickiej przez osiedle
Kozanów, łącznej długości ok. 4,40 km toru podwójnego, czyli 8,8 km toru pojedynczego
Poniesione w 2012 r. nakłady: 34 501 106,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Zakres 1 – dł. 5,5km toru pojedynczego i 1,04 km drogi,
Zakres 2 – dł. 1,358 km toru pojedynczego i 0,14 km drogi,
Zakres 3 – dł. 1,35 km toru pojedynczego i 0,217 km drogi,
- zweryfikowano oraz zaakceptowano dokumentację powykonawczą i przekazano ją do
Zarządcy drogi oraz poszczególnych gestorów sieci w dniu 13.03.2012 r.
- złożono zawiadomienia do wymaganych Prawem budowlanych organów o zakończeniu
budowy,
- obsługa kontroli wraz z czynnościami wyjaśniającymi i informacyjnymi dla
przedstawicieli organu kontroli,
- wyegzekwowanie od wykonawców usunięcia wskazanych usterek i uzyskanie
ostatecznej pozytywnej oceny organu kontroli,
- odbiór, a następnie przekazanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do jednostki
prowadzącej eksploatację data :1) nr 1401/2011 z dnia 10 listopada 2011 oraz 2) nr
153/20112 z dnia 31 stycznia 2012. Przekazano do ZDiUM w dniu 28 marca 2012 r.,
- sporządzono protokół przekazania-przejęcia środka trwałego na druku PT/OT wg
wzoru,
- zakończono rozliczenie finansowe kontraktu,
- określono wartość początkową zadania, potwierdzoną przez Wydział Księgowości.
Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim
Groszu z planowanym Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów - Odcinek
od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym stadionie
Cel zadania: Budowa - pętla tramwajowa typu „krańcówka”; torowisko tramwajowe
o długości toru pojedynczego ok. 0,5 km.
Lata realizacji: 2009–2013.
W roku 2012 zrealizowano zadanie, które obejmowało w szczególności wycinkę drzew,
prace wyburzeniowe, pomiar geodezyjny, roboty ziemne, roboty budowlane i montażowe
w
zakresie
branży
drogowej,
elektroenergetycznej,
teletechnicznej,
torowej
i zagospodarowanie terenów zielonych i budowlanych prac wykończeniowych.
Podstawowe wybudowane obiekty i ich parametry:
- długość torowiska 500 m,
- szerokość torowiska 7m,
- perony ca. 4 000 m2,
- długość ścieżki rowerowej 220 m,
- szerokość ścieżki rowerowej 2,5m,
- SDIP 300 mb,
- oświetlenie 400 mb,
- Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie,
- weryfikacja oraz akceptacja dokumentacji powykonawczej,
- przekazanie dokumentacji powykonawczej do Zarządcy drogi oraz poszczególnych
gestorów sieci,
- zatwierdzono rozliczenie kontraktu przez Inżyniera oraz Zamawiającego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 296 419,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
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-

roboty ukończono,
przygotowano materiały odbiorowe,
w dniu 30 marca 2012 r. wydano świadectwo przejęcia.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012
Cel zadania: Budowa – węzła przesiadkowego tramwajowo – kolejowego.
W roku 2012 zrealizowano:
- uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie oraz przekazano ją do jednostki
prowadzącej eksploatację data: 1) nr 1401/2011 z dnia 10 listopada 2011 oraz
2) nr 153/20112 z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- przekazano do ZDiUM w dniu 28 marca 2012 r.,
- przygotowano dokumentacji technicznej będącej podstawą rejestru VAT dla Gminy
(za poszczególne lata 2009-2011 oraz 2012 r. na bieżąco).
Zaawansowanie 100% - realizacja zadania zakończona.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 5 666 768,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Zadanie ukończone i oddane do użytkowania.
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS
wraz z przebudową torowiska w ul. Glinianej i ul. Borowskiej od ul. Hubskiej do
ul. Peronowej
Cel zadania: Budowa – zintegrowanego węzła komunikacji publicznej – ok. 0,5 km toru
pojedynczego.
Lata realizacji: 2009–2012
W roku 2012 zrealizowano:
- szyny tramwajowe LK1 - 500,00 mpt,
- zieleń (wycinka, siew oraz zabezpieczenie),
- nawierzchnia SMA - 5 660,00 m2.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 3 331 734,00 zł.
Zadanie ukończone, rozliczone i oddane do użytkowania.
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej
do ul. Kamiennej we Wrocławiu
Cel zadania: Przebudowa- torowiska tramwajowego dł. 0,67 km toru pojedynczego wraz
z elementami pasa drogowego.
Lata realizacji: 2011-2012
W roku 2012 zrealizowano:
- torowisko - 673,73 mpt,
- chodniki, ścieżki rowerowe, perony, płytki STOP,
- nawierzchnia drogowa - 3 960,75 m2,
- sieć trakcyjna - 1,13 km.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 034 937,00 zł.
Zadanie ukończone, rozliczone i oddane do użytkowania.
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana
Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu
Zadanie 1 - przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od pl. Strzegomskiego do
ul. Zachodniej.
Zadanie 2 - przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami
autobusowymi na zachodnim wlocie placu Jana Pawła II (od strony ul. Sokolniczej).
Cel zadania: Przebudowa – torowisko tramwajowe wraz z wyposażeniem – dł. 1,177 km
toru pojedynczego.
Lata realizacji: 2011–2012
W roku 2012 zrealizowano:
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Zadanie 1 – Branża torowa.
tor tramwajowy na podkładach strunobetonowych – 1,177 kmpt.
Zadanie 2 – Branża drogowa.
Przebudowa peronów, zatok autobusowych, chodników, zieleni przyulicznej i ścieżek
rowerowych w niezbędnym zakresie.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 2 994 237,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Zadanie ukończone (1,177km tp) i oddane do
użytkowania.
Wyposażenie przystanków tramwajowych na nowych odcinkach Tramwaju Plus
Cel zadania: Budowa – wyposażenie przystanków tramwajowych – przy ul. Bardzkiej
i Świeradowskiej.
Lata realizacji: 2011-2012
W roku 2012 zrealizowano:
Etap I: wyposażenie przystanków tramwaju Plus na ul. Bardzkiej i Świeradowskiej
w ramach wiat przystankowych:
- panele szklane - 71 szt.
- panele informacyjne - 2 szt.
- panele informacyjne z nazwą przystanku - 4 szt.
- panele z nazwa przystanku - 5 szt.
- podwieszane panele dla wyświetlaczy - 4 szt.
- ławki - 28 szt.
- ścianki boczne - 30 szt.
- moduły dachowe - 128 szt.
- wolnostojące panele z nazwami przystanków - 31 szt.
- pojemniki na śmieci - 30 szt.
- ławki wolnostojące (podpieraczki) - 7 szt.
- pylony informacyjne (wariant 1) - 9 szt.
- automaty URBANCARD - 2 szt.
- wiaty rowerowe Bike & Ride - 2 szt. (6 modułów).
Etap I i II, zostały zakończone i przekazane do użytkowania.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 4 440 492,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Oddano do użytkowania wiaty przystankowe wraz
z infrastruktura towarzyszącą.
Obiekt przekazano na stan środków trwałych w III kwartale 2012.
Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu
Przebudowa ul. Wyścigowej - 1,27 km trasy dwujezdniowej, wraz z infrastrukturą w ciągu
drogi krajowej nr 8.
Lata realizacji: 2008 – 2012,
W roku 2012 zrealizowano:
Zakończono rozliczenie przebudowywanej ulicy Wyścigowej na odcinku od połączenia
z ulicą Karkonoską do wiaduktu kolejowego.
Długość przebudowywanego odcinka - 1,27 km.
Wybudowano ekrany akustyczne i przekazano do użytkowania. Sporządzono protokół
przekazania-przejęcia środka trwałego na druku PT/OT wg wzoru, i określono wartości
początkową zadania, potwierdzona przez Wydział Księgowości. Przekazano druki PT do
Zarządcy drogi.
Zlecono i odebrano z realizacji badania wskaźników osiągniętych rezultatów, założonych
we wniosku o dofinansowanie inwestycji.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 515 582,02 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Zadanie w części drogowej zostało zakończone i oddane
do ruchu. Zakończyło się rozliczenie refundacji z UE. Zakończyły się prace związane
z budową ekranów akustycznych.

515

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II
Cel zadania:
Zadanie 1: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek
od ulicy Poświęckiej do ulicy Kamieńskiego),
Zadanie 2: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek
od ulicy Kamieńskiego do ulicy Krzywoustego).
Obecnie realizowane w ograniczonym zakresie jest zadanie 1, realizacja zadania 2 została
wstrzymana.
Lata realizacji: 2008–2013
W roku 2012 zrealizowano:
Tyczenia osi drogi i zagospodarowaniu terenu ogródków działkowych
Poniesione w 2012 r. nakłady: 247 315,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Zgodnie z decyzja Kolegium Prezydenta zadanie ze
względu na brak środków wstrzymane.
W trakcie tego okresu będą realizowane niżej wymienione czynności terenowo-prawne.
Ograniczona realizacja zadania 1 polega na wykonaniu zagospodarowania terenu
ogródków działkowych zlokalizowanych przy ul. Kątowej które zostały pozyskane w toku
postępowania o wydanie decyzji ZRID, celem przedłużenia ważności uzyskanych decyzji
oraz w celu uregulowania kwestii PZD decyzją Kolegium Prezydenta uruchomiono
procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac polegających na wykonaniu tyczenia
osi drogi i zagospodarowaniu terenu ogródków działkowych.
Wybrany Wykonawca firma Przybud zrealizował wszystkie prace objęte umową.
Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu (w zakresie przygotowania zadania
inwestycyjnego)
Cel zadania: Projekt ma na celu budowę połączenia ul. Krakowskiej z ul. Mickiewicza we
Wrocławiu. Celami projektu jest: - usprawnienie dojazdu do wschodniej części miasta
tzw. „Wielkiej Wyspy” - miejsca bardzo wielu imprez i wydarzeń a także uzupełnienie
miejskiego układu komunikacyjnego poprzez połączenie drogi krajowej 455 z ul. Armii
Krajowej.
Lata realizacji: 2008–2012
W roku 2012 zrealizowano:
− uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
− sporządzenie ogólnego opisu obejmującego charakterystyczne parametry określające
wielkość obiektu lub zakres robót, do PFU,
− określenie aktualnych uwarunkowań wykonania przedmiotu zamówienia – do PFU,
− określanie wartości szacunkowej zadania na potrzeby przetargu PPP,
− odbiór koncepcji drogowej budowy trasy dla wariantu jednojezdniowego,
− przygotowanie spotkania w sprawie pozyskania wytycznych do PFU od Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta,
− opracowanie
Programu
funkcjonalno-użytkowego
zgodnie
z
wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U z 2004. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 082 268,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Uzyskanie decyzji środowiskowej w zakładanym terminie
stało się niemożliwe, ponieważ w dniu 2. października 2012 r. weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (anulujące poprzednie Rozporządzenie) oraz w dniu 23
października 2012 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
1 października zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. W związku z tą sytuacją RDOŚ pismem z dnia 26 października 2012 r.
nakazał przeliczenie od nowa raportu w zakresie zmiany przepisów dotyczących hałasu

516

i powietrza. Konieczność wprowadzenia powyższych zmian opóźniło postępowanie
środowiskowe o kilka miesięcy. Mimo to sytuacja ta jest korzystna dla Gminy Wrocław,
ponieważ nowe normy podniosły poziom dopuszczalnego hałasu w środowisku i nie
zajdzie konieczność budowy ekranów akustycznych. Na powyższe okoliczności działania
spółki nie miały wpływu.
Przebudowa ul. Przyjaźni
Cel zadania: obejmuje prace przygotowawcze w zakresie opracowania Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego – wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Aktualnie
obowiązuje następujący wariant realizacji inwestycji: - Wymianę torowiska
tramwajowego (z utrzymaniem jednokierunkowości dla tramwajów)
Lata realizacji: 2008 – 2012
Poniesione w 2012 r. nakłady: 699 324,60 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
− trwają prace projektowe. Projektant prowadzi uzgodnienia projektu, zmierzające do
złożenia wniosku o ZRiD. Trwają również prace przy przygotowywaniu projektów
wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
− równoległe – w związku z decyzją UM o odstąpieniu od realizacji prac według
przygotowywanego projektu oraz podjęta decyzją o konieczności wykonania jedynie
remontu ulicy Przyjaźni – Spółka prowadzi konsultacje i prace przygotowawcze
zmierzające do wybory wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlanych dla
zakresu remontu ul. Przyjaźni,
− trwają również spotkania z właścicielami poszczególnych działek zlokalizowanych
wzdłuż ulicy Przyjaźni oraz deweloperami, którzy zamierzają rozpoczynać Inwestycje
mieszkaniowe – a które w związku z tym wymagają połączenia (obsługi
komunikacyjnej) z ul. Przyjaźni.
Przebudowa torowiska w ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników
Cel Projektu: Zadanie polega na przebudowie torowiska tramwajowego w ul. Pułaskiego
wraz z remontem chodników i jezdni.
Lata realizacji: 2008 – 2012
W roku 2012 zrealizowano:
Przybliżona długość odcinka, to: 840 m nawierzchni i 740 m torów tramwajowych. Celem
I zadania polegającego na projektowaniu jest opracowanie dokumentacji projektowej
umożliwiającej: remont istniejącej ulicy Pułaskiego, budowę torowiska tramwajowego
poza pasem drogowym wraz z przystankami, trakcją tramwajową i zasilaniem,
przekształcenie wolnych miejsc w pasie drogowym na parkingi.
Wstępna koncepcja zadania zakłada wyłączenie torowiska poza jezdnię oraz budowę
nowych miejsc parkingowych. Koncepcyjne rozwiązania komunikacyjne: Wariant I powinien zawierać koncepcję przedstawiającą torowisko przebiegające poza pasem
drogowym, na odcinku ul. Traugutta do ul. T. Kościuszki, od ul. T. Kościuszki do ul.
Małachowskiego torowisko ma przebiegać w pasie drogi, przy zachowaniu obecnego
układu drogowego ulicy Pułaskiego. W ramach wariantu należy uwzględnić budowę
dodatkowego pasa do jazdy w prawo z placu Wróblewskiego w ulicę Pułaskiego. Wariant
II powinien być zgodny z wariantem I na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Kościuszki a
na dalszym odcinku przewidzieć przebieg torowiska poza pasem drogowym z włączeniem
w układ istniejący na skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego.
Na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Małachowskiego koncepcja ma obejmować
wyburzenia istniejących obiektów, jednak w przypadku wyboru tego wariantu
opracowanie nie będzie zawierało projektu wyburzeń. Planowany termin zakończenia prac
przygotowawczych dla zadania inwestycyjnego ustala się na 2012.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 18 977 363,06 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Zakończenie robot w zakresie ruchu kołowego oraz
tramwajowego, uruchomienie linii tramwajowej oraz ruchu kołowego w docelowym –
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Protokół odbioru z (prób końcowych dla tej części robót). Obiekt przekazano do
eksploatacji.
Przebudowa Dubois
Cel Projektu: Celem Projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem
nadzoru autorskiego w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Dubois i Drobnera w ciągu
dk nr 5 praz powiatowej nr 1652D (klasa drogi Z), na odcinku ok. 0,5 km do ulicy
Cybulskiego do ul. Władysława Łokietka wraz ze skrzyżowaniami ulicą Łokietka do pl. św.
Macieja oraz ulicę Dubois do skrzyżowania z ul. Pomorską. Zakres zamówienia obejmuje:
- wykonanie wariantowej (przynajmniej 2 warianty) koncepcji programowo-przestrzennej
- wykonanie kompletnej budowlanej i wykonawczej dokumentacji projektowej uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji potrzebnych do realizacji zamówienia sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia.
W roku 2012 zrealizowano:
Wykonawca na etapie złożenia wniosku o Pozwolenia na Budowę przewidywał termin na
uzyskanie decyzji do końca roku 2012 tj. w zakładanym w RKPD IV kwartale 2012 r.
Sytuacja jednak uległa zmianie po uzyskaniu opinii organu wydającego decyzje (Wydziału
Architektury i Budownictwa UM) w sprawie konieczności uzyskania odstępstwa Ministra
Infrastruktury w zakresie lokalizacji sieci w drodze. Zarówno Wykonawca, Zamawiający
jak i Zarządca drogi (wydający decyzję o lokalizacji sieci) nie widzieli konieczności
uzyskania odstępstwa, gdyż wg nich zapisy par.140 ust 8 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, tyczą się nowych sieci,
a nie tych przebudowywanych. Jednakże organ zażądał odstępstwa i tym samym do
złożenia WAiB wniosku o odstępstwo, celem przesłania go do Ministerstwa Infrastruktury.
Wykonawca złożył kompletny wniosek , który został przesłany zgodnie z zapewnieniami
organu do MI. Przewidywany termin uzyskania odstępstwa to luty 2013 r. a uzyskanie
decyzji Pozwolenie na Budowę kwiecień 2013 r..
Z uwagi na brak zadania w wieloletnim planie finansowym nie widzimy przeszkód w
wydłużeniu czasu na uzyskanie decyzji PnB gdyż, ważność decyzji zgodnie z Prawem
Budowlanym wynosi 3 lata od uzyskania jej ostateczności, co oznacza iż prolongata
terminu w tym zakresie jest korzystna dla Gminy.
Podjęte przez Spółkę działania, będące w zakresie kompetencji WI zmierzają do
osiągnięcia kamienia w II kw. 2013.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 469 882,00 zł, opracowano dokumentacje projektową.
Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole – Rozbudowa
ul. B. Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej –
zad. 2 wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola
Cel zadania: Parametry projektowanej ul. B. Krzywoustego:
- od KM 0+022,74 do KM 0+555,00 oraz od KM 0+961,17 do końca odcinka (za
wyjątkiem odcinka o ograniczonym ruchu kołowym w strefie zamieszkania): Ulica klasy L.
Szerokość pasa ruchu 3,0 m. Szerokość chodnika min. 1,5 m. Szerokość ścieżki
rowerowej 1,5 – 2,0 m.
- od KM 0+555,00 do KM 0+961,17 (strefa zamieszkania): Ulica klasy L. Szerokość pasa
ruchu 3,0 m (+0,5 m na ściek). Szerokość chodników min. 1,5 m.
Projekt realizowany zostanie także w zakresie ulic. Sycowskiej i Nowogorlickiej.
Lata realizacji: 2011 - 2014
W roku 2012 zrealizowano:
Podpisano umowę na roboty budowlane w dniu 22.03.2012 r.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 554 367,46 zł w tym 61 377,00 zł (płatne ze środków
niewygasających w 2012 r.).
Osiągnięto następujące efekty: Zakończony został proces projektowania. Trwają roboty
budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2013 r.
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Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - etap I
Cel zadania: Przebudowa ul. Strzegomskiej na odc. 1,32 km wraz z budową obiektu
mostowego, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, przebudową
infrastruktury.
Lata realizacji: 2008–2012 (realizacja zadania w roku 2013 tylko ze względu na
ewentualną konieczność budowy ekranów akustycznych – wymogi UE).
W roku 2012 zrealizowano:
Złożono 4 wnioski sprawozdawcze w ramach RPO WD na lata 2007-2013.
13 grudnia 2012 r. podpisano umowę nr ZP/WU/02120/07/2012 na wykonanie
ekspertyzy hałasu ul. Strzegomskiej. Przedmiot postępowania obejmował dokonanie
przeglądu wykonanej analizy porealizacyjnej z dnia 06 kwietnia 2012 r., umowa nr
ZP/PN/02120/02/2012, celem wykonania opracowania na temat ekspertyzy (oceny)
ewentualnego wpływu zmienionych parametrów dopuszczalnych poziomów hałasu
zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 8 października 2012 r.
(zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Dz. U. z 2012 poz. 1109) na konieczność wybudowania ekranów akustycznych w ciągu
ul. Strzegomskiej.
Powyższe kroki zostały podjęte z uwagi na dofinansowanie projektu z UE. Procedura ta
będzie kontynuowana w roku 2013.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 2 783 090,96 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu 21 grudnia
2011 r.
Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012
Cel zadania: Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej
łącznicy węzła z drogą krajową nr 94, przebudowa ul. Królewieckiej - etap I, przebudowa
ul. Królewieckiej - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie
Stadionu Piłkarskiego Euro 2012, budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką,
odcinki ulic: Królewiecka o długości 0,50 km i ul. Drzymały o długości 0,63 km.
Lata realizacji: 2008 - 2012
W roku 2012 zrealizowano: Inwestycję zakończono w 2011 r.
W IV kwartale 2012 wykonano pomiar ruchu oraz określono wskaźniki rezultatów
projektu na podstawie umowy nr ZP/WU/01020/3/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. – na
potrzeby umowy o dofinansowanie.
Zamawiający zdeklarował wobec Instytucji Zarządzającej RPO WD osiągnięcie
wskaźników rezultatu rok po zakończeniu projektu, czyli w 2012 r.
W I kwartale 2013 zostanie przekazana IZ RPO pełna analiza /raport w tym zakresie wraz
ze skorygowanym dokumentem „Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej
realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013”.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 500 863,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w 2011 r.
Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II
Cel zadania: Przedmiotem projektu jest „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej
nr 94 we Wrocławiu - etap II".
Zakres projektu dotyczył przebudowy i rozbudowy istniejącej ulicy Lotniczej na odcinku
ok. 580 m oraz budowy łącznic węzła z projektowaną ulicą Drzymały (obecnie al. Śląska)
a także budowy odcinka ulicy Drzymały w zakresie pomiędzy skrzyżowaniami
z łącznicami węzła z drogą krajową nr 94 (ul. Lotnicza) wraz z wlotami skrzyżowań
i dowiązaniem ul. Warciańskiej.
Przedsięwzięcie składało się z dwóch zadań:
przebudowy ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II,
budowy ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła
z drogą krajową nr 94.
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Lata realizacji: 2008-2011
W roku 2012 zrealizowano: Zadanie zakończone w roku 2011.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 54 123 879,52 zł (w tym spłata cesji w kwocie
48 309 357,49 zł).
Osiągnięto następujące efekty: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu
30 listopada 2011 r. wraz z odcinkiem pod zintegrowanym węzłem przesiadkowym.
Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką
Ślęzą wraz z budową kładki
Cel zadania: Budowa – ciąg pieszo – rowerowy, tereny rekreacyjne, lądowisko
dla helikopterów
Lata realizacji: 2009–2011
W roku 2012 zrealizowano:
Zakończono roboty budowlane wraz z budową lądowiska pod helikopter roku 2011.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 4 809 926,64 zł (w tym spłata cesji w kwocie
2 243 824,00 zł). Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu 10 stycznia 2012 r.
Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94
Cel zadania: Przebudowa – odc. ulicy w ciągu drogi krajowej nr 94 o dł. ok. 0,7 km
z obiektami inżynierskimi (estakady) i włączeniem do AOW.
Lata realizacji: 2008 - 2012
W roku 2012 zrealizowano:
Zakończono roboty budowlane w roku 2011.
Realizowanym w 2012 r. założeniem było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie odrębnie
dla zakresu objętego pozwoleniem na budowę dla AOW A-8 i dla zakresu decyzji ZRID dla
przebudowy ul. Kosmonautów. I tak w roku 2012 GDDKiA uzyskała pozwolenia na
użytkowanie w zakresie zadania AOW A-8.
Z uwagi na fakt, iż do wszczęcia przez WI procedury uzyskania pozwolenia na
użytkowanie dla zakresu decyzji ZRID dla przebudowy ul. Kosmonautów konieczne było:
uprawomocnienie się decyzji wydanej na wniosek GDDKIA, co dodatkowo
przesunęło termin uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla Gminy,
potwierdzeniem prawidłowości działania sygnalizacji bez uwag dopiero w czerwcu
2012 r. (ze względu na występujące zastrzeżenia do pracy sygnalizacji świetlnej,
Gmina Wrocław prowadziła ciągły nadzór nad pracami wykonawcy, co zaowocowało
potwierdzeniem prawidłowości działania sygnalizacji bez uwag),
zmiana decyzji ZRiD dla przebudowy ul. Kosmonautów, co udało się zrobić do dnia
28 grudnia 2012 r. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.).
W związku z otrzymaną od dyspozytora ZDIUM informacją o uszkodzeniu ogrodzenia
torowiska tramwajowego zrealizowanego w ramach zadania wystąpiliśmy w dniu 19
grudnia 2012 r. o zgodę na uruchomienie środków na wykonanie jego naprawy w roku
2013. Poniesione w 2012 r. nakłady: 16 537 676,97 zł (w tym spłata cesji w kwocie:
15 957 947,75 zł)
Osiągnięto następujące efekty: Doprowadzono do zakończenia procedury związanej
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W styczniu 2013 r. zostanie złożony wniosek
o uzyskanie pozwolenia (z wyżej wymienionych przyczyn).
Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi
krajowej nr 94 we Wrocławiu
Cel zadania:
Wariant 1 - Oś Inkubacji wraz z odcinkiem al. Stabłowickiej od skrzyżowania z Osią
Inkubacji do ronda na ul. Granicznej.
Wariant 2 - Oś Inkubacji do ul. Kosmonautów, oraz Dojazd do NSZW w ciągu
al. Stabłowickiej.
Lata realizacji: 2008–2015
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W roku 2012 zrealizowano:
Trwało
opracowywanie
dokumentacji
projektowej
oraz
uzyskiwanie
decyzji
administracyjnych dla wszystkich etapów zadania.
Poniesiono w 2012 r. nakłady: 5 867 893,76 zł oraz 888 913,00 zł (płatne ze środków
niewygasających).
Osiągnięto następujące efekty: Opracowano operat szacunkowy i przystąpiono do II
etapu negocjacji z Państwem Kierepka w celu przejęcia ich nieruchomości na potrzeby
realizacyjne zadania.
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dojazdu do NSZW.
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum
Rozbudowa odcinka jezdni Orląt Lwowskich od. Nabycińskiej do ul. Podwale
(Braniborska)
W ramach zdania należy wykonać rozbudowę pl. Orląt Lwowskich tj. poszerzenie jezdni
do ul. Nabycińskiej do Robotniczej do czterech normatywnych pasów ruchu i remont
istniejącej nawierzchni odcinka pl. Orląt Lwowskich od ul. Robotniczej do ul. Podwale.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy na odcinku ok. 300 m. oraz remont na
odcinku ok. 150 m. Szerokość jezdni po przebudowie od 12-14 m. Szerokość chodnika
zmienna od 2-4 m.
Przebudowa ul. Podwale
Zakres zadania: Remont ulicy Podwale na długości 700 m polegający na wymianie
nawierzchni z kostki kamiennej na nawierzchnie asfaltową, lokalne przebrukowanie
i uzupełnienie istniejące kostki, regulacje krawężników, regulacje torów tramwajowych
oraz wykonanie pasów skrętu w prawo.
Przebudowa ul. Krupniczej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
w ramach projektu 03460 Przebudowa układu ulic Podwale – Krupnicza - Sądowa wraz
z torowiskiem tramwajowym we Wrocławiu", z podziałem na zadania: - zadanie I obejmuje zaprojektowanie przebudowy ul Krupniczej ok. 0,3 km w tym wymianę
nawierzchni, budowę przystanków wiedeńskich, przebudowę torowiska oraz przebudowę
infrastruktury technicznej oraz budowę przystanków komunikacji tramwajowej wzdłuż ul.
Kazimierza Wielkiegona odcinku od ul. Krupniczej do ul. Zamkowej. zadanie II odstąpiono od jego realizacji w zakresie przebudowy, zlecono remont w trybie
zaprojektuj i wybuduj. zadanie III - obejmuje zaprojektowanie remontu ul. Sądowej
ok. 0,3 km w tym wymianę nawierzchni,
remont torowiska oraz przebudowę
infrastruktury technicznej.
Lata realizacji: 2011–2015
W roku 2012 zrealizowano:
W dniu 28 września 2011 r. podpisano umowę nr ZP/PN/03460/01/2011 na wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji
administracyjnych dla ulic: Podwale, Krupnicza, Sądowa.
W dniu 7 października 2011 r. podpisano umowę nr ZP/PN/03550/01/2011 na wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji
administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach rozbudowy
i remontu jezdni pl. Orląt Lwowskich na odcinku od ul. Nabycińskiej do ul. Podwale.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 159 894,03 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Opracowano 90% dokumentacji projektowej dla ulic.
Podwale, Krupniczej, Sądowej. Termin zakończenia luty 2013.
Opracowano 100% dokumentacji projektowej w ramach Orląt Lwowskich.
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W dniu 26 czerwca 2012 r. podpisano umowę nr ZP/PN/03460/01/2012 na roboty
budowlane w ramach ulicy Podwale.
W dniu 13 września 2012 r. podpisano umowę nr ZP/PN/03550/02/2012 na roboty
budowlane w ramach Orląt Lwowskich.
Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie - ul. Wystawowa
W ramach zadania należy opracować koncepcję, obejmującą przebudowę ulicy
Wystawowej we Wrocławiu. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji należy wykonać
aktualizacje pełniej dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie ZDiUM. Ulica
Wystawowa zostanie przekształcona w plac posiadający jednorodny charakter
nawierzchni na całej powierzchni, dopasowany stylem do przyległych cennych obiektów
architektonicznych. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu kołowego z dopuszczeniem
wjazdu dla autokarów i taksówek. W ramach przebudowy ul. Wystawowej zostanie
również wykonane torowisko tramwajowe, złożone z dwóch torów przebiegających
centralnie, z obustronnymi przystankami. Na odcinku ul. Wystawowej, łączącym obszar
placu z ul. Mickiewicza, zakłada się poprowadzenie torowiska po wschodniej stronie
jezdni.
Lata realizacji: 2012–2014
W roku 2012 zrealizowano: Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
dla ul. Wystawowej w dniu 18 lipca 2012 r.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 68 800,00 zł (płatne ze środków niewygasających)
Osiągnięto następujące efekty: Opracowano 90% dokumentacji projektowej dla
ul. Wystawowej. Termin zakończenia luty 2013.
Remont ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta
Inwestycja polegała na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni ul. Kamieńskiego na
odcinku od ul. Starościńskiej do granic miasta. Obecna nawierzchnia (kostka kamienna)
została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną
na odcinku ok. 890 m. Ulica poszerzona została do 6,5 m i utworzony został utwardzony
ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m
Lata realizacji: 2011–2012
W roku 2012 zrealizowano:
W dniu 05 kwietnia 2012 r. podpisano umowę nr ZP/PN/03620/01/2012 na
projektowanie oraz roboty budowlane w ramach ul. Kamieńskiego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 658 462,65 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Zakończono roboty budowlane w dniu 31 sierpnia 2012 r.
Pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane. Uzyskano dofinansowanie z Narodowego
programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 454 216,00 zł.
Nowe zagospodarowanie placu Społecznego
Projekt, określenie docelowego układu drogowego, analiza sposobu i możliwości
rozwiązania kolizji, analiza możliwości etapowania prac budowlanych w ramach placu
Społecznego.
Lata realizacji: 2011-2013
W roku 2012 zrealizowano:
- w dniu 09 sierpnia 2011 r. podpisano umowę nr ZP/PN/03530/01/2011 na
dokumentację projektową / koncepcję,
- w dniu 21 maja 2012 r. podpisano umowę nr ZP/ZU/03530/01/2012 na wykonanie
dodatkowych wariantów projektów powierzchni terenów,
- w dniu 23 lipca 2012 r. podpisano umowę nr ZP/WU/03530/01/2012 na wykonanie
folderu reklamowego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 589 170,00 zł.
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Przebudowa ul. Zamkowej
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie projekt dojazdu od strony ul. Kazimierza
Wielkiego do parkingu podziemnego Narodowego Forum Muzyki (NFM) poprzez
wykonanie rampy zjazdowej do parkingu oraz zagospodarowanie architektoniczne terenu
wraz z projektem dojazdu do przyległych posesji.
Lata realizacji: 2012
W roku 2012 zrealizowano: W dniu ZP/WU/03700/01/2012 odpisano umowę na
wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ul. Zamkowej.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 66 420,00 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Opracowano koncepcję w dniu 31 sierpnia 2012 r.
Zadanie zakończone.
ZADANIA INWESTYCYJNE
MIEJSKICH

REALIZOWANE

PRZEZ

ZARZĄD

INWESTYCJI

Program poprawy stanu technicznego chodników
Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę
chodników.
Lata realizacji:
- ul. Sucha – 2011-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Rumiankowa – 2011-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Popowicka – 2011-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Bierutowska – 2011-2012 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Gorlicka – 2012 r. (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Maślicka – 2012-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Ofiar Oświęcimskich – 2011-2013 (dokumentacja + roboty budowlane),
- ul. Wińska – 2011-2012 (dokumentacja + roboty budowlane).
Poniesione w 2012 r. nakłady: 3 018 011 zł
W roku 2012 realizowano:
- Opracowano oraz zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową
ul. Bierutowskiej we Wrocławiu.
- Przebudowę drogi w ul. Gorlickiej w zakresie budowy jednostronnego chodnika
z odwodnieniem we Wrocławiu.
- Opracowano dokumentacje projektową przebudowy drogi ul. Maślickiej we Wrocławiu
na odcinku od kościoła Św. Agnieszki przy ul. Śliwowej do ul. Północnej w zakresie
budowy chodnika.
- Opracowano
dokumentację
projektową
przebudowy
chodnika
w
ul. Ofiar
Oświęcimskich i ul. Łaciarskiej.
- Opracowano dokumentację projektową budowy lewostronnego i prawostronnego
chodnika w ul. Popowickiej oraz zrealizowano roboty budowlane związane z budową
lewostronnego chodnika.
- Zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową drogi ul. Rumiankowej we
Wrocławiu na odcinku od posesji nr 66 do wysokości budynku nr 57 po stronie
numerów parzystych nieruchomości.
- Zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową i remontem chodnika ulicy
Suchej oraz przebudowy ulicy Borowskiej w zakresie zmiany geometrii krawężnika.
- Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane związane
z przebudową chodnika w ul. Wińskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Watowej do
końca posesji nr 21.
Zakończono inwestycje:
- ul. Bierutowska – budowa chodnika i zarurowanie rowu, długość chodnika: 239 m,
powierzchnia: 433,00 m2, przykanaliki: 12,10 m, zieleń – 486,00 m2,
- ul. Gorlicka – budowa jednostronnego chodnika z odwodnieniem,
- długość chodnika: 129,00 m, powierzchnia: 258,80 m2, kanalizacja deszczowa:
81,68 m,
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-

studnie: 6 szt.,
ul. Popowicka – budowa lewostronnego ciągu pieszo – rowerowego,
długość chodnika: 179,00 m, powierzchnia: 808,00 m2, zieleń: 642,00 m2,
ul. Rumiankowa – budowa chodnika z kostki betonowej,
długość chodnika: 300,00 mb, powierzchnia: 600,00 m2,
ul. Sucha – przebudowa i remont chodnika,
długość chodnika: 330 m, powierzchnia: 1 466,00 m2, ciąg rowerowy – powierzchnia:
58,00 m2,
ul. Wińska – przebudowa chodnik na dlug.372,8 m, powierzchnia: 610 m2, zjazdy –
powierzchnia: 136,00 m2, przykanaliki: 19,90 m, zieleń: 660,00 m.

Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo
Przygotowanie terenów pod rozbudowę mieszkaniową poprzez rozbudowę infrastruktury
technicznej, tj. odwodnienie i zasilanie elektryczne.
Lata realizacji: 2010-2013
W roku 2012 realizowano:
- zakończono roboty budowlane w ul. Brodzkiej w zakresie przebudowy napowietrznej
linii energetycznej sn,
- zakończono roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni docelowej
jednostronnego
chodnika,
kan.
deszczowej,
oświetlenia
i
sieci
MTKK
w ul. Brylantowej,
- zakończono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej budowy przejazdu
kolejowego - ul. Gwizdanowska,
- w trakcie opracowania dokumentacji projektowej budowy kolektora deszczowego
w ul. Racławickiej i Przyjaźni.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 928 935 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- zakończono roboty budowlane w ul. Brodzkiej w zakresie przebudowy napowietrznej
linii energetycznej SN,
- długość zjazdu z drogi publicznej do stacji trafo: 4,50 m,
- powierzchnia zjazdu z drogi publicznej do stacji trafo: 15,75 m2,
- stacja transformatorowa – 1 szt.
- transformator olejowy – 1 szt.
- ułożenie kabli: 2 632,00 m,
- Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni docelowej
jednostronnego
chodnika,
kan.
deszczowej,
oświetlenia
i
sieci
MTKK
w ul. Brylantowej,
- długość chodników: 370,00 m,
- powierzchnia chodników: 384,30 m2,
- długość jezdni: 182,78 m,
- powierzchnia jezdni: 993,40 m2,
- kanalizacja deszczowa: 173,10 m,
- studnie betonowe: 4 szt.
- oświetlenie – 11 szt.
- trawniki – 656,50 m2.
Program Rewitalizacji miasta Wrocławia
Przebudowa, remont budynków kamienic w celu poprawy warunków socjalno bytowych
i technicznych oraz budowa nowej zabudowy (Rewitalizacja Psiego Pola), która wpisze się
w otaczający układ urbanistyczny.
Lata realizacji: 2008-2016
W roku 2012 realizowano:
- REWITALIZACJA PSIEGO POLA: w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie
nowej, narożnej zabudowy mieszkalno - usługowej przy ul. Gorlickiej 2.
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REWITALIZACJA PSIEGO POLA: w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie
rewitalizacji, odbudowy budynków mieszkalno – usługowych wielorodzinnych przy
ul. Krzywoustego 313/315 wraz z przyłączami.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 4 000 000 zł.
Realizowano roboty budowlane w zakresie:
- nowej, narożnej zabudowy mieszkalno - usługowej przy ul. Gorlickiej 2.
- rewitalizacji, odbudowy budynków mieszkalno - usługowych wielorodzinnych przy
ul. Krzywoustego 313/315 wraz z przyłączami.

-

Przebudowa siedzib Rad Osiedli
Poprawa stanu technicznego budynków Rad Osiedli.
W roku 2012 realizowano:
Zrealizowano zadania na rzecz Rad Osiedli:
- Rada Osiedla Lipa Piotrowska,
- Rada Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice – Osiniec,
- Rada Osiedla Jagodno,
- Rada Osiedla Widawa,
- Rada Osiedla Polanowiec –Poświętne-Ligota,
- Rada Osiedla Leśnica, Rada Osiedla Strachocin,
- Rada Osiedla Przedmieście Oławskie,
- Rada Osiedla Pawłowice,
- Rada Osiedla Kuźniki.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 490 903 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- Rada Osiedla Lipa Piotrowska – przebudowa siedziby RO w zakresie wykonania
instalacji elektrycznej oraz dwóch sanitariatów,
- Rada Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice - Osiniec – termomodernizacja budynku
RO,
- Rada Osiedla Jagodno – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby
RO,
- Rada Osiedla Widawa – wykonanie piłkochwytów na boisku do piłki nożnej RO,
- Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota – opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową
pomieszczeń w budynku RO z przeznaczeniem na świetlicę i klub seniora,
- Rada Osiedla Leśnica – wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową
siedziby RO,
- Rada Osiedla Strachocin – przebudowa sanitariatu w siedzibie RO,
- Rada Osiedla Przedmieście Oławskie – wykonanie renowacji części ściany Sali
sesyjnej, elewacji zewnętrznej budynku siedziby RO oraz modernizacja instalacji
elektrycznej wraz z założeniem odrębnego układu pomiarowego dla RO,
- Rada Osiedla Pawłowice – opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłącza
do budynku Rybaczówki,
- Rada Osiedla Kuźniki – demontaż starych drzwi oraz montaż nowych w siedzibie RO.
Program wspierania budownictwa społecznego
Przygotowanie terenów pod rozbudowę mieszkaniową Towarzystwa Budownictwa
Społecznego poprzez budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną.
Lata realizacji: 2008-2014
W roku 2012 realizowano:
- Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto realizację robót
budowlanych związanych z przebudową ulicy na osiedlu Stabłowice Stare – budowa
ulic 2 KD-Z, 6 KD-D, 10 KD-W, 3KD–L wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od
ul. Starogajowej do rowu B.9.5.
- Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy
infrastruktury technicznej w ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej (osiedle Leśnica).
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Opracowywano dokumentację projektową budowy i przebudowy infrastruktury
technicznej w ul. Afgańskiej i Pakistańskiej (osiedle Brochów).
Poniesione w 2012 r. nakłady: 485 704 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową układu komunikacyjnego wraz
z budową
infrastruktury
technicznej
w
zakresie
umożliwiającym
obsługę
nowobudowanego osiedla TBS na osiedlu Stabłowice Stare. Planowany termin
zakończenia inwestycji do listopad 2013 r.
-

Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu
"Radosna Szkoła"
Budowa placów zabaw dla dzieci szkolnych od klasy I – III realizowanych w ramach
rządowego Programu Radosna Szkoła w celu zwiększenia aktywności ruchowej oraz
aktywności pozwalającej rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne. Wybudowane place
zabaw umożliwią realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych dla dzieci młodszych
pozwalających rozwijać aktywność fizyczną.
W roku 2012 realizowano:
- Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Bobrza - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Nyska - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Osobowicka - utworzenie szkolnego placu
zabaw,
- Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Przystankowa - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Suwalska - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Zespół Szkół nr 15 ul. Chopina - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Szkoła Podstawowa nr 73 ul. Gliniana - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Traugutta- utworzenie szkolnego placu zabaw,
- Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Niemcewicza - utworzenie szkolnego placu zabaw,
- ZPO nr 2 ul. Głogowska - utworzenie szkolnego placu zabaw.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 370 457 zł.
Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu "Radosna Szkoła" – dofinansowanie
z budżetu państwa w kwocie 683 267 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- wybudowano place zabaw, które umożliwią realizację zadań dydaktyczno wychowawczych dla dzieci młodszych pozwalających rozwijać aktywność fizyczną;
- przekazano do użytkowania place zabaw przy placówkach oświatowych:
- Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Bobrza - duży plac zabaw (ok. 500 m2),
- Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska - mały plac zabaw (ok. 240 m2),
- Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Nyska - duży plac zabaw (ok. 500 m2),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Osobowicka - mały plac zabaw (ok. 240 m2),
- Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Przystankowa - duży plac zabaw (ok. 500 m2),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Suwalska - duży plac zabaw (ok. 500 m2),
- Zespół Szkół nr 15 ul. Chopina – mały plac zabaw (ok. 240 m2),
- Szkoła Podstawowa nr 73 ul. Gliniana - duży plac zabaw (ok. 500 m2),
- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Traugutta- mały plac zabaw (ok. 240 m2),
- Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Niemcewicza - duży plac zabaw (ok. 500 m2),
- ZPO nr 2 ul. Głogowska - mały plac zabaw (ok. 240 m2).
Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE
Cel zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku
Wieży Ciśnień na Grobli na Wrocławskie Centrum Nauki.
Lata realizacji: 2007-2012
W roku 2012 realizowano:
Prace projektowe w zakresie przebudowy wieży ciśnień z przyległymi do niej budynkami
pogotowia sieciowego, kotłowni i stacji pomp. – etap I.
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Poniesione w 2012 r. nakłady: 686 616 zł.
Rozbudowa infrastruktury
Wrocławia - udział Miasta

sieciowej

i

drogowej

w

północnych

osiedlach

Polepszenie standardu układu drogowego 11 osiedli Wrocławia w ramach projektu pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie osiedli
w północnowschodniej
części
Wrocławia”
realizowanego
wspólnie
z
Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, polegającym na budowie sieci
wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.
Lata realizacji: 2011-2016
W roku 2012 realizowano:
Dokumentacje projektowe dla:
- przebudowy ulicy Azaliowej, Pawłowickiej i Przedwiośnie,
- przebudowy ul. Przedwiośnie i ul. Pawłowickiej,
- przebudowy ul. Starodębowej, ul. Złocieniowej i ul. Jeziorowej.,
- budowy odwodnienia na odcinku od skrzyżowania ul. Forsycjowej i ul. Konwaliowej
do istniejącego rowu przydrożnego na końcu ul. Konwaliowej,
- przebudowy ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do końca zabudowy wraz
z przebudową sięgacza ul. Kamieńskiego na wysokości posesji nr 264,
- przebudowy ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Kamieńskiego do wysokości posesji
nr 25,
- przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bagatela, Fortowej, Gimnazjalnej i Torfowej,
- przebudowy ul. Armii Ludowej na odcinku od ul. Odolanowskiego do ul. Zatorskiej
w zakresie chodników i nawierzchni wraz z dwoma sięgaczami i częścią ul. Odrodzenia
Polski,
- przebudowy ul. Odolanowskiej na odcinku od ul. Ornej do posesji nr 39 w zakresie
chodników oraz przebudowy ul. Stoczniowej na odcinku od posesji nr 8 do posesji
nr 77 w zakresie chodników i odwodnienia,
- przebudowy ul. Jarocińskiej na odcinku od ul. Krotoszyńskiej do wys. Posesji nr 74
oraz przebudowy sięgacza ul. Wieluńskiej na odcinku od ul. Jarocińskiej do budynku
przy ul. Krotoszyńskiej 42 wraz z odwodnieniem ul. Wieluńskiej,
- przebudowy ul. Osobowickiej na odcinku od posesji nr 157 do posesji nr 177
w zakresie jednostronnego chodnika,
- przebudowy ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Palisadowej do ul. Kaplicznej w zakresie
chodnika, przebudowy ul. Krotoszyńskiej na odcinku od ul. Osobowickiej
do ul. Jarocińskiej w zakresie chodnika oraz przebudowy sięgacza na odcinku
od ul. Kaplicznej do posesji 11a w zakresie nawierzchni,
- budowy chodników w ul. Tarasa Szewczenki po stronie z posesjami o nr nieparzystych
na odcinku od skrzyżowania z ul. Miejską do wysokości ostatniego przystanku
autobusowego po stronie nr parzystych oraz po stronie nr parzystych na odcinku od
skrzyżowania z ul. Kowieńską do rowu melioracyjnego w okolicy posesji nr 38,
- przebudowy drogi w ul. Nowogródzkiej od łącznika z ul. Grodzieńską do posesji nr 9;
przebudowy drogi w ul. Grodzieńskiej od łącznika z ul. Nowogródzką do posesji
nr 19; przebudowy łącznika ul. Nowogródzkiej i ul. Grodzieńskiej,
- budowy chodników w ul. Mazepy na odcinku od Gorlickiej/Tarasa Szewczenki do
końca posesji nr 16,
- budowy chodników w ul. Miejskiej na odcinku od ul. Dłutowej do ul. Nadbrzeżnej,
- przebudowy drogi w ul. Zielnej na odcinku od dz. nr 11 AM 26 obręb Psie Pole
do ul. Gorlickiej.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 503 192 zł.
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic
Lata realizacji: 2011-2012
Realizacja zadania w trybie
ul. Fryzjerskiej.

„projektuj

buduj”
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dotyczącego

budowy

oświetlenia

W roku 2012 realizowano:
Budowę oświetlenia ul. Fryzjerskiej.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 230 244 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia w ul. Fryzjerskiej,
oświetlenie – 27 szt.
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów
Zapewnienie dojazdu do jednostki ratowniczo - gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów
od strony ul. Kościańskiej poprzez budowę drogi na odcinku od ul. Kościańskiej
do wysokości działki nr 164.
Lata realizacji: 2011-2012
W roku 2012 zrealizowano:
roboty budowlane w zakresie: budowy drogi o nawierzchni asfaltowej wraz
z odwodnieniem, siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, zarurowaniem rowu
oraz nasadzeniami zieleni na odcinku od ul. Kościańskiej do wysokości działki nr 164 oraz
przebudowy istniejącego kanału deszczowego kd 500 od wysokości działki nr 98/4 do
ul. Wielkopolskiej.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 584 460 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy drogi o nawierzchni asfaltowej wraz
z odwodnieniem, siecią MTKK, siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej,
zarurowaniem rowu oraz nasadzeniami zieleni na odcinku od ul. Kościańskiej
do wysokości działki nr 164 oraz przebudowy istniejącego kanału deszczowego kd 500
od wysokości działki nr 98/4 do ul. Wielkopolskiej we Wrocławiu:
- droga: powierzchnia – 1 042,00 m2, długość – 159,00 m
- chodnik: powierzchnia – 296,00 m2, długość – 148,00 m
- kanalizacja deszczowa: długość – 83,00 m
- przykanaliki: długość – 23,64 m, studnie – 5 szt.
- kanalizacja sanitarna: długość – 106,13 m
- przykanaliki: długość – 24,60 m, studnie – 3 szt.
- sieć wodociągowa: długość - 106,40 m,
- hydranty – 2 szt.
- przebudowa kanału deszczowego kd 500: długość - 188,42 m, drenaż – 153,40 m,
studnie – 9 szt.
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik
2012” przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej we Wrocławiu
Powstanie kompleksu boisk, w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”, celem
kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz prawidłowego rozwoju kultury
fizycznej.
Lata realizacji: 2012
W roku 2012 zrealizowano:
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano kompleks sportowy „Moje
boisko ORLIK 2012”, w którego skład wchodzą: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy
syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni
poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem oraz kontenerowe
zaplecze szatniowo – sanitarne.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 031 527 zł.
Zadanie realizowano w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” – dofinansowane
z budżetu państwa w kwocie 333 000 zł oraz dofinansowane z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w kwocie 260 000 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Zrealizowano roboty budowlane związane z budową kompleksu sportowego „Moje boisko
ORLIK 2012”, w którego skład wchodzą:
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-

boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry
56 m x 26 m,
boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 28 m x 15 m,
kontenerowe zaplecze szatniowo – sanitarne,
zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem.

Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach
Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych.
Lata realizacji: 2011-2015
W roku 2012 zrealizowano:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Piotra Skargi – zrealizowano roboty
budowlane związane z budową boiska do koszykówki.
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Worcella – roboty budowlane
związane z budową boiska do siatkówki zrealizowano w 2011 r., rozliczono w 2012 r.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 769 959 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- Zakończono roboty budowlane przy ZSO 3 ul. Piotra Skargi w zakresie budowy boiska
do koszykówki o nawierzchni z EPDM o wymiarach 19 m x 32 m.
- Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM.
- Wykonanie prac przygotowawczych i projektowych dla noworozpoczynanych zadań
Zarządu Inwestycji Miejskich zapisanych do realizacji w budżecie roku 2012 i latach
następnych.
Lata realizacji: 2009-2017
W roku 2012 zrealizowano i zapłacono za dokumentacje projektowe, ekspertyzy i prace
budowlane m. in. dla zadań:
- budowa drogi 2KDL wraz z infrastrukturą na odcinku od wys. dz. 79/4 AM4 obręb
Złotniki do ul. Złotnickiej,
- wykonanie sieci zewnętrznych teletechnicznych kolidujących z budynkiem przy
ul. Gorlickiej 2,
- wykonanie tymczasowego szamba dla budynków przy ul. Gorlickiej 46, wykonanie
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej o długości 12 m, demontaż odcinka kanalizacji
sanitarnej kolidującego z nowoprojektowanym budynkiem przy ul. Krzywoustego 313
oraz montaż w miejscu niekolidującym,
- opracowanie operatów wodno prawnych dla zadania pn. „Rewitalizacja Bulwaru
Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu”,
- budowa miejsc postojowych na terenie ZS nr 2 przy ul. Borowskiej 105,
- przebudowa i remont instalacji ciepłej wody w obiektach nr 6 i 6a schroniska dla
bezdomnych zwierząt przy ul. Ślazowej 2 we Wrocławiu,
- budowa przyłącza wodociągowego do SP nr 3 przy ul. Bobrzej 27,
- montaż dwóch bramek do piłki nożnej na boisku na terenie Rady Osiedla Lipa
Piotrowska,
- montaż obrzeza betonowego przy boisku w SP nr 107 przy ul. Prusa 64.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 563 291 zł.
Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych utworzonych w ramach inwestycji
zrealizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich.
Lata realizacji: 2009-2014
W roku 2012 zrealizowano:
W ramach zadania realizowane są prace związane z pielęgnacją zieleni dla inwestycji,
które zostały zrealizowane w poprzednich latach przez Zarząd Inwestycji Miejskich:
- budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej
szkoły podstawowej na osiedlu Maślice,
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budowa drogi rowerowej i chodnika po południowej stronie ul. Maślickiej na odcinku
od Królewieckiej do ul. Głównej,
- przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera,
- Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla
bezdomnych zwierząt",
- budowa
nawierzchni
docelowej
wraz
z
odwodnieniem
i
oświetleniem
w ul. Maleczyńskich 53-95,
- przebudowa i remont chodników przy ul. Norwida na odcinku od ul. Smoluchowskiego
do ul. Curie – Skłodowskiej,
- budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Trawowej,
- budowa ul. Brylantowej,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, drogi wraz z oświetleniem oraz
zarurowanie rowu przy ul. Lubczykowej 58-58e,
- budowa Sali gimnastycznej wraz z aulą w XII LO przy ul. Orląt Lwowskich,
- budowa drogi 1 KDL i 2 KDL na odcinku od ul. Kościańskiej do wys. dz. 79/4 AM 4
obręb Złotniki,
- budowa ulic wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Starogajowej do rowu B-9.5,
- przebudowa drogi ul. Popowickiej w zakresie budowy lewostronnego ciągu pieszo
rowerowego na odcinku od ul. Wejherowskiej do istniejącego ciągu pieszorowerowego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 178 527 zł.
-

Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych
Budowa oświetlenia miejsc niebezpiecznych w celu poprawienia bezpieczeństwa.
Lata realizacji: 2011-2012
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiaduktowej na odcinku od ul. Centralnej
do ul. Laotańskiej oraz ul. Laotańskiej na odcinku od ul. Wiaduktowej do posesji nr 32.
W roku 2012 realizowano:
Budowę oświetlenia drogowego ul. Wiaduktowej na odcinku od ul. Centralnej
do ul. Laotańskiej oraz ul. Laotańskiej na odcinku od ul. Wiaduktowej do posesji nr 32 –
2011 r. - zadanie zakończone, 2012 r. – rozliczenie zadania, poniesione w 2012 r.
nakłady: 118 941 zł.
Utworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego
Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których
nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni, poprzez zagospodarowanie kompleksu poprzemysłowego przy
ul. Dubois 33/35a z przeznaczeniem na lokalne Centrum Rozwoju Zawodowego - ośrodek
łączący wiele funkcji edukacyjnych m.in. w zakresie rzemiosła i rękodzieła (renowacja
obiektów zabytkowych) poprzez warsztaty i zajęcia praktyczne, wspomagając je
działalnością banku staży i praktyk, w zakresie marketingu i przedsiębiorczości oraz
przygotowujący uczniów do startu na rynku pracy, dzięki organizowanym wystawom
lokalnych wyrobów.
Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013
Lata realizacji: 2010- 012
W roku 2012 zrealizowano:
Zadanie realizowano w trybie „projektuj - buduj”. W roku 2012 realizowano i zakończono
roboty budowlane związane z utworzeniem lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego
przy ul. Dubois 33/35a we Wrocławiu. Budynek przekazano do użytkownika – Zarządu
Zasobu Komunalnego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 4 929 265 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
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Zakończono roboty budowlane związanych z przebudową budynku
utworzenia siedziby Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego.
Powierzchnia utworzonego Centrum Rozwoju Zawodowego: 1 233,24 m2.

na

Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego
infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym
rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera

potrzeby

elementu
MOPS -

Wsparcie infrastruktury użytkowanej przez instytucje i organizacje pełniące kluczowe
funkcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia przez rewitalizację
i przebudowę budynków przy ul. Rydygiera z przeznaczeniem na nowe funkcje w ramach
Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, tj.: Placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia
dziennego oraz hostel, Klub Samopomocy na rzecz społeczności lokalnej oraz ośrodek
interwencji kryzysowej dla niepełnosprawnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej dla
kobiet z dziećmi.
Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013
Zadanie realizowano w trybie „projektuj – buduj”. W roku 2012 realizowano i zakończono
roboty budowlane. Budynki przekazano do użytkowania - użytkownik Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, poniesione w 2012 r. nakłady: 4 932 805 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Zakończono realizację robót budowlanych związanych z przebudową budynku na
potrzeby utworzenia siedziby Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w tym: placówkę
opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego oraz hostel, Klub Samopomocy na rzecz
społeczności lokalnej oraz ośrodek interwencji kryzysowej dla niepełnosprawnych oraz
ośrodek interwencji kryzysowej dla kobiet z dziećmi.
Powierzchnia utworzonej siedziby Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - 1 753,86 m2.
Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Poniatowskiego
9 we Wrocławiu - Etap II.
Cel zadania: Przywrócenie historycznego wyglądu budynku LO nr I przy ul.
Poniatowskiego 9 poprzez renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej oraz modernizację dachu szkoły z wymianą wszystkich obróbek blacharskich,
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zadanie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013.
Lata realizacji: 2010-2012
W roku 2012 zrealizowano:
Zadanie realizowano w trybie „projektuj – buduj”. W roku 2012 realizowano i zakończono
roboty budowlane.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 4 365 423 zł.
Zakończono realizację robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Liceum
Ogólnokształcącego nr 1. W wyniku przeprowadzonych robót przewrócono historyczny
wygląd elewacji budynku liceum oraz wykonano remont dachu, wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, zagospodarowano teren o powierzchni 3 180 m².
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 wraz
z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe – II etap
Cel zadania: Przywrócenie historycznego wyglądu budynku Gimnazjum nr 15 przy ul.
Jedności Narodowej 117 poprzez rewitalizację zabytkowej ceglanej elewacji, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont zabytkowego ogrodzenia wokół szkoły
oraz modernizacji istniejących boisk.
Zadanie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013.
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Lata realizacji: 2010-2012
W roku 2012 zrealizowano:
Zadanie realizowano w trybie „projektuj – buduj”. W roku 2012 realizowano i zakończono
roboty budowlane. Wykonano remont i przebudowę zabytkowego ogrodzenia terenu
rekreacyjno-sportowego gimnazjum oraz przebudowę i remont strefy wejściowej do
budynku gimnazjum.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 5 517 476 zł.
Odrestaurowano zabytkową elewację ceglaną na budynku Gimnazjum nr 15 wraz ze
wszystkimi detalami oraz przeprowadzono rewitalizację zabytkowego ogrodzenia
gimnazjum, wykonano przebudowę i renowację strefy wejściowej do budynku gimnazjum
z odtworzeniem wyglądu historycznego. Wykonano rewitalizację terenu wokół budynku
gimnazjum, w tym: zieleń, ciągi pieszo jezdne, boiska (powierzchnia rewitalizowanego
terenu wyniosła 4 015,6 m²).
Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych
Cel zadania: Budowa i rozbudowa budynków szkół podstawowych w celu zwiększenia
bazy dydaktycznej w mieście oraz poprawa stanu technicznego istniejących budynków
w celu ulepszenia warunków użytkowania i prawidłowego funkcjonowania placówek.
Lata realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Róży Wiatrów:
– lata 2010-2012 roboty budowlane.
Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Januszowickiej/Kutnowskiej:
– lata 2010-2011 dokumentacja projektowa,
– lata 2012-2013 realizacja robót budowlanych.
Zespół Szkół nr 15 (Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul. Stanisławowskiej):
– lata 2011-2012 nadbudowa budynku dla potrzeb SP „projektuj i buduj”.
Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Kamieńskiego:
– lata 2011-2012 dokumentacja projektowa,
– lata 2012-2014 rozbudowa budynku szkoły.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 przy ul. Inflanckiej:
– lata 2011-2012 dokumentacja projektowa,
– lata 2012-2013 nadbudowa budynku dla potrzeb SP.
Przebudowa nawierzchni dziedzińca przy posesji przy ul. Stanisławowskiej 46:
– rok 2012 dokumentacja projektowa i roboty budowlane.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Horbaczewskiego:
– rok 2012 roboty budowlane.
Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Poznańskiej:
– rok 2012 roboty budowlane.
Szkoła Podstawowa nr 80 przy ul. Polnej:
– lata 2012-2013 dokumentacja projektowa.
W roku 2012 realizowano:
Zakończono:
- budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Róży Wiatrów we Wrocławiu,
- rozbudowę o jedną kondygnację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 (SP 25),
- przebudowę nawierzchni dziedzińca przy posesji przy ul. Stanisławowskiej 46,
- przebudowę i remont elewacji robót budowlanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 przy ul. Horbaczewskiego,
- przebudowę sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Poznańskiej.
Rozpoczęto:
- przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowicka
/Kutnowska o blok sportowy wraz z łącznikiem (powstanie 9 dodatkowych klas,
powierzchnia przebudowy i rozbudowy 3 893 m²),
- rozpoczęto nadbudowa łącznika i części niskiej bloku sportowego o dwie kondygnacje
(11 dodatkowych klas) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Inflanckiej,
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rozpoczęto rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Kamieńskieg
o nowy obiekt dydaktyczny o powierzchni użytkowej 2 193 m² (powstanie 15
dodatkowy sal lekcyjnych),
- przygotowano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej
nr 80 przy ul. Polnej o nowy budynek (15 dodatkowych klas).
Poniesione w 2012 r. nakłady: 22 399 620 zł.
Zakończono budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Róży Wiatrów w zakresie II
etapu, w tym wybudowano:
- drugie skrzydło bloku szkolnego (12 sal lekcyjnych) z pomieszczeniami
towarzyszącymi,
- blok sportowy – odrębne skrzydło z możliwością funkcjonowania niezależnie od
szkoły, w tym sala wielofunkcyjna o pow. 1 415 m2 z funkcją auli, zaplecza sanitarno
- szatniowe dla dzieci i nauczycieli, sala do gimnastyki korekcyjnej,
- bibliotekę z odrębnym wejściem i z możliwością udostępniania po godzinach otwarcia
szkoły, oraz zagospodarowano teren tj. wybudowano boisko sportowe, bieżnię
i skocznię, razem nawierzchnie sportowe wyniosły 1 620 m²,
- zakończono rozbudowę o jedną kondygnację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
(SP 25), powstało 12 nowych sal lekcyjnych, świetlica i zaplecze socjalno-sanitarne,
powierzchnia rozbudowy wyniosła 1 190 m², zakończono przebudowę sieci
ciepłowniczej dla potrzeb rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul.
Kamieńskiego,
- zakończono adaptacja pomieszczeń po mieszkaniach służbowych na świetlicę
i bibliotekę (powierzchnia biblioteki wyniosła 114 m², powierzchnia świetlicy wyniosła
338 m²) dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej,
- zakończono przebudowę nawierzchni dziedzińca posesji przy ul. Stanisławowskiej 46,
o powierzchni 510 m² z kostki granitowej uzyskanej ze ZDiUM,
- zakończono roboty budowlane związane z przebudową i remontem trzech elewacji
(południowo-zachodniej, północno-zachodniej i północno-wschodniej) z wymianą
świetlików, stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
ul. Horbaczewskiego zakończono roboty budowlane związane z przebudową
sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Poznańskiej przebudowano pion dziewcząt i personelu wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz
pion chłopców - o powierzchni 130 m².
-

Budowa placu zabaw przy SP nr 84 przy ul. Świętokrzyskiej
Realizacja robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw.
W roku 2012 zrealizowano:
Roboty budowlane związane z budową placu zabaw.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 108 064 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Zakończono roboty budowlane związane z budową placu zabaw o powierzchni 485 m2 dla
dzieci z urządzeniami zabawowo – sprawnościowymi oraz elementami małej architektury.
Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli
Cel zadania: Budowa i rozbudowa budynków przedszkoli w celu zwiększenia bazy
dydaktycznej w mieście oraz poprawa stanu technicznego istniejących budynków w celu
ulepszenia warunków użytkowania i prawidłowego funkcjonowania placówek.
Przedszkole nr 35 przy ul. Komuny Paryskiej:
- rok 2012 dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w zakresie adaptacji
pomieszczeń,
pomieszczenia w budynku przy ul. Legionów 7 i 8 oraz Piłsudskiego 14 (P nr 30, ZSP nr
13 pl. Muzealny):
- rok 2012 dokumentacja projektowa i roboty budowlane w zakresie adaptacji
pomieszczeń na przedszkole,
Przedszkole nr 96 przy al. Pracy:
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- rok 2012 roboty budowlane,
Przedszkole przy ul. Semaforowej (osiedle Brochów):
- lata 2011-2012 dokumentacja projektowa,
- lata 2012-2013 roboty budowlane w zakresie budowy nowego przedszkola,
- przyłączenie 6 nowych obiektów przedszkoli modułowych wykonanych przez fundację
Familijny Wrocław do sieci wodno kanalizacyjnych i elektrycznych, budową ogrodzeń
oraz zagospodarowaniem dziedzińców.
Przedszkola modułowe powstały na terenie:
- SP nr 9 przy ul. Nyskiej,
- SP nr 95 przy ul. Starogajowej,
- SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej,
- SP nr 82 przy ul. Blacharskiej,
- SP nr 28 przy ul. Greckiej,
- Gimnazjum nr 2 przy ul. Gorlickiej
W roku 2012 wykonano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane.
W roku 2012 zrealizowano:
Zakończono:
- adaptacje pomieszczeń na 3 dodatkowe oddziały w Przedszkolu nr 35 przy
ul. Komuny Paryskiej oraz budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych,
- przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 7 i 8 oraz
Piłsudskiego 14 na potrzeby utworzenia 3 oddziałów przedszkola (powstało
przedszkole nr 30),
- przebudowę węzła żywienia w Przedszkolu nr 96 przy al. Pracy,
- wykonanie dla 6 nowych przedszkoli modułowych:
- budowy przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
- zagospodarowania 3 dziedzińców przedszkolnych,
- budowę ogrodzenia dla potrzeb 4 przedszkoli.
Rozpoczęto:
- budowę nowego 8 oddziałowego przedszkola przy ul. Semaforowej (osiedle Brochów)
wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, wjazd na teren przedszkola oraz
parking na 16 miejsc postojowych).
Poniesione w 2012 r. nakłady: 3 631 327 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Wybudowano i przebudowano:
- wykonano adaptację lokali usługowych w celu rozbudowy o 3 nowe oddziały
Przedszkola nr 35 przy ul. Komuny Paryskiej o powierzchni 550 m² oraz budowę
placu zabaw o powierzchni 380 m² wraz z wyposażeniem dla dzieci przedszkolnych,
- powstało nowe, 3-oddziałowe Przedszkole nr 30 (ZSP nr 13 pl. Muzealny) - wykonano
przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 7 i 8 oraz
Piłsudskiego 14.
Wykonano dla 6 nowych przedszkoli modułowych:
- SP nr 9 przy ul. Nyskiej (6 oddziałów, docelowo 8),
- SP nr 95 przy ul. Starogajowej (5 oddziałów),
- SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej (4 oddziały),
- SP nr 82 przy ul. Blacharskiej (4 oddziały),
- SP nr 28 przy ul. Greckiej (4 oddziały),
- Gimnazjum nr 2 przy ul. Gorlickiej (6 oddziałów, docelowo 8).
Wybudowanych przez fundację „Familijny Wrocław” przyłączy: wodociągowego,
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, zagospodarowania 3 dziedzińców przedszkolnych
(utwardzanie terenu, budowa chodników, placów manewrowych) i budowę ogrodzenia dla
potrzeb 4 przedszkoli. Wykonano przebudowę węzła żywienia o powierzchni 107,10 m² w
Przedszkolu nr 96 przy al. Pracy.
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Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów
Cel zadania: Budowa i rozbudowa budynków gimnazjów w celu zwiększenia bazy
dydaktycznej w mieście oraz poprawa stanu technicznego istniejących budynków w celu
ulepszenia warunków użytkowania i prawidłowego funkcjonowania placówek.
Lata realizacji:
Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej:
lata 2011-2012 roboty budowlane.
W roku 2012 realizowano:
zakończono przebudowę wnętrza budynku Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 623 239 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
zakończono roboty budowlane w budynku Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej
w zakresie przebudowy pomieszczeń piwnicy oraz I i II piętra wraz z wymianą instalacji
c.o. i wod.- kan. w całym budynku oraz wymianą parkietu w auli.
Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych
Cel zadania: Budowa i rozbudowa budynków szkół ponadgimnazjalnych w celu
zwiększenia bazy dydaktycznej w mieście oraz poprawa stanu technicznego istniejących
budynków w celu ulepszenia warunków użytkowania i prawidłowego funkcjonowania
placówek.
Lata realizacji:
Liceum Ogólnokształcącym nr XI przy ul. Spółdzielczej:
- lata 2011-2012 roboty budowlane,
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej:
- lata 2011-2012 roboty budowlane – I etap,
Zespól Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej:
- rok 2012 roboty budowlane w zakresie przebudowy dachu,
VII liceum Ogólnokształcące przy ul. Kruczej:
- lata 2012-2013 roboty budowlane w zakresie przebudowy dachu i elewacji.
W roku 2012 realizowano:
Zakończono:
- roboty budowlane w Liceum Ogólnokształcącym nr XI przy ul. Spółdzielczej w
zakresie przebudowy budynku głównego,
- roboty budowlane w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej w
zakresie przebudowy budynku warsztatów szkolnych wraz z łącznikiem
i zagospodarowaniem terenu – etap I,
- roboty budowlane w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej w zakresie
przebudowy i remontu dachów budynku głównego szkoły, bursy i auli wraz
z remontem części elewacji.
Rozpoczęto:
- Roboty budowlane w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kruczej w zakresie
remontu i przebudowy elewacji ceglanych w budynku głównego z częścią dachu
i kominów oraz remontu pokrycia dachowego budynku bloku sportowego i łącznika.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 13 310 528 zł.
Przebudowano:
- Liceum Ogólnokształcącym nr XI przy ul. Spółdzielczej w zakresie budynku głównego,
w tym wykonano:
- przebudowę pomieszczeń piwnicznych na salę klubową,
- przebudowę pomieszczeń na kawiarnie internetową,
- modernizację systemu odprowadzania ścieków w obiekcie,
- instalację elektryczną niskoprądową,
- przebudowę fragmentów korytarzy budynku szkolnego,
- powierzchnia przebudowy wyniosła 1 350 m².
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej w zakresie:
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-

przebudowy budynku warsztatów szkolnych (budynek C) wraz z łącznikiem (łącznik
z budynkiem B), powierzchnia przebudowanego budynku wyniosła 2 083 m²,
zagospodarowania terenu oraz wszystkich niezbędnych przyłączeń umożliwiających
funkcjonowanie obiektów,
wymiany instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej w zakresie przebudowy i remontu
dachów budynku głównego szkoły, bursy i auli wraz z remontem części elewacji
(powierzchnia przebudowanych dachów wyniosła 1 036 m²).

Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych
Cel zadania: Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych
w celu zwiększenia bazy sportowej w mieście oraz poprawy stanu technicznego
istniejących bloków sportowych w celu ulepszenia warunków użytkowania i prawidłowego
funkcjonowania.
Lata realizacji:
IV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Świstackiego:
- rok 2012 dokumentacja projektowa,
VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zaporoskiej:
- lata 2012-2013 dokumentacja projektowa.
Rozpoczęto prace projektowe:
- w zakresie przebudowy, rozbudowy i rewitalizacji bloku sportowego przy Liceum
Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Świstackiego,
- w zakresie rozbudowy o blok sportowy budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII
przy ul. Zaporoskiej 71 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturą towarzyszącą.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 101 637 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy
i rewitalizacji bloku sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy
ul. Świstackiego (powierzchnia przebudowy ok. 550 m²),
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy o blok sportowy
budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Zaporoskiej 71 we Wrocławiu
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą (powierzchnia
rozbudowy ok. 1 300 m²).
Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych
Cel zadania: Budowa i rozbudowa basenów w placówkach oświatowych w celu
zwiększenia bazy basenowej w mieście oraz poprawy stanu technicznego basenów,
ulepszenia ich warunków użytkowania i prawidłowego funkcjonowania.
Lata realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 46 przy ul. Ścinawskiej:
- lata 2011-2012 roboty budowlane.
W roku 2012 realizowano:
- przebudowę basenu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Szkole Podstawowej
nr 64 przy ul. Ścinawskiej.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 3 967 375 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- zakończono przebudowę basenu wraz z trzykondygnacyjnym zapleczem w Szkole
Podstawowej przy ul. Ścinawskiej (powierzchnia przebudowy wyniosła 1 670 m²).
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Nazwa zadania:
Przebudowa ogrodzenia żłobka oraz budowa nawierzchni i zakup wyposażenia placu
zabaw oraz zakup wyposażenia dla powstającego żłobka dla 30 dzieci, w tym
niepełnosprawnych, położonego przy ul. Pabianickiej 2 we Wrocławiu.
Cel zadania:
Celem zadania jest utworzenie dla potrzeb żłobka - przygotowanego dla 30 dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych - przy ul. Pabianickiej, placu zabaw wraz z wyposażeniem oraz
przebudowę i remont ogrodzenia.
Lata realizacji: 2012
W roku 2012 realizowano:
- W ramach zadania dla powstającego żłobka dla 30 dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych, wybudowano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw, zakupiono
i zamontowano urządzenia zabawowe, zakupiono i zamontowano ogrodzenie
systemowe wewnętrzne oraz bramkę wejściową, wyremontowano ogrodzenie
zewnętrzne wokół budynku.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 170 117 zł.
Zadanie realizowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „MALUCH 2012” – dofinansowanie z budżetu państwa
w kwocie 133 000 zł, ze środków Gminy w kwocie 15 117 zł, środki Partnera –
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne - Usługowe "abor" Adam Borberg w kwocie
22 000 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
W wyniku przeprowadzonych prac wybudowano dla potrzeb żłobka nawierzchnię
bezpieczną placu zabaw z EPDM wraz z podbudową, zakupiono i zamontowano
urządzenia zabawowe (8 sz.), zakupiono i zamontowano ogrodzenie systemowe
wewnętrzne oraz bramkę wejściową, wyremontowano ogrodzenie zewnętrzne wokół
budynku (ok. 280 m). Powstały żłobek prowadzony przez Partnera wyłonionego w drodze
konkursu przez Gminę Wrocław tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne - Usługowe
"abor" Adam Borberg, zapewni opiekę dla 30 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych we Wrocławiu.
Adaptacja pomieszczeń oraz prace wykończeniowe i zakup wyposażenia w celu
utworzenia żłobka dla 30 dzieci przy ul. Pionierów 6
Cel zadania: Celem realizacji zadania jest utworzenie 30 nowych miejsc dla dzieci od 20
tygodnia do 3 roku życia, w zaadaptowanej na potrzeby żłobka nieruchomości przy
ul. Pionierów 6 we Wrocławiu.
Lata realizacji: 2012
W roku 2012 realizowano:
W ramach zadania wykonano dla potrzeb powstającego żłobka dla 30 dzieci adaptację
istniejących pomieszczeń w lokalu usługowym w parterze budynku wielorodzinnego przy
ul. Pionierów 6, w tym: wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne,
sanitarne i wodociągowe oraz prace wykończeniowe.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 113 160 zł.
Zadanie realizowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „MALUCH 2012” – dofinansowanie z budżetu państwa
w kwocie 54 000 zł, Środki Partnera - Fundacja Bajkowy Świat Agata Pacholska
prowadzącą żłobek - w kwocie 59 160 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
W wyniku przeprowadzonej adaptacji pomieszczeń przy ul. Pionierów 6 (o powierzchni
154 m²) powstał żłobek zapewniający opiekę dla 30 dzieci do 3 roku życia zamieszkałych

537

we Wrocławiu prowadzony przez Partnera wyłonionego w drodze konkursu przez Gminę
Wrocław tj. Fundację „Bajkowy Świat”.
•

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONANYCH PRZEZ ZCK

Kwoty realizacji zadań inwestycyjnych podane w wysokości brutto (z podatkiem VAT)
Określenie zadania
inwestycyjnego

Wielkość (ilość)

Koszt realizacji
zł brutto

Rozbudowa Cmentarza
Komunalnego Oddział Psie Pole

113 438,48m2

9 094 660,29

Rezerwowe zasilanie biura
Cmentarza Komunalnego
Oddział GRABISZYN

1 kpl

61 500,00

Budowa pieca kremacyjnego nr
3 (wraz z przystosowaniem
pomieszczenia krematorium
oraz montażem klimatyzatorów)

1 kpl.

115 693,42

ZADANIA
BIURA
SPÓJNOŚCI/ISPA

FUNDUSZU

W

Skutki realizacji zadań
Rozbudowa cmentarza zapewnia nowe
miejsca pochówków na następne lata
Zapewnienie możliwości pracy biura
cmentarza podczas przerw w dostawie
energii elektrycznej
Umożliwienie wzrostu ilości
przeprowadzanych kremacji
Koszt realizacji nie obejmuje wartości
pieca kremacyjnego, który zostanie
zakończony w 2013 r. i jest ujęty w
planie 2013 r. jako środki
niewygasające

RAMACH

PROJEKTÓW

FUNDUSZU

Realizacja zadań w ramach Projektu nr 2000/PL/16/P/PE/018 „Gospodarka
odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I”
Rekultywacja
składowiska
odpadów
Maślice
–
2000/PL/16/P/PE/018-W1 i 2000/PL/16/P/PE/018-W2)

(Kontrakty

nr

Cel zadania: zminimalizowanie zagrożenia dla środowiska i zdrowia mieszkańców ze
strony składowiska odpadów Maślice
Lata realizacji: 2003-2013
W roku 2012: Biuro nadzorowało trwający okres gwarancyjny dla robót zaległych
wykonanych na zrekultywowanym składowisku odpadów Maślice. W związku z tym w
2012r. przeprowadzono przeglądy tych robót. Usterki stwierdzone podczas przeglądów
zostały usunięte przez Wykonawcę. Termin zakończenia okresu gwarancyjnego i
ostatecznego rozliczenia robót zaległych mija w sierpniu 2013 r.
W czerwcu 2012 r. przygotowano dokumenty stanowiące podstawę do zgłoszenia wobec
Wykonawcy Kontraktu W1 dodatkowej wierzytelności pieniężnej obejmującej koszty
wynikające ze zlecenia pozostałych do wykonania robót innemu wykonawcy oraz kosztów
poniesionych w związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą.
W 2012 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.
Osiągnięto następujące efekty: wraz z wykonaniem zadania osiągnięty został efekt
ekologiczny Projektu przewidywany w „Porozumieniu o realizacji”- rekultywacja 11.64 ha
terenu składowiska.
Budowa
kompostowni
2000/PL/16/P/PE/018-W3)

odpadów

zielonych

–

(Kontrakt

nr

Cel zadania:
- wdrożenie programu gospodarki odpadami zmierzającego do zmniejszenia ilości
odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania;
- postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.
Lata realizacji: 2008-2017
W roku 2012:
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nadzorowano wykonanie robót naprawczych polegających na usunięciu wad
stwierdzonych w wykonaniu posadzki w budynku wielofunkcyjnym na terenie
Kompostowni.
W szczególności:
- w styczniu 2012 r. podpisana została umowa na „Wykonanie robót naprawczych
obejmujących naprawę posadzki w budynku wielofunkcyjnym, zlokalizowanym na
terenie obiektu Kompostownia Odpadów Zielonych”.
- W kwietniu 2012 r. roboty te zostały wykonane i odebrane, co zostało potwierdzone
Protokołem końcowego odbioru robót. Okres gwarancyjny dla tych robót trwa do
kwietnia 2017 r., a w 2012 r. przeprowadzono pierwszy przegląd gwarancyjny.
- W 2012 r. przeprowadzono dwa przeglądy gwarancyjne dla robót naprawczych
wykonanych w 2011 r. obejmujących wykonanie pokrycia dachu budynku
wielofunkcyjnego Kompostowni Odpadów Zielonych. Okres gwarancyjny dla tych
robót trwa do listopada 2016 r.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 988,8 tys. zł.
Osiągnięto następujące efekty:
- uruchomienie obiektu Kompostowni przyczyniło się do wzmocnienia systemu
gospodarki odpadami Miasta, oraz spełnienia wymagań dyrektyw unijnych w zakresie
odpadów biodegradowalnych.
W 2012 r. przygotowano wieloaspektową analizę oraz komplet dokumentów dotyczących:
- sporu sądowego z Wykonawcą Kompostowni (o zapłatę za usunięcie wad i naliczenie
kar),
- rozliczenia końcowego inwestycji.
W pod koniec 2012 r. Biuro zostało poinformowane o zmianie operatora Kompostowni
Odpadów Zielonych w stosunku do założeń przyjętych w tym zakresie we Wniosku
Aplikacyjnym z 2007 r.
-

Realizacja zadań w ramach Projektu 019 „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”
Nazwa zadania: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Stabłowice (Kontrakt nr
2000/PL/16/P/PE/019-03.1)
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG oraz dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE, 75/440/EWG
i 80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Wrocławia, a także wykonanie pozostałej infrastruktury na osiedlu.
Lata realizacji: 2004-2012
W roku 2012:
- Sprawowano nadzór ogólny nad pracami Wykonawcy w okresie gwarancji dla II i V
etapu inwestycji oraz Inżyniera Kontraktu. Ponieważ Wykonawca nie usunął części
usterek, do których naprawy jest kontraktowo zobowiązany, podejmowano działania
zmierzające do prawidłowego zakończenia kontraktu. Współpracowano przy tym z
pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Miasta,
- Załatwiane były sprawy zgłaszane przez mieszkańców osiedla, a także prowadzono
uzgodnienia z developerami związane z tą inwestycją,
- W ramach zadania zrealizowano:
- kanalizację sanitarną – 30 678,62 m,
- przepompownie ścieków sanitarnych - 2,
- kanalizację deszczową – 15 964,00 m,
- wodociąg – 16 919,11 m,
- odtworzono/wybudowano drogi wraz z oświetleniem ulicznym – 183 489,31 m².
Z uwagi na nie wypełnienienie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Kontraktu
(nie została usunięta część usterek w robotach z etapu II i V ujawniona w okresie
gwarancyjnym) Miasto wystąpiło do Gwarantów: Banku Zachodniego WBK S.A. oraz
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z żądaniem wypłaty środków
z gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji na kwoty zatrzymane.
Obecnie prowadzony jest spór sądowy z Syndykiem masy upadłości Hydrobudowa Polska
S.A. w sprawie odmowy wypłaty kwot należnych z udzielonych gwarancji Miastu Wrocław
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przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Przygotowywano
materiały w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.
W 2012 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.
Osiągnięto następujące efekty: Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego. Dzięki
budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej poprawiło się bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców terenów objętych kontraktem (zwiększenie liczby osób objętych dostawą
wody, zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, likwidacja szamb i podłączenie nieruchomości
do kanalizacji miejskiej). Poprawiła się również jakość życia mieszkańców poprzez
budowę kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia ulicznego. Uzbrojenie i
zagospodarowanie
terenów osiedla stworzyło korzystne warunki do rozwoju
budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz usługowego tej części Miasta. Budowa dróg na
osiedlu, w ramach zadania,
przyczyniła się do
poprawy warunków komunikacji
miejskiej.
„Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki” - (Kontrakt nr
2000/PL/16/P/PE/019-03.2
i
nr
2000/PL/16/P/PE/019-03.2.2)
oraz
„Wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz drogi wraz z odwodnieniem i
oświetleniem w sięgaczu ulicy Kieleckiej od nr 16 do nr 16f we Wrocławiu” nr
25/03.2.2/3/10
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG oraz dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE, 75/440/EWG i
80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Wrocławia, a także wykonanie pozostałej infrastruktury na osiedlu.
Lata realizacji: 2006-2014
W roku 2012:
Odbywały się przeglądy gwarancyjne dla Kontraktów nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.2.2
oraz 25/03.2.2/3/10. Podczas przeglądów dokonywano sprawdzania usunięcia usterek
oraz wydawano zaktualizowane Listy Usterek. Stwierdzono, że Wykonawca robót usunął
usterki dla kontraktu nr 25/03.2.2/3/10, nie usunięte zostały w wyznaczonym terminie
wszystkie usterki wykazane w przeglądach gwarancyjnych dla kontraktu 03.2.2. Nie
usunięcie usterek było podstawą do obciążenia Wykonawcy robót karami umownymi.
Sprawowano nadzór ogólny nad pracami wykonawców oraz Inżyniera Kontraktu.
Współpracowano z MPWiK, ZDiUM, ZZM i innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta w
sprawie ujawnionych usterek w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. Załatwiano
sprawy zgłaszane przez mieszkańców osiedla, Radę Osiedla, developerów i innych
inwestorów. Rozpatrywano wnioski mieszkańców związane z umożliwieniem przyłączenia
się do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z zajęciem pasa drogowego.
W ramach zadania zrealizowano: kanalizację sanitarną – 21 479,39 m, przepompownie
ścieków sanitarnych – 3, kanalizację deszczową wraz z separatorami i osadnikami –
13 528,28 m, wodociąg – 16 546,30 m oraz odtworzono/wybudowano drogi wraz
z oświetleniem ulicznym – 113 022,30 m².
Trwa spór sądowy z Syndykiem masy upadłości „Hydrobudowa-Wrocław” o zapłatę
należności za pobraną przez Gminę gwarancję należytego wykonania umowy i roboty
budowlane wykonane na osiedlu Złotniki we Wrocławiu, w ramach Kontraktu nr
2000/PL/16/P/PE/019-03.2 „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki”.
W 2012 r. trwał spór arbitrażowy o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy
Kontraktu nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.2.2 (poza kontraktowego). Wielokrotnie
przeprowadzano szczegółowe analizy zasadności poszczególnych roszczeń Wykonawcy –
analizy rzeczowe, prawne i finansowe. Pracownicy BFS czynnie uczestniczyli w
rozprawach sądowych. Wyrok Sądu Arbitrażowego z maja 2012 r. uzyskał klauzulę
wykonalności, a naliczone kary umowne zostały przez Miasto potrącone z należności
przysługującej Wykonawcy. Miasto, w celu uzyskania kwot przysługujących mu z tytułu
naliczonych kar umownych, wystąpiło do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.
Uzyskano również dwa postanowienia sądu o zakazie wszczynania i prowadzenia
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postępowań egzekucyjnych wynikających z klauzuli wykonalności dla wyroku Sądu
Arbitrażowego.
W 2012 r. wykonawca dwukrotnie kierował wyrok Sądu Arbitrażowego do egzekucji
komorniczej pomimo braku podstawy do wszczynania tych czynności. Biuro prowadziło
korespondencję z Komornikami w związku z otrzymywanymi tytułami egzekucyjnymi,
przekazując im kopie postanowień Sądu Okręgowego we Wrocławiu, co skutkowało
umorzeniem egzekucji komorniczych.
W 2012 r. nie zakończył się spór sądowy – kontynuacja sporu z 2011 r. - wytoczony
Gminie Wrocław oraz trzem Konsorcjantom Kontraktu 03.2, przez podwykonawcę
jednego z konsorcjantów, o zapłatę należności. Wielokrotnie przeprowadzano
szczegółowe analizy zasadności poszczególnych roszczeń Wykonawcy – analizy rzeczowe,
prawne i finansowe. Pracownicy BFS czynnie uczestniczyli w rozprawach sądowych.
Kwota żądana przez Wykonawcę została zabezpieczona w depozycie sądowym przez
Komornika w Zielonej Górze z faktury głównego Wykonawcy.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 10 190,4 tys. zł.
Osiągnięto następujące efekty: Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego. Dzięki
budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej poprawiło się bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców terenów objętych kontraktem (zwiększenie liczby osób objętych dostawą
wody, zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, likwidacja szamb i podłączenie nieruchomości
do kanalizacji miejskiej). Poprawiła się również jakość życia mieszkańców poprzez
budowę kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia ulicznego. Uzbrojenie i
zagospodarowanie terenów osiedla stworzyło korzystne warunki do rozwoju budownictwa
jedno i wielorodzinnego, usługowego oraz obiektów użyteczności publicznej tej części
Miasta. Budowa dróg na osiedlu, w ramach zadania, przyczyniła się do poprawy
warunków komunikacji miejskiej.
„Rozbudowa
kanalizacji
osiedla
2000/PL/16/P/PE/019-03.4)

–

Oporów

II”

(Kontrakt

nr

Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG oraz dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE, 75/440/EWG i
80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Wrocławia, a wykonanie pozostałej infrastruktury na osiedlu.
Lata realizacji: 2006 – 2012
W roku 2012:
- Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Wypełnienia Gwarancji. Wykonawca
poświadczył ostateczną kwotę Kontraktu. Inżynier Kontraktu wydał Końcowe
Świadectwo Płatności. Sprawowano nadzór ogólny nad pracą Inżyniera Kontraktu.
Załatwiano sprawy zgłaszane przez mieszkańców osiedla, Radę Osiedla.
W ramach zadania zrealizowano:
- kanalizację sanitarną – 16 674,52 m, kanalizację deszczową wraz z separatorami i
osadnikami– 10 157,96 m, wodociąg – 9 857,27 m oraz odtworzono /wybudowano
drogi wraz z oświetleniem ulicznym – 132 942,59 m2.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 8,6 tys. zł.
Osiągnięto następujące efekty: Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego. Dzięki
budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej poprawiło się bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców terenów objętych kontraktem (zwiększenie liczby osób objętych dostawą
wody, zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, likwidacja szamb i podłączenie nieruchomości
do kanalizacji miejskiej). Poprawiła się również jakość życia mieszkańców poprzez
budowę kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia ulicznego. Uzbrojenie i
zagospodarowanie terenów osiedla stworzyło korzystne warunki do rozwoju budownictwa
jedno i wielorodzinnego oraz usługowego (powstały nowe osiedla mieszkaniowe w
zabudowie szeregowej i wielorodzinnej) tej części Miasta. Budowa dróg na osiedlu, w
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ramach zadania, przyczyniła się do poprawy warunków komunikacji miejskiej – dojść do
szkoły, zatok autobusowych, budowy sygnalizacji świetlnej, budowa ścieżek rowerowych.
„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w części ul. E.K.
Maleczyńskich we Wrocławiu” (Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.4.1)
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG oraz dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE, 75/440/EWG i
80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Wrocławia, a także wykonanie pozostałej infrastruktury na osiedlu.
Lata realizacji: 2010-2014
W roku 2012:
- odbywały się przeglądy gwarancyjne zgodnie z postanowieniami Kontraktu, podczas
których dokonano sprawdzenia usunięcia usterek oraz wydano zaktualizowane Listy
Usterek.Usterki wykazane w przeglądach gwarancyjnych były usuwane przez
Wykonawcę.
W ramach zadania zrealizowano:
- kanalizację sanitarną - 235,72 m,
- kanalizację deszczową - 195,44 m,
- wodociąg - 227,53 m
- wybudowano nową drogę wraz z oświetleniem ulicznym – 2 208,20 m2.
Prowadzono monitoring korespondencji pomiędzy Starostwem Powiatowym w Oleśnicy,
Wojewodą Dolnośląskim i właścicielami nieruchomości w sprawie ustalenia wysokości
odszkodowania za nieruchomości gruntowe, na którym Miasto wybudowało drogę wraz
z uzbrojeniem.
W 2012 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.
Osiągnięto następujące efekty: Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego. Dzięki
budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej poprawiło się bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców terenu objętego kontraktem (zwiększenie liczby osób objętych dostawą
wody, zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podłączenie nieruchomości do kanalizacji
miejskiej). Poprawiła się również jakość życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji
deszczowej, dróg i oświetlenia ulicznego. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu
stworzyło korzystne warunki do rozwoju budownictwa jednorodzinnego tej części osiedla.
Rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn - (Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/01903.5)
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG oraz dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE, 75/440/EWG
i 80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Wrocławia, a także wykonanie pozostałej infrastruktury na osiedlu.
Lata realizacji: 2007-2013
W roku 2012:
- Odbywały się przeglądy gwarancyjne zgodnie z postanowieniami Kontraktu, podczas
których dokonywano sprawdzenia usunięcia usterek oraz wydawano zaktualizowane
Listy Usterek. Usterki wykazane w przeglądach gwarancyjnych były sukcesywnie
usuwane przez Wykonawcę.
Sprawowano nadzór ogólny nad pracą Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.
Współpracowano z MPWiK, ZDiUM i innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta
w sprawie ujawnionych usterek w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. Załatwiano
sprawy zgłaszane przez mieszkańców osiedla, developerów i innych inwestorów.
Rozpatrywano wnioski w sprawie wejść w pas drogowy celem budowy infrastruktury do
istniejących i nowo wznoszonych obiektów.
W ramach zadania zrealizowano:
- kanalizację sanitarną – 24 134,32 m,
- przepompownię ścieków sanitarnych – 1,
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kanalizację deszczową wraz z separatorem – 11 585,59 m,
wodociąg – 15 595,17 m,
odtworzono/wybudowano drogi wraz z oświetleniem ulicznym – 133 868,55 m2.

W 2012 r. trwało postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności wyroku sądu
arbitrażowego oraz w przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
w związku ze sporem jaki powstał na tle realizacji Kontraktu nr 2000/PL/16/P/PE/01903.5. Spór został wytoczony przez Wykonawcę w 2010 roku w związku z naliczeniem kar
umownych za nieterminowe zakończenie I etapu Kontraktu. Przygotowywano materiały
w związku z toczącymi się postępowaniami. Wielokrotnie przeprowadzano szczegółowe
analizy rzeczowe, prawne i finansowe. Pracownicy BFS czynnie uczestniczyli
w rozprawach sądowych.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 33 800 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego. Dzięki
budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej poprawiło się bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców terenów objętych kontraktem (zwiększenie liczby osób objętych dostawą
wody, zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, likwidacja szamb i podłączenie nieruchomości
do kanalizacji miejskiej). Poprawiła się również jakość życia mieszkańców poprzez
budowę
kanalizacji
deszczowej,
dróg
i
oświetlenia
ulicznego.
Uzbrojenie
i zagospodarowanie terenów osiedla stworzyło korzystne warunki do rozwoju
budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz usługowego tej części Miasta. Budowa dróg
i małej architektury (przystanki autobusowe) na osiedlu, w ramach zadania, przyczyniła
się do poprawy warunków komunikacji miejskiej. Bezpieczne stały się także dojścia do
szkół i przedszkoli, wyznaczone zostały nowe ścieżki rowerowe.
Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – etap II (Wojszyce i Partynice,
Krzyki Południe, Klecina) - (Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.6)
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG oraz dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE, 75/440/EWG
i 80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Wrocławia, a także wykonanie pozostałej infrastruktury na osiedlu.
Lata realizacji: 2006-2012
W roku 2012:
- Wykonawca usunął usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym.
- Sprawowano nadzór ogólny nad pracą Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcą.
Współpracowano z MPWiK, ZDiUM i innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta
w sprawie ujawnionych usterek. Załatwiano sprawy zgłaszane przez mieszkańców
osiedla i innych inwestorów.
W ramach zadania zrealizowano:
- kanalizację sanitarną – 19 851,20 m,
- przepompownię ścieków sanitarnych – 1,
- kanalizację deszczową wraz z separatorami i osadnikami – 10 649,26 m,
- wodociąg – 11 747,50 m
- odtworzono/wybudowano drogi wraz z oświetleniem ulicznym – 115 396,89 m2.
W 2012 r. trwało postępowanie arbitrażowe przed Sądem Arbitrażowym przy ICC
w związku z roszczeniem Wykonawcy dotyczącym przedłużenia czasu wykonania
i szerokości wykopów. Biuro przygotowywało materiały w związku z toczącym się
postępowaniem arbitrażowym, dokonano również weryfikacji wyników analiz biegłego
sądowego dotyczących kosztów ponoszonych przez wykonawcę zadania w okresie
przedłużenia czasu na ukończenie. Wyniki analiz porównywano z zapisami Kontraktu,
kosztami wskazanymi przez Wykonawcę Robót i ujętymi przez biegłego. Weryfikacja
wykazała rozbieżności w zakresie kosztów poniesionych przez Wykonawcę, a ujętych
w analizach biegłego, na korzyść Gminy. Postępowanie nie zakończyło się w roku
sprawozdawczym.

543

Poniesione w 2012 r. nakłady: 42 200 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego. Dzięki
budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej poprawiło się bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców terenów objętych kontraktem (zwiększenie liczby osób objętych dostawą
wody, zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, likwidacja szamb i podłączenie nieruchomości
do kanalizacji miejskiej). Poprawiła się również jakość życia mieszkańców poprzez
budowę
kanalizacji
deszczowej,
dróg
i
oświetlenia
ulicznego.
Uzbrojenie
i zagospodarowanie
terenów osiedla stworzyło korzystne warunki do rozwoju
budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz usługowego tej części Miasta. Budowa dróg na
osiedlu, w ramach zadania,
przyczyniła się do
poprawy warunków komunikacji
miejskiej.
Rozbudowa kanalizacji osiedlowej – etap III (Brochów, Jagodno) - (Kontrakt nr
2000/PL/16/P/PE/019-03.7)
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG oraz dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE, 75/440/EWG
i 80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Wrocławia, a wykonanie pozostałej infrastruktury na osiedlu.
Lata realizacji: 2007-2014
W roku 2012:
- Odbywały się przeglądy gwarancyjne zgodnie z postanowieniami Kontraktu, podczas
których dokonano sprawdzenia usunięcia usterek oraz wydano zaktualizowane Listy
Usterek. Usterki wykazane w przeglądach gwarancyjnych były usuwane przez
Wykonawcę.
- Sprawowano nadzór ogólny nad pracą Inżyniera Kontraktu. Współpracowano
z MPWiK, ZDiUM ZZM, Strażą Miejską Referatu Ochrony Środowiska i Wydziałem
Środowiska i Rolnictwa w sprawie ujawnionych usterek w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego. Załatwiano sprawy zgłaszane przez mieszkańców osiedla, Radę
Osiedla, developerów, wspólnot mieszkaniowych i innych inwestorów.
W ramach zadania zrealizowano:
- kanalizację sanitarną – 14 877,16 m,
- przepompownię ścieków sanitarnych – 1,
- kanalizację deszczową wraz z separatorami i osadnikami – 5 501,64 m,
- przepompownię wód drenażowych – 1,
- wodociąg – 10 792,16 m,
- odtworzono/wybudowano drogi wraz z oświetleniem ulicznym – 58 132,47 m2.
W 2012 r. trwało postępowanie sądowe w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przeciwko
Gminie Wrocław w przedmiocie sporu z Syndykiem masy upadłościowej Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „STALMONT” sp. z o.o. we Wrocławiu o zapłatę za
roboty związane z usunięciem usterki kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Sygnałowej.
Przygotowywano materiały w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 700 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego. Dzięki
budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej poprawiło się bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców terenów objętych kontraktem (zwiększenie liczby osób objętych dostawą
wody, zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, likwidacja szamb i podłączenie nieruchomości
do kanalizacji miejskiej). Poprawiła się również jakość życia mieszkańców poprzez
budowę
kanalizacji
deszczowej,
dróg
i
oświetlenia
ulicznego.
Uzbrojenie
i zagospodarowanie terenów osiedla stworzyło korzystne warunki budownictwa
mieszkaniowego o niskiej zabudowie (jednorodzinne i wielorodzinne), budowę obiektów
użyteczności publicznej na osiedlu Jagodno oraz budownictwa o niskiej i średniej
zabudowie, budowie obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Brochów (w tym na
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terenach, których właścicielem jest Miasto Wrocław). Budowa dróg na osiedlu, w ramach
zadania, przyczyniła się do poprawy warunków komunikacji miejskiej.
Pozostałe umowy związane z projektem 019 „Poprawa jakości wody we
Wrocławiu”
„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kunickiego na działce nr 1, 29-AM
18, dz. nr 15 AM 26 obręb Muchobór Wielki oraz przebudowę kanału
sanitarnego w łączniku ulic Kunickiego i Słonimskiej na działkach nr 28/7,29 AM
18, obręb Muchobór Wielki we Wrocławiu.”
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wrocławia.
Lata realizacji: 2011-2014
W roku 2012:
- zakończono roboty na Kontrakcie;
- wybudowaną infrastrukturę przekazano użytkownikom do eksploatacji;
- rozpoczął się okres gwarancyjny.
W ramach Kontraktu wykonano:
- kanalizację sanitarną - 47,00 m;
- W okresie sprawozdawczym w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych
wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zawarto z nim umowę. Wykonano 47 m
kanalizacji sanitarnej wraz odtworzeniem nawierzchni.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 411 800 zł.
Osiągnięto następujące efekty: dzięki inwestycji polegającej na budowie kanalizacji
sanitarnej poprawiły się warunki sanitarne dla mieszkańców zamieszkujących tereny
objęte kontraktem. Umożliwiono podłączenie budynków wielorodzinnych do sieci
kanalizacyjnej oraz poprawiono sprawność układu kanalizacyjnego w rejonie ulic
Kunickiego i Słonimskiej.
Projekt przyczynił się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,
ochrony zdrowia ludzkiego. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców terenów objętych
kontraktem (zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, likwidacja szamb i podłączenie nieruchomości
do kanalizacji miejskiej).
„Rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn” (ul. Pawia i Parafialna) - Kontrakt nr
2000/PL/16/P/PE/019-03.5.1
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wrocławia.
Lata realizacji: 2010-2014
W roku 2012:
- odbywały się przeglądy gwarancyjne zgodnie z postanowieniami Kontraktu, które nie
wykazały usterek.
W ramach zadania zrealizowano:
- kanalizację deszczową - 421,32 m,
- odtworzono nawierzchnię - 499,40 m2.
W 2012 r. zakończył się spór pomiędzy podwykonawcą robót budowlanych: Wrocławskie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI EKO sp. z o.o. a Gminą Wrocław.
W listopadzie 2012 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie z powództwa
podwykonawcy
robot
budowlanych:
Wrocławskiego
Przedsiębiorstwa
Robót
Inżynieryjnych „WPRI-EKO” sp. z o.o. przeciwko Gminie Wrocław o zapłatę za wykonane
dodatkowe roboty budowlane. Przygotowywano materiały w związku z toczącym się
postępowaniem sądowym.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 195 700 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Dzięki inwestycji polegającej na budowie kanalizacji
deszczowej i wpięciem posesji do tej kanalizacji poprawiły się warunki sanitarne
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mieszkańców na terenie objętym kontraktem. Projekt przyczynił się do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego i umożliwił
budowę dalszej części kanału deszczowego na tej ulicy.
„Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Orawskiej we Wrocławiu” Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.5.2
Cel zadania: Dostosowanie do dyrektyw dotyczących wody pitnej 98/63/WE,
75/440/EWG i 80/778/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie
Miasta Wrocławia.
Lata realizacji: 2010-2014
W roku 2012:
- odbywały się przeglądy gwarancyjne zgodnie z postanowieniami Kontraktu, które nie
wykazały usterek.
- w ramach Kontraktu wykonano wodociąg o długości 43,70 m.
W 2012 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.
Osiągnięto następujące efekty: Dzięki inwestycji polegającej na budowie wodociągu
poprawiły się warunki sanitarne mieszkańców terenów objętych kontraktem. Projekt
przyczynił się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony
zdrowia ludzkiego.
„Przebudowa przepustu na rowie S 31 zlokalizowanego w ciągu ulicy Obrońców
Poczty Gdańskiej wraz z korektą trasy sieci w jego obrębie” - Kontrakt
nr 2000PL16PPE019-03.5.3
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wrocławia.
Lata realizacji: 2011-2014
W roku 2012:
- w okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane i zgłoszono zakończenie
robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 562 700 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Dzięki przebudowie przepustu stworzone zostały warunki
dla realizacji planowanej inwestycji polegającej na zarurowaniu rowu S31 w ul. Ułańskiej.
Projekt przyczynił się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,
ochrony zdrowia ludzkiego.
„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 od studni S56
do studni S57 w ulicy Ułańskiej oraz wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej
DN 200 od studni S57 do studni S58 zlokalizowanego w obrębie przepustu w
ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej” - Kontrakt nr 9/03.5.3/12
Cel zadania: Dostosowanie do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
91/271/EWG poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wrocławia.
Lata realizacji: 2012-2014
W roku 2012:
- w okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane i zgłoszono zakończenie
robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 68 800 zł.
Osiągnięto następujące efekty: Dzięki inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej poprawiły się warunki sanitarne mieszkańców terenów objętych kontraktem.
Projekt przyczynił się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,
ochrony zdrowia ludzkiego.
W ramach realizacji Projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” w 2012 r.
prowadzono sprawy związane z przygotowaniem aportu do MPWiK.
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Ponadto w listopadzie 2012 r. zlecono wykonanie opinii ewaluacyjnej nt. analizy
możliwości i skutków innego, niż opisany w dokumentach programowych Projektu
„Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, sposobu przekazania wytworzonego majątku
wodociągowo-kanalizacyjnego, spełniającego warunki Art. 8 Memorandum Finansowego z
dnia 14 marca 2001 r. odnośnie zachowania trwałości Projektu.
W 2012 r. dokonano rozliczenia i przekazania użytkownikom części majątku
wybudowanego w ramach projektu na zadaniach: Złotniki (w zakresie kanalizacji
deszczowej i odwodnienia ulic), Pawia, Parafialna (w zakresie kanalizacji deszczowej),
Brochów – umowy dodatkowe (w zakresie kanalizacji deszczowej oraz dróg
z infrastrukturą i oświetleniem), Maleczyńskich (w zakresie kanalizacji deszczowej oraz
dróg z infrastrukturą i oświetleniem).
Ponadto przystąpiono do końcowej analizy kosztów na poszczególnych zadaniach
inwestycyjnych pod kątem rozliczenia całości kosztów związanych z projektem, kosztów
tzw. okołoprojektowych oraz kosztów, które nie były uwzględniane do ustalenia wartości
początkowej środków trwałych.
W 2012 r. zostało wszczęte postępowanie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu
w związku z roszczeniem Inżyniera Kontraktu firmy Egis Poland sp. z o.o. w Warszawie
o zapłatę wynagrodzenia za czynności Inżyniera na Kontrakcie 2000/PL/16/P/PE/01903.2 „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki”. W związku z toczącym się
postępowaniem, przeanalizowano roszczenia, przygotowano materiały i dowody
niezbędne do wszczętego procesu oraz opracowano i złożono w Sądzie odpowiedź na
pozew.
Prowadzono prace nad wykazaniem osiągnięcia efektu ekologicznego i efektu rzeczowego
Projektu 019. W 2012 r. podejmowane były działania związane z aktualizacją obiektów
mieszkalnych nowowybudowanych podłączonych do sieci kanalizacyjnej, wybudowanej
w ramach projektu. Prowadzono również monitoring inwestycji planowanych do oddania
do użytku do końca 2012 r. Na bieżąco aktualizowano posesje podłączone do miejskiej
sieci kanalizacyjnej. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zamieszczane były
informacje dotyczące promocji projektu.

REMONTY I EKSPOATACJA
Plan Eksploatacji
W roku 2012 opracowano kolejną edycję Planu Eksploatacji. Celem opracowania jest
zebranie danych i przedstawienie zaplanowanych na 2012 r. prac eksploatacyjnych
i remontowych, które będą realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Dla
pełniejszego efektu działań eksploatacyjnych dokument uzupełniono o istotne informacje
i dane Zarządu Zasobu Komunalnego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczące
utrzymania terenów zewnętrznych.
Podstawą prawną opracowania Planu Eksploatacji w roku 2012 było zarządzenie
Prezydenta nr 3529/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. „w sprawie opracowania
i monitorowania Planu Eksploatacji Miasta na rok 2012”
Od 2008 r. Plan Eksploatacji Miasta sporządzany jest corocznie. W trakcie roku
prowadzony jest bieżący monitoring planu. Jednostki odpowiedzialne za realizację planu
prowadzą karty monitoringowe, które przedkładane w Wydziale Inżynierii Miejskiej
stanowią podstawę do sporządzenia i przedstawienia sprawozdań z realizacji zadań
eksploatacyjnych we Wrocławiu.
Obszary eksploatacji, które w roku 2012 poddane zostały monitoringowi Planu
Eksploatacji:
•
•

Roboty drogowe (remonty cząstkowe):
- drogi, chodniki - 2 423 km dróg o powierzchni 18,5 mln m2,
- ścieżki rowerowe - 197,88 km ścieżek rowerowych,
Remonty obiektów inżynierskich.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Utrzymanie obiektów inżynierskich:
- mosty - 105,
- wiadukty - 26,
- estakady – 16,
- kładki - 34,
- przepusty - 2500,
- przejścia podziemne - 23,
- tunele samochodowe - 2,
- tunele pieszo-rowerowe - 1,
- bariery energochłonne (poza obiektami) - 33 tys. mb,
- ekrany akustyczne – 7,8 tys. mb.
Konserwacja torów i zwrotnic.
Remont torów:
- tory tramwajowe (długość torów – 190,137,6 tys. mtp, zwrotnic 454).
Remonty i konserwacja sieci trakcyjnej:
- sieci trakcyjne (długość sieci trakcyjnej – 201 tys. mtp, 16 podstacji, 222 710
mb linii kablowych, 120 automatów do przekładania zwrotnic).
Oświetlenie:
- oświetlenie pasa drogowego – 39,4 tys. punktów świetlnych oświetlenia
drogowego, 2,9 tys. szt. reflektorów iluminacji obiektów.
Oczyszczanie ulic.
Utrzymanie czystości i gospodarka odpadami.
Eksploatacja kompostowni.
Utrzymanie gminnych terenów zewnętrznych:
- oczyszczanie 1 086 tys. m2 chodników i ciągów pieszo - rowerowych,
- oczyszczanie 58 tys. m2 parkingów,
- oczyszczanie 1,6 tys. szt. przystanków,
- oczyszczanie 100 ktp torowisk tramwajowych,
- opróżnianie 4 tys. szt. koszy na odpady.

Tereny zewnętrzne Zarządu Zasobu Komunalnego (powierzchnia 3 152 291 m²).
•

•
•
•
•

•

•

Odwodnienie i fontanny:
- wpusty deszczowe – ok. 20 tys. szt.,
- włazy ok. 26 tys.,
- przykanaliki - ok. 100 tys. mb,
- 8 fontann i ujęcie wody.
Utrzymanie oraz remonty szaletów w pasie drogowym i w przejściach podziemnych:
- w pasie drogowym 18 szaletów w samodzielnych obiektach,
- 5 szaletów w przejściach podziemnych.
Utrzymanie pomników:
- 25 pomników i rzeźb przestrzennych w pasie drogowym.
Inne zadania eksploatacyjne:
- System Informacji Miejskiej (13 podświetlanych punktów informacyjnych,
tabliczki kierunkowe, inne oznakowanie informacyjne).
Infrastruktura przystankowa:
- 1 628 słupków przystankowych,
- 735 ławek wolnostojących,
- 414 gablot informacyjnych,
- 931 wiat przystankowych (w tym 514 utrzymywanych przez ZDIUM, 34 wiaty
utrzymywane przez dzierżawców, 383 wiat jest własnością firm reklamy
zewnętrznej).
Inżynieria Ruchu:
- oznakowanie poziome ulic (205 tys. m2),
- oznakowanie pionowe ulic (1 171 km dróg, 160 km ścieżek rowerowych),
- elementy zabezpieczenia ruchu (słupki, bariery, wygrodzenia z siatki).
Sygnalizacja uliczna:
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•

- 228 skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną,
- 7 szt. przejść aktywnych,
- 4 szt. znaków zmiennej treści,
- 5 szt. wag do preselekcyjnego ważenia pojazdów,
- 4 szt. sygnalizacji ostrzegawczej kierowców o nadjeżdżających o tramwajach,
- 1 słupek automatyczny,
- 22 wyświetlacze czasu (WCS-1).
System Informacji Miejskiej:
- 13 podświetlanych punktów informacyjnych,
- SIM dla pieszych - Poziom i4 - 542 szt. tabliczek kierunkowych,
- SIM dla kierujących pojazdami - Poziom i5 - 672 szt. tablic,
- panele informacyjne wolnostojące (Rondo Reagana) 3 szt.
- tablice informacyjne typ A, B, C (Rondo Reagana) – powierzchnia 71 m2.

ZADANIA Z ZAKRESU REMONTÓW I EKSPLOATACJI WYKONANE PRZEZ ZDIUM
Remonty nawierzchni bitumicznych
W roku 2012 wykonano 85 816 m2 napraw nawierzchni bitumicznych na podstawie zleceń
za łączną kwotę 7 243 000 zł, w tym na terenie:
- Dzielnicy Krzyki
- 17 309 m2 – za kwotę 1 830 000 zł,
- Dzielnicy Psie Pole
- 18 870 m2 – za kwotę 1 627 000 zł,
- Dzielnicy Fabryczna
- 39 616 m2 – za kwotę 2 959 000 zł,
- Dzielnicy Stare Miasto i Śródmieście - 10 021 m2 – za kwotę 826 000 zł.
W ramach powyższych robót wykonano lokalne naprawy ubytków w nawierzchni
i chodników oraz:
- 700 m2 nawierzchni bitumicznej chodnika na ul. Mickiewicza za kwotę 100 000 zł,
- 3 982 m2 nakładek bitumicznych, na 8 ulicach. Wydatkowano na ten cel kwotę
340 000 zł.
- Nakładki: ul. Pilczycka, ul. Kominiarska, ul. Czajcza, ul. Odolanowska,
ul. Bacciarellego, ul. Bardzka, ul. Sucha, ul. Powstańców Śląskich,
- 2 890 m2 nawierzchni tłuczniowej na sięgaczu ul. Długiej (parking na EURO) za kwotę
149 tys. zł,
- 116 m2 nawierzchni z frezu w ul. Jaźwińskiej – odcinek łączący ul. Olbrachtowską
z nawierzchnią z płyt betonowych ul. Jaźwińskiej, za kwotę 5 000 zł,
- remont Wzgórza Polskiego o łącznej powierzchni 726 m2, za kwotę 192 000 zł,
- 7 progów zwalniających na ulicy Orzechowej za kwotę 33 000 zł,
- 1 404 m2 ścinki poboczy na ul. Wilkszyńskiej za kwotę 52 000 zł.
Wykonane remonty bitumiczne oraz brukarskie były niezbędne dla zachowania
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, ograniczenia wypłat z tytułu odszkodowań.
Remonty wpłynęły na poprawę równości nawierzchni. Przywrócono spadki podłużne
i poprzeczne, co umożliwiło właściwe odprowadzenie wody opadowej. Wydłużona została
trwałość nawierzchni w zakresie wymienianych warstw konstrukcyjnych. Umożliwiły
również stworzenie jednego ciągu pieszego poprzez remont miejsc, w których
występował brak połączenia – ul. Żernicka, ul. Warmińska, ul. Dokerska. Wykonane
pracy poprawiły komfort poruszania się po ciągach pieszych i rowerowych.
Wykonanie ścinki pobocza w rejonie nawierzchni nie posiadających odwodnienia
drogowego umożliwia prawidłowe odprowadzenie nadmiaru wód opadowych poza granice
pasa drogowego zmniejszając ryzyko szybszej degradacji nawierzchni bitumicznej.
Dodatkowo w przypadku braku chodnika wzdłuż jezdni zwiększa bezpieczeństwo dla
pieszych, rowerzystów oraz pojazdów zmuszonych do awaryjnego postoju. Ścinka
pobocza jest niezbędnym zabiegiem, który wykonywany cyklicznie umożliwia
przedłużenie żywotności całej nawierzchni, zapewniając spływ wód opadowych i błota
pośniegowego.
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Remonty nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych
i kamiennych
Wykonano w roku 2012 - 16 516 m2 napraw nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej,
płyt betonowych i kamiennych za łączną kwotę 2 818 000 zł, w tym na:
− Dzielnicy Krzyki
- 3 134 m2 – za kwotę 492 000 zł,
− Dzielnicy Psie Pole
- 1 265 m2 – za kwotę 234 000 zł,
− Dzielnicy Fabryczna
- 3 683 m2 – za kwotę 589 000 zł,
− Dzielnicy Stare Miasto
- 4 206 m2 – za kwotę 860 000 zł,
− Dzielnicy Śródmieście
- 4 228 m2 – za kwotę 643 000 zł.
Ponadto, w ramach dodatkowych umów wykonano:
- nawierzchnię tłuczniową podwójnie powierzchniowo utrwaloną w nawierzchni
ul. Noteckiej o powierzchni 602 m2 za kwotę 54 000 zł,
- wykonano obniżenia 143,53 mb krawężników kamiennych oraz 37,55 mb
krawężników betonowych wraz z dostosowaniem przyległej powierzchni na terenie
wszystkich dzielnic za łączną kwotę 140 000 zł.
Remonty szaletów
W ramach prac związanych z wykonywaniem remontów w szaletach wykonano:
- remont szaletu zlokalizowanego w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu
ul. Legnickiej z pl. Strzegomskim,
- remont instalacji elektrycznej w szalecie w przejściu podziemnym na pl. Społecznym,
- remont okładzin schodów szaletu przy ul. Wita Stwosza.,
- projekt zabezpieczenia zejść do szaletu przy ul. Wita Stwosza.
Na prace związane z wykonywaniem remontów w szaletach została wydana kwota
345 000 zł.
Remonty obiektów inżynierskich
Obszar remontów i eksploatacji obiektów inżynierskich obejmuje:
mosty - 107, wiadukty - 37, estakady – 16, kładki - 36, przepusty – 2 500, przejścia
podziemne - 13, tunele samochodowe - 2, tunele pieszo-rowerowe – 9, przepusty
dla zwierząt - 11, bariery energochłonne (poza obiektami) - 33 tys. mb, ekrany
akustyczne - 5,8 tys. mb. balustrady -20,350 tys. mb
W roku 2012 na remonty obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 5 030 000 zł,
w tym między innymi przeprowadzone zostały remonty:
− kładek: kładki Zwierzynieckiej, Brochowskiej za łączną kwotę 392 000 zł,
− 3 mostów: „Muchoborskiego” Żernickiego, Jarnołtowskiego” za łączną kwotę 511 000
zł,
− schodów granitowych w przejściu podziemnym ul. Świdnicka za kwotę 58 000 zł.
− naprawa przyczółka prawobrzeżnego i naprawa filara lewobrzeżnego na kładce
Zwierzynieckiej 315 000 zł,
− naprawa świetlika i wymiana szyby bocznej przy windzie nr 5 na Rondzie Reagana
35 000 zł,
− doraźna naprawa dla zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu autobusów MPK – Most
Polanowicki 371 000 zł,
− naprawa mostu Polanowickiego wymiana izolacji, kap chodnikowych i nawierzchni
339 000 zł,
− odnowa przepustu drogowego – łącznik ul. Polanowickiej 20 000 zł,
− 9 przepustów drogowych w ciągu ul. Grabiszyńskiej, ul. Janowicka, ul. Średzka,
ul. Grabowa ul. Jerzmanowska, ul. Niepierzyńska ul. Waniliowa, ul. Lawędowa, łącznik
ul. Polanowickiej . Koszt tych remontów wyniósł 219 000 zł,
− zabezpieczenie przyczółka – Kładka Brochowska Stara - 77 000 zł
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−

roboty budowlano–remontowe tuneli samochodowych płn,-płd. na pl. Dominikańskim
koszt 74 000 zł,
− naprawa podpory skrajnej mostu Gromadzkiego ul. Kosnego - 46 000 zł,
− naprawa schodów, ul. Świdnicka, kładka nr 1 ul. Wróblewskiego 78 000 zł.
Ponadto, w ramach bieżących i awaryjnych remontów obiektów inżynierskich wykonane
zostało:
−
sezonowe czyszczenie i konserwacja elementów wyposażenia obiektów inżynierskich
(łożyska, dylatacje, wpusty odwodnienia, nisze podłożyskowe) na 41 obiektach
(drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) - koszt realizacji zadania 247 000 zł,
−
remonty nawierzchni bitumicznych na 8 obiektach inżynierskich - koszt realizacji
zadania – 542 000 zł,
−
naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego (renowacja miejscowa) konstrukcji
stalowej obiektu inżynierskich zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych
(3 warstwy) na 4 obiektach inżynierskich – 841,00 m² - koszt realizacji zadania
170 000 zł,
−
naprawy uszkodzonych elementów balustrad i barier mostowych (demontaż,
naprawa i uzupełnienie braków) na 5 obiektach inżynierskich – około 352,00 kg koszt realizacji 30 000 zł,
−
naprawy powłoki antykorozyjnej betonu na obiektach mostowych - 450 m² - koszt
realizacji zadania 109 000 zł,
−
demontaż i montaż nowej balustrady typu miejskiego na 2 obiektach - 1068,00 kg koszt realizacji zadania – 68 000 zł,
−
mycie konstrukcji stalowych obiektów mostowych – 34 012,60 m² - koszt realizacji
zadania – 390 000 zł,
−
wymiana drewnianych elementów konstrukcji obiektu (gr. 5cm) na 4 obiektach
inżynierskich – 213,00 m² -koszt realizacji zadania – 114 000 zł,
−
naprawy (wymiana) barier stalowych typu miejskiego - w ilości - 43,60 mb - koszt
realizacji zadania – 20 000 zł,
−
zabezpieczenie gzymsów środkami PCC-118 m2 - koszt 8 000 zł,
−
remont balustrady granitowo-stalowej ul. Wybrzeże Wyspiańskiego -273,50 mb koszt 61 000 zł,
−
remont 3 wind-koszt 31 000 zł,
−
wymiana zniszczonych barier energochłonnych - 2 843,40kg – koszt 286 000 zł,
−
wymiana zniszczonych barier ozdobnych 1 280,54 kg koszt - 151 000 zł.
Wykonanie powyższych robót miało na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników,
przedłużenie żywotności obiektów inżynierskich, podniesienie estetyki mostów
i wiaduktów, kładek dla pieszych oraz przejść podziemnych ciągów ulic (bariery
energochłonne, dźwiękochłonne, barier ozdobnych) na terenie miasta Wrocławia.
W ramach zadania wykonano również ekspertyzy techniczne 19 obiektów – ich koszt
wyniósł 238 000 zł
Most Tumski ul. Katedralna,
Most Uniwersytecki płn. ul. B. Drobnera,
Most Uniwersytecki płd. ul. Grodzka,
Most Pomorski płd. ul. Pomorska,
Most Sikorskiego,
Most B. Chrobrego płn. ul. Adama Mickiewicza - ul. Swojczycka,
Most B. Chrobrego płd. ul. Adama Mickiewicza,
Most Trzebnicki płn. ul. Trzebnicka - ul. Żmigrodzka,
Most Trzebnicki płd. ul. Trzebnicka,
Most Osobowicki płn. ul. Bałtycka - ul.Reymonta,
Most Osobowicki płd. ul. Reymonta - ul. Bałtycka,
Most Rakowiecki ul. Na Niskich Łąkach,
Most Ratyński ul. Augustyna Kośnego,
Wiadukt drogowy w ciągu ul. Kowalskiej,
Most Polanowicki ul. Kamieńskiego,
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Most Muchoborski ul. Ostrowskiego,
Most Żernicki ul. Żernicka,
Most Jagielloński płd. Stary ul. J. Kochanowskiego,
Most Widawski ul. Sułowska.
Ekspertyzy techniczne wykonuje się na podstawie wskazań w przeglądach. Ekspertyza
techniczna, wydana na podstawie specjalistycznych badań, pomiarów i obliczeń daje
informacje o stanie technicznym całego obiektu lub jego części oraz informacje o dalszej
przydatności do użytkowania i aktualnej nośności obiektu uwzględniając uszkodzenia.
W ekspertyzie zawarte są informacje w jakim czasie należy wykonać projekt i remont
danego obiektu.
Remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych
W ramach tych prac wykonano czyszczenie, przegląd, konserwację 120 automatów
nowoczesnych do przekładania zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic (od 1 stycznia
do 29 lutego 2012 r.).
Automaty do przekładania zwrotnic, umożliwiają motorniczym przekładanie zwrotnic
tramwajowych w wybranym kierunku jazdy tramwajem po rozjeździe bez konieczności
wychodzenia z kabiny tramwaju i przekładania zwrotnic ręcznie, blokują również iglice na
danym kierunku jazdy tramwaju. Utrzymanie sprawności automatów umożliwia
minimalizowanie czasów przejazdu tramwajów. Koszt czyszczenia i konserwacji
nowoczesnych napędów elektrycznych zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic oraz
wymiany uszkodzonych części wyniósł: 326 000 zł.
Prace wykonywane w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2012 r.
konserwacja sieci trakcyjnej ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności technicznej
elementów infrastruktury tramwajowej jak sieć trakcyjna, układ ogrzewania zwrotnic,
linie kablowe trakcyjne, zapewniające ciągłość i niezawodność ruchu tramwajowego na
terenie Wrocławia.
Zakres konserwacji sieci trakcyjnej obejmuje:
- sieć trakcyjną – dł. 201 tys. mtp,
- 222 710 mb linii kablowych.
Całkowy koszt konserwacji sieci trakcyjnej wyniósł: 3 000 tys. zł.
remont sieci trakcyjnej - wymiana drutu jezdnego na ul. Legnickiej, odpl. Strzegomskiego
do ul. Młodych Techników
Koszt remontu: 488 000 zł.
Łącznie na remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych wydatkowano
kwotę: 3 814 000 zł.

UTRZYMANIE DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Konserwacja torów oraz zwrotnic tramwajowych
Prace konserwacyjne swoim zakresem obejmują tory tramwajowe o długości 190,137
tys. mtp, oraz zwrotnice tramwajowe w ilości 471 kpl.
Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych pozwala na utrzymanie stanu technicznego
torowiska tramwajowego na poziomie umożliwiającym bezawaryjne funkcjonowanie
komunikacji tramwajowej, a na odcinkach o złym stanie technicznym pozwala na
utrzymanie komunikacji tramwajowej, przy ograniczeniu prędkości. Prace obejmują:
czyszczenie i konserwacje zwrotnic tramwajowych, lokalną regulację stabilizacje szyn,
wymianę szyn, zwrotnic, krzyżownic tramwajowych, naprawę nawierzchni drogowej,
wymianę podkładów tramwajowych. Prace związane z konserwacją torów i zwrotnic
prowadzone są na terenie całego miasta.
W 2012 r. w ramach konserwacji torów oraz zwrotnic tramwajowych wykonano między
innymi :
- wymianę krzyżownicy tramwajowej – 1 szt. (pl. Społeczny),
- wymianę zwrotnicy tramwajowej 1 kpl. (Mickiewicza – Paderewskiego),
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wymianę szyny kolejowej – 68,6 mb (ul. Średzka),
wymianę szyny LK – 4,0 mb (Powstańców Śl. – Orla),
wymianę szyny tramwajowej – 2,0 mb (pl. Społeczny),
naprawę nawierzchni bitumicznej (ul. Mieszczańska, ul. Żmigrodzka, ul. Nowowiejska,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej),
- naprawę nawierzchni z płyt EPT (Oś Grunwaldzka).
Koszt konserwacji torów i zwrotnic tramwajowych w okresie wykonywania prac, tj. od
1 stycznia do 29 luty 2012 r. wyniósł 699 000 zł.

-

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich
W roku 2012 na roboty utrzymaniowe obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 2 332 000 zł
Utrzymanie eksploatacyjne przejść
podziemnych, tuneli dla pieszych,
94 619,76
Tunele samochodowe na pl. Dominikańskim
tuneli samochodowych we
Wrocławiu – zadanie nr 1.
Tunel ul. Bajana , ul. Borowska, przejście al..
Utrzymanie eksploatacyjne przejść
Jana III Sobieskiego, tunel pod łącznicą os
podziemnych, tuneli dla pieszych,
al.. Jana III Sobieskiego do ul. Gen.
119 065,48
tuneli samochodowych we
Tadeusza Bora - Komorowskiego, przejście
tunelowe PT1, PT2, PT3, PT4 pod Obwodnicą Wrocławiu – zadanie nr 2.
Śródmiejską.
Przejścia z przepompowniami - pl.
Utrzymanie eksploatacyjne przejść
Strzegomski, ul. Młodych techników, pl. Jana
podziemnych, tuneli dla pieszych,
Pawła II, ul. Świdnicka, pl. Dominikański,
697 449,10
tuneli samochodowych we
Brama Oławska, pl. Społeczny, al..
Wrocławiu – zadanie nr 3.
Paderewskiego.
Bieżąca konserwacja oraz
utrzymanie eksploatacyjne dwóch
Węzeł przesiadkowy w rejonie stadionu EURO
dźwigów osobowych znajdujących
58 607,98
2012
się w obrębie węzła przesiadkowego
w rejonie stadionu EURO 2012
Ochrona wind przy Moście
Milenijnym we Wrocławiu wraz z
77 101,27
Most Milenijny
obsługą konserwacyjną urządzeń
dźwigowych
Utrzymanie eksploatacyjne przejść
podziemnych oraz bieżącej
606 254,73
Rondo Reagana
konserwacji 5 dźwigów osobowych i
konstrukcji zadaszenia na Rondzie
Reagana we Wrocławiu
Kwota z eksploatacji zapłacona w 2012 Wszystkie umowy eksploatacyjne
202 436,83
faktury z 2011
Wykonanie przeglądów szczegółowych i
okresowych wybranych obiektów
44 950,22
inżynierskich
Wykonanie ekspertyz technicznych
165 368,73
wybranych obiektów inżynierskich
Organizacja ruchu zastępczego dla objazdów
67 951,51
obiektów z obniżoną nośnością - projekt
Projekt zabezpieczenia podpór mostu
23 466,96
Żernickiego
Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich

130 972,03

Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich

43 986,87

Przeglądy szczegółowe wykonuje się co 5 lat. Celem przeglądu jest szczegółowe
udokumentowanie stanu technicznego i funkcjonalnego obiekty, wskazanie uszkodzeń
obiektu, które powinny zostać usunięte w ramach prac remontowych. Po wykonaniu
przeglądu szczegółowego posiadamy informacje o wytrzymałości betonu na ściskanie,
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grubość i jakość (zawansowanie karbonatyzacji betonu) otuliny prętów zbrojeniowych,
zawartość jonów chlorkowych w betonie, grubość powłoki zabezpieczenia antykorozyjnej
elementów stalowych obiektu, wyniku pomiarów niwelacyjnych obiektu. Przegląd
szczegółowy określa potrzebę opracowania ekspertyzy.
Lista obiektów dla których wykonano przeglądy szczegółowe w 2012 r.

Lp.

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1

Most Pokoju

ul. Wyszyńskiego

2

Most Swojczycki

ul. Swojczycka

3

Most Pilczycki Stary

ul. Pilczycka

4

Most Maślicki

ul. Maślicka

5

Most drogowy

ul. Opolska

6

Most drogowy

ul. Starodworska

7

Kładka Grabiszyńska

nad ul. Grabiszyńską

8

Most św. Klary

Wyspa Bielarska

9

Przejście podziemne

ul. Świdnicka

10

Wiadukt drogowy

ul. Karwińska

11

Przejście podziemne

ul. Młodych Techników

12

Przejście podziemne

pl. Strzegomski

13

Most Dmowskiego płd.

ul. Dmowskiego

14

Most Dmowskiego płn.

ul. Dmowskiego

15

Przejście tunelowe pieszo-rowerowe

ul. Bajana

16

Most drogowy

ul. Graniczna

17

Most drogowy

ul. Graniczna

18

Wiadukt drogowy I

ul. Gazowa

19

Wiadukt drogowy II

ul. Gazowa

20

Most Osobowicka płd.

ul. Reymonta

21

Wiadukt drogowy

ul. Bierutowska

22

Przejście podziemne Ronalda Reagana

pl. Grunwaldzki

23

Chodnik podwieszany

ul. Grodzka

24

Przejście tunelowe pieszo-rowerowe

ul. Borowska

25

Most drogowy MS-54

ul. Strzegomska nad PKP

Oświetlenie pasa drogowego
Na oświetlenie pasa drogowego w roku 2012 wydatkowano kwotę 30 430 000 na:
- realizację umów na dostawę energii elektrycznej dla 962 Punktów Poboru Energii
(moc zainstalowana 7,3 MW) oraz odrębnych umów na dystrybucję energii
elektrycznej dla 962 PPE.
- realizację umów na eksploatację i konserwację 40 642 punktów świetlnych
oświetlenia drogowego i 2 923 szt. reflektorów iluminacji obiektów oraz 103 szt.
latarń gazowych na Ostrowie Tumskim.
- eksploatację i konserwację 8 szt. drogowych stacji pogodowych.
- wykonanie iluminacji świątecznej ulic i placów Wrocławia w sezonie 2012/2013.
- oczyszczanie z plakatów słupów i szafek oświetleniowych w ilości 6 780 szt.
- przestawienie słupa przy ul. Czekoladowej 70a.
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Zadania w zakresie odwodnienia i fontann
W roku 2012 zrealizowano następujące prace eksploatacyjne w zakresie odwodnienia
i fontan: utrzymywano w stałej sprawności w ramach ryczałtu 4 621 szt. wpustów
deszczowych i przykanalików, oczyszczono w trybie zleceń 26 057 szt. wpustów
deszczowych i przykanalików, wykonano naprawy i remonty urządzeń odwodnienia
ulicznego (włazy, wpusty, przykanaliki) na 717 obiektach, prowadzono eksploatację na
7-miu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 170 000 zł
Zadania w zakresie utrzymania szaletów zlokalizowanych w pasie drogowym i
w przejściach podziemnych
Do kwietnia 2012 r. utrzymanie szaletów obejmowało 2 pisuary i 16 szaletów w pasie
drogowym oraz 5 szaletów w przejściach podziemnych.
W maju 2012 r. zostały przekazane do utrzymania 2 nowe szalety tj.:
szalet zlokalizowany na pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Średzkiej, szalet
zlokalizowany na węźle przesiadkowym przy Stadionie Miejskim.
W ramach tej kwoty zrealizowano:
Utrzymanie szaletów:
dostawę wody i odbiór ścieków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szaletów –
koszt wyniósł 45 000 zł, obsługę sanitarną tymczasowego parkingu przy Cmentarzu
Osobowickim w okresie od 31 października do 2 listopada 2012 r. – tj. ustawienie
i serwisowanie 4 kabin WC - koszt usługi wyniósł 2 000 zł, w ramach prac związanych
zapewnieniem zaplecza sanitarnego dla mieszkańców i licznie przybyłych kibiców czas
UEFA EURO 2012 zostały wynajęte wraz z serwisowaniem przenośne toalety w ilości 165
sztuk (w tym 9 szt. dla osób niepełnosprawnych) wraz z 19 podwójnymi umywalkami.
Przenośne toalety i podwójne umywalki zostały ustawione na terenie miasta Wrocławia tj.
w pobliżu parkingów P&R, oraz na terenach parkingów - koszt usługi wyniósł 170 000 zł,
w ramach bieżącego utrzymania oprócz prac związanych z bieżącym utrzymaniem
właściwych wymagań sanitarnych były wykonywane drobne naprawy związane
z bieżącym utrzymaniem w sprawności wszystkich urządzeń: np. naprawy instalacji
wodnej, naprawy pisuarów, rynien, uszkodzonych drzwi wejściowych. Uzupełniano także
zniszczone lub ukradzione tabliczki informacyjne, wymieniano uszkodzone deski
sedesowe, baterie umywalkowe oraz udrażniano instalacje sanitarne.
Łączne wydatki na utrzymanie szaletów w 2012 r. wyniosły 856 000 zł.
Utrzymanie pomników
Na prace związane z konserwacją i restauracją pomników, rzeźb i kompozycji
przestrzennych w roku 2012 wydano 47 000 zł.
W ramach tej kwoty wykonano:
prace konserwatorsko – pielęgnacyjne pomnika zlokalizowanego na skrzyżowaniu
ul. Trzmielowickiej z ul. Rubczaka, kopie piór dla postaci pomnika Aleksandra hr. Fredry.
Wszystkie prace przy pomnikach, rzeźbach i kompozycjach przestrzennych były
wykonywane na podstawie Decyzji - Pozwoleń wydanych przez Miejskiego Konserwatora
Zabytków.
Inne zadania eksploatacyjne
Na zadania eksploatacyjne wydatkowano kwotę 836 000 zł.
Zakres prac wykonywanych w ramach zadań eksploatacyjnych obejmował między innymi
takie zadania jak: wykonanie prac związanych z konserwacją 132 sztuk podświetlanych
punktów informacyjnych w tym wymieniono na nowe zdewastowane szyby (stłuczone)
i mapy z planem miasta stanowiące elementy podświetlanych punktów informacyjnych,
wykonanie prac związanych z konserwacją tabliczek z nazwami ulic.
W ramach tych prac wykonano między innymi:
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230 szt. tabliczek z nazwami ulic,
66 szt. nowych słupków na których są montowane tabliczki z nazwami ulic,
poprawiono zawieszenie 147 sztuk tabliczek,
wykonano 113 tabliczek z nazwami ulic zgodnie z Systemem informacji Miejskiej,
poprawiono/naprawiono mocowanie łańcuch zabezpieczającego dojście do pomnika
Aleksandra hr. Fredry,
wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania dojścia do Pomnika Wspólnej
Pamięci przy ul. Grabiszyńskiej,
inwentaryzację zieleni,
wykonywanie projektów wykonawczych oznakowania ulic tabliczkami z ich nazwami
według Systemu Informacji Miejskiej,
w ramach prac związanych zapewnieniem zaplecza sanitarnego dla mieszkańców i
licznie przybyłych kibiców czas UEFA EURO 2012 zostały wynajęte wraz z
serwisowaniem przenośne toalety w ilości 55 sztuk (w tym 11 dla osób
niepełnosprawnych) wraz z 11 podwójnych umywalek, które zostały ustawione na
dojściach do CSK. Dodatkowo dostawiono 20 sztuk przenośnych toalet na terenach
parkingów przy Stadionie Miejskim,
wykonano aktualizację prac projektowych w ramach projektu: Przebudowa mostu
drogowego Widawskiego w ciągu ul.Sułowskiej na rzece Widawie”,
wykonano remonty wiat przystankowych,
naprawiono tablice informacyjne stacji pogodowych przy ul. Długiej i estakadzie
Gądowianka oraz 8 pętli indukcyjnych do stacji pogodowej przy al.Jana III
Sobieskiego,
naprawiono zadaszenie wejścia do piwnic w Katedrze św. Marii Magdaleny,
sprawdzono możliwość przejazdu autobusów na obiektach: m. Muchoborski,
Polanowicki, Żernicki, Widawski,
usunięto obraźliwe napisy graffiti z węzła przesiadkowego przy Stadionie Miejskim,
wykonano projekt likwidacji zastoin wodnych przy ul. Czekoladowej,
wykonano instalację Systemu Zarządzania Obiektami Inżynierskimi „URBI”.

Utrzymanie obiektów wyposażenia przystanków
Zadanie obejmuje: utrzymanie stanu technicznego oraz estetycznego wiat, słupków,
ławek i gablot w wiatach – wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1 257 000 zł,
modernizacje i naprawy wiat, naprawy nawierzchni pod wiatami, przestawienia,
demontaże, złomowanie, usuwanie skutków wandalizmu, wykonanie i montaż słupków na
nowych przystankach, wymianę słupków rurowych na kompaktowe, renowację i montaż
słupków kompaktowych, wykonanie i montaż nowych ławek i gablot informacyjnych,
mycie wiat, słupków i gablot informacyjnych – rozliczono zlecenia na kwotę 1 132 000 zł.
Konserwacja i naprawy wiat
Liczba wiat znajdujących się na przystankach komunikacji miejskiej na dzień 31 grudnia
2012 r. wyniosła 984 szt.
Własnością ZDiUM jest 603 wiaty, z czego 576 jest utrzymywanych przez ZDiUM, a 27
wiat (typu PROMEST 24 szt. i typu CITY PIAZZA 3 szt.) przez dzierżawcę. Pozostałe 381
wiat jest własnością firm reklamy zewnętrznej.
W 2012 r. wykonano:
- remont kapitalny 11 wiat przystankowych, polegający na remoncie konstrukcji
wsporczej, remoncie konstrukcji dachów z wykonaniem pokrycia z poliwęglanu,
oszkleniu ścian, naprawie nawierzchni pod wiatą, 1 838 myć wiat z zastosowaniem
środków chemicznych (część wiat wielokrotnie), bieżącą naprawę uszkodzonych wiat,
polegającą na uzupełnianiu 244 wybitych szyb, wstawianiu lub ponownym mocowaniu
blach osłonowych, naprawie ławek pod wiatą itp.
- przejęto do eksploatacji nowe wiaty ustawione na przystankach w ramach zadania
„Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu”, przebudowy układu
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drogowego przy ul. Borowskie, Hubskiej, Powstańców Śl., Wielkiej, Wałbrzyskiej,
Królewieckiej, Strzegomskiej, Pułaskiego.
Utrzymanie ławek i słupków przystankowych
Liczba obsługiwanych przystanków na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 1 655 szt., słupków
przystankowych wyniosła 1 661 szt. (na niektórych przystankach zlokalizowanych jest
więcej niż jeden słupek przystankowy), ławek umieszczonych na przystankach wyniosła
762 szt., gablot do umieszczania informacji pasażerskiej zamontowanych w wiatach
wyniosła 519 szt.
W 2012 r. wykonano:
- 82 nowe słupki kompaktowe (z gablotami informacyjnymi 70x70 cm oraz 50x50 cm)
wraz z montażem na przystankach,
- renowację 121 tablic znaków oraz nazw przystanków słupków kompaktowych,
- 29 nowych ławek wolnostojących wraz z montażem na przystanku,
- 8 gablot informacyjnych w wiatach przystankowych,
- wymianę 443 m2 zniszczonych w wyniku wandalizmu szyb z poliwęglanu i wkładów
PCV w gablotach słupków oraz w gablotach umieszczonych w wiatach,
- inne naprawy słupków i ławek (głównie usuwanie skutków wandalizmu),
- przestawienia słupków przystankowych i ławek w ramach zmiany organizacji ruchu
wynikającej z prowadzonych remontów ulic,
- 2 200 myć gablot słupków kompaktowych oraz gablot w wiatach z zastosowaniem
środków chemicznych (część gablot wielokrotnie).
W ramach zadania wydatkowano kwotę 368 000 zł na dzierżawę gruntów niezbędnych do
posadowienia wiat na przystankach komunikacji miejskiej.
Utrzymanie i konserwacja mebli miejskich w pasie drogowym
W
-

ramach wydatkowanej kwoty 148 000 zł, wykonano:
naprawę stojaków rowerowych,
przeniesienie głazu granitowego wraz z ławką,
obsługę kwietników zawieszanych na latarniach,
naprawę i konserwację mebli miejskich.

Utrzymanie czystości i gospodarka odpadami
Cel zadania:
- Usuwanie zanieczyszczeń zwierzęcych:
W okresie od stycznia do maja 2012 r. obsługiwano 1 237 pojemników w ramach
umowy nr FZU/EE/284/213/2011 z dnia 10 października 2011 r. Różnica pomiędzy
zakontraktowaną ilością (1 250 pojemników) wynikała z faktu wyłączenia części
urządzeń z eksploatacji z powodu przeprowadzanych prac ziemnych na terenach ich
ustawienia. W okresie od listopada do grudnia 2012 r. obsługiwano 1 250 urządzeń
w ramach ww. umowy oraz 10 pojemników w ramach umowy uzupełniającej nr
FZU/EE/213/155/2012 z dnia 30 października 2012 r. Łącznie wykonawca zebrał
i zutylizował 70,88 Mg odpadów pozwierzęcych, a koszt usługi wyniósł 1 922 000 zł.
- Selektywna zbiórka przeterminowanych leków i lekarskich termometrów rtęciowych:
W ramach zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego w zakresie obsługi
pojemników do zbiórki przeterminowanych leków i lekarskich termometrów
rtęciowych, realizowanej na podstawie umów: nr FZU/231/177/2011 z 8 września
2011 r. (przeterminowane leki) i nr FZU/EE/249/194/2010 z 1 września 2010 4. oraz
nr FZU/EEU/241/176/2012 z 16 listopada 2012 r. (lekarskie termometry rtęciowe) w 2012 r. zebrano 17,28 Mg przeterminowanych leków i 263 termometry rtęciowe.
Zbiórkę przeterminowanych leków prowadzono w 100 aptekach (niemal połowa
wszystkich aptek we Wrocławiu), natomiast lekarskie termometry rtęciowe można
było oddawać w 13 aptekach. Koszt usługi wyniósł 112 000 zł.
- Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych:
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Realizowana była na podstawie umów wieloletnich powstałych w wyniku przetargów.
I tak umowa nr FZU/EE/210/164/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. (wykonawca WPO ALBA
S.A.) obowiązywała do 31 grudnia 2012 r., a koszt jej realizacji w 2012 r. wyniósł 36
000 zł. W rezultacie zebrano 2 424,30 Mg z czego przekazano do odzysku 2 417,97
Mg odpadów opakowaniowych.
- Czyste osiedla (zbiórka odpadów wielkogabarytowych):
umowy sezonowe (zależne od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji
Działu Utrzymania Czystości i Gospodarki Odpadami).
W 2012 r. na obsługę Akcji Czyste Osiedla umowę zawarto z Chemeko-System Sp.
z o.o., w wyniku której podstawiano 967 wielkogabarytowych kontenerów za kwotę
586 000 zł wywożąc 1 757,55 Mg odpadów. Realizację tego zadania przeprowadzono
przy współpracy z Radami i Zarządami Osiedli Wrocławia.
- Sprzątanie powierzchniowe i konserwacja terenów gminy:
Zawierane były poprzetargowe umowy sezonowe (zależne od wielkości środków
finansowych będących aktualnie w dyspozycji Działu Utrzymania Czystości
i Gospodarki Odpadami). Realizacja tych umów spowodowała objęcie pracami
powierzchni 13 957,08 arów. Koszt realizacji tych umów wyniósł 712 000 zł.
- Usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów:
Likwidowanie nielegalnych wysypisk odpadów w 2012 r. kosztowało gminę 1 278 000
zł a w efekcie usunięto 14 983 Mg odpadów.
- Utrzymanie i konserwacje nieczynnych składowisk odpadów komunalnych:
Realizacja tego zadania kosztowała w 2012 r. łącznie 104 000 zł i jest działaniem
prowadzącym do pełnej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych „Maślice”.
- Organizacja i utrzymanie punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów:
W 2012 r. kontynuowano działania zmierzające do realizacji tego zadania polegające
na: zakupie niezbędnego wyposażenia zgodnie z wykonaną w 2010 r. koncepcją
zagospodarowania miejsca lokalizacji PDGO, montażu zakupionych urządzeń
i wyposażenia (kontenery magazynowe, wagi, instalacje elektryczne i informatyczne),
uzyskanie niezbędnych zezwoleń.
Poniesione w 2012 r. koszty zleconych i wykonanych prac wyniosły 1 000 zł.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminnych wnętrz podwórzowych
Celem zadania jest poprawa stanu czystości i porządku gminnych wnętrz podwórzowych
na terenie Wrocławia.
W 2012 r. sprzątaniem objęta była powierzchnia 3 069 954 m2 wnętrz podwórzowych na
terenie 5 dzielnic Wrocławia.
W dzielnicy Stare Miasto sprzątanie odbywało się codziennie w godzinach: 600-2200.
Na terenie pozostałych 4 dzielnic, tj.: Śródmieście, Krzyki, Fabryczna i Psie Pole – 3 razy
w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) do godziny 1100.
W 2012 r. na sprzątanie gminnych wnętrz podwórzowych poniesiono nakłady
w wysokości 23 125 tys. zł.
Osiągnięto następujące efekty – zgodnie z zamierzeniem osiągnięto poprawę stanu
czystości i porządku gminnych wnętrz podwórzowych na terenie Wrocławia.
Oczyszczanie ulic
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta sprawuje nadzór związany z utrzymaniem dróg
będących w jego zarządzie – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (wraz z późniejszymi zmianami). ZDiUM zarządza na terenie miasta
Wrocławia drogami w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (drogi: krajowe,
wojewódzkie, powiatowe i gminne) o łącznej długości 1 045 km oraz drogami
wewnętrznymi o łącznej długości 386 km. Ogółem 1 431 km.
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Oczyszczanie jezdni:
w sezonie zimowym:
- okresie I-III 2012 r. mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej – 785
ulic o pow. 5 431 044 m², tj. 621 km dróg, co stanowi ok. 43% wszystkich dróg,
- w okresie I-III 2012 r. oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej (zamiatanie w
sezonie zimowym) – 639 ulic o pow. 4 710 082 m², ze względu na łagodny przebieg
zimy i występujące zanieczyszczenia, w styczniu 2012 r. zlecono jednorazowo
zamiatanie jezdni w technologii zamiennej, tzw. I i II kolejność, tj. w pełnym zakresie
bez redukcji; w związku z pogorszeniem warunków atmosferycznych prace zostały
zakończone w lutym 2012 r.,
- w okresie I - III 2012 r. utrzymanie w stałej czystości jezdni w okolicach Rynku – 48
ulic o pow. 128 960 m²,
- w miesiącu marcu 2012 r. wykonano oczyszczanie pozimowe jezdni na podstawowym
układzie komunikacyjnym – 378 ulic o pow. 3 845 883 m²,
- w okresie XI – XII 2012 r. mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej –
722 ulice o pow. 5 495 152 m², tj. 629 km dróg, co stanowi ok. 44% wszystkich
dróg,
- w okresie XI-XII 2012 r. oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej (zamiatanie
w sezonie zimowym) – 628 ulic o pow. 4 777 941 m², ze względu na łagodny
przebieg zimy i występujące zanieczyszczenia, w listopadzie 2012 r. zlecono
jednorazowo zamiatanie jezdni w technologii zamiennej, tzw. I i II kolejność, tj.
w pełnym zakresie bez redukcji; w związku z pogorszeniem warunków
atmosferycznych prace zostały przerwane,
- w okresie XI - XII 2012 r. utrzymanie w stałej czystości jezdni w okolicach Rynku –
50 ulic o pow. 130 918 m², w sezonie letnim (m-ce IV-X 2012 r.),
- mechaniczne oczyszczanie jezdni objętych systematycznym oczyszczaniem
z częstotliwością co najmniej 1 x w tygodniu – 278 ulic o pow. 3 207 704 m²,
- utrzymanie w stałej czystości jezdni w okolicach Rynku – 48 ulic o pow. 133 893 m²,
- w miesiącu kwietniu 2012 r. wykonano oczyszczanie pozimowe jezdni nie objętych
oczyszczaniem w technologii zamiennej z nawierzchnią utwardzoną, posiadającą
krawężniki – 968 ulic o pow. 2 720 701 m²,
- w miesiącach maju i czerwcu 2012 r. wykonano oczyszczanie jezdni pozostałych,
z nawierzchnią utwardzoną, posiadającą krawężniki z częstotliwością 1 x w miesiącu –
1 054 ulice o pow. 3 357 046 m²,
- Dzierżawa i eksploatacja koszy na odpady: 4 152 szt.
- Mechaniczne lub ręczne oczyszczanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych
w sezonie letnim i zimowym: 853 lokalizacji o pow. 1 173 562 m²,
- Ręczne oczyszczanie przystanków w sezonie letnim i zimowym: 1 675 szt.
- Oczyszczanie parkingów w sezonie letnim i zimowym: 58 parkingów o pow. 59 111
m²,
- Oczyszczanie ścieżek rowerowych 1 x w m-cu w sezonie letnim: 42 lokalizacje o pow.
79 163 m²,
- Oczyszczanie tramwajowych torowisk wydzielonych w sezonach letnim zimowym:
101,38 km toru pojedynczego,
- Oczyszczanie zieleńców: 996 lokalizacji o pow. 4 702 825 m²,
- Mycie nawierzchni peronów na Rondzie Reagana: 1 706 m²,
- Przekazywanie informacji o aktualnych prognozowanych warunkach atmosferycznych
w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. oraz w okresie od 1 listopada 31 grudnia
2012 r.
- W związku z odbywającymi się w czerwcu mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO
2012 wykonano prace związane z oczyszczaniem pasa drogowego:
- przed meczami na terenach w rejonie strefy Kibica przy Hali Stulecia, drogach
dojazdowych do Stadionu Miejskiego, terenach przyległych do Stadionu Miejskiego
i zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stadionie,
- w dniach meczów i bezpośrednio po meczach na terenach przyległych do Stadionu
Miejskiego i zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stadionie,
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-

po meczu w dniu 16 czerwca 2012 r. na dodatkowej strefie kibica wyznaczonej na
placu pomiędzy ulicami Szewską, Wita Stwosza i Łaciarską.

Wykonanie powyższego zakresu prac ma na celu utrzymanie właściwego stanu
porządkowego na drogach znajdujących się w dyspozycji Gminy Wrocław.
Na całoroczne utrzymanie czystości i porządku pasa drogowego w 2012 r. koszt wyniósł
29 885 000 zł.

ZADANIA TOROWE ZDIUM
Sieć trakcyjna – utrzymanie zwrotnic elektrycznych z blokadą położenia iglic
Automaty do przekładania zwrotnic, umożliwiają motorniczym przekładanie zwrotnic
tramwajowych w wybranym kierunku jazdy tramwajem po rozjeździe bez konieczności
wychodzenia z kabiny tramwaju i przekładania zwrotnic ręcznie, blokują również iglice na
danym kierunku jazdy tramwaju. Utrzymanie sprawności automatów umożliwia
minimalizowanie czasów przejazdu tramwajów. Koszt czyszczenia i konserwacji
nowoczesnych napędów elektrycznych zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic, oraz
wymiany uszkodzonych części wyniósł: 1 421 000 zł.
Konserwacja torów oraz zwrotnic tramwajowych
Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych pozwala na utrzymanie stanu technicznego
torowiska tramwajowego na poziomie umożliwiającym bezawaryjne funkcjonowanie
komunikacji tramwajowej, a na odcinkach o złym stanie technicznym pozwala na
utrzymanie komunikacji tramwajowej, przy ograniczeniu prędkości. Prace obejmują:
czyszczenie i konserwacje zwrotnic tramwajowych, lokalną regulację stabilizacje szyn,
wymianę szyn, zwrotnic, krzyżownic tramwajowych, naprawę nawierzchni drogowej,
wymiana podkładów tramwajowych. Prace związane z konserwacją torów i zwrotnic
prowadzone są na terenie całego miasta.
Prace konserwacyjne swoim zakresem obejmują tory tramwajowe o długość – 190 000
mtp, oraz zwrotnice tramwajowe w ilości 471 kpl.
W 2012 r. prace konserwacyjne obejmowały:
Konserwacje torów oraz zwrotnic tramwajowych. W ramach konserwacji torów wykonano
między innymi:
- wymianę iglic zwrotniczych – 20 szt.
- wymianę zwrotnic tramwajowych - 3 kpl. (ul. Powstańców Śl.– Świdnicka, ul. Podwale
– Krupnicza),
- wymianę krzyżownicy tramwajowej–9 szt. (ul. Krasińskiego, pl. Społeczny,
ul. Krupnicza - Podwale, ul. Hallera),
- wymianę szyny kolejowej – 16,5 mb (ul. Ślężna, ul. Olszewskiego),
- wymianę szyny LK – 3,0 mb (ul. Traugutta),
- wymianę szyny tramwajowej – 317,10 mb (ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Legionów, ul. Nowy Świat, pętla Tarnogaj, pl. Strzegomski, ul. Podwale
ul. Olszewskiego, ul. Krasińskiego, m. Zwierzyniecki, ul. Trzebnicka, ul. Przyjaźni,
pętla Oporów, m. Pomorski, ul. K. Wielkiego),
- naprawę nawierzchni bitumicznej (ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Nowowiejska,
ul. Trzebnicka, Uniwersytecki, ul. Osobowicka, ul. Piastowska, ul. Szczytnicka,
Legnicka – Zachodnia, pl. Strzegomski, Oś Grunwaldzka, ul. Małachowskiego,
ul. Olszewskiego – Spółdzielcza, ul. Krupnicza, ul. Kosmonautów),
- naprawę nawierzchni z kostki kamiennej oraz betonowej 148,4 m2 (ul. Nowy Świat,
ul. Pomorska, pl. Społeczny, ul. K. Wielkiego, ul. Hallera, ul. Powstańców Śl. –
Krzycka),
- regulację i stabilizację szyny tramwajowej 187,63 mtp. (m. Zwierzyniecki, ul. Marii
Curie-Skłodowskiej, ul. Olszewskiego, most Uniwersytecki, ul. Drobnera – Dubois,
m. Pomorski, ul. Nowowiejska),
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regulację płyt torowych typu EPT – 125,0 szt. (Oś Grunwaldzka, ul. Pomorska,
ul. Krupnicza, ul. Przyjaźni).
Koszt konserwacji torów i zwrotnic tramwajowych wyniósł 4 169 000 zł.

-

Odchwaszczanie torów wydzielonych powoduje niszczenie chwastów w torowisku.
Zarastanie torowiska powoduje degradację podłoża, zamulanie podsypki, co pogarsza
odwodnienie toru, przyczynia się do powstawania wychlapków w torowisku. W 2012 r.
wykonano odchwaszczanie torowisk wydzielonych niezabudowanych, (jednokrotny
wiosenny oprysk) o dł. 83 037 mtp.,
Prace wykonano na nw. lokalizacjach:
ul. Armii Krajowej, ul. Bałtycka, ul. Bardzka, ul. Dmowskiego, ul. Drobnera - od ul.
Łokietka do pl. Bema, ul. Dubois,ul. Grabiszyńska, ul. Hallera, ul. Kosmonautów, ul.
Krakowska,ul. Kwidzyńska, ul. Legnicka, ul. Lotnicza - od ul. Ostatni Grosz do ul.
Metalowców, łącznik miedzy ul. Legnicką a ul. Robotniczą, ul. K. Wielkiego, ul.
Mickiewicza, ul. Olszewskiego, ul. Oławska, ul. Opolska, ul. Robotnicza ul. Osobowicka ul.
Paderewskiego, ul. Piłsudskiego - od pl.OrlątLwowskich do pl. Legionów, ul. Powstańców
Śląskich, al. Karkonoska do ul. Przyjaźni, ul. Różyckiego, ul. Sienkiewicza, pl. Społeczny,
pl. Staszica, ul. Ślężna, ul. Tarnogajska, ul. Toruńska, ul. Wróblewskiego, ul.
Żmigrodzka, pętla Żmigrodzka, pętla Sępolno, pętla Zawalna, pętla Robotnicza, pętla
Osobowice, pętla Oporów ,pętla Klecina, pętla Hallera, pętla Kopernika, pętla
Grabiszyńska – cmentarz, pętla Biskupin, pętla Tarnogaj, pętla Leśnica, pętla Park
Południowy, pętla Kowale, pętla Księże Małe, pętla Krzyki.
Koszt chemicznego odchwaszczania wydzielonych torowisk tramwajowych wyniósł:
94 000 zł.
Szlifowanie szyn oraz napawanie torów we Wrocławiu.
Napawanie części jezdnych rozjazdów i zwrotnic dla podtrzymania ich stanu
technicznego. Napawanie pozwala na uzupełnienie ubytków szyn nadmiernie zużytych, a
ich dalsza eksploatacja bez napawania może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa
ruchu pojazdów tramwajowych i pasażerów. Napawanie pozwala wydłużyć okres
eksploatacji wybranych odcinków szyn bez potrzeby ich wymiany/remontu, co jest
czynnością znacznie bardziej kosztowną od napawania i powoduje utrudnienia
komunikacyjne podczas wykonywania remontu.
W 2012 r. wykonano napawanie:
Hallera napawanie główki szyny, łuki z szyn rowkowych, od ul. Grabiszyńskiej, dł.
2*150,0 mb. = 300,0 mb.)
W 2012 r. wykonano szlifowanie szyn na niżej wymienionych lokalizacjach:
Św. Jadwigi ul. Św. Jadwigi - m. Piaskowy, od ul. Staromłyńskiej do ul. Grodzkiej,
dł. 534,0 mtp.
ul. Grabiszyńska - Pereca, od toru wydzielonego do toru nowego, dł. 490
ul. Ruska od pl. Jana Pawła II do ul. K. Wielkiego, dł. 289,0 mtpul. Św. Mikołaja od pl. Jana Pawła II do ul. K. Wielkiego (wraz z łukami), dł. 257,0 mtp.
ul. Piłsudskiego - Małachowskiego, od ul. Gwarnej do ul. Pułaskiego, dł. 930,0 mtp
Razem: 2 500,0 mtp.
Koszt napawania oraz szlifowania torów wyniósł: 196 tys. zł.
Łącznie na konserwację zwrotnic oraz torów tramwajowych wydatkowano kwotę
4 459 tys. zł.
Remont torów tramwajowych we Wrocławiu
Celem wykonywanych remontów torowisk było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
tramwajowego oraz niezawodności komunikacji tramwajowej. Ponadto w znacznym
stopniu
poprawiły
komfort
jazdy
pasażerów
komunikacją
tramwajową
po
wyremontowanych torowiskach, przyczyniły się do zwiększenie szybkości przejazdu
komunikacji tramwajowej, ograniczenia emisji hałasu podczas przejazdu tramwaju po
wyremontowanych torowiskach, poprawiło wygląd i estetykę wyremontowanych torowisk.
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W 2012 r. wykonano następujące remonty torowisk tramwajowych:
Wymiana dwóch zwrotnic najazdowych wraz montażem nowoczesnych elektrycznych
mechanizmów nastawczych w rozjazdach tramwajowych na skrzyżowaniu ulic
Powstańców Śląskich i ul. Hallera we Wrocławiu, wymiana zwrotnicy tramwajowej - 2 kpl.
(wraz z ogrzewaniem zwrotnic oraz podłączeniem do istniejącego odwodnienia),montaż
nowoczesnego elektrycznego mechanizmu nastawczego zwrotnicy sygnalizatorem
wyświetlającym kierunek ustawienia zwrotnicy – 2 kpl. odtworzenie nawierzchni
drogowej w miejscu wymiany zwrotnic.
koszt: 640 000 zł., wymiana skrzyżowania torów z 16 krzyżownic na nowej podbudowie
na skrzyżowaniu ulic Podwale – Krupnicza – Sądowa
Szczegółowy opis zrealizowanego remontu:
wymiana skrzyżowania z 16 krzyżownic dl. 34,00 mtp,
wymamiana toru z szyn tramwajowych dł. 21,10 mtp,
wymiana podbudowy betonowej – 18,05 m3,
koszt: 486 000 zł
Wymiana rozjazdu tramwajowego pojedynczego dwutorowego niepełnego z 5 krzyżownic
z łukiem do m. Pomorskiego na istniejącej podbudowie.
Szczegółowy opis zrealizowanego remontu:
wymiana rozjazdu pojedynczego dwutorowego niepełnego z 5 krzyżownic wraz ze
zwrotnicą zjazdową – dł. 49,3 mtp. (zwrotnica ogrzewana wraz z podłączeniem do
istniejącego odwodnienia ), wymiana toru na łuku – dł. 18,05 mtp., zabudowa rozjazdu
oraz torów betonem - 26,461 m3, ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego – 10,177
m3. Koszt: 370 000 zł
Łącznie w 2012 r. na remonty torów tramwajowych wydatkowano kwotę 1 496 000 zł.

ZADANIA REMONTOWE PROWADZONE PRZEZ ZIM
Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych
Utworzenie w 2012 r. nowych miejsc przedszkolnych we Wrocławiu:
SP nr 84 ul. Świętokrzyska - remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 5 –
oddziałowego przedszkola,
P nr 77 przy ul. Niemcewicza – remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 6-ciu
dodatkowych oddziałów oraz szatni,
SP nr 118 przy ul. Bulwar Ikara – remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 3 –
oddziałowego przedszkola,
ZŻP nr 1 przy ul. Dźwirzyńskiej – remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1-go
dodatkowego oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem sanitarnym,
P nr 150 przy ul. Ignuta – remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1-go
dodatkowego oddziału,
P nr 121 przy ul. Tramwajowej – remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1-go
dodatkowego oddziału wraz z zapleczem sanitarnym,
POI przy ul. Borowskiej – remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 3 –
oddziałowego przedszkola oraz szatni,
ZSP nr 5 przy ul. Osobowickiej - remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1-go
dodatkowego oddziału przedszkolnego.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 2 565 211 zł.
W wyniku przeprowadzonych remontów powstało 21 dodatkowych oddziałów
przedszkolnych we Wrocławiu, tj. ok. 525 nowych miejsc.
Remont pomieszczeń
dydaktyczne
-

w

budynkach

szkół

podstawowych

na

potrzeby

ZSP nr 1 przy ul. Wałbrzyskiej – remont pomieszczeń z przeznaczeniem na salę
zajęć zerówki z szatnią i toaletą oraz saklę zajęć dla MOS,
SP nr 50 przy ul. Czeskiej – remont pomieszczeń z przeznaczeniem na 2 sale
świetlicy z szatnią i toaletą,
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SP nr 64 przy ul. Wojszyckiej – remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę
z węzłem sanitarnym,
SP nr 98 przy ul. Sycowskiej – remont pomieszczeń z przeznaczeniem na salę
zajęć zerówki z szatnią i węzłami sanitarnymi,
ZSP nr 7 przy ul. Koszykarskiej – remont pomieszczeń z przeznaczeniem na salę
zajęć zerówki.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 586 303 zł.
W wyniku przeprowadzonych remontów powstały 3 sale dydaktyczne dla potrzeb klas
zerowych, 3 sale świetlicy z węzłami sanitarnymi oraz sala dla potrzeb Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii.
-

Remont dachów
odgromowej

w

placówkach

oświatowych

wraz

z

wyminą

instalacji

SP nr 22 przy ul. Stabłowickiej – remont dachu płaskiego,
SP nr 30 przy ul. Zaporoskiej – remont dachu płaskiego budynku głównego wraz
z termomodernizacją,
ZS nr 15 przy ul. Chopina – remont dachu płaskiego budynku wraz
z termomodernizacją,
P nr 4 przy ul. Słowiczej – remontu dachu budynku A wraz z termomodernizacją,
G nr 5 przy ul. Pawłowa – remont dachu płaskiego sali gimnastycznej wraz
z termomodernizacją,
P nr 43 przy ul. Kościuszki – remont dachu płaskiego,
SP nr 50 ul. Czeska – remont części dachu płaskiego,
III LO przy ul. Składowej – remont dachu płaskiego nad sala gimnastyczną,
P 140 przy ul. Nadbrzeżnej – remont dachu płaskiego wraz z termomodernizacją.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 1 272 032 zł.
W wyniku przeprowadzonych robót w roku 2012 wyremontowano 9 dachów
w placówkach oświatowych.
-

Remont bloków żywienia w placówkach oświatowych
ZPO nr 2 przy ul. Głogowskiej – remont bloku żywienia (pomieszczeń kuchni,
zmywalni i przedsionka),
P nr 124 przy ul. Kopańskiego – remont pomieszczeń bloku żywienia wraz
z remontem dźwigów towarowych.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 292 198 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
W wyniku przeprowadzonych robót wyremontowano w dwóch placówkach oświatowych
bloki żywienia.
Remont pomieszczeń pracowni technologii gastronomicznej w ZSG przy ul. Kamiennej
Poniesione w 2012 r. nakłady: 446 835 zł.
-

W wyniku przeprowadzonych robót wyremontowano pomieszczenia pracowni technologii
gastronomicznej, dostosowując pracownie i istniejące instalacje do wymagań
wynikających z planowanego wyposażenia pracowni w nowe urządzenia gastronomiczne
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu pn.: „Modernizacja
centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.
Remont części pomieszczeń w placówkach oświatowych wynikający z zaleceń
sanepidu lub opinii technicznych
-

SP nr 39 przy ul. Przedwiośnie – remont pomieszczeń (pomieszczenia sanitarne,
administracyjne),
SP nr 121 przy ul. Tramwajowej – remont ścian i stropów budynku,
SP nr 4 przy ul. Słowiczej – remont instalacji elektrycznej,
SP nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej – remont sanitariatów na I piętrze,
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SP nr 107 przy ul. Stysia – remont pomieszczeń dla potrzeb socjalno-sanitarnych.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 196 033 zł.
Wykonano:
niezbędne remonty w placówkach oświatowych tj. naprawę spękań ścian i stropów
budynku,
wydzielenie
korytarza,
remont
pomieszczeń
sanitarnych
i administracyjnych, częściową wymianę instalacji elektrycznej, remont klatki
schodowej oraz dostosowanie budynków do wymogów p. pożarowych,
bieżące naprawy:
usuwanie awarii zgłaszanych przez placówki,
w zakresie robót elektrycznych w 309 placówkach,
w zakresie robót budowlanych w 244 placówkach,
w zakresie robót dekarskich w 229 placówkach,
w zakresie robót sanitarnych wewnętrznych w 426 placówkach,
w zakresie robót sanitarnych zewnętrznych w 51 placówkach.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 2 257 783 zł.
Osiągnięto następujące efekty:
Wykonywanie na bieżąco napraw i usuwanie awarii w zakresie robót: budowlanych,
dekarskich, elektrycznych, sanitarnych wewnętrznych oraz sanitarnych zewnętrznych, w
placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych obiektach podległych gminie
Wrocław.
Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław
Wykonanie dokumentacji technicznej, ekspertyz, opinii oraz badań niezbędnych do
przeprowadzenia planowanych do realizacji robót budowlanych.
Lata realizacji: 2012
W roku 2012 realizowano m.in.:
Dokumentacje projektowe:
SP nr 1 przy ul. Nowowiejskiej: przebudowa i remont sanitariatów budynku szkoły,
dostosowanie obiektu do wymagań ochrony p. pożarowej,
G nr 13 przy ul. M. Reja: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian
zewnętrznych budynku głównego,
ZSP nr 8 przy ul. Składowej: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
fundamentów budynku bloku sportowego wraz z łącznikiem,
ZS nr 9 przy ul. Krajewskiego: adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną z
węzłem sanitarnym,
SP nr 37 przy ul. Sarbinowskiej: adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
węzłem sanitarnym,
SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej: remont dachu budynku głównego i dachu sali
gimnastycznej, łącznika oraz remont instalacji wodociągowej i p. pożarowej,
SP nr 107 przy ul. Stysia: remont części pomieszczeń dla potrzeb socjalnosanitarnych,
SP nr 87 przy ul. Pawłowa: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian
zewnętrznych budynku i remontu piwnic,
ZSEA nr przy ul. Worcella: remont elewacji frontowej budynku głównego szkoły.
Ekspertyzy techniczne, opinie oraz badania:
SP nr 64 przy ul. Wojszyckiej: ekspertyza techniczna skrzydła północnego budynku
w zakresie spękania ścian,
ZSP nr 16 przy ul. Wietrznej: ekspertyza instalacji centralnego ogrzewania oraz
wykonanie pomiarów wydajności hydrantów na istniejącej instalacji hydrantowej,
MDK przy ul. Kołłątaja: sprawdzenie stanu technicznego elewacji budynku,
P nr 59 przy ul. Narcyzowej: ekspertyza ustalenia przyczyn zalewania piwnic,
Budynek biurowo-magazynowy przy ul. Hubskiej: inwentaryzacja budowlana
budynku,
Budynek mieszkalny przy ul. Sępa Szarzyńskiego 57: ekspertyza techniczna stanu
fundamentów.
Poniesione w 2012 r. nakłady: 252 256 zł
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Wykonano ekspertyzy, oceny, dokumentacje oraz badania niezbędne do przeprowadzenia
planowanych do realizacji robót budowlanych dla zadań przedstawionych powyżej.
Zestawienie wykonania zadań remontowych przez ZCK
Określenie zadania
remontowego

Wielkość
(ilość)

Koszt
realizacji zł
netto

Remont fragmentów
ogrodzenia cmentarza
Osobowice od ul. Łużyckiej

38,89 mb

55 971,10

Remont fragmentów
ogrodzenia cmentarza
Grabiszyn

418,02 mb

168 645,00

Remont elewacji budynku
przedpogrzebowego Psie Pole

695,83 m2

209 545,47

Remont podcieni i elewacji
budynku biurowego Psie Pole

Podcienia
320 m2
Elewacja 805
m2

259 511,75

Remont alejek o nawierzchni
nieutwardzonej na terenie
Cmentarza Komunalnego
OSOBOWICE
Remont alejek o nawierzchni
nieutwardzonej na terenie
Cmentarza Komunalnego
GRABISZYN
Remont alejek o nawierzchni
nieutwardzonej na terenie
Cmentarza Komunalnego
JERZMANOWO
Remont alejek o nawierzchni
nieutwardzonej na terenie
Cmentarza Komunalnego
LEŚNICA
Remont kapitalny pieca
krem. nr 2 na terenie
Cmentarza Komunalnego
Oddział PSIE POLE
Dokumentacja projektowa
remontu ogrodzenia
Cmentarza Komunalnego
LEŚNICA
Dokumentacja projektowa
remontu ogrodzenia
Cmentarza OSOBOWICE od
strony zachodniej
Dokumentacja projektowa
remontu alejek o nawierzchni
skrapianej asfaltem na
terenie Cmentarza
Komunalnego OSOBOWICE

Skutki realizacji zadań
w wyniku remontu poprawiona została
estetyka obiektu, zabezpieczenie
przed dostawaniem się na teren
cmentarza osób trzecich i
zabezpieczenie przed niszczącym
działaniem czynników
atmosferycznych
w wyniku remontu poprawiona została
estetyka obiektu, zabezpieczenie
przed dostawaniem się na teren
cmentarza osób trzecich i
zabezpieczenie przed niszczącym
działaniem czynników
atmosferycznych
remont poprawił estetykę obiektu i
zabezpieczył przed niszczącym
działaniem czynników
atmosferycznych oraz zwiększył
izolacyjność ścian budynku
remont poprawił estetykę obiektu,
zabezpieczył przed niszczącym
działaniem czynników
atmosferycznych oraz poprawił
bezpieczeństwo w zakresie zdrowia i
życia ludzi (posadzka antypoślizgowa)

365 420,44

poprawa stanu nawierzchni dróg na
terenie cmentarza

404,00 m2

28 697,62

poprawa stanu nawierzchni dróg na
terenie cmentarza

112,00m2

6 665,54

poprawa stanu nawierzchni dróg na
terenie cmentarza

413,85m2

11 901,56

poprawa stanu nawierzchni dróg na
terenie cmentarza

1 szt.

307 130,00

remont kapitalny umożliwia dalszą
prawidłową pracę pieca kremacyjnego

1 kpl.

9 755,00

Umożliwienie wykonania remontu

1 kpl.

17 200,00

Umożliwienie wykonania remontu

1 kpl.

4 500,00

Umożliwienie wykonania remontu

7 048,51

2

Uwaga: kwoty realizacji zadań remontowych podane w wysokości netto (bez podatku VAT)
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ZARZĄDZANIE RUCHEM
W 2012 r. zatwierdzono 2 615 projektów organizacji ruchu, wydano 422 opinii w zakresie
obsługi komunikacyjnej.
Przykładowe ważniejsze zatwierdzenia i opinie do koncepcji projektów
budowlanych i drogowych:
- obsługa komunikacyjna planowanego obiektu handlowo - usługowego przy
ulicy Księgarskiej 2a,
- obsługa komunikacyjna planowanego budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy
Kurkowej,
- obsługa komunikacyjna inwestycji
polegającej na budowie budynku biurowego
z garażem podziemnym oraz budynku usługowo-mieszkalnego z garażem
podziemnym przy ulicy Krzywoustego 115,
- obsługa komunikacyjna inwestycji polegającej na budowie kompleksu zabudowy
biurowo-kongresowej, hotelowej, usługowo-gastronomicznej przy pl. Strzegomskim,
- obsługa komunikacyjna inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi i usługami przy ulicy Grota –
Roweckiego,
- koncepcja budowy skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego z drogą klasy lokalnej
wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części
zespołów urbanistycznych Mokronoska i Klin Kleciński we Wrocławiu oraz dla ulicy
w rejonie Trasy Przemysłowej,
- obsługa komunikacyjna inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy
wielorodzinnej przy ulicy Opolskiej 136,
- obsługa komunikacyjna nieruchomości położonej przy ulicy Opolskiej 130,
- obsługa komunikacyjna inwestycji polegającej na rozbudowie wraz z przebudową
centrum handlowo-usługowego Magnolia Park przy ulicy Legnickiej 58-60,
- opinia do projektu przebudowy zjazdu z ulicy Wróblewskiego dla potrzeb obsługi
komunikacyjnej planowanego budynku hotelu,
- obsługa komunikacyjna inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków
biurowo-usługowych oraz parkingu w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Ruska,
Świętego Mikołaja,
- obsługa komunikacyjna Centrum Edukacji Międzynarodowej przy ulicy Lakierniczej
i Racławickiej,
- obsługa komunikacyjna inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie
budynków produkcyjnych i magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym,
infrastrukturą techniczną, układem dróg, parkingów, placów oraz
budową
towarzyszących obiektów budowlanych przy ulicy Kowalskiej 143,
- koncepcja przebudowy ulicy Czekoladowej na granicy Wrocławia i Bielan
Wrocławskich w związku z rozbudową i przebudową centrum handlowego w Bielanach
Wrocławskich.
Przykładowe ważniejsze zatwierdzenia projektów organizacji ruchu:
- przebudowa układu drogowego ulic: Zwycięskiej i Kutrzeby,
- korekta organizacji ruchu polegająca na zabezpieczeniu osiedla Stabłowice i Złotniki
przed wjazdem pojazdów ciężarowych,
- lokalizacja przystanku „odstawczego” w ciągu ulicy Sudeckiej,
- opracowanie konstrukcji znaku „Parkuj i jedź”. Prowadzenie do parkingów „Parkuj
i jedź” na ulicach: Maślickiej, Szczecińskiej, Królewieckiej, Śląskiej, Ślężnej,
Grabiszyńskiej, Jana III Sobieskiego,
- korekta organizacji ruchu w ciągu ulicy Wyszyńskiego – lokalizacja azyli dla pieszych,
- korekty oznakowania docelowego na ulicach: Mickiewicza, Swojczycka - Wilczycka,
Kromera - Toruńska, Dróżnicza, Murarska - Bednarska, Wesoła - Ciepła, Buforowa,
Górnicza, węzeł Stadion,
- organizacja ruchu zastępczego na czas EURO 2012,
- organizacja ruchu zastępczego w okresie Wszystkich Świętych,
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-

organizacja ruchu zastępczego w związku z organizacja 30. Hasko - Lek Wrocław
Maraton,
organizacja ruchu zastępczego w związku z przebudową Psiego Pola,
organizacja ruchu zastępczego – budowa parkingu podziemnego na placu Nowy Targ
wraz z przebudową układu drogowego,
organizacja ruchu zastępczego na czas remontu sieci kanalizacyjnej w alei
Kasprowicza,
organizacja ruchu zastępczego w związku z remontem przejazdów kolejowych przez
ulice: Żernicką i Średzką,
organizacja ruchu zastępczego na czas remontu mostu Polanowickiego,
organizacja ruchu zastępczego w związku z przebudową ulicy Podwale,
organizacja ruchu zastępczego na czas biegu ulicznego „Solidarność”.

286 projektów organizacji ruchu i korekt sygnalizacji świetlnej przekazano do
ZDiUM:
- korekta oznakowania docelowego,
- korekta docelowych programów sygnalizacji świetlnej,
- strefy ruchu uspokojonego,
- projekty zastępczej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej,
- projekty lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki, bariery),
- bezpieczna droga dzieci do szkoły,
- oznakowanie drogowskazowe (w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad).
W 2012 r. wydano 30 decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (w tym 2
decyzje odmowne) oraz 61 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Decyzje odmowne na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wynikały z faktu, iż
organizator nie uzyskał pozytywnej opinii Policji, a w konsekwencji wystąpił poważny
brak gwarancji dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu drogowego na
planowanej do wykorzystania trasie.
Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych
W 2012 r. obejmowały one między innymi:
- organizację spotkań w sprawie podziału zadań związanych z organizacją ruchu
zastępczego, komunikacją zbiorową, organizacją parkingów i handlu oraz
zabezpieczenia rejonów cmentarzy, z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg i
Utrzymania Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, BRG UMW, Zarządu
Cmentarzy Miejskich, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, WTR
UMW oraz Rejonowego Zarządu Infrastruktury.
- 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 w dniu 1 listopada dyżur stały Zespołu Koordynacyjnego.
- wydano 97 identyfikatorów na dojazd do cmentarzy w celach zaopatrzeniowych stoisk
handlowych zorganizowanych w ramach kiermaszu świątecznego oraz punktów
stałych (dowóz kwiatów, zniczy, itp.)
- przygotowana przez służby miejskie organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych
funkcjonowała zgodnie z założeniami nie odnotowano zakłóceń w ruchu komunikacji
zbiorowej i indywidualnej poza wystąpieniem braku miejsc parkingowych na terenie
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poligonu w dniu Wszystkich Świętych co wpłynęło na utrudnienia w ruchu na
Obwodnicy Północnej.
Bezpieczna droga do szkoły
Dział Zarządzania Ruchem za pomocą środków inżynierii ruchu na bieżąco nadzoruje
bezpośrednie rejony Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych dla poprawy i zachowania
bezpieczeństwa w drodze do szkoły, jak i ze szkoły do domu. Przy opracowywaniu planu
działań w ramach akcji „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2012-2013” uwzględniono
doświadczenia z lat ubiegłych, wnioski dyrekcji szkół, sygnały od rodziców i uczniów,
wnioski przekazywane przez Straż Miejską i Policję.
Poza bieżącą pracą Dział Zarządzania Ruchem zajął dodatkowo stanowisko w sprawie
19 wystąpień Dyrekcji Szkół, Rad Rodziców, Rad Osiedli dotyczących wniosków
o poprawę bezpieczeństwa drogowego ucznia w drodze do szkoły.
W wyniku wizji w terenie oraz powyższych wystąpień wykonano i przekazano do realizacji
w terenie przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 9 projektów z zakresu organizacji
ruchu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.
Przykładowe projekty poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół:
- ul. Mennicza – korekta oznakowania lokalizacja znaku B-35,
- ul. Królewiecka/Suwalska – korekta oznakowania lokalizacja znaku T-27,
- ul. Małopolska – lokalizacja nowego przejścia dla pieszych,
- ul. Osobowicka – lokalizacja słupków przed wejściem do szkoły,
- ul. Prosta – lokalizacja słupków przed wejściem do szkoły,
- ul. Tymiankowa – korekta oznakowania lokalizacja znaku A-17,
- ul. Poleska – lokalizacja nowego przejścia dla pieszych,
- ul. Głubczycka – korekta oznakowania lokalizacja znaku B-35,
- ul. Stawowa – korekta oznakowania lokalizacja znaku A-17.
Poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez
Korekty programów sygnalizacji świetlnych - korekta długości (wydłużenie) otwarć dla
pieszych i rowerzystów np.:
- ul. Grodzka - most Pomorski,
- ul. Pułaskiego - Komuny Paryskiej,
- ul. Brucknera – Krzywoustego,
- ul. Małachowskiego – Dąbrowskiego,
- ul. Bystrzycka - Na Ostatnim Groszu,
- ul. Kościuszki (kontrpas),
- ul. Długa – Michalczyka,
- ul. Długa – Poznańska.
Zmiany harmonogramów tygodniowej pracy sygnalizacji świetlnej polegające na
wprowadzeniu pracy sygnalizacji trójkolorowej 24 h na dobę, w celu poprawy
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych np.: ul. Kazimierza Wielkiego – Widok,
w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej.
Korekty programów sygnalizacji zmieniające długości cyklu na skrzyżowaniach
-

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Rychtalska - Jedności Narodowej,
Jedności Narodowej – Nowowiejska,
Jedności Narodowej – Słowiańska,
Piłsudskiego – Świdnicka,
Kościuszki – Świdnicka,
Powstańcó Sląskich – Swobodna,
Legnicka – Nabycińska,
Ślężna – Weigla,
Armii Krajowej – Borowska,
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-

ul.
ul.
ul.
ul.
pl.
pl.
pl.
ul.

Traugutta – Krakowska,
Kazimierza Wielkiego – Ruska,
Grodzka – Szewska,
Krakowska – Na Niskich Łąkach,
Grunwaldzki,
Kromera,
Orląt Lwowskich,
Klimasa – Tarnogajska.

Wzrost przepustowości układu komunikacyjnego poprzez wydłużeniu na sygnalizatorach
otwarć zezwalających na ruch pojazdom komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach, które
nie posiadają urządzeń:
- ul. Strzegomska – Nowodworska,
- ul. Krakowska - Praktiker,
- ul. Dubois – Drobnera,
- ul. Powstańców Śląskich – Rondo.
Poprawę koordynacji pracy sygnalizacji:
- w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego,
- w ciągu ul. Żmigrodzkiej,
- w ciągu ul. Borowskiej,
- w ciągu al. Hallera,
- ul. Grodzka – Bema.
Dodanie akomodowanego otwarcia dla komunikacji zbiorowej:
- ul. Kazimierza Wielkiego – Widok.
Wprowadzenie rozwiązań usprawniających ruch
W roku 2012 Wydział Inżynierii Miejskiej kontynuował działania z zakresu zarządzania
i sterowania ruchem realizowanych w oparciu o dokumenty strategiczne Miasta takie jak
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
i Politykę Transportową Wrocławia oraz decyzje z zakresu przebudowy ulic i zarządzania
ruchem. Wytyczne dla transportu zakładają traktowanie tramwajów i autobusów jako
środków komunikacji o szczególnym priorytecie ruchowym poprzez wydzielanie
specjalnych korytarzy komunikacyjnych (wydzielone torowiska, pasy tram-bus) wolnych
od innych pojazdów.
W ramach omawianych działań wydzielono z ruchu ogólnodostępnego torowiska
tramwajowe na ulicach: ul. Nowowiejska – od ul. Jedności Narodowej do ul. Barlickiego,
ul. Sienkiewicza – od ul. Wyszyńskiego do ul. Bujwida , ul. Trzebnicka – od ul. Dębickiego
pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Podwale – od pl.Jana Pawła II do pl. Orląt Lwowskich,
ul. Jedności Narodowej – od ul. Dębickiego pl. Powstańców Wielkopolskich
W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Dział Zarządzania Ruchem
w porozumieniu ze Strażą Miejska Wrocławia opracował i zatwierdził lokalizację znaków
D-51 (kontrola prędkości, fotoradar), które umożliwiają SM przeprowadzenie kontroli
prędkości pojazdów poruszających się po Wrocławiu, przy użyciu urządzeń mobilnych
zainstalowanych w samochodach osobowych. Przykładowe lokalizacje:
- ul. Buforowa,
- ul. Wyścigowa,
- ul. Małopolska,
- ul. Okulickiego,
- ul. Marszowicka,
- ul. Ślężna,
- ul. Długa,
- ul. Dmowskiego,
- ul. Główna,
- ul. Dolnobrzeska,
- ul. Kamieńskiego,
- ul. Pilczycka,
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- ul. Żernicka,
- ul. Szewczenki.
W roku 2011 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienia
miejskiej komunikacji a także poprawy przepustowości dróg na obszarze Wrocławia
wprowadzono w ciągu dróg krajowych organizację ruchu wprowadzającą zakaz wjazdu do
Wrocławia pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton w
godzinach szczytu komunikacyjnego i w godzinach nocnych.
W wyniku tych działań w 2012 r. Dział Zarządzania Ruchem wydawał 5 200 zezwoleń na
niestosowanie się do znaków B-5 i całodobowy wjazd do miasta dla firm, których siedziba
lub punkt docelowy znajduje się we Wrocławiu.
W czerwcu 2012 r. odbył się w Polsce turniej piłki nożnej EURO 2012. Wrocław był
jednym z miast gospodarzy tego turnieju. Organizacja turnieju wymagała dużego
zaangażowania służb miejskich z różnych dziedzin, w tym z zakresu transportu i logistyki.
Należało między innymi rozważyć i przyjąć najbardziej prawdopodobny wariant przybycia
kibiców na UEFA EURO 2012 do Wrocławia tj. procentowy ich udział w możliwych
środkach transportu, tzw. modal split (lotniczy, kolejowy, indywidualny etc.). Efektem
wstępnych założeń i analiz było sporządzenie wytycznych do organizacji ruchu na czas
trwania turnieju w całym mieście a w szczególności w obszarach gdzie odbywały się
imprezy towarzyszące związane z turniejem, okolice stadionu, strefy kibica, hoteli gdzie
mieszkali zawodnicy.
WIM brał udział w pracach zespołu ds. przygotowań obsługi komunikacyjnej UEFA EURO
2012:
- przygotowanie materiałów wstępnych dla UEFA,
- przekazanie wytycznych do organizacji ruchu na czas trwania turnieju,
- opiniowanie dokumentacji związanej z organizacją turnieju na każdym etapie:
- Mobility Concept,
- projekty rozwiązań drogowych związanych z obsługą stadionu,
- koncepcja organizacji ruchu,
- projekt organizacji ruchu,
- wykonanie projektów uzupełniających na potrzeby organizacji turnieju (parkingi
pod estakadami AOW, zabezpieczenia przystanków),
- nadzór nad wprowadzeniem i funkcjonowaniem orz na czas turnieju,
- dwuzmianowe dyżury w Centrum Operacyjnym turnieju,
- nadzór nad przywróceniem docelowej organizacji ruchu.
Turniej i imprezy towarzyszące przebiegły sprawnie zgodnie z przyjętymi przez
organizatorów założeniami. Nie odnotowano nieprzewidzianych zakłóceń w ruchu poza
drobnymi incydentami w zakresie parkowania pojazdów kibiców w rejonie stadionu.
Odbiór organizacji imprezy przez władze UEFA był pozytywny.
Lp.
1.
2.
3.

Wykonane czynności

Ilość

5.

Wydane zatwierdzenia do projektów technicznych organizacji ruchu
2 616
Odbiory i kontrole oznakowania w pasie drogowym
350
Załatwione wnioski z zakresu organizacji ruchu
2 236
Orientacyjna ilość udzielanych informacji (telefonicznie) z zakresu
12 500
załatwianych spraw, a także opinii do działania w pasie drogowym
Orientacyjna ilość interwencji dotyczących zmian w organizacji ruchu
3 000
(telefony, faksy, e-maile)

6.
7.
8.
9.

5 300
380
48
1 401

4.

Wykonane wizje w terenie w zakresie inżynierii ruchu
Udział w naradach i spotkaniach dotyczących inżynierii ruchu
Prowadzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wnioski rozpatrzone przez Komisje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Zrealizowane zalecenia przekazane przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu
10.
Drogowego
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256

Opracowanie projektów technicznych zmian organizacji ruchu docelowego i
programów sygnalizacji
12. Wydane opinie w zakresie obsługi komunikacyjnej
13. Wydane opinie w zakresie lokalizacji ogródków letnich
14. Wydane opinie w zakresie lokalizacji reklam
11.

286
422
183
47

Wydane decyzje w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny
w tym:
15.
pozytywne
negatywne

30

16. Wydane zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym

61

28
2

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Działania Biura Rozwoju Gospodarczego realizowane są w celu wzmocnienia bazy
ekonomicznej
miasta
poprzez
tworzenie
warunków
sprzyjających
rozwojowi
gospodarczemu i zwiększeniu zatrudnienia. Służą wspieraniu małych i średnich
przedsiębiorstw.
ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Punkt Informacji Gospodarczej
Biuro Rozwoju Gospodarczego od szeregu lat prowadzi Punkt Informacji Gospodarczej,
którego celem jest zapewnienie bieżącej informacji na temat procedur związanych z
różnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od jej rejestracji,
wyboru formy opodatkowania, starania o pozyskanie dotacji lub innych form
preferencyjnego
dostępu
do
kapitału
finansowego,
po
specyficzne
sprawy
administracyjne związane z działalnością gospodarczą. Codziennie do Punktu zgłasza się
(osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail) z zapytaniami od kilku do kilkunastu osób.
W rezultacie w ciągu roku z jego oferty korzysta ok. 1 800 przedsiębiorców oraz osób
zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przy okazji spotkań, konferencji i seminariów, w których w roli prelegentów występują
przedstawiciele Biura Rozwoju Gospodarczego przygotowywane są prezentacje
multimedialne informujące o potencjale gospodarczym Wrocławia, inicjatywach
i projektach, w których miasto uczestniczy. Rocznie przygotowywanych jest kilkanaście
prezentacji w języku polskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.
W ramach działalności Punktu przygotowywane i aktualizowane są informacje
gospodarcze dostępne na stronie internetowej www.wroclaw.pl.
Biuro Rozwoju Gospodarczego aktywnie współpracuje z izbami gospodarczymi, Agencją
Rozwoju
Aglomeracji
Wrocławskiej,
Wrocławskim
Parkiem
Technologicznym
i Wrocławskim Parkiem Przemysłowym oraz innymi dolnośląskimi instytucjami otoczenia
biznesu. Dociera do przedsiębiorców z informacjami o wydarzeniach gospodarczych w
kraju i za granicą. Biuro dysponuje kilkunastoma branżowymi bazami danych.
Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości
Utworzony w 2008 r. Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości stawia sobie za cel
udzielenie wsparcia dla nowopowstałych (działających nie dłużej niż pół roku)
wrocławskich przedsiębiorstw w rozpoczęciu i rozwinięciu ich działalności oraz osiągnięciu
sukcesu na rynku poprzez zdobywanie wiedzy merytorycznej, organizacyjnej oraz
wsparcie lokalowe. Zadanie realizowane było w nowo wyremontowanym (2011) lokalu
miejskim przy ul. Piłsudskiego 95, zapewniającym dobre warunki funkcjonowania firm,
bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
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Operatorem Inkubatora w roku 2012 było Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości wyłonione w konkursie dla organizacji pozarządowych. Poziom
wsparcia zadania ze środków miejskich, zgodnie z warunkami konkursu oraz umową
z operatorem, wyniósł 500 000 zł.
W 2012 r. w programie inkubacji udział brało 36 przedsiębiorstw, z czego 14 rozpoczęło
uczestnictwo w poprzednim roku (kontynuacja wsparcia).
Inkubator oferuje uczestnikom programu wsparcia możliwość korzystania z wysokiej
jakości powierzchni biurowej w siedzibie znajdującej się w centrum miasta, dodatkowo
pakiet usług i konsultacji księgowych, prawnych, doradztwa biznesowego, a także
szkolenia zgodnie ze zgłaszanym przez beneficjentów zapotrzebowaniem oraz obsługę
sekretarską. Organizacja pozarządowa wykonująca to zadanie publiczne angażowała się
także w inne inicjatywy (m.in. we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia oraz
wrocławskimi uczelniami), mające na celu edukację przedsiębiorczości i wsparcie
informacyjne osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
W roku 2012 zorganizowanych zostało 10 edycji szkoleń dla beneficjentów o tematyce:
- Prawne aspekty pozyskiwania kapitału na biznes,
- Skuteczne metody pozyskiwania klienta (dwie edycje),
- Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami,
- Jak z sukcesem zrealizować swój pomysł?
- Kreowanie wizerunku firmy a marketing,
- Marketing internetowy,
- Pakiet MS Office w przedsiębiorstwie,
- Sprzedaż produktów i usług (dwie edycje),
- organizowano także konferencję „Zagrożenia w biznesie” (24 października 2012 r.),
Dni Otwarte WIP (24-25 maja 2012 r.), a także dwukrotnie konsultacje indywidualne
prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z zakresu pozyskiwania
środków na działalność gospodarczą.
Przedstawiciele Inkubatora brali udział także w zewnętrznych imprezach, prezentując
jego ofertę:
- StartAp – Akademia Przedsiębiorczości,
- Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych – 26 maja 2012 r.,
- XIV edycja Targów Pracy organizowanych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Rok
2012
był
ostatnim
rokiem
funkcjonowania
Wrocławskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości w obecnej formule. Po analizie rozwoju oferty dostępnej na rynku,
Biuro Rozwoju Gospodarczego zaproponowało zmianę formuły (od 2013 r.), poprzez
zawężenie grupy docelowej do branż związanych z ICT, oprogramowaniem i internetem,
dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie intensywności wsparcia (ukierunkowanie
i uszczegółowienie tematyki szkoleń, konsultacji, wzmocnienie efektu sieciowania
przedsiębiorstw). Powodem zmiany formuły WIP jest powstanie w ostatnich latach
kolejnych oraz rozwój dotychczasowych instytucji (publicznych i komercyjnych)
świadczących ogólne usługi wsparcia biznesu, zwłaszcza w początkowym etapie ich
funkcjonowania.
Koszt: dotacja 500 000 zł.
Współpraca w ramach konkursu WCTT „Własna firma oparta na innowacjach/wynikach
badań naukowych.
W 2012 r. Prezydent Wrocławia ufundował nagrodę pieniężną dla laureatów XVI edycji
konkursu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Jest to
inicjatywa, której celem jest kreowanie przedsiębiorczości poprzez zaoferowanie osobom
chcącym założyć własną firmę, kompletnego wachlarza narzędzi potrzebnych do realizacji
własnych marzeń. Konkurs adresowany jest do osób, które chcą rozpocząć działalność
gospodarczą (lub rozpoczęły ją nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
Konkursu), a w szczególności do środowiska akademickiego, w którym znajduje się
największy potencjał wiedzy, kreatywności i innowacji. W wyniku konkursu powstają
nowoczesne, bardzo innowacyjne firmy, konkurencyjne na rynku, które otrzymują dostęp
do wysoko specjalistycznych laboratoriów i doskonale przygotowanej powierzchni
biurowej we Wrocławskim Parku Technologicznym oraz znaczące wsparcie w postaci
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pakietów prawno – biznesowo – księgowych, z których korzystają przez rok. Biuro
Rozwoju Gospodarczego aktywnie uczestniczy w pracach komisji konkursowej, oceniając
przygotowane projekty biznesowe oraz opracowane na ich podstawie biznesplany.
W roku 2012 Nagroda Prezydenta została rozdzielona pomiędzy 4 laureatów konkursu.
Koszt w roku 2012: 20 000 zł.
PROGRAMY I ZADANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WROCŁAWSKIEGO HANDLU
DETALICZNEGO
Jarmarki – tradycyjny handel w nowoczesnej formie
Wrocławski handel targowiskowy od kilku lat przechodzi bardzo widoczną metamorfozę.
Miejsce targowisk o niskich standardach sanitarnych, architektonicznych i jakościowych
zajmują nowoczesne hale, pasaże kupieckie i inne uporządkowane formy handlu.
Zmianom ulega także struktura branżowa targowisk. Liczba stoisk ze świeżą żywnością
maleje. Mniejsza liczba stoisk nie oznacza jednak malejącego popytu konsumentów.
Dlatego, wykorzystując potencjał Wrocławia w postaci przygotowywanej infrastruktury
dla jarmarku na Nowym Targu, zabytkowych obiektów handlowych, jak i dużej liczby
lokalnych producentów żywności Biuro Rozwoju Gospodarczego rozpoczęło pracę nad
stworzeniem nowej formy handlu – jarmarku produktów świeżych, ekologicznych
i regionalnych, atrakcyjnych i przyciągających nie tylko wrocławian, ale także turystów
odwiedzających miasto.
Urbact
Przygotowując strategię rozwoju handlu przystąpiono, w ramach programu Urbact do
sieci Urbact Markets, której celem jest zbadanie roli targów miejskich jako kluczowych
i skutecznych czynników rozwoju gospodarczego i rewitalizacji miast. W ramach projektu
zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie zarządzania handlem
targowiskowym, wykorzystania targowisk / hal do rozwoju lokalnej sieci dostaw, lepszego
planowania przestrzeni publicznej, zatrudnienia i przedsiębiorczości, a także ochrony
środowiska. Zostaną także wyselekcjonowane mechanizmy funkcjonowania dobrze
prosperujących targowisk, funkcje handlowe w obiektach zabytkowych oraz towarzyszące
temu procesy urbanistyczne.
W ramach uczestnictwa w sieci Wrocław proponuje projekt „Wzrost konkurencyjności
lokalnego handlu w oparciu o walory regionalne, turystyczne i historyczne”,
którego elementem kluczowym jest stworzenie na Placu Nowy Targ, w oparciu
o udostępnioną przez Miasto infrastrukturę, cyklicznego jarmarku oferującego
mieszkańcom i turystom produkty świeże, sezonowe i ze znanego źródła oraz produkty
regionalne.
Koszt w 2012: bezkosztowo
Model jarmarku:
Organizacja pierwszego jarmarku, który ma stanowić model dla innych tego typu
„obiektów” osiedlowych musi być oparta o rzeczywiste potrzeby mieszkańców, ich
preferencje i zwyczaje zakupowe, a także potencjał dostawców i możliwości logistyczne.
W związku z powyższym, wraz z firmą TNS Polska opracowano wytyczne funkcjonowania
jarmarku, zawierające m.in.:
- analizę rynku, dostawców i oferty produktów świeżych i regionalnych,
- bazę przedsiębiorców zainteresowanych działalnością handlową, zapewniającą stałe
i pełne obłożenie jarmarku,
- katalog mechanizmów i narzędzi zapewniających sprawne funkcjonowanie jarmarku,
- system promocji i popularyzacji jarmarku wśród mieszkańców.
Koszt: 47 970 zł brutto
W ramach remontu placu i budowy podziemnego parkingu na Placu Nowy Targ, została
opracowana i zaprojektowana cała mała architektura miejska dla tego obszaru
(oświetlenie, meble – wszystko w ściśle określonym stylu i kolorystyce). Powstaje także
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infrastruktura pozwalająca na funkcjonowanie jarmarku (18 stoisk). Przygotowano,
w oparciu o konsultacje ze środowiskami kupieckimi, założenia logistyczne stoisk
targowych jak i założenia materiałowe, aby w sposób najbardziej optymalny odpowiadały
one mobilnemu charakterowi jarmarku. Opracowane założenia zostały przekazane
projektantom i architektom odpowiedzialnym za całość projektu Nowego Targu.
Koszt: bezkosztowo
Hala Targowa
W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu Hali Targowej i malejącej
atrakcyjności tego miejsca jako centrum handlowego podjęto kroki mające na celu
rewitalizację obiektu i podniesienie jakości sprzedaży i zróżnicowania oferty.
W oparciu o doświadczenia, konsultacje z partnerami z Niemiec, Francji i Hiszpanii, został
opracowany wstępny projekt zagospodarowania obiektu i optymalnego wykorzystania
powierzchni handlowej. Ponadto przeprowadzono konsultację z wydziałami i jednostkami
miejskimi, zaangażowanymi w procedury przejęcia Hali przez PSS Społem Północ w
sprawie możliwości zakończenia procesu wykupu obiektu oraz potencjalnych źródeł
dofinansowania remontu.
Hala Targowa od wielu lat funkcjonuje w świadomości wrocławian jako miejsce oferujące
najlepszej jakości warzywa, owoce, mięso i produkty rolnicze. Niewątpliwe walory hali i
jej zabytkowy charakter pozwalają na stworzenie atrakcji turystycznej chętnie
odwiedzanej przez turystów, a także konkurencyjnego centrum handlu o nietuzinkowym
kolorycie i własnej specyfice, odróżniającej ten obiekt od innych centrów handlowych.
PROGRAMY I ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCE PROWADZONY
WROCŁAW PROGRAM REWITALIZACJI NADODRZA

PRZEZ

MIASTO

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza dawnych traktów handlowych.
W roku 2012 kontynuowano realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza
dawnych traktów handlowych”, prowadzonego na wrocławskim Nadodrzu od 2009 r.
Zakłada on przywrócenie świetności szlaku kupieckiego biegnącego wzdłuż ulic Łokietka –
pl. św. Macieja – Chrobrego, tradycyjnie związanego z działalnością handlową
i rzemieślniczą. Jest to główna oś Obszaru Wsparcia, wyznaczonego uchwałą Rady
Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1037/09. Zrealizowano następujące działania związane ze
wspieraniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu rewitalizacji
społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych:
Tworzenie strefy zakupów niecodziennych
Celem zadania jest wspieranie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizowanym,
podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców, zmiana wizerunku zaniedbanego
Obszaru Wsparcia.
Lata realizacji: 2009–2013.
Realizacja zadania polega na systematycznym przygotowywaniu oferty lokalowej dla
artystów, rzemieślników i handlowców – powstało 9 nowych galerii artystów
i rzemieślników, powstają nowe przestrzenie do działań społecznych i twórczych oraz
lokale gastronomiczne.
Koszt: bezkosztowo.
Utworzenie lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego przy ul. Dubois 33/35
Lata realizacji: 2010–2017.
Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmuje modernizację i zagospodarowanie kompleksu
poprzemysłowego przy ul. Dubois 33/35a i utworzenie w nim centrum służącego
rozwojowi zdolności i kompetencji nowoczesnego rzemiosła, umożliwiającego ich
wykorzystanie w pracy zawodowej. Będzie to ośrodek wymiany i spotkań z uznanymi
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ekspertami w dziedzinie rzemiosła artystycznego, mody, sztuki, wzornictwa
przemysłowego oraz siedziba Akceleratora Designu. Projekt infrastrukturalny był
prowadzony przez Zarząd Inwestycji Miejskich, zarządzanie obiektem przejął Zarząd
Zasobu Komunalnego, natomiast Urząd Miejski Wrocławia odpowiada za część
merytoryczną. W grudniu 2012 nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wybór operatoraorganizatora Centrum Rozwoju Zawodowego. Operator rozpocznie działalność w styczniu
2013 roku.
Koszt: bezkosztowo w roku 2012 dla działalności merytorycznej.
Koszty remontu, wspófinansowanego przez UE zostały poniesione przez ZIM.
Nadodrzański Dzień Sąsiada
Festyn rodzinny organizowany przez Radę Osiedla Nadodrze odbył się już po raz piąty
w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych (26 maja
2012). Zapewniono estradę wraz z zadaszeniem. Co roku w wydarzeniu uczestniczy
ponad 1 000 osób.
Poniesione nakłady: 3 000 zł.
Infopunkt Nadodrze Łokietka 5
Lata realizacji: 2009-2012
W ramach zadania w roku 2012 r. zakończono realizację 3-letniej umowy dotacyjnej nr
D/BRG/814/1/2009, w ramach której prowadzono nadzór merytoryczny i dotowano
działalność Infopunktu Nadodrze przy ul. Łokietka 5, utworzonego w związku z
rewitalizacją społeczno-gospodarczą Obszaru Wsparcia. Punkt Informacji o Nadodrzu było
jednym z najprężniej działających i rozpoznawalnych miejsc centrotwórczych na obszarze
rewitalizowanym, cieszącym się zaufaniem mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz
podmiotów uczestniczących w długotrwałym procesie odnowy zdegradowanej dzielnicy.
Odbywały się tam spotkania konsultacyjne dla przedsiębiorców, punkt prowadził również
działalność informacyjną wspierającą otwieranie nowych firm na Nadodrzu.
Biuro Rozwoju Gospodarczego zostało laureatem za inicjatywę „Łokietka 5” w konkursie
Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości.
Poniesione nakłady: 120 000 zł.
Dodatkowe projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.
W 2012 r. wystąpiono o środki unijne na współfinansowanie projektu „Dziedziniec
artystyczny. Adaptacja budynków oficynowych i wnętrza podwórzowego przy ul.
Rydygiera 25-27 we Wrocławiu na otwarte pracownie artystyczne”.
PROGRAMY I ZADANIA MAJĄCE NA CELU STYMULOWANIE WYMIANY WIEDZY
I
DOŚWIADCZEŃ
POMIĘDZY
ŚRODOWISKIEM
PRZEDSIĘBIORCÓW
A
ŚRODOWISKIEM
Akcelerator Designu
W 2009 r. we Wrocławiu powstał Akcelerator Designu, którego celem jest promowanie
wzornictwa
przemysłowego,
zarządzanie
produktem,
a
przede
wszystkim
innowacyjnością, lobbowanie za obecnością dobrego designu w przestrzeni miejskiej i
świadomości społecznej, stymulowanie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy
środowiskiem przedsiębiorców a środowiskiem projektantów.
Partnerami inicjatywy są: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Biuro Rozwoju
Gospodarczego, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Dolnośląska Rada
Przedsiębiorczości i Nauki, Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego, uczelnie wyższe: Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika
Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Galeria BWA Design, firmy komercyjne:
Autodesk, Fagor Mastercook, Domar.
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W ramach Akceleratora Designu Biuro Rozwoju Gospodarczego jest Partnerem
regionalnym Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie w projekcie „Zaprojektuj
Swój Zysk” - poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja
procesowa i produktowa). Celem ogólnym projektu jest stworzenie profesjonalnego
otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w
obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego.
Koszty uczestnictwa w projekcie na zasadzie kompensaty wzajemnych należności
to 6 000,00 zł.
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowania zadań prowzorniczych, podjęto
współpracę z Działem Innowacji i Konkurencyjności w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Akademią Sztuk Pięknych
w wyniku której powstał projekt systemowy pt. „Dolnośląska Sieć Wzornictwa”
finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informacje o projekcie:
- Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
- Działanie: 8.2. Transfer wiedzy
- Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
- Okres realizacji projektu: 2012-2014
- Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Partnerzy: Gmina Wrocław, ASP Wrocław
Kwota planowanych wydatków w projekcie: 2 807 530,00 zł.
Celem głównym Projektu jest stworzenie modelu wsparcia innowacyjności i wzmocnienie
powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie stosowania wzornictwa przemysłowego.
Cele szczegółowe projektu:
- powstanie partnerstwa pomiędzy sferą nauki, projektantami, dolnośląskimi
przedsiębiorstwami, jst, instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wzornictwa
przemysłowego;
- zwiększenie świadomości uczestników konferencji, seminariów na temat roli
wzornictwa przemysłowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku
i postrzegania go jako jednego z istotnych elementów tworzenia innowacji;
- rozwój umiejętności współpracy 100 przedsiębiorstw i 20 przedstawicieli nauki
z terenu Dolnego Śląska;
- stworzenie infrastruktury instytucjonalnej do obsługi współpracy sfery gospodarki
i nauki poprzez utworzenie Centrum Innowacji & Designu przy Akademii Sztuk
Pięknych, jako regionalnej jednostki wspierającej współpracę nauka-biznes w zakresie
wzornictwa przemysłowego;
- usprawnienie systemu komunikacji między 150 podmiotami sfery nauki i biznesu
poprzez uruchomienie platformy internetowej.
Biuro Rozwoju Gospodarczego jako Partner projektu „Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa
Przemysłowego odpowiada za:
- opracowanie narzędzia do badań zapotrzebowania i możliwości stosowania
wzornictwa w działalności przedsiębiorstw (wstępny audyt internetowy),
- przygotowanie metodologii audytu technologicznego – wzorniczego i przeprowadzenie
audytów technologicznych – wzorniczych (pogłębionych) w przedsiębiorstwach;
- dofinansowanie usług dot. wdrożenia lub rozwoju produktu, technologii na rzecz
przedsiębiorstw
(wsparcie
wdrożeniowe)
i
usług
dodatkowych,
służących
komercjalizacji usług wdrożeniowych, np. marketingowych, prawnych;
- organizację seminarium podsumowującego pracę zespołów wdrożeniowych;
- organizację warsztatów dla przedsiębiorców, projektantów, pracowników naukowych
dot. procesu rozwoju nowego produktu i usługi, zarządzania w projekcie wzorniczym,
aspektów prawa własności intelektualnej;
- przygotowanie konferencji sieci współpracy;
- organizację seminariów w podregionach (Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra) pod
roboczym tytułem „Design w przedsiębiorstwie”.
Zadania zrealizowane w ramach Projektu w 2012 r. :
- opracowano narzędzie do badań zapotrzebowania i możliwości stosowania wzornictwa
w działalności przedsiębiorstw (wstępny audyt internetowy);
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przygotowano 2 edycje dwudniowych warsztatów dla przedsiębiorców i projektantów
z zakresu procesu rozwoju nowego produktu i usługi, zarządzania w projekcie
wzorniczym, aspektów prawa własności intelektualnej;
- zorganizowano w dniu 23 listopada seminarium regionalne w Szczawnie-Zdroju pt.
„Wzornictwo w produkcji – korzyści, wdrożenie, wsparcie”;
Koszty: Środki UE PO KL Priorytet VIII Działanie 8.2. Transfer wiedzy.
-

ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KONCESJONOWANEJ
Opiniowanie wniosków o lokalizację kasyn gier
W roku 2012 r. do Gminy Wrocław wpłynęło 6 wniosków o wydanie opinii w sprawie
lokalizacji kasyn gier. Opinia wydawana jest trzystopniowo – najpierw wniosek jest
opiniowany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego, następnie ustosunkowuje się do niego
Kolegium Prezydenta i ostatecznie wniosek jest przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej.
Z 6 wniosków o wydanie opinii w sprawie lokalizacji kasyn gier, 5 zostało zaopiniowanych
pozytywnie i jeden wycofano. Zasady dot. wydawania koncesji na prowadzenie kasyn
reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540).
Zadania
w
zakresie
przedsiębiorczości

tworzenia

nowoczesnych

narzędzi

wspierania

Utworzenie strony internetowej zapewniający szybki dostęp do informacji gospodarczych.
W ramach wspierania i promocji działania Punktu Informacji Gospodarczej
funkcjonującego
w
Biurze
Rozwoju
Gospodarczego
UMW
oraz
w
wyniku
przeprowadzonego przetargu Biuro Rozwoju Gospodarczego zrealizowało zamówienie na
stworzenie strony internetowej wraz z aplikacją w formie formularza, ułatwiającego
interesantom szybki dostęp do informacji gospodarczych.
Aplikacja posiada dwie główne funkcjonalności:
- baza wiedzy z podziałem na kategorie/grupy tematyczne w formie pytań i odpowiedzi
(z możliwością administrowania treścią i wyglądem strony w oparciu o autorski
system CMS),
- formularz online z licznikiem informującym klienta, jaki numer w kolejce otrzymało
jego pytanie (odpowiedź wysyłana na adres e-mail klienta, podany w formularzu).
Użytkownik strony Punktu Informacji Gospodarczej ma możliwość wpisania szukanego
zagadnienia/ pytania dzięki wyszukiwarce zamieszczonej na stronie. Efektem
wyszukiwania jest pojawienie się odpowiedzi spośród znajdujących się w bazie danych
strony. W przypadku braku wyników odpowiedzi (lub gdy odpowiedź będzie
niewystarczająca) użytkownik ma możliwość zadania pytania poprzez funkcję
formularza „zadaj pytanie”, dostępnego z każdego miejsca na stronie. Po wysłaniu
pytania użytkownik otrzymuje na swojego e-maila potwierdzenie, że pytanie
dostarczono do Punktu Informacji Gospodarczej. Udzielona odpowiedź wraz
z pytaniem publikowana jest w bazie wiedzy.
W ramach zamówienia wykorzystany zostanie kod wyszukiwarki Google obejmujący 54
dni wyszukiwań przy przewidywanej liczbie zapytań od 100 do 10 000 zapytań/dzień. Na
potrzeby zarządzania aplikacją przez administratora i konsultanta udostępniony został
panel administracyjny.
Poniesione nakłady: 22 140 zł.

HANDEL I REKLAMY
Działając w oparciu o zarządzenie nr 3167/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada
2011 r. ze zm. w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu
umieszczania szyldów, autoreklam, nośników reklamowych, wykonywano m.in.
następujące zadania:
- prowadzono kompleksową bieżącą obsługę inwestorów, chcących umieszczać reklamy
w mieście i realizowano 11 umów reklamowych (171 lokalizacji reklamowych) z
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-

-

firmami outdoorowymi umieszczającymi na nieruchomościach miasta sieci nośników
reklamowych (w celu wynajmowania powierzchni reklamowej innym podmiotom),
inwestorami różnych branż umieszczających autoreklamę;
Obsługa ta polegała na rozpatrywaniu ofert, sporządzaniu i realizacji umów
cywilnoprawnych, wystawianiu faktur VAT (oraz sporządzaniu rejestrów sprzedaży),
uzgadnianiu lokalizacji nośników reklamowych w ramach konsultacji prowadzonych
z właściwymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta,
prowadzono czynności, których celem był demontaż 62 szt. nośników umieszczonych
bez tytułu prawnego,
przeprowadzono weryfikację 4 szt. nośników reklamowych,
prowadzono czynności wspierające działania windykacyjne,
prowadzono Centralny Rejestr Reklam w celu inwentaryzacji reklam umieszczonych
legalnie,
rejestr prowadzony jest przy współpracy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
udzielano informacji o zasadach umieszczania reklam.

Zasady organizowania handlu okrężnego poza lokalami użytkowymi oraz targowisk
(zarządzenie nr 4727/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich
funkcjonowania).
Prowadzono bieżącą obsługę przedsiębiorców prowadzących handel okrężny poza
lokalami użytkowymi.
Obsługa ta polegała na:
- organizacji i przeprowadzeniu 4 losowań wolnych miejsc do handlu okrężnego celem
prowadzenia sprzedaży całorocznej oraz sezonowej lub okolicznościowej w miejscach
wyznaczonych poza placami targowymi,
- prowadzeniu monitoringu wszystkich stanowisk handlowych na terenie miasta, na
podstawie podpisanych umów o udostępnienie miejsc do handlu,
- zawieraniu i realizacji umów, określających zasady udostępniania miejsc do handlu
okrężnego – realizowano 119 umów, uprawniających przedsiębiorców do prowadzenia
sprzedaży w ramach handlu okrężnego.
Zawarto:
- 48 umów rocznych,
- 49 umów sezonowych,
- 22 umowy okolicznościowe (umowy na handel podczas EURO 2012), wystawianiu
faktur VAT oraz sporządzaniu rejestrów sprzedaży.
Realizowano:
- 7 umów dot. zorganizowanych targowisk,
- 9 umów o inkaso – pobór opłaty targowej,
- 3
umowy
na
organizację
jarmarków
okolicznościowych:
Ekologicznego
i Bożonarodzeniowego w latach 2011-2013 oraz Świętojańskiego w latach 2011 i
2013.
Zorganizowano i przeprowadzono konkurs ofert na:
- prowadzenie gastronomii w związku z organizacją imprezy sylwestrowej na Rynku,
- organizację okolicznościowej sprzedaży kwiatów i zniczy przy czterech cmentarzach
we Wrocławiu;
Podpisano i realizowano umowę na operatora targowiska przy ul. Skoczylasa.
Prowadzono czynności wspierające działania windykacyjne.
Udzielano informacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i pobierania opłaty targowej.
PROGRAM „EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Program ma na celu tworzenie we Wrocławiu większej ilości mikro, małych i średnich firm
świadomych i konkurencyjnych w warunkach gospodarki rynkowej oraz promowanie
kultury przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy. W 2012 r.
zrealizowano w ramach Programu zadanie: Akademia Młodych Menedżerów.
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Celem projektu jest przekazanie wiedzy ekonomicznej uczniom w wieku 12 – 15 lat oraz
ich rodzicom poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów i warsztatów na
uczelni wyższej.
W 2012 r. zrealizowano semestr letni IV edycji Akademii Młodych Menedżerów.
W ramach semestru letniego przeprowadzono 4 wykłady i warsztaty poświęcone pojęciu
inwestowania (inwestowanie w innowacje połączone z wizytą we Wrocławskim Parku
Technologicznym, w ludzi, siebie i hobby – wizyta u wrocławskiego przedsiębiorcy P.W. A.
Bisek). Założeniem Akademii Młodych Menedżerów jest prowadzenie zajęć przez
wykładowców akademickich i ekspertów, aby zapewnić jak najbardziej akademicki
wymiar realizowanego przedsięwzięcia.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową oraz Wrocławskim
Parkiem Przemysłowym przy finansowym wsparciu Narodowego Banku Polskiego.
PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK
Celem zadania jest kształtowanie postaw świadomych ekonomicznie i promowanie
przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym (4 i 5 latki).
„Przedsiębiorczy przedszkolak” jest projektem rozpoczynającym edukację finansową
i ekonomiczną dzieci w wieku przedszkolnym odkrywając przed nimi tajemnice pieniądza,
tajniki skutecznego oszczędzania, kładąc podstawy pod przyszłe świadome postawy
konsumenckie. Specjalnie dla potrzeb projektu, we współpracy z Wrocławskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, powstały nowatorskie scenariusze zajęć. Przewodnikiem dzieci
w świecie ekonomii jest sympatyczny krasnal Złotóweczka. Odbiorcami projektu są:
dzieci w wieku 4 i 5 lat, nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice.
W 2012 r. w ramach projektu zrealizowano II etap zajęć dla dzieci 5-letnich, Turniej
Przedsiębiorczego Przedszkolaka, Konkurs dla placówek przedszkolnych „Reklamuję
przedszkole” oraz indywidualny konkurs plastyczny „Mój wymarzony pieniążek”.
Począwszy od września 2012 r. rozpoczął się III rok projektu, do którego przystąpiło 6
nowych placówek przedszkolnych (obecnie udział w projekcie biorą 24 placówki
przedszkolne). Projekt realizowany jest we współpracy z Nordea Bank Polska S.A.
Efekty:
- udział w projekcie bierze ok. 1 500 dzieci w wieku 4 i 5 lat,
- udział w projekcie bierze ok. 100 nauczycieli,
- poszerzenie wiedzy finansowej nauczycieli i rodziców,
- zainteresowanie pomysłem projektu przez inne samorządy - realizacja zajęć dla dzieci
w oparciu o „Przedsiębiorczego Przedszkolaka” w Nowej Dębie oraz w wybranych
gminach woj. Dolnośląskiego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.
Koszt realizacji: 44 644,86 zł, w tym Nordea Bank Polska S.A. 26 154,56 zł,
EDUKACYJNE PLATFORMA ON-LINE „EKONOMICZNE WYCIECZKI KRASNALA
ZŁOTÓWECZKI”
Program ma za zadanie przekazać wiedzę ekonomiczną dzieciom w wieku 4 – 6 lat
poprzez udostępnienie edukacyjnej platformy on-line zawierającej gry komputerowe.
Edukacyjna platforma on-line ma na celu edukację finansowa dzieci z wykorzystaniem
gier komputerowych. Na ww. platformie umieszczone zostały cztery gry ( „Trzy sklepy”,
„Memory”, „Zarabianie” i „Odlicz pieniążki” ) dzięki którym użytkownicy nauczą się
rozpoznawania nominałów monet i banknotów, ustalania hierarchii potrzeb czy
poznawania wartości pieniądza.
Efekty:
- gotowa platfoma on-line,
- ze względu na ukończenie realizacji projektu w grudniu 2012 r., jego wdrożenie
zaplanowane zostało na I kwartał 2013 r.
Koszty realizacji: 24 600 zł.
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TO JEST PROJEKT
Zadanie: „To jest projekt” polega na przekazaniu wiedzy w zakresie wybranych
narzędzi zarządzania projektami oraz pracy zespołowej przez uczniów i nauczycieli
wrocławskich szkół gimnazjalnych poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów
zakończonych przeprowadzeniem konkursu na najlepiej zrealizowany projekt.
Zamierzeniem przedsięwzięcia było nauczenie młodych ludzi kluczowych dzisiaj na rynku
pracy umiejętności tj. pracy metodą projektową oraz skutecznego działania w zespole. W
tym celu wyłoniono 16 zespołów projektowych, których celem było przeprowadzenie
samodzielnego projektu wg własnego pomysłu i w zakresie przez siebie zdefiniowanym.
W trakcie projektu przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu narzędzi zarządzania
projektami dla uczniów i nauczycieli, udzielano konsultacji wspierających zespoły
projektowe w rozwiązywaniu problemów, jak również przeprowadzono konkurs na
najlepiej zrealizowany projekt, do jury którego zaproszono ekspertów ze sfery biznesu,
administracji i organizacji pozarządowych.
W efekcie:
- zrealizowano 256 godzin warsztatów dla 192 uczniów i 16 godzin szkoleń dla
nauczycieli opiekunów,
- zrealizowano kampanię promocyjną w internecie,
- przeprowadzono konkurs na najlepiej zrealizowany projekt.
Koszty realizacji: 58 000 zł dotacja dla NGO.
SPEKTAKL TEATRALNY „BAJKA
NIEMĄDRYCH BRACISZKACH”

O

PRZEDSIĘBIORCZYM

JANKU

I

JEGO

Przygotowany spektakl miał na celu polaryzację postaw przedsiębiorczych wśród 6 000
dzieci w wieku 6 – 10 lat poprzez produkcję i wystawienie przedstawienia teatralnego pn.
„Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach”.
Celem pośrednim projektu jest dostarczenie nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego
narzędzia do prowadzenia zajęć propagujących podstawy przedsiębiorczości.
To pierwsze w Polsce przedstawienie teatralne o tematyce biznesowej, skierowane do
dzieci w wieku 6 – 10 lat oraz ich nauczycieli. Scenariusz przedstawienia zawiera szeroko
rozumiane treści pro przedsiębiorcze, apoteozę zaradności życiowej, pochwałę logicznego
myślenia, uważnej obserwacji otaczającego świata oraz wyciągania wniosków.
Przedstawienie ma szanse stać się inspiracją dla pedagogów w zakresie poruszania
tematu przedsiębiorczości podczas lekcji wychowawczych i omawiania postaci spektaklu
jako przykładów charakteru i działania.
W efekcie:
- wystawiono 15 przedstawień teatralnych o tematyce pro przedsiębiorczej, które
obejrzało łącznie 6 000 uczniów klas 0 - III wrocławskich placówek oświatowych,
- opracowano merytorycznie, zaprojektowano i zamieszczono na stronie internetowej
folder dla nauczycieli, zawierający opis przedstawienia i jego cele, a także
charakterystykę postaci z uwzględnieniem postaw pro przedsiębiorczych,
- przeprowadzono kampanię informacyjną w prasie („Puls biznesu”), radiu (Radio
Wrocław) i na portalach internetowych, relacja o projekcie ukazała się również
w programie telewizyjnym „Praca, biznes, innowacje”,
- wyprodukowano 30 sekundowy zwiastun filmowy promujący spektakl,
- wzrost wiedzy o przedsiębiorczości, oszczędzaniu, inwestowaniu u 6 000 uczniów klas
0 - III wrocławskich placówek oświatowych potwierdzony przeprowadzoną grupową
ankietą ewaluacyjną,
- wzrost zadowolenia nauczycieli z powodu dostarczenia im niekonwencjonalnego
narzędzia do poruszania tematów związanych z przedsiębiorczością na lekcjach
wychowawczych potwierdzony ankietami indywidualnymi.
Koszt realizacji: 45 218,92 zł w tym NBP 30 000,00 zł
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PROJEKT UE „STAWIAM NA INNOWACJE! SKUTECZNY TRANSFER WIEDZY Z
UCZELNI DO PRZEDSIĘBIORSTW”
Podstawowym celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami i
przedsiębiorcami poprzez kampanię informacyjną, upowszechnienie i zastosowanie
audytu technologicznego wśród przedsiębiorców oraz rozbudowę dolnośląskiego systemu
kooperacji nauka – biznes. Jest to projekt o charakterze informacyjnym skierowany do
grupy docelowej, którą stanowią przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie,
jednostki naukowe, pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni wyższych.
Zadaniem Gminy Wrocław było przygotowanie rekomendacji dla samorządów gdy chodzi
o wspieranie uczelni i biznesu w podejmowaniu skutecznych form współpracy i wymiany
informacji celem aktywnego włączenia JST w procesy innowacyjne oraz zorganizowanie
konferencji upowszechniającej wyniki projektu.
Projekt realizowany był w okresie XI.2010 – III.2012 w partnerstwie z Uniwersytetem
Wrocławskim, Agencją Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo – Handlową
Ziemi Kłodzkiej.
W efekcie:
- wydano 100 sztuk publikacji zawierającej rekomendacje dla JST w zakresie
wspierania współpracy nauki z biznesem,
- zorganizowano konferencję dla 100 przedstawicieli JST, nauki i biznesu
upowszechniającej powstałe rekomendacje i wyniki projektu.
Koszty: Środki UE PO KL Priorytet VIII Działanie 8.2. Transfer wiedzy.

PLANOWANIE I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W 2012 r. monitorowane były projekty zarówno z Okresu Programowania na lata 20042006, oraz prowadzone były prace przygotowawcze dla projektów planowanych do
realizacji, składane wnioski aplikacyjne oraz zawierane umowy o dofinansowanie i
realizowane projekty w ramach bieżącego Okresu Programowania na lata 2007-2013 oraz
środków zewnętrznych.
Realizacja wielu projektów infrastrukturalnych związana była z organizacją Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. we Wrocławiu.
W 2012 r. na konto Gminy Wrocław wpłynęło 299 419 441,97 zł w związku z realizacją
projektów infrastrukturalnych.
Wdrażane projekty, współfinansowane w ramach funduszy europejskich w roku 2012
realizowane były w ramach następujących programów:

Charakter programu

Źródło finansowania
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Programy infrastruktury
twardej

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013
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PROJEKTY INFARSTRUKTURALNE (TWARDE)
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
DOLNOŚLĄSKIEGONA LATA 2007-2013

Lp.

1.

Lp.

2.

Lp.

3.

Lp.

4.

Lp.

5.

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

12 295 199,89

49 517 268,37

RPO WD

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

17 188 553,44

46 625 097,76

RPO WD

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

2010-2011

3 400 000,00

19 057 300,82

RPO WD

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

11 950 780,70

29 914 004,10

RPO WD

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

2010-2012

2 804 413,15

4 928 409,38

RPO WD

Budowa połączenia
Obwodnicy Śródmiejskiej z
2008-2011
Portem Lotniczym we
Wrocławiu – etap II

Tytuł projektu
Budowa budynku dla
Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej PSP przy ul.
Kosmonautów

Tytuł projektu

Budowa infrastruktury
drogowej w otoczeniu
Stadionu piłkarskiego Euro 2009-2011
2012 we Wrocławiu

Tytuł projektu
"Modernizacja budynku
Gimnazjum nr 15 przy ul.
Jedności Narodowej 117
we Wrocławiu wraz z
zagospodarowaniem
terenów na cele
rekreacyjno-sportowe Etap II"

WOJEWÓDZTWA

Wkład UE (zł)

Lata realizacji

Budowa połączenia
Obwodnicy Śródmiejskiej
z Portem Lotniczym we 2008-2013
Wrocławiu – etap I

DLA
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Lp.

6.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Poprawa jakości życia na
obszarze wsparcia poprzez
kompleksowa rewitalizacje
wnętrza podwórzowego w
2010-2012
obrębie ulic Jagiellończyka,
Niemcewicza, Słowiańska,
Trzebnicka

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

1 945 680,33

3 455 933,89

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

7.

Poprawa jakości życia na
obszarze wsparcia poprzez
kompleksowa rewitalizacje
budynku przy ul.
Roosevelta
5a na cele kulturalne wraz
z remontem wnętrza
podwórzowego w obrębie
ulic Słowiańska,
Roosevelta,
Jedności Narodowej

2010-2012

1 193 039,02

2 088 019,73

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

8.

Modernizacja zespołu
budynków Liceum
Ogólnokształcącego nr 1
przy ul. Poniatowskiego 9
we Wrocławiu - Etap II

2010-2012

2 516 505,60

4 422 433,47

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

1 032 105,90

1 827 944,38

RPO WD

9.

Remont i modernizacja
infrastruktury przestrzeni
publicznej służącej ogółowi
2010-2012
mieszkańców Obszaru
Wsparcia – przebudowa
zieleńca przy pl.
Strzeleckim

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

10.

Budowa monitoringu
prewencyjnego jako
elementu polityki poprawy
bezpieczeństwa na
obszarze wsparcia

2010-2012

1 524 821,39

2 679 207,38

RPO WD
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Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

11.

Utworzenie lokalnego
Centrum Rozwoju
Zawodowego

2008-2013

3 361 423,45

6 026 588,07

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

Remont i modernizacja
infrastruktury przestrzeni
publicznej służącej ogółowi
mieszkańców Obszaru
12.
2008-2012
Wsparcia
- przebudowa zieleńca przy
ul. Pomorskiej Kaszubskiej

1 206 300,90

2 144 120,38

RPO WD

Lp.

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

Rozwój turystyki aktywnej i
rekreacji poprzez
zagospodarowanie terenu
Promenady Staromiejskiej
na odcinku od ul.
Krupniczej do pl. Jana
2007-2012
13.
Pawła ii wraz z budową
kładki pieszo-rowerowej w
rejonie pl. Orląt Lwowskich
we Wrocławiu, w ramach
Ścieżki Kulturowej
Czterech Świątyń

5 368 634,39

10 174 913,58

RPO WD

Lp.

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

2010-2012

727 117,05

1 270 109,38

RPO WD

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Poprawa jakości życia na
obszarze wsparcia poprzez
kompleksową rewitalizacje
14. wnętrza podwórzowego w
obrębie ulic Rydygiera,
Chrobrego, Jagiellończyka,
Paulińska

Lata realizacji
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Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

Lp.

15.

Lp.
16.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Poprawa jakości życia na
obszarze wsparcia poprzez
kompleksową rewitalizację
budynku przy ul.
Jagiellończyka 10a na cele
2010-2013
kulturalne wraz z
remontem wnętrza
podwórzowego w obrębie
ulic św. Wincentego,
Chrobrego, Jagiellończyka,
Rydygiera

Tytuł projektu

Lata realizacji

Przebudowa ul. Bardzkiej w
ciągu drogi wojewódzkiej 2008-2013
nr 395

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

2 466 256,90

4 312 100,86

RPO WD

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

26 826 434,75

115 541 738,07

RPO WD

Program

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

17.

Remont i modernizacja
infrastruktury przestrzeni
publicznej służącej ogółowi
mieszkańców Obszaru
Wsparcia - przebudowa
Parku Staszica

2010-2012

3 323 489,38

5 839 805,50

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

18.

Kreacja Nadodrzańskiego
Centrum Wsparcia kluczowego elementu
infrastruktury służącej
społeczności lokalnej i
podopiecznym MOPS rewitalizacja budynków
przy ul. Rydygiera we
Wrocławiu

2010-2012

2 753 642,61

5 018 439,18

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

2010-2012

1 241 880,39

714 063,86

RPO WD

Poprawa jakości na
obszarze wsparcia poprzez
kompleksową rewitalizacje
19. wnętrza podwórzowego w
obrębie ulic
pl. Staszica, Chrobrego,
św. Wincentego

585

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

20.

Poprawa jakości na
obszarze wsparcia
poprzez kompleksową
rewitalizacje wnętrza
podwórzowego w obrębie
ulic Paulińska, św.
Macieja, Henryka
Brodatego, Rydygiera

2010-2012

870 297,17

1 516 807,84

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

21.

Budowa Systemu
Informacji Miejskiej

2007-2012

4 011 586,83

7 407 853,74

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

22.

Rozwój informatycznego
systemu zarządzania
wrocławską edukacją

2008-2012

11 161 433,37

17 024 318,59

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

23.

Rozwój usług
elektronicznych we
wrocławskiej oświacie

2008-2012

9 028 940,04

11 465 337,87

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

24.

Digitalizacja archiwum
miejskiego we Wrocławiu
wraz z elektronicznym
zdalnym systemem
dostępu do dokumentacji

2009-2014

4 046 605,20

4 826 592,00

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

3 746 108,48

4 429 198,64

RPO WD

MAN Wrocław. Wrocławska
sieć teleinformatyczna na
2011-2013
25.
potrzeby sprawnego
zarządzania miastem

586

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Budowa nieodpłatnego,
bezprzewodowego dostępu
do Internetu dla
2008-2013
26.
mieszkańców miasta oraz
gości Wrocławia - Miejski
Internet

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Rewitalizacja kamienic
komunalnych położonych
2013-2014
27.
przy ul. Chrobrego 34A,
Niemcewicza 34, Rydygiera
43 we Wrocławiu

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

2 211 761,23

2 708 254,03

Wkład UE (zł)

Program

RPO WD

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

33 707,29

2 500 000,00

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

28.

Dziedziniec artystyczny –
adaptacja budynków
oficynowych i wnętrza
podwórzowego przy
ul. Rydygiera 25 – 27 we
Wrocławiu na otwarte
pracownie artystyczne

2011-2014

49 994,55

2 000 000,00

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

Kompleksowe
zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego w obrębie
2011-2014
29.
ulic Dubois, Kurkowej,
Otwartej, Pomorskiej we
Wrocławiu

1 219 344,62

2 500 000,00

RPO WD

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

30.

Program działań
promocyjnych służących
wzmocnieniu
rozpoznawalności osiedla
WUWA we Wrocławiu jako
atrakcji turystycznej
obszaru wsparcia

2013-2014

90 345,53

200 000,00

RPO WD

PROGARM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

1.

Przebudowa ul.
Wyścigowej w ciągu drogi
krajowej nr 8

2009-2012

12 262 577,02

19 635 662,48

POIiŚ

587

Tytuł projektu

2.

Budowa Północnej
Obwodnicy
Śródmiejskiej we
Wrocławiu- etap I

Lp.

Tytuł projektu

3.

”Przebudowa Teatru
Muzycznego CAPITOL
we Wrocławiu”

2006-2013

80 000 000

119 899 075,27

POIiŚ

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

4.

„Zintegrowany System
Transportu Szynowego w
Aglomeracji i we
Wrocławiu- Etap I”

2006-2013

362 011 247,34

752 652 316,36

POIiŚ

Lp.

Nazwa zadania

5.

Budowa Narodowego
Forum Muzyki

2007-2015

143 740 000

344 961 680,70

POIiŚ

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

6.

Inteligentny System
Transportu ITS Wrocław

2008-2013

58 676 710,78

72 954 200,57

WOJEWÓDZKI
FUNDUSZ
WE WROCŁAWIU

Lata realizacji Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

Lp.

2008-2012 184 586 549,87

Lata realizacji Wkład UE (zł)

Lata realizacji Wkład UE (zł)

OCHRONY

ŚRODOWISKA

265 565 169,29

POIiŚ

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

I

GOSPODARKI

POIiŚ
WODNEJ

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład
zewnętrzny (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

1.

Budowa wału
przeciwpowodziowego na
Osiedlu Kozanów od
Mostu Maślickiego,
wzdłuż ulic: Nadrzecznej,
Gwareckiej i Ignuta- do
siedziby Policji przy ul.
Połbina*

2007-2013

5 319 968,14

13 299 920,35

WFOŚiGW

* Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu z dnia 27.06.2011 r. i uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu nr 63/2011 z dnia
29.07.2011r.

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład
zewnętrzny (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

2.

Budowa kolektora
deszczowego w ul.
Racławickiej

2013-2014

3 821 176,26

19 105 881,31

588

Program
WFOŚiGW

Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład
zewnętrzny (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

3.

Opracowanie Programu
ochrony środowiska
przed hałasem oraz Mapy
akustycznej dla miasta
Wrocławia*

2012-2013

863 460,00

959 400,00

WFOŚiGW

PROJEKTY SPOŁECZNE (MIĘKKIE)
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

1.

Kompleksowy program
wzmocnienia Urzędu
Miejskiego Wrocławia do
sprawnej i efektywnej
realizacji zadań
publicznych

2010-2012

2 050 020,90

2 227 780,10

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

2.

Wrocław Miastem
Aktywnych

2008-2013

4 261 904,76

4761 904,76

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

3.

Wrocław Romów i
Gadziów

2011-2014

4 996 190,00

4 996 190,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

4.

Wdrożenie programu
opieki dziennej nad
dziećmi do lat 3 na
terenie Gminy Wrocław

2012-2014

777 526,00

1 569526,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

5.

Standaryzacja
działalności
wrocławskiego sektora
pozarządowego

2012-2013

995490,00

995490,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

6.

Dolnośląska sieć
wzornictwa
przemysłowego

2012-2014

2 815 540,00

2 815 540,00

PO KL

589

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

7.

Nowa przystań

2012-2013

341 400,00

341 400,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

8.

Nowa jakość praktyk
pedagogicznych II

2012-2015

1 693 351,20

1 693 351,20

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

9.

Wielka nauka – kolejny
etap procesu transferu
technologii

2012-2013

621 500,00

621 500,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

10.

Moje miejsce - NGO

2012-2014

1 989 367,04

1 989 367,04

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

11.

Ekspresja talentówintegracja uczniów
słyszących i
niesłyszących w
Zespole
Szkół Integracyjnych

2009-2012

379 124,00

379 124,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

12.

Poprzez praktykę do
profesjonalizmu – nowa
koncepcja praktyk
studenckich i jej
aplikacja

2011-2014

3 497 052,92

3 497 052,92

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

13.

Europejski standard w
taksówce

2011-2012

236 770,00

236 770,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

14.

Indywidualizacja
procesu nauczania i
wychowania uczniów
klas I-III wrocławskich
szkół podstawowych

2011-2013

5 487 240,00

5 487 240,00

PO KL

590

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

15.

Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych
z terenu aglomeracji
wrocławskiej SEKTOR 3

2011-2012

1 883 190,00

1 883 190,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

16.

Nowa jakość praktyk
pedagogicznych

2011-2014

3 121 329,76

3 121 329,76

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

17.

Network Sunrise –
Dolnośląska Sieć
Współpracy Nauki i
Biznesu

2010-2012

3 750 235,23

3 750 235,23

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

18.

Połączeni sportem

2011-2014

2 800 035,00

2 800 035,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

19.

Do zatrudnienia 1
krok

2010-2012

1 999 980,00

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

20.

EURO-Poligrafia Profesjonalna
poligrafia w usługach
Euro 2012

2010-2012

683 210,36

683 210,36

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

21.

EURO-Hotelarz europejski standard
hotelarski
EURO 2012

2010-2012

1 025 667,20

1 025 667,20

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

22.

Oddział wczesnego
wspomagania dziecka
przy Przedszkolu nr 30
BAJLANDIA we
Wrocławiu miejscem
wyrównywania szans
edukacyjnych

2010-2012

1 055 366,42

591

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)
1 999 980,00

PO KL

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

1 172 629,35

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

23.

Drużyna Euro 2012

2010-2012

1 440 001,20

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

24.

Zielony Transfer

2010-2012

3 761 136,61

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

25.

Europrzedsiębiorca
45+

2011-2013

4 225 480,84

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

26.

Połączeni sportem

2011-2014

2 800 035,00

2 800 035,00

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

27.

Stawiam na innowacje!
Skuteczny transfer
wiedzy i technologii z
uczelni do
przedsiębiorstw

2010-2012

2 372 186,00

2 372 186,00

PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

28.

Praca bez barier

2011-2013

2 077 163,2

2 077 163,2

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

29.

Edukacja i praca bez
barier

2011-2014

2 878 361,65

2 878 361,65

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

30.

„Patron” –
kompleksowy projekt
wsparcia i promocji
przedsiębiorczości osób
niepełnosprawnych

2012-2013

1 968 125,00

592

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)
1 440 001,20

POKL

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)
3 761 136,61

POKL

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)
4 225 480,84

POKL

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

1 968 125,00

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

31.

Nowy model nauczania
uczniów ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi i
nauczanych
indywidualnie

2012-2014

1 691 053,00

1 691 053,00

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

32.

Model wsparcia jako
innowacyjne narzędzie
wzmacniające
współpracę publicznych
i niepublicznych
instytucji pomocy
społecznej oraz
przedsiębiorców
dedykowane Gminnym
Zespołom
Interdyscyplinarnym

2012-2015

1 569 809,50

1 569 809,50

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

33.

Liderzy coachingu –
nowe metody pracy z
seniorami

2012-2013

1 156 238,00

1 156 238,00

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

34.

Centrum Aktywnych

2012-2015

3 596 814,14

3 596 814,14

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

35.

Karnet 15+ - model
współpracy
trójsektorowej

2012-2015

2 694 198,00

2 694 198,00

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

36.

Badacz i humanista –
wrocławski
gimnazjalistadostosowanie oferty
edukacyjnej
wrocławskich
gimnazjów do potrzeb
ich uczniów w
kontekście
przygotowania do
wejścia na lokalny
rynek pracy

2012-2013

714 245,45

593

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

714 245,45

POKL

Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

37.

Różni obywatele –
jedno miasto

2012-2014

3 086 430,00

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)
3 086 430,00

POKL

PROJEKTY O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

1.

Tradycyjne gry i
zabawy z piłką w
krajach Grupy
Wyszehradzkiej

2011-2012

39 632,00

86 744,00

Fundusz
Wyszehradzki

PROGRAM OPERACYJNY URBACT II
Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

1.

Creative SPin

2012-2012

375 635,67

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)
385 881,60

Urbact II

LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS
Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
projektu (zł)

Program

1.

Programy wymiany
wrocławskich szkół

2011-2014

1 168 797,00

1 168 797,00

LLP
COMENIUS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO DA VINCI
Lp.

Tytuł projektu

Lata
realizacji

Wkład UE (zł)

Wartość całkowita
Program
projektu (zł)

1.

Program wymian i staży
w obszarze kształcenia i
szkolenia zawodowego

2011-2014

172 640,00

214 518,81

LLP
LEONARDO
DA VINCI

EUROPA CENTRALNA
Lp.

Tytuł projektu

Lata realizacji

Wkład UE
(euro)

Wartość całkowita
projektu(euro)

Program

1.

CHAMPIONS – Poprawa
dostępności regionów
środkowoeuropejskich
poprzez korelację
transportu lotniczego

2010-2013

1 632 375,00

1 979 700,00

EUROPA
CENTRALNA

594
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GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY WROCŁAW
W 2012 r. realizowano zadania w zakresie:
•
komunalizacji, inwentaryzacji i stałej aktualizacji stanu nieruchomego mienia Miasta,
z wyłączeniem prowadzenia księgowej ewidencji środków trwałych,
•
regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustanawiania tytułów prawnych
do nieruchomości, w tym prowadzenie spraw dotyczących roszczeń o ustanowienie
lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
•
opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, w tym opłat adiacenckich
i planistycznych,
•
reprezentowania Gminy Wrocław w postępowaniach rewindykacyjnych prowadzonych
z wniosków kościołów i związków wyznaniowych,
•
prowadzenia postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (z wyłączeniem spraw dotyczących nieruchomości
zabudowanych garażami i nieruchomości, w których nie zostały wyodrębnione
własności wszystkich lokali),
•
ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy Wrocław,
•
prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY WROCŁAW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sprzedaż lub ustanawianie prawa użytkowania wieczystego wraz
z przeniesieniem własności znajdującej się na nieruchomości zabudowy oraz
sporządzanie aneksów do umów: łącznie 139, w tym zakończono 14.
Ustanawianie tytułu prawnego do nieruchomości na rzecz jednostek organizacyjnych
Gminy Wrocław w formie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz
stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu: łącznie 284, w tym zakończono 131.
Ustanawianie tytułu prawnego do nieruchomości w formie użyczenia, wyrażanie
zgody na czasowe udostępnienie terenu oraz sporządzanie aneksów do umów:
łącznie 30, w tym zakończono 20.
Realizacja roszczeń spółdzielni i innych osób prawnych do uzyskania prawa
użytkowania wieczystego i własności budynku pozostających w ich
użytkowaniu: 2 postępowania w toku.
Stwierdzanie nabycia przez państwowe i komunalne osoby prawne z mocy
prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków (uwłaszczenie):
łącznie 17, w tym zakończono 3.
Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław i Gminy
Wrocław wykonującej zadania powiatu jako Miasta na prawach powiatu
w użytkowanie: łącznie 19, w tym zakończono 8.
Przejmowanie od Polskiego Związku Działkowców terenów zajętych przez
rodzinne ogrody działkowe: 9 postępowań w toku.
Sprawy o przekazanie terenów na rzecz Polskiego Związku Działkowców pod
zastępcze ogrody działkowe: 5 postępowań w toku.
Prowadzenie postępowań w sprawach darowizn: 2 zakończone postępowania.
Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami rewindykacyjnymi kościołów,
związków wyznaniowych oraz innych osób na podstawie ustaw szczególnych w tym
kontynuowanie postępowania ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
odnośnie zakończenia postępowań regulacyjnych prowadzonych przez Komisję
Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich; 5 postępowań w toku.
Zamiana nieruchomości związana z regulacją stanów prawnych: łącznie 8, w tym
zakończono 1.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania własności
nieruchomości gruntowej, wchodzącej uprzednio w skład gospodarstwa
rolnego
przekazanego
Skarbowi
Państwa
i
prowadzenie
postępowań
administracyjnych w sprawie przekazania na własność nieruchomości objętej prawem
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•
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•
•

nieodpłatnego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Skarbowi
Państwa: 8 postępowań w toku.
Prowadzenie postępowań regulacyjnych w związku z koniecznością zakładania
ksiąg wieczystych: łącznie 381, w tym zakończono 106.
Wyrażanie zgody na wykreślenie w księgach wieczystych hipotek oraz roszczeń
zabezpieczających wierzytelności Gminy Wrocław jak również ujawnianie w księgach
wieczystych prawa pierwokupu: nie prowadzono postępowań.
Podejmowanie czynności prowadzących do usuwania stwierdzonych rozbieżności
pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów i budynków a wpisami w księgach
wieczystych: łącznie 23, w tym zakończono 6.
Prowadzenie postępowań w celu ustanowienia służebności gruntowych: łącznie
127, w tym zakończono 35.
Prowadzenie postępowań w celu ustanowienia służebności przesyłu: łącznie 406,
w tym zakończono 164.
Wyrażono 1 zgodę na zmianę warunków lokalizacji inwestycji.
Rozpoznanie sprawy celem ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości
przez podmioty nie mające uregulowanego tytułu prawnego do tych nieruchomości
w tym prowadzenie postępowania o zwrot nienależnie pobranych pożytków: łącznie
5, w tym zakończono 5.
Przeanalizowano łącznie 3 042 pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy
wydanych w postępowaniach z udziałem Gminy Wrocław jako strony postępowania
administracyjnego pod kątem ewentualnego naruszenia interesu Gminy.
Przekazywanie odpowiednim gminnym jednostkom do zarządzania nieruchomości
Gminy Wrocław i Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako Miasta
na prawach powiatu jak i wykreślanie trwałego zarządu tych jednostek: łącznie 6,
w tym zakończono 4.
Wszczęto 30 postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości,
które przeszły na własność Gminy Wrocław w związku z wydaniem decyzji o realizacji
inwestycji drogowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
wystąpiono z dwoma wnioskami do Wojewody o wszczęcie postępowań w sprawie
ustalenia i wypłaty Gminie Wrocław odszkodowania w związku z wydaniem decyzji na
podstawie ww. ustawy.
Sporządzono w toku różnych postępowań 4 686 pism (w tym 1 488 pism wysłanych
pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego oraz do jednostek gminnych) m.in.
w sprawie wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości, udzielenia informacji
o możliwościach regulacji tytułu prawnego do nieruchomości; kierowano do różnych
podmiotów wnioski o opinie lub podjęcie określonych działań prawnych,
występowano w tych sprawach do Prezydenta Wrocławia z opisem, analizą prawną
i propozycją rozwiązań prawnych.
Przeanalizowano 420 pism Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta
Wrocławia w postępowaniach z udziałem Gminy Wrocław jako strony postępowania
administracyjnego pod kątem ewentualnego naruszenia interesu Gminy.
Wyrażono 2 zgody na dokonanie rozbiórki budynku na gruncie gminnym.
Prowadzono postępowania administracyjne o wydanie zaświadczeń na podstawie art.
217 k.p.a.: łącznie 4, zakończono 4.
Uczestniczono w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości: 18
postępowań w toku.

OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W 2012 r. wpłynęło 6 422 pism, w tym 3 027 związanych z opłatami z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości.
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W 2012 r. dokonano 1 301 wypowiedzeń wysokości opłat rocznych z tytułu
użytkowania
wieczystego
dotyczących
205
nieruchomości.
Przekazano
do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 272 wniosków o ustalenie, że aktualizacja
opłaty jest nieuzasadniona albo że jest uzasadniona w innej wysokości.
Zamierzone skutki finansowe aktualizacji wynoszą:
- w roku 2013 – 747 433,43 zł,
- w roku 2014 – 738 789,39 zł,
- w roku 2015 – 740 148,79 zł.
Dokonano 703 zmiany dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej
w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę
celu na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste oraz przekazano
do SKO 25 wniosków o ustalenie, że zmiana stawki jest nieuzasadniona albo jest
uzasadniona w innej wysokości. Zamierzone skutki finansowe zmian stawek wyniosły
107 523,72 zł.
Dokonano 4 określenia wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego.
Udzielono ok. 307 bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste z tytułu
niskich dochodów.
Dokonano 2 611 rozliczeń opłat rocznych należnych od osób fizycznych i prawnych,
w związku z nabyciem przez te podmioty prawa własności lokali od developerów
i spółdzielni mieszkaniowych.
Przygotowano 37 stanowisk dla radców prawnych, w sprawie przedłożonych przez sądy
opinii biegłych, dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych.
Przygotowano materiały robocze do 219 rozpraw przed Samorządowym Kolegium
Odwoławczym, w postępowaniach dotyczących aktualizacji opłat rocznych, oraz
reprezentowano Gminę Wrocław w tych postępowaniach.
NADZÓR NAD
WIECZYSTEGO

REALIZACJĄ

I

W
ramach
nadzoru
właścicielskiego
w użytkowanie wieczyste przeprowadzono:

PRZESTRZEGANIEM
nad

UMÓW

nieruchomościami

UŻYTKOWANIA

komunalnymi

Postępowania w sprawie przedłużenia terminu prawa użytkowania
wieczystego na podstawie art. 236 § 2 kc
zakończone zawarciem umowy
zakończone odmownie
w toku

599

oddanymi

43
17
6
20

Postępowania w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości na podstawie art. 3531 kc
zakończone zawarciem umowy
w toku

35
2
0

Postępowania nadzorujące sposób i termin zagospodarowania
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
postępowania w sprawie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej (umorzone)
postępowania zakończone wyznaczeniem terminów dodatkowych
postępowania zakończone zmianą celu
postępowania zmierzające do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
postępowania wyjaśniające, obejmujące analizę prawno-terenową
Postępowania
w
sprawie
wieczystego – na wniosek

rozwiązania

umowy

35
2
3
4
10
16

użytkowania

3

Zebranie dokumentacji i opracowanie wystąpień do radców prawnych
w sprawach o zasiedzenie i innych
Prowadzenie
wieczystego

postępowań

po

wygaśnięciu

prawa

5

użytkowania

21

Wydawanie użytkownikom wieczystym oświadczeń wyrażających
zgodę na dokonywanie wpisów w kw (wyłączenie działek, zamknięcie
KW, wykreślenie ostrzeżeń, itp.)
Postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości na
użytkownika wieczystego, na podstawie art. 32 ust. 1 u o g.n.
zakończone zawarciem umowy
zakończone rezygnacją
w toku

14

rzecz

35
17
7
11

Dokonując sprzedaży własności nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych
łączna wartość nieruchomości wyniosła 5 478 566,64 zł, wpływy w roku 2012 r.
stanowiły kwotę 1 386 203,54 zł.
PRZEKSZTAŁCENIE
PRAWA
UŻYTKOWANIA
WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

WIECZYSTEGO

W

PRAWO

Wydano 333 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (w tym 30 na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz 17 na rzecz
innych osób prawnych), z których należności wynoszą łącznie 27 380 944,95 zł
(decyzje dotyczą gruntów o łącznej powierzchni 369 404 m2).
Decyzje wydane w 2012 r. w
w prawo własności nieruchomości
RODZAJ
PODMIOTU

sprawie

przekształcenia

RODZAJ
ROZSTRZYGNIĘCIA

WYDANE
DECYZJE

Osoby
fizyczne
Osoby
prawne

prawa

286
decyzje pozytywne

17

Spółdzielnie
mieszkaniowe

30

OGÓŁEM decyzje pozytywne

333

600

użytkowania

wieczystego

POWIERZCHNIA
NALEŻNOŚĆ

254 598 m²
13 619 881,42 zł
32 959 m²
10 648 863,00 zł
81 847 m²
3 112 200,53 zł
369 404 m²
27 380 944,95 zł

uchylające

10

zmieniające

46

umarzające

211

odmowne
decyzje o zwrocie bonifikaty

14
4

146 337,01 zł

wszystkie decyzje

618

27 527 281,96 zł

(w związku ze zbyciem lub zmianą przeznaczenia)

---------------

Ilość decyzji wydanych w latach 2008 – 2012
(dotyczy osób fizycznych)
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W toku prowadzonych postępowań wydawano zawiadomienia, pisma informujące strony
o stanie sprawy i obowiązujących przepisach, wezwania, postanowienia oraz inne
dokumenty (właściwe dla prowadzonej procedury administracyjnej). Wydano m.in. 255
postanowień administracyjnych dotyczących uzupełnienia złożonych wniosków,
wyznaczenia terminu załatwienia sprawy, zawieszenia postępowania, sprostowania
oczywistych omyłek w wydanych decyzjach i in. przewidzianych przepisami k.p.a.;
Wydano 26 oświadczeń w zakresie wyrażenia zgody na zwolnienie nieruchomości
lokalowych z obciążenia hipotecznego zabezpieczającego wierzytelność Gminy Wrocław
wobec spółdzielni mieszkaniowych, w związku z ustanawianiem przez nie odrębnej
własności lokali na rzecz swoich członków, zgodnie z przepisami ustawy z 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn.
zm.);
Przygotowano 251 zawiadomień do sądu wieczystoksięgowego o zmianie właściciela,
w związku z dokonanym w trybie administracyjnym przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości;
Złożono 191 wniosków do sądu o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej dla
zabezpieczenia wierzytelności Gminy Wrocław powstałych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
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KOMUNALIZACJA MIENIA GMINY WROCŁAW
Zakładanie ksiąg wieczystych oraz regulowanie zapisów w księgach wieczystych dla
nieruchomości Gminy Wrocław i Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako
miasto na prawach powiatu, w związku z:
• wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1365 ze zm.),
• otrzymywanymi decyzjami wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz ustawy z dnia
7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1219 ze zm.), w związku
z powyższym sporządzono i przekazano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego łącznie 656 wniosków o założenie nowych ksiąg wieczystych oraz
o dokonanie wpisów w już istniejących księgach wieczystych.
Przygotowano i przekazano do Wojewody Dolnośląskiego:
• 7 pism o wszczęcie przez Wojewodę z urzędu postępowań w sprawach stwierdzenia
nabycia z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r., przez Gminę Wrocław własności
nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych,
• 1 wniosek o zmianę decyzji komunalizacyjnej Wojewody,
• uzyskano decyzji Wojewody:
- pozytywnych 18 obejmujących 22 działki o łącznej powierzchni: 251 1224 ha,
- zmieniających 2,
- odmownych 11,
• złożono 8 odwołań od decyzji odmownych Wojewody do Krajowej Komisji
Uwłaszczeniowej w Warszawie,
• wniesiono 1 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Krajowej
Komisji Uwłaszczeniowej,
• uzyskano 7 decyzji Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej,
• uzyskano 7 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Stan komunalizacji wg prawomocnych decyzji Wojewody Dolnośląskiego w okresie od 1 stycznia
2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Powierzchnia Ilość
Ilość
[ha]
działek decyzji
KOMUNALIZACJA Z MOCY PRAWA W TRYBIE
I. art. 5 ust.1 – ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych
II. art. 13 ust. 2 – ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa

Razem I + II

251 1224

22

18

0.0000

0

0

251 1224

22

18

0.0000

0

0

251 1224

22

18

KOMUNALIZACJA NA WNIOSEK W TRYBIE
III. art. 5 ust. 4 – ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i
ustawę o pracownikach samorządowych

Razem I + II + III

Nabywanie od Skarbu Państwa mienia przez Gminę Wrocław wykonującą
zadania powiatu jako miasto na prawach powiatu na podstawie ustawy z dnia
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13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające
administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.).

ustawy

reformujące

Przygotowano i przekazano do Wojewody Dolnośląskiego:
•
5 wniosków o przekazanie własności mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasto na prawach powiatu na podstawie
art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną,
•
24 wnioski o stwierdzenie nabycia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r.,
własności mienia Skarbu Państwa przez Gminę Wrocław wykonującą zadania powiatu
jako miasto na prawach powiatu na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października
1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Uzyskano decyzji Wojewody:
•
pozytywnych 41, obejmujących 88 działek o łącznej powierzchni 39 8662 ha,
•
odmownych 1,
- złożono 1 skargę na decyzję Ministra Skarbu Państwa do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Dane dotyczące nabycia od Skarbu Państwa mienia przez Gminę Wrocław wykonującą zadania
powiatu jako miasto na prawach powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października
1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.
872 ze zm.)

Powierzchnia Ilość
[ha]
działek

Ilość
decyzji

Z MOCY PRAWA W TRYBIE
I. art. 60 - ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną

32,7667
+ 3,8571*

62
+ 8*

24
+ 3*

3,1498
+ 0,0926*

17
+ 1*

13
+ 1*

39,8662

88

41

NA WNIOSEK W TRYBIE
II. art. 64 - ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną
Razem I + II

*W tabeli ujęto ostateczne decyzje Wojewody w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz
doliczono decyzje, działki i powierzchnie działek nieujętych w poprzednim sprawozdaniu – brak stwierdzenia
ostateczności decyzji w dniu sporządzania sprawozdania.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wrocław a wchodzących w skład dróg zaliczonych do kategorii dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych:
•
wystąpiono z 45 wnioskami do Ministra Administracji i Cyfryzacji o stwierdzenie
nieważności decyzji komunalizacyjnych,
•
uzyskano 49 decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Sprawozdawczość z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej zintegrowanego
sytemu informacji o nieruchomości (system IPE), tj. zadania wynikającego (z powołanej
w punkcie I niniejszego sprawozdania) ustawy z dnia 7 września 2007 r. - O ujawnieniu
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1365 ze zm.), polegającego na
uzupełnianiu szablonów sprawozdawczych wygenerowanych z systemu IPE w celu
wykazania, że podmiot posiadający uprawnienia i obowiązki właścicielskie realizuje
obowiązek składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności
do nieruchomości oraz aktualizacji krajowego zestawienia zbiorczego.
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Uzupełniono, w wygenerowanych szablonach sprawozdawczych, dane dla 17 217 działek
stanowiących własność Gminy Wrocław lub Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu
jako miasto na prawach powiatu.
DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH
Umowy dzierżawy gruntów gminnych zawarte w 2012 r.
Rodzaj umowy

Ilość

Pow. [ha]

Czynsz
roczny (zł)

Czynsz
miesięczny netto
(zł)

na cele rolne

3

0,0991

105,00

-

pod kioski i pawilony handlowe

22

0.1513

-

13 117,00

na grunty zabudowane

13

8.9005

-

92 475,00

4

0.6852

-

10 636,00

18

1.5031

-

28 453,25

2

0.0960

670,00

-

51

0.9209

7 795,50

-

113

12.3560

8 570,50

144 681,25

pod parkingi
Inne z VAT (z czynszem m-c)
Inne z VAT (z czynszem rocznym)
Inne (bez VAT)
Razem

Ilość umów dzierżaw gruntów gminnych zawartych w latach 2008 – 2012
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Umowy dzierżawy gruntów gminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Rodzaj umowy

Ilość

Pow. [ha]

Czynsz
miesięczny
netto (zł)

Czynsz
roczny (zł)

rolne

863

220.6032

66 155,30

-

pod kioski i pawilony handlowe

250

4.4279

-

125 295,02

parkingi, trafostacje, magazyny

336

40.2880

-

480 290,44

zieleń przydomowa, pola irygacyjne

126

967.4041

853 528,35

-

1 575

1232.7232

919 683,65

605 585,46

Razem

W ramach prowadzonych postępowań związanych z wydzierżawianiem gruntów
opracowano 131 wykazów informacyjnych dotyczących oddania nieruchomości
w dzierżawę trybie bezprzetargowym i przetargowym. Przeprowadzono 89 negocjacji
z dzierżawcami w zakresie szczegółowych warunków umownych oraz wysokości kwoty
czynszu dzierżawnego. Sporządzono 121 Zarządzeń Prezydenta w sprawie oddania
nieruchomości w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym i przetargowym, przygotowano
1 przetarg na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
Sporządzono 270 aneksów zmieniających wysokość czynszu, dzierżawioną powierzchnię
lub przedłużających termin dzierżawy. Dokonano waloryzacji czynszu dzierżawnego
w 53 umowach, na ogólną kwotę 15 782,78 zł netto w skali miesiąca.
Ponadto dokonano naliczeń opłat za korzystanie bez tytułu prawnego z gruntu
Gminy dla 155 podmiotów (5 6178 ha) na ogólną kwotę 1 126 022,80 zł netto.
Sporządzono 137 protokołów czasowego udostępnienia gruntów komunalnych
(5 6178 ha) 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
102 906,50 zł. Naliczono karę umowną z tytułu czasowego zajęcia gruntu dla
1 podmiotu, na kwotę 10 000,00 zł.
Sporządzono 6 Zarządzeń Prezydenta w sprawie wskazania ZZK lub innych jednostek
miejskich, jako właściwych do przejęcia nieruchomości do zarządzania. Sporządzono
97 protokołów zdawczo-odbiorczych, dotyczących przekazania nieruchomości do
zarządzania do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta i Zarządu Zieleni Miejskiej.
udostępniono grunty Gminy Wrocław na rzecz 5 podmiotów prowadzących działalność
rozrywkowo-kulturalną (cyrki, wesołe miasteczka). Wpływy z tego tytułu wyniosły
5 980,00 zł.
OPŁATA Z TYTUŁU ZMIAN WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU
Z UCHWALENIEM PLANU MIEJSCOWEGO LUB JEGO ZMIANĄ ORAZ OPŁATY
ADIACENCKIE
Opłata planistyczna
Zasady ustalania opłaty planistycznej, określają przepisy ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
Opłata ta jest dochodem własnym gminy, a – zgodnie z dyspozycją ustawową - jej
wysokość nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawka
procentowa opłaty jest określana w uchwałach Rady Miejskiej Wrocławia dotyczących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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W 2012 r. przeanalizowano łącznie 24 955 aktów notarialnych dotyczących zbycia
nieruchomości mogących powodować naliczenie opłaty planistycznej. W wyniku tej
analizy wszczęto z urzędu 51 postępowań, w wyniku których wydano 47 decyzji
orzekających o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej. Z wydanych w 2012.r.
decyzji: 46 stało się ostatecznych, od 1 decyzji wniesiono odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego.
Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wydano 1 decyzję odmawiającą ustalenia jednorazowej opłaty
planistycznej przed zbyciem nieruchomości (brak wzrostu wartości) oraz 1 decyzję
ustalającą jednorazową opłatę planistyczną przed zbyciem nieruchomości.
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią również
o konsekwencjach obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmianą.
W 2012 r. wpłynęło 12 wniosków w sprawie wypłaty odszkodowania, z czego 9 uznano
za bezzasadne, natomiast 3 są w toku załatwiania.
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanej jej
podziałem geodezyjnym.
Postępowania administracyjne w tym zakresie są prowadzone na podstawie art. 98a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102
z 2010 r., poz. 651 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/354/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
18 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
i uchwały Nr XIV/329/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/354/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty
adiacenckiej.
W 2012 r. przeanalizowano 457 ostatecznych decyzji Dyrektora Zarządu Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu zatwierdzających podziały nieruchomości.
Wszczęto i przeprowadzono 78 postępowań w sprawach ustalenia i pobrania opłat
adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wywołanym jej podziałem
geodezyjnym, wydano 55 decyzji z których 51 stało się ostatecznych, od 4 decyzji
wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pozostałe
postępowania nie zostały jeszcze zakończone.
Ilość wydanych decyzji w sprawie opłaty planistycznej i adiacenckiej wydanych w latach 2008 –
2012
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Opracowywano dane do projektów i planów budżetu w zakresie dochodów i wydatków
wynikających z działalności merytorycznej.
Na bieżąco prowadzono statystyki finansowej związanej z realizacją budżetu,
opracowywanie danych związanych ze sprawozdawczością budżetową.
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i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych do wykonywania.
W 2012 r. przeprowadzono postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi
w zakresie doradztwa i reprezentacji prawnej oraz w trybie przetargu nieograniczonego
na wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Wrocław i Skarbu Państwa.
Zawarto umowy, sprawowano kontrolę nad ich realizacją, odebrane wykonane prace,
przyjmowano faktury od wykonawców oraz czynności prowadzone do ich realizacji.
W 2012 r. zawarto 24 umowy w tym:
12 - w przetargu nieograniczonym,
5 - w trybie z wolnej ręki,
7 - do wartości 14 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 PZP.
Kontynuowano realizację 22 umów na wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Wrocław
i Skarbu Państwa. Na podstawie zawartych umów zlecono ponad 1 100 operatów
szacunkowych między innymi do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Opracowywano i wystawiono na podstawie zawartych umów, faktur za dzierżawę gruntu,
najem, wynikających z protokołów czasowego zajęcia nieruchomości, nałożonych opłat z
tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy. W 2012 r. wystawiono ponad 9 000
faktur VAT. W ramach realizacji ustawy o podatku VAT sporządzane są również
miesięczne rejestry sprzedaży fakturowanej, korekt sprzedaży oraz rejestry zakupów.
Prowadzono sprawy związane z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym w
zakresie realizowanych zadań.
W 2012 r. skierowano 1 wniosek egzekucyjny do komornika, prowadzone były
3 postępowania, 1 postępowanie zakończono.
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W 2012 r. w prowadzone były sprawy związane z udzielaniem pomocy publicznej,
w zakresie wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy „de minimis” przedsiębiorcom
oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Wydano 36 zaświadczeń.
Ponadto w 2012 r. zarejestrowano 35 941 pism. Wpłynęło ponad 15 200 aktów
notarialnych, których część po analizie przesłano do właściwych jednostek gminy.
W sprawach toczących się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym zarejestrowano
decyzje, postanowienia i orzeczenia w ilości 400. W sprawach toczących się przed sądem
zarejestrowano 3 500 pism. Korespondencja „wychodząca” to 60 000 pism, w tym 618
decyzji wydanych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY WROCŁAW
Aktywnie uczestniczono w polityce społeczno–gospodarczej Miasta, analizując
i przygotowując nowe tereny do sprzedaży kładzie szczególny nacisk na to by oferty
inwestycyjne były zróżnicowane. Podejmowane w tym kierunku działania zmierzają do
zaspokajania potrzeb i oczekiwań zarówno indywidualnych jak i komercyjnych
inwestorów. Oferta przygotowana na rok 2012 konsekwentnie – jak w latach ubiegłych –
obejmowała zarówno grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jedno
i wielorodzinne, a także pod usługi oraz aktywność gospodarczą.
Wpływy do budżetu Miasta wynikały ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali
mieszkalnych i użytkowych. Przyjęty na 2012 r. budżet realizowany był w warunkach
niestabilnej koniunktury gospodarczej. Nie pozostało to bez wpływu na realizację
dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Miasta.
Uchwałą nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu Miasta na 2012 r., dochody przypisane do realizacji określone zostały na kwotę
239 700 000 zł. Uchwałą XXXII/720/12 r. Rady Miejskiej Wrocławia z dnia z dnia
18 października 2012 r. dokonano korekty planu dochodów, zmniejszając je o 30 600
000 zł. Ostatecznie ustalona kwota planowanych dochodów wyniosła 209 100 000 zł.
Ogółem dochody uzyskane w 2012 r. ze sprzedaży składników majątkowych
i ustanowienia użytkowania wieczystego wyniosły 196 015 470 zł, co stanowi 93,7%
wykonania w stosunku do zaplanowanych dochodów w budżecie Miasta.
Realizacja dochodów Gminy Wrocław
Wykonanie dochodów w roku 2012 wg źródeł i klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę
przedstawia tabela i wykres
§

Wyszczególnienie

PLAN
2012 ROK

(PO ZMIANACH)

WYKONANIE
(NETTO)

%
WYK.

WYKONANIE
(BRUTTO)

0470

Użytkowanie wieczyste

1 200 000

2 296 160

191,3

2 824 270

0760

Przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego w prawo własności

2 500 000

1 514 800

60,6

1 514 800

608

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności, w tym:
- sprzedaż nieruchomości w trybie
przetargowym
- sprzedaż nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na poprawę
warunków zagospodarowania
sąsiednich nieruchomości oraz w
trybie zamiany
- sprzedaż lokali mieszkalnych
- sprzedaż lokali użytkowych

ŁĄCZNE DOCHODY

205 400 000
109 400 000

192 204 510
115 506 900

93,6
105,6

214 559 000
137 179 250

3 000 000

3 104 260

103,5

3 786 400

48 000 000
45 000 000

46 333 680
27 259 670

96,5
60,6

46 333 680
27 259 670

209 100 000

196 015 470

93,7

218 890 070

W 2012 r. prowadzono uzgodnienia o ustalenie odszkodowania na rzecz Miasta z tytułu
utraty własności nieruchomości z mocy prawa w związku z wydaniem 2 decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w ramach
zadań: Modernizacja Wrocławskiego węzła wodnego i Przebudowa koryta Odry.
Na podstawie 5 porozumień uzgodniono odszkodowanie za grunty o pow. około 31,73 ha.
Z tego tytułu do budżetu Miasta wpłynęła kwota 12 755 355 zł, sklasyfikowana
w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Struktura dochodów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych w 2012 r.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
Kontynuując prowadzoną od lat aktywną politykę rozwoju społeczno-gospodarczego
Miasta procedurą przygotowania do sprzedaży objętych było około 450 nieruchomości
położonych na terenie Wrocławia. Oferty te dotyczyły nieruchomości o różnym
przeznaczeniu i stopniu zaawansowania procedury przygotowania do zbycia.
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży jest procesem złożonym oraz długotrwałym.
Stąd część nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 r. objęta została
procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego w latach poprzednich. Uchwalane
nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także rozbudowa
infrastruktury technicznej i drogowej pozwalają na ciągłe wzbogacanie oferty o nowe
atrakcyjne lokalizacje. Efekty tej pracy będą zatem widoczne w latach następnych.
Doskonałym tego przykładem jest aktywny udział w pracach zespołu projektowego pn.
Nowe Żerniki. Projekt ten za cel postawił kompleksowe przygotowanie do realizacji idei
stworzenia we Wrocławiu wzorcowego osiedla mieszkaniowego.
Przeprowadzone w roku 2012 przetargi na zbycie nieruchomości przygotowanych
do obrotu cywilnoprawnego zaowocowały pozytywnym rozstrzygnięciem odnośnie 119
nieruchomości (w tym 2 nieruchomości sprzedane na rzecz podmiotów prowadzących
działalność w zakresie leasingu), z czego:
81 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
o łącznej powierzchni 95 878 m²;
17 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
o łącznej powierzchni 65 845 m²;
20 nieruchomości przeznaczonych pod usługi, o łącznej powierzchni 72 621 m²;
1 nieruchomość pod aktywność gospodarczą o powierzchni 22 213 m².
Powierzchnię nieruchomości sprzedanych w latach 2008 – 2012 z podziałem
na przeznaczenie wynikające z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
przedstawia poniższy wykres.
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Łączny dochód ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych w 2012 r. wyniósł 115 506 900 zł, co stanowi 105,6% planowanych
wpływów w tej pozycji. Dodatkowo budżet Miasta zasilony został kwotą 82 314 000 zł
uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami, zajmowanych przez
Urząd Miejski Wrocławia przy ul. Piłsudskiego 45-47, ul. Świdnickiej 53 oraz
ul. Zapolskiej 2-4/Bogusławskiego 6, a następnie przejętych w leasing.
Podkreślenia wymaga fakt, że aktualna oferta nieruchomości do zbycia była potencjalnie
znacznie wyższa. W minionym roku do sprzedaży - w związku z zakończeniem procedury
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przygotowania do obrotu cywilnoprawnego - przeznaczono 154 nowych ofert
nieruchomości i 26 z ubiegłego roku. Jednak z uwagi na sytuację makroekonomiczną
nastąpiło widoczne zmniejszenie popytu, co znalazło odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach
przetargowych. Wiele z ogłoszonych przetargów – wskutek braku nabywców – zakończyło
się wynikiem negatywnym. Sprzedaż nieruchomości, które nie znalazły nabywców w roku
ubiegłym ponowiona zostanie w roku bieżącym.
Jedną z takich nieruchomości, której przygotowanie zakończono i przeznaczono
do sprzedaży w 2012 r. był grunt niezabudowany, znajdujący się w bezpośrednim
sąsiedztwie Stadionu Miejskiego. Nieruchomość przy Alei Śląskiej 3, o powierzchni
66 202 m2 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona jest pod usługi o bardzo szerokim spektrum. Jednocześnie plan miejscowy
stawia niewielkie ograniczenia co do wysokości zabudowy, a udział obszaru
zabudowanego w powierzchni działki budowlanej określony został maksymalnie
na 90%. Dla nabywcy realizującego w przyszłości inwestycję budowlaną nie bez
znaczenia pozostaje fakt, iż zabezpieczona została w pełni infrastruktura techniczna
(wszystkie media, w tym sieć ciepłownicza). Wartość dodaną stanowi także infrastruktura
drogowa.
W otoczeniu stadionu w szerokim zakresie zrealizowany został układ komunikacyjny
(drogi wraz z komunikacją zbiorową). Cena wywoławcza 80 000 000 zł uwzględnia
wartość wykonanych prac przygotowawczych związanych z planowaną inwestycją, oraz
badania archeologiczne (inwestor zostanie zwolniony z obowiązku ich przeprowadzenia).
Oferta ta – pomimo swoich zalet i prestiżowej lokalizacji – w pierwszym przetargu
ogłoszonym na październik 2012 r. nie znalazła chętnego. Miasto – biorąc pod uwagę
atrakcyjność przygotowanej oferty – z optymizmem oczekuje rozstrzygnięcia przetargu,
które powinno nastąpić w bieżącym roku.
Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym rynek nieruchomości (także wrocławski)
odczuwał skutki światowego kryzysu gospodarczego. Tendencja spadkowa w odniesieniu
do popytu na nieruchomości dotyczyła gruntów o przeznaczeniu mieszkaniowym jak
i komercyjnym. Pewnym wyjątkiem były nieruchomości o przeznaczeniu usługowym
w dobrej lokalizacji. Aby istotnie zminimalizować negatywne skutki kryzysu dla wyników
osiąganych przy sprzedaży mienia komunalnego podejmowane były działania mające na
celu odpowiednią reakcję na obserwowane trendy sprzedażowe. Ciągła analiza
osiąganych rezultatów pozwalała na weryfikację oferty i jej dostosowanie do aktualnego
popytu. Szybkiej reakcji wymagało również dostosowanie cen nieruchomości do poziomu
cen akceptowanych przez rynek. Maksyma, że „nieruchomość jest warta tyle, ile nabywca
gotowy jest za nią zapłacić” została potwierdzona. Działania te sprawiły, że pomimo
spadku - w porównaniu do 2011 r. o 21% ilości sprzedanych nieruchomości, osiągnięty
wynik finansowy uznać można za zadowalający.
ROK

ILOŚĆ SPRZEDANYCH
NIERUCHOMOŚCI

DOCHODY UZYSKANE
ZE SPRZEDAŻY (ZŁ)

150
119

164 063 970
115 506 900

2011
2012

W roku sprawozdawczym istotnie zmieniła się struktura cenowa nieruchomości. Wśród
przeprowadzonych transakcji 21 przekraczały wartość miliona złotych, z czego 12
transakcji dotyczyło nieruchomości przeznaczonych pod usługi oraz aktywność
gospodarczą.
Najwyższe odnotowane transakcje dotyczyły sprzedaży nieruchomości położonych przy:
- ul. Ruskiej 24-26/Ruskiej 27-31 – cena sprzedaży 14 000 000 zł, osiągnięta cena 1
m2 – 2 636 zł, grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę usługową,
- ul. Ziębicka 31 – cena sprzedaży 12 500 000 zł, osiągnięta cena 1 m2 - 599 zł, teren
niezabudowany przeznaczony pod zabudowę usługową,
- ul. Przyjaźni 101-103 – cena sprzedaży 10 410 000 zł, osiągnięta cena 1 m2 - 702 zł,
grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
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ul. Pawła Włodkowica 4 – cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem
zabytkowym, przeznaczonym pod usługi, wyniosła 8 250 000 zł,
ul. Henryka Kamieńskiego 184 – cena sprzedaży ustalona została na kwotę 8 080 000
zł, osiągnięta cena 1 m2 - 691 zł, teren o przeznaczeniu usługowym.

Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno
i wielorodzinną związana była z realizacją programu rozwoju terenów pod
mieszkalnictwo. Z założenia program ten polega na podejmowaniu działań mających na
celu kreowanie nowych, atrakcyjnych terenów pod zabudowę mieszkaniową.
Przygotowanie oferty na obszarach objętych zasięgiem programu pozwoliło
zminimalizować obserwowany spadek zainteresowania deweloperów pozyskiwaniem
terenów pod realizację nowej zabudowy na terenie Miasta.
Spośród 81 nieruchomości sprzedanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
znalazły się także 2 oferty skierowane do deweloperów. Nieruchomość położoną przy
ul. Złotnickiej/Zakopiańskiej/Kieleckiej o powierzchni 24 702 m2, umożliwiającą
zrealizowanie osiedla domków w zabudowie wolnostojącej, nabyła – za kwotę 2 893 000
zł (117 zł/m2) – Spółka „OSIEDLE MALOWNICZE”. Nieruchomość przy ul. Leszczynowej
8-18 nabyła – za kwotę 1 080 000 zł (280 zł/m2) – Spółka „I2 DEVELOPMENT”, która
zamierza tam wybudować mini osiedle jednorodzinne z budynkami dwulokalowymi.
Spośród 17 zakończonych rozstrzygnięciem przetargowym ofert wielorodzinnych
na uwagę wrocławskich firm deweloperskich zasłużyły m.in. wspomniana wyżej
nieruchomość o powierzchni 14 819 m2 przy ul. Przyjaźni 101-103 (nabywca „DACHBUD”) czy niezabudowana nieruchomość przy ul. Karmelkowej 2/al. Piastów 2-4
o powierzchni 12 179 m2, którą za kwotę 4 580 000 zł (376 zł/m2) nabyła Spółka „DOM
DEVELOPMENT”.
Zainteresowanie inwestorów nabywaniem nieruchomości komercyjnych (20 pod usługi
oraz 1 pod aktywność gospodarczą) wpisuje się oraz potwierdza słuszność działań
nakierowanych na dalszy rozwój gospodarczy Wrocławia, skutkujący umacnianiem bazy
ekonomicznej i kreowaniem nowych miejsc pracy. Jednocześnie pokazuje, że występuje
w dalszym ciągu zapotrzebowanie na centra usługowe oraz wysokiej klasy biurowce.
W tym sektorze rynku nieruchomości w minionym roku nabywców znalazły m.in.
atrakcyjnie zlokalizowane nieruchomości niezabudowane przy ul. Ruskiej 24-26/ul.
Ruskiej 27-31, stanowiące jedną ofertę przetargową, o łącznej powierzchni 5 311 m2.
Nabyła ją w przetargu ofertowym spółka „UBM TIMES”, deklarując realizację obiektu
biurowo-usługowego z trzykondygnacyjnym parkingiem wielostanowiskowym.
Przetarg ofertowy wyłonił także nabywcę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni
20 854 m2 przy ul. Ziębickiej 31, który zamierza zrealizować obiekt biurowy
z przeznaczeniem na własne potrzeby - centrala firmy KAUFLAND.
Z zainteresowaniem inwestorów spotkała się licytacja terenu o funkcji handlowej,
o powierzchni 11 694 m2 przy ul. Kamieńskiego 184. W przetargu udział wzięły
4 podmioty. Cena wywoławcza wynosiła 3 100 000 zł. Najwyższą cenę 8 080 000 zł
zaoferowała Spółka „OTIS”.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA POPRAWĘ
ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNICH NIERUCHOMOŚCI
Poza trybem przetargowym nieruchomości komunalne sprzedawane są także w trybie
bezprzetargowym. Ich sprzedaż następuje w sytuacjach określonych ustawą
o gospodarce nieruchomościami. Przedmiot „dosprzedaży” mogą stanowić działki lub ich
części, których samodzielne zagospodarowanie jest niemożliwe. Zbycie w trybie
przetargowym nie znajduje uzasadnienia. W 2012 r. procedurą „dosprzedaży” objętych
zostało 26 działek o łącznej powierzchni 17 683 m², a wpływy do budżetu wyniosły 3 104
260 zł.
Przedmiotem sprzedaży w tym trybie były między innymi grunty położone przy:
- ul. Bierutowskiej o powierzchni 2 775 m², w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczony pod aktywność gospodarczą, który za kwotę 718 000 zł
nabyła „ROBERT BOSCH” Sp. z o.o.,
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ul. Kłodzkiej o powierzchni 11 541 m², przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną. Nieruchomość nabyła wrocławska spółka deweloperska „WROBUD”,
cena sprzedaży ustalona została na 940 000 zł.

APORT NIERUCHOMOŚCI
W 2012 r. 4 nieruchomości wniesione zostały jako wkład niepieniężny Gminy Wrocław do
spółek prawa handlowego z jej udziałem. Łączna wartość nieruchomości wniesionych
aportem wyniosła 44 410 535 zł, a ich powierzchnia sięgnęła 98 868 m². Beneficjentami
były następujące spółki:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (prawo własności nieruchomości niezabudowanej
przy ul. Stabłowickiej 147 i 147a),
Wrocławskie Mieszkania (prawo nieruchomości zabudowanej przy ul. Mikołaja Reja
53-55),
Wrocławski Park Technologiczny (prawo własności gruntów przy ul. Fabrycznej,
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółki),
Towarzystwo Budownictwa Społecznego (prawo własności nieruchomości przy
ul. Afgańskiej).
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Wrocławia w 2012 r. kontynuowana była polityka
Miasta zakładająca sukcesywną prywatyzację mieszkaniowych zasobów komunalnych
poprzez sprzedaż lokali na rzecz ich najemców.
W okresie 12 miesięcy 2012 r. wnioski o nabycie zajmowanych lokali na własność złożyło
2 670 najemców lokali mieszkalnych.
W opisywanym okresie sprawozdawczym przeznaczonych zostało do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców 1 688 lokali mieszkalnych w budynkach
wielolokalowych i małych domach mieszkalnych, a dla 22 najemców określone zostały
nowe warunki sprzedaży. Ogłoszone zostały 69 przetargi na sprzedaż wolnych lokali
mieszkalnych.
W 982 sprawach, z których 409 wpłynęło w miesiącu grudniu, zostały wszczęte
postępowania. W przypadku 58 złożonych wniosków odmówiono sprzedaży lokali
mieszkalnych z uwagi na usytuowanie lokalu w budynku wyłączonym trwale lub czasowo
ze sprzedaży. Najemcy 183 lokali już w pierwszym kwartale 2013 r. sfinalizują transakcje
zakupu mieszkania. Pozostałe wnioski z uwagi na konieczność uregulowania stanu
prawnego lokalu wymagają dodatkowego postępowania oraz uzyskania zaświadczenia o
samodzielności lokalu.
W 2012 r. zostało zawartych 1 357 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych
w domach wielolokalowych i małych domach mieszkalnych, w tym:
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – 1 316 lokali mieszkalnych,
w trybie przetargowym - 35 lokali mieszkalnych,
6 umów dotyczyło dosprzedaży części nieruchomości przyległych – nie stanowiących
samodzielnych lokali, do wcześniej wyodrębnionych lokali, w celu poprawy ich
funkcjonalności.
Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2012 r. wyniosły 46 333 680 zł, co
stanowi 96,5% planowanych wpływów w tej pozycji planu.
Z oferty nabycia lokali mieszkalnych rezygnację złożyło 212 najemców. W większości
przypadków rezygnacja z nabycia lokalu nastąpiła z uwagi na brak środków finansowych.
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych zastosowanie miały bonifikaty wynikające z przepisów
uchwały Rady Miejskiej Wrocławia tj. 90% i 98% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich
lokali w budynku.
Średnia cena nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę po udzielonej bonifikacie
wyniosła 27 636 zł.
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W 2012 r. średnia cena 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców wyniosła 5 041 zł
2

Ś red n ie cen y za 1 m sp rzedanych lo kali m ieszkaln ych na rzecz
n ab yw có w w latach 2004 - 2012
La ta

Ś re d n ia
ce n a 1 m 2

2012

5 041

2004

1 867

2011

5 162

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2 078
2 340
3 607
5 141
5 245
5 127
5 162
5 041

2010

5 127

2009

5 245

2008

702

5 141

1,333333

2007

3 607

2006

2 340

2005

2 078
1 867

2004

Na poczet ceny nabycia lokali mieszkalnych zaliczono nabywcom zrewaloryzowane kaucje
mieszkaniowe na łączną kwotę 220 950 zł.
W 2012 r. w trybie sprzedaży równoczesnej, Miasto sprzedało 170 lokali mieszkalnych,
co pozwoliło ograniczyć o 62 liczbę wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta
i przyczyniło się do zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem zasobami
komunalnymi.
Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych w trybie równoczesnej sprzedaży oraz wysokość stosowanej
bonifikaty w latach 2004 –2012, przedstawia tabela

Lp.

Rok

Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych
w budynkach wielolokalowych z
bonifikatą :

95%

97%

69

172

101
146

1

2004

2

2005

357

3

2006

211

4

98%

Ilość budynków, w
których Gmina
przestała być
wspłówłaścicielem

30

103

2007

339

127

5

2008

403

147

6

2009

376

112

7

2010

254

82

8

2011

248

88

9

2012

170

62

1820

968

Razem
Razem lokale

69

740
2629

Ponadto przy sprzedaży lokali mieszkalnych zastosowanie miały zapisy uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r. o zwrocie nakładów jakie Miasto poniosło
na remonty części wspólnych budynków mieszkalnych. Obowiązująca bonifikata obniżana
była o 0,3% za każde pełne 1 000 zł nakładów w udziale przypadającym na sprzedawany
lokal. Z tego tytułu Miasto uzyskało dochody w kwocie 3 692 584 zł.
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Zwrot nakładów na remonty budynków w latach 2010 - 2012

Rok

Ilość
sprzedanych
lokali
mieszkalnych
ogółem

Ilość sprzedanych lokali z
obniżoną bonifikataą o
0,3% za każde pełne 1000
zł nakładów Gminy w
udziale przypadającym na
lokal

% udział w
sprzedaży

Zwrot nakładów
poniesionych na
remont budynku

2010

1519

651

42,8

1 711 444,02

2011

1411

791

56,0

3 039 382,15

2012

1357

937

69,0

3 692 584,62

Razem

4287

2379

55,5

8 443 410,79

W 2012 r. w trybie przetargowym zostało sprzedanych 35 wolnych lokali mieszkalnych, w
większości o powierzchni przekraczającej 80 m2, wymagające poniesienia znacznych
nakładów finansowych na remont i modernizację. Ceny uzyskane w przetargach za 1 m2
wolnych lokali mieszkalnych mieszczą się w przedziale od 1 447 zł do 10 985 zł.
SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH
W roku 2012 procedurą przygotowania do sprzedaży objętych było 44 lokali użytkowych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej oraz 36 lokali użytkowych
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
Był to pierwszy rok, w którym dochody w budżecie Miasta z tytułu sprzedaży lokali
użytkowych były niższe niż w latach poprzednich. Mimo zakończonej procedury
przygotowania do sprzedaży lokali na rzecz najemców – nie doszło do zawarcia umów
sprzedaży na kwotę 8 300 000 zł. Również z oferty wolnych lokali użytkowych
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nie znalazły nabywców lokale
o wartości około 10 000 000 zł, w tym duży lokal położony w Rynku. Przyczyną tych
zjawisk jest niewątpliwie sytuacja gospodarcza i ekonomiczna, która dotyka przede
wszystkich małe firmy.
W okresie 12 miesięcy 2012 r. ogółem sprzedanych zostało 69 lokali użytkowych,
a dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł 27 259 670 zł. Plan finansowy w tej pozycji
wykonany został w 60,6%.
W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedanych zostało 21 lokali
użytkowych (w tym 2 lokale garażowe).
W trybie przetargowym sprzedanych zostało 48 wolnych lokali użytkowych (w tym
2 lokale garażowe). Ceny uzyskane za 1 m2 powierzchni użytkowej zbytej w tym trybie
mieszczą się w przedziale od 1 592 zł do 33 365 zł.
Najwyższe ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej uzyskane w sprzedaży wolnych lokali użytkowych
w trybie przetargowym
LP.

ADRES LOKALU

CENA WYWOŁAWCZA
DO PRZETARGU (ZŁ/M2)

CENA
UZYSKANA
W PRZETARGU (ZŁ/M2)

10 461

33 365

1

Ul. Sukiennice 1-2 (1A)

2

Ul. Sądowa 9 (1C)

5 310

8 271

3

Ul. Stawowa 9 (1C)

5 270

7 187

4

Ul. św. Antoniego 14 (5)

4 507

6 747

5

Ul. Jedności Narodowej 82 (1C)

5 064

6 623
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AKTUALIZACJA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Realizując zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4023/12 z dnia 13 marca 2012 r.
podjęto czynności kontynuujące procedury mające na celu aktualizację z dniem
1 stycznia 2013 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
W 2012 r. zaktualizowano opłaty w odniesieniu do 62 nieruchomości lokalowych.
Przewidywany wzrost dochodów Miasta w 2013 r. wyniesie około 3 200 zł.
Opłaty za użytkowanie
w latach 2008 – 2011

wieczyste

gruntu

dla

właścicieli

lokali

aktualizowano

Przewidywany wzrost dochodów z
tytułu opłat
za użytkowanie wieczyste
(zł)

Lp.

Rok

Ilość
wypowiedzeń opłat
(szt.)

1

2008

4 707

1 242 290,01

2

2009

14 079

2 472 262,83

3

2010

8 503

2 197 680,35

4

2011

4 514

747 884,25

5

2012

62

3 196,09

31 865

6 663 313,53

Razem

głównie

PRZEKSZTAŁCENIE
PRAWA
UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO
W
PRAWO
WŁASNOŚCI ZWIĄZANEGO Z LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI
W roku 2012 w budżecie Miasta zaplanowano dochód z tytułu przekształcenia prawa
współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności gruntu, związanego z własnością
lokali wyodrębnionych w budynkach wielolokalowych oraz garaży wyodrębnionych
w zespołach – w wysokości 2 500 000 zł. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2012 r.
wyniosły – 1 514 330 zł, co stanowi 60,6% wykonania planu.
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydano 189 decyzji
administracyjnych, z czego 1 odmawiającą przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności, a 188 o przekształceniu prawa.
Spośród 189 rozstrzygnięć, 8 zostało wydanych dla nieruchomości zabudowanych
zespołami
garażowymi.
Wydanymi
decyzjami
administracyjnymi
rozpatrzono
merytorycznie 1 647 wniosków. Ponadto wydano 253 postanowienia o odmowie
wszczęcia postępowania, którymi rozpatrzono formalnie 550 złożonych wniosków.
W 2012 r. łącznie rozpatrzonych zostało 2 197 wniosków.
W opisywanym roku złożone zostały 1 442 wnioski, z czego 1 343 dotyczyły żądania
przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami
o funkcji mieszkaniowej, a 99 – nieruchomości zabudowanych garażami.
W ramach prowadzonych postępowań stosowane są wysokie, m.in. 90% bonifikaty
od opłat za przekształcenie, wynikające z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
Nr XVIII/355/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 248, poz. 4449).
Jednym z warunków ich uzyskania jest brak zaległości wobec Gminy Wrocław z tytułu
podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste. W 210 przypadkach
z uwagi na stwierdzone zaległości konieczne było przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego i ponowna weryfikacja wniosków.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sektorze nieruchomości lokalowych są trudne do zaplanowania i
zależą m.in.
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od poprawności i kompletności wniosków o przekształcenie złożonych przez wszystkich
właścicieli wyodrębnionych lokali.
Ponadto ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości obok wysokiej bonifikaty daje użytkownikom wieczystym możliwość
skorzystania z rozłożenia nawet na 20 rat rocznych opłaty za przekształcenie. Stąd
uzyskane dochody z tego tytułu były nisze niż zakładano w budżecie.
MONITORING WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI
Komunalne lokale mieszkalne i użytkowe nabyte przez najemców na własność
są przedmiotem wtórnego obrotu na rynku nieruchomości. W 2012 r. do wpłynęło 1 254
umów sprzedaży, darowizn, zniesienia współwłasności, 37 umów sprzedaży lokali
użytkowych i 128 umów uprzednio dotyczących sprzedaży lokali garażowych. Proces
wtórnego obrotu lokalami sprzedanymi na rzecz najemców przez Miasto jest
monitorowany głównie pod kątem przysługujących Miastu roszczeń o zwrot bonifikat
udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
W myśl nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli środki uzyskane ze
sprzedaży lokalu na rynku wtórnym zostaną w przeciągu roku przeznaczone na zakup
innego lokalu mieszkalnego, to Gmina nie będzie domagać się zwrotu bonifikaty.
Obecnie analizowane są 89 transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych, które sprzedane
zostały przed upływem 5 lat od daty nabycia.
W roku 2012 Prezydent Wrocławia wydał 7 zarządzeń w sprawie zwrotu bonifikaty,
32 zarządzenia w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty oraz 2 zarządzenia
w
sprawie
umorzenia
należności
po
uprzednim
rozpatrzeniu
wszystkich
udokumentowanych wniosków.
Analiza obrotu wtórnego lokalami mieszkalnymi sprzedanymi przez Miasto w latach 2004-2012.

Łączna kwota zwróconych w 2012 r. bonifikat wyniosła 102 740 zł

Rok

Ilość
sprzedanych
lokali przez
Miasto

Ilość umów
sprzedaży przed
umowy upływem 5 lat od
darowizny, nabycia od Miasta
zamiany i inne

Ilość zawartych aktów we wtórnym obrocie

ogółem

umowy
sprzedaży

2004

1 429

1 356

851

505

95

2005

1 308

1 403

887

516

44

2006

1 225

1 294

811

483

57

2007

1 558

1 263

579

684

51

2008

1 858

1 088

516

572

44

2009

1 531

960

253

707

51

2010

1 519

117

505

612

95

2011

1 411

1 189

553

636

84

2012

1 357

1 254

569

685

89

13 196

9 924

5 524

5 400

610

Razem

KOREKTA UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI
W 2012 r. działania obejmowały również regulacje stanów prawnych nieruchomości
wspólnotowych w zakresie korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych. Objęto nimi
819 właścicieli lokali, w sprawie tej przygotowane zostały 170 zarządzenia Prezydenta
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Wrocławia i zawartych zostało 190 aktów notarialnych korygujących udziały właścicieli
lokali w częściach wspólnych nieruchomości.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY WROCŁAW
W roku 2012 wykonywano zadania związane z realizacją inwestycji celu publicznego
w ramach:
projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu
– etap I,
budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej – etapy I i II,
budowy i przebudowy wałów przeciwpowodziowych w osiedlu Kozanów,
budowy nowych dróg i przebudowy dróg istniejących – ul. Bardzkiej, ul.
Kosmonautów, ul. Królewieckiej, ul. Zwycięskiej, ul. Wałbrzyskiej, ul. Nyskiej,
połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim, Osi Inkubacji.
Ponadto w 2012 r. kontynuowano zadania dotyczące rozpoczętych w latach ubiegłych
inwestycji związanych z organizacją i przeprowadzeniem EURO 2012 oraz budową
i rozbudową układu komunikacyjnego Miasta.
Procesy pozyskiwania gruntów dla realizacji celu publicznego w roku sprawozdawczym
prowadzone były w następujących trybach:
ustawy o przygotowaniu i organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012,
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych,
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych,
ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 98),
cywilnoprawnym (nabycie i zamiany nieruchomości).
Za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi publiczne do zasobu Miasta, Skarbu
Państwa oraz województwa dolnośląskiego przysługują odszkodowania.
Odszkodowanie te:
za nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych były
ustalane w trybie administracyjnym. W przypadku nieruchomości przeznaczonych
pod drogi gminne i powiatowe odszkodowania były ustalane przez starostę,
a w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych - przez wojewodę,
za nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami były uzgadniane z byłym właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym w trybie cywilnym. W przypadku, gdy nie doszło do uzgodnienia
wysokości odszkodowania, zostały ustalone w trybie administracyjnym.
Odszkodowanie przysługuje również za nieruchomości nabyte pod realizację
przedsięwzięć EURO 2012. Odszkodowanie to uzgadniane jest w trybie cywilnym,
a w przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania, w trybie
administracyjnym przez wojewodę.
Ponadto prowadzono uzgodnienia dot. wysokości odszkodowania na rzecz Miasta z tytułu
utraty własności nieruchomości z mocy prawa w związku z wydaniem decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w ramach
zadań: Modernizacja Wrocławskiego węzła wodnego i Przebudowa koryta Odry oraz
w związku z ustaleniem lokalizacji autostrady płatnej A-8 dla odcinka obwodnicy
Wrocławia.
W 2012 r. uczestniczono w postępowaniach administracyjnych i cywilnoprawnych
dotyczących inwestycji drogowych i przedsięwzięć EURO 2012, rozpoczętych w latach
ubiegłych, a kontynuowanych w roku sprawozdawczym.
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Przed organami administracji rządowej prowadzonych jest 186 postępowań
administracyjnych dotyczących ustalenia odszkodowań. 57 postępowań zakończyło się
wydaniem ostatecznych decyzji i wypłatą odszkodowań.

Gminy Wrocław
(pod drogi gminne
i powiatowe)

Województwa
Dolnośląskiego

Pow. gruntów
przejętych
(ha)

odszkodowania za
grunty, które z mocy
prawa przeszły na
własność:

Ostatecznych

ul. Graniczna
Połączenie Portu
Lotniczego ze Stadionem
Obwodnica Śródmiejska
Etap II, i zadanie 3
Zintegrowany System
Transportu Szynowego
ul. Dróżnicza i al.
Vivaldiego,
ul. Okulickiego,
ul. Parafialna-Pawia
ul. Wałbrzyska
ul. Suwalska,
ul. RacławickaOdkrywców,
ul. Topolowa-Mościckiego
ul. Zwycięska
ul. Nowogródzka
ul. Maleczyńskich
ul. Bardzka,
ul. Osobowicka-Ślazowa,
ul. Maślicka,

98

18,21

23

22

3,4

0,9

21

4,12

3

7

0,087

-

Obwodnica Śródmiejska
Etapy I i II,
przebudowa ul.
Kosmonautów,

30

3,5

15

14

1,92

-

23

3,46

12

2

2,6

-

9

1,7

-

2

-

-

2

0,26

1

-

0,05

-

3

0,04

3

-

0,05

186

31,29

57

47

8,10

Zadania inwestycyjne

W trybie przepisów ustawy:

„o szczególnych
zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji
zakresie dróg
publicznych,”

Ilość
postępowań

Prowadzone w 2012 r. postępowania administracyjne dotyczące ustalenia odszkodowań

-

Ilość wydanych
decyzji
Nieostatecznych

Kwota
wypłaconego
odszkod.
(w mln zł)

Kwota
wypłaconej
zaliczki
(w mln zł)

(drogi wojewódzkie)
Skarbu Państwa
(drogi krajowe)

-

„ o przygotowaniu i
organizacji Mistrzostw
Europy w piłce nożnej
EURO 2012’”,
przeznaczone pod
przedsięwzięcia EURO
2012
odszkodowania za
grunty, które z mocy
prawa przeszły na
własność
Gminy Wrocław
„o gospodarce
nieruchomościami”
(art. 98)

„o szczególnych
zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji
w zakresie budowli
przeciwpowodziowych”
„o gospodarce
nieruchomościami wywłaszczenie” (art.
128)

-

otoczenie Stadionu
Piłkarskiego,
budowa linii tramwajowej
w ul. Pilczyckiej,
ul. Dokerskiej,

ulice: Wiwulskiego,
Dmowskiego, Asfaltowa,
Międzyrzecka, Dyrekcyjna,
Inflandzka, Boiskowa,
Iwaszkiewicza, GrotaRoweckiego
Wał Kozanowski

Połączenie Obwodnicy
Śródmiejskiej z Portem
Lotniczym

RAZEM

619

0,9

W opisywanym roku sprawozdawczym, prowadzono około 120 postępowań
cywilnoprawnych, z których 56 zakończyło się zawarciem umów.
Grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
drogi publiczne, wydzielone na wniosek właścicieli z mocy prawa przeszły na własność
Miasta. Zgodnie z przepisem art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami byłym
właścicielom przysługuje odszkodowanie. W drodze negocjacji w 29 postępowaniach
uzgodniono odszkodowania za grunty o pow. około 6,25 ha na kwotę ponad 7 270 000 zł.
Średnia cena wniosła 116 zł/m2.
Ponadto na podstawie zawartych umów nabycia i zamiany pozyskano do zasobu Miasta,
na cele budowy dróg publicznych, nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,13 ha
za kwotę 1 180 000 zł. Część tych gruntów o pow. 0,25 ha, nabyta została od dewelopera
realizującego budowę osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Kokosowej w osiedlu
Stabłowice. W wyniku prowadzonych negocjacji uzgodniono cenę nabycia na
symboliczną kwotę 1,23 zł. Szacunkowa wartość tych gruntów wynosi około 300 000 zł.
Nabyto również nieruchomości na potrzeby realizacji innych celów publicznych,
tj. projektu „Ścieżka kulturowa Czterech Świątyń”, dawne Kino Fama oraz nieruchomości
pod budownictwo mieszkaniowe, w ramach projektu „Nowe Żerniki”.
Przeprowadzona została zamiana ze Skarbem Państwa. Na rzecz Skarbu Państwa,
na potrzeby Policji, przekazano nieruchomości o pow. 0,84 ha o wartości rynkowej
nieruchomości wraz z budynkami na łączną kwotę 33 620 000 mln zł. Do zasobu Miasta
od Skarbu Państwa przejęto nieruchomości o powieżchni 27,62 ha o wartości rynkowej
33 640 000 mln. W zamianie tej pozyskano grunty położone przy ul. Księcia Witolda
w celu stworzenia oferty przetargowej nieruchomości przeznaczonych pod usługi
centrotwórcze i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Pozostałe nieruchomości nabyto
w celu regulacji stanów prawnych.
Łączna powierzchnia gruntów pozyskanych do zasobu Miasta w 25 umowach zamiany
i nabycia wyniosła około 7,11 ha za łączną kwotę 2 300 000 zł.
W trybie cywilnym zostały uzgodnione wysokości odszkodowań na podstawie ustawy
o przygotowaniu i organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, w związku
z realizacją budowy połączenia tramwajowego w osiedlu Kozanów. Odszkodowania
te zostały uzgodnione w negocjacjach na kwotę 0,2 mln zł, za grunt o pow. 0,27 ha.
Średnia cena 1 m2 wyniosła 74 zł.
W poniższej tabeli zestawiono umowy nabycia gruntów oraz uzgodnione odszkodowania w trybie
cywilnoprawnym przeznaczonych pod drogi publiczne
Rodzaj umowy

Położenie nieruchomości

Porozumienia w sprawie uzgodnienia
wysokości odszkodowania w trybie art.
98 ust. 3 ugn za działki gruntu
wydzielone pod drogi publiczne,
z nieruchomości, której podział został
dokonany na wniosek właściciela;

Żerniki, Jerzmanowo, Brochów,
Marszowice, Klecina, Księże
Małe, Wojszyce, Jagodno,
Grabiszyn, Rędzin,
Strachowice, Muchobór Wielki,
Maślice, Złotniki, Widawa
Nowy Dwór, Ratyń, Stabłowice,
Złotniki Zakrzów, Krzyki,
Stabłowice, Swojczyce,
Brochów

Umowy nabycia i zamiany
nieruchomości przeznaczonych pod:
drogi publiczne
Porozumienia w sprawie uzgodnienia
wysokości odszkodowania w trybie
ustawy „o przygotowaniu i organizacji
Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO
2012" za nieruchomości przeznaczone
pod realizację inwestycji EURO 2012

Zintegrowany System
Transportu Szynowego
Pilczyce
- ul. Dworska

RAZEM

Ilość
umów

Kwota
Pow.
wydatkowana
(ha)
(w mln zł)

29

6,25

7,27

14

1,13

1,18

1

0,02

0,03

2

0,26

0,17

46

7,66

8,65

Ponadto w licytacji komorniczej pozyskano grunty przeznaczone pod drogi publiczne
w rejonie ul. Tunelowej i ul. Cegielskiego o łącznej powierzchni 1,68 ha za kwotę
970 000 zł oraz zapłacono raty ustalonego w poprzednich latach odszkodowania na
łączną kwotę 1 380 000 zł.
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W sprawach dotyczących odszkodowań za grunty Miasta, które przeszły z mocy prawa
na własność Województwa Dolnośląskiego (drogi wojewódzkie) w związku z wydaniem
decyzji lokalizacyjnych przebudowy i rozbudowy ulic: Bardzkiej i Maślickiej zawarto
2 ugody administracyjne, w których uzgodniono odszkodowanie za grunty o pow. 0,65 ha
za symboliczną kwotę 200 zł. Szacunkowa wartość nieruchomości przekazanych przez
Gminę Wrocław wyniosłą około 820 000. Bezpośredni udział finansowy w 2012 r. na
realizację zadań z zakresu wypłaty odszkodowań oraz zakupu i zamian nieruchomości
wyniósł około 17 900 000. Pozostała kwota w wysokości 3 500 000 zł pochodziła ze
środków inwestycyjnych przepisanych
do poszczególnych jednostek realizujących
inwestycje celu publicznego.
ORGANIZACJA PRZETARGÓW
Przeprowadzono w 2012 r. ogółem 469 przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
lokalowych i gruntowych.
W roku sprawozdawczym przedmiotem zbycia w trybie przetargowym było 314
nieruchomości, w tym:
195 nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
119 nieruchomości lokalowych.
Pomimo wyraźnie zmniejszonego popytu, 95 z nich (tj. 30%) zostało sprzedanych
w pierwszych przetargach, za cenę wyższą od wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Rodzaj i ilość przeprowadzonych przetargów i rokowań przedstawiają poniższe
tabele:
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE
Rodzaj
przetargu

Forma zbycia

USTNY

Sprzedaż

Opis lokalu

Ilość przetargów

Ilość
przetargów
- wyłonieni
nabywcy

Ilość
przetargów –
bez rezultatu

64
114
178

35
50
85

29
64
93

Mieszkalne
Użytkowe
Razem

Przetargi ustne
Lokale mieszkalne

Nr przetargu

Lokale użytkowe
Wyniki przetargu

I
II
III
IV
V

Pozytywny

Negatywny

Pozytywny

Negatywny

12
16
6
1
-

23
5
1
-

17
19
11
2
1

40
19
4
1
-

Ilość
przetargów

Ilość
wyłonionych
nabywców

92
59
22
4
1

29
35
17
3
1

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
Rodzaj
przetargu

USTNY

Forma zbycia

Opis nieruchomości

Ilość przetargów

Ilość
przetargów
- wyłonieni
nabywcy

Ilość
przetargów bez rezultatu

Sprzedaż

Zabudowane
Niezabudowane

22
236

8
101

14
135

Dzierżawa

Niezabudowane

5

3

2

621

OFERTOWY

Sprzedaż

ROKOWANIA

Sprzedaż

Zabudowane
Niezabudowane
Zabudowane
Niezabudowane
Razem

9
9
7
3
291

4
5
2
1
124

5
4
5
2
167

Przetargi ustne
Nieruchomości
niezabudowane

Nr przetargu

Nieruchomości zabudowane
Wyniki przetargu

Ilość
przetargów

Ilość
wyłonionych
nabywców

Pozytywny

Negatywny

Pozytywny

Negatywny

I

59

70

7

12

148

66

II

27

46

4

4

81

31

III

17

18

-

4

39

17

IV

5

4

1

-

10

6

V

1

1

-

-

2

1

VI

-

1

-

-

1

1

Analizę przeprowadzonych postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
przedstawia poniższa tabela
PRZETARGI OFERTOWE

Niezabudowane

Zabudowane

Niezabudowane

ROKOWANIA

Zabudowane

Razem

Niezabudowane

Wyłonieni nabywcy

Zabudowane

Negatywny

Pozytywny

Negatywny

Pozytywny

Negatywny

Pozytywny

Negatywny

Pozytywny

Negatywny

Pozytywny

Negatywny

WYNIKI PRZETARGÓW

Pozytywny

Numer przetargu/
rokowania

PRZETARGI USTNE

I

6

7

54

68

1

4

5

3

x

3

1

2

67

II

1

3

27

45

3

1

x

1

1

2

x

x

32

III

x

4

17

18

x

x

x

x

1

x

x

x

18

IV

1

x

5

4

x

x

x

x

x

x

x

x

6

V

x

x

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

1

VI

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

W przetargach w 2012 r. wzięło udział łącznie 729 osób prawnych i fizycznych.
Odnotowano spadek o 34% liczby uczestników w stosunku do roku 2011, kiedy to w
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przetargach uczestniczyło 1 107 osób, a w stosunku do 2010 r. o 55%, kiedy to w
przetargach uczestniczyło 1 631 osób. Te liczby wyraźnie wskazują na osłabienie
koniunktury na rynku nieruchomości i mniejsze zainteresowania inwestorów kupnem
nieruchomości. Niemniej, z 469 przeprowadzonych przetargów, 209 zakończyło się
wynikiem pozytywnym co stanowi 44,6%.
Poniżej wykres przedstawiający liczbę przetargów w latach 2008 - 2012 oraz liczbę uczestników
biorących w nich udział
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W 2012 r. największym zainteresowaniem cieszyły się przetargi na sprzedaż lokali
mieszkalnych przy:
- ul. Świdnickiej 45/5 (o pow. 40,81 m²) uczestniczyło 32 licytantów,
- ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 33/14 (o pow. 88,10 m²) uczestniczyło 24 licytantów.
Najwyższą cenę za 1 m² powierzchni osiągnęły lokale mieszkalne położone w centrum
miasta przy:
Rynek 52/14 (o pow. 33,5 m²) osiągnięta cena 1 m2 - 10 985 zł, uzyskana cena
większa o 25% od do ceny wywoławczej,
ul. Kuźnicza 33/2 (o pow. 45,3 m²) osiągnięta cena 1 m2 – 7 858 zł, uzyskana
cena większa o 25% od ceny wywoławczej,
ul. Psie Budy 14-15/2 (o pow. 62,54 m²) osiągnięta cena 1 m2 - 7 387 zł, uzyskana
cena większa o 19% od ceny wywoławczej.
Najwyższą cenę za 1 m² powierzchni użytkowej osiągnęły lokale użytkowe położone
przy:
ul. Sukiennice 1-2/1a (o pow. 63,57 m²) osiągnięta cena 1 m2 – 33 364 zł,
uzyskana cena większa o 217% od ceny wywoławczej,
ul. T. Kościuszki 18/1b (o pow. 60,28 m²) osiągnięta cena 1 m2 – 15 129 zł,
uzyskana cena wyższa o 68% w stosunku od ceny wywoławczej,
ul. Sądowej 14/1a (o pow. 60,45 m²) osiągnięta cena 1 m2 – 8 271 zł, osiągnięta
cena większa o 55% od ceny wywoławczej.
W roku sprawozdawczym zainteresowaniem cieszyły się przetargi na sprzedaż działek
pod budownictwo jednorodzinne, położonych w obrębach Oporów i Krzyki, przy:
ul. Mariana Suskiego 9 - uczestniczyło 20 licytantów,
ul. Mariana Suskiego 11 - uczestniczyło 17 licytantów,
ul. Mariana Suskiego 7 - uczestniczyło 15 licytantów,
ul. Deszczowej 37 - uczestniczyło 17 licytantów,
oraz w dzielnicy Psie Pole, położonych przy:
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ul. Jarocińskiej 35a - uczestniczyło 14 licytantów,
ul. Wieruszowskiej 10 - uczestniczyło 11 licytantów.

Najwyższe ceny za 1m² gruntu osiągnięto ze sprzedaży działek niezabudowanych
z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, położonych w dzielnicy Krzyki, przy
ulicach:
ul. Deszczowej 37, cena za 1 m² - 684 zł, uzyskana cena sprzedaży większa o 73%
od ceny wywoławczej,
ul. Pogodnej 29, cena za 1 m² - 665 zł, uzyskana cena sprzedaży większa o 43%
od ceny wywoławczej,
ul. Pogodnej 31, cena za 1 m² - 557 zł, uzyskana cena sprzedaży większa o 23%
od ceny wywoławczej,
ul. Skarbowców 36, cena za 1 m² - 547 zł, uzyskana cena sprzedaży większa o 22%
od ceny wywoławczej.
Największe transakcje gruntowe to:
ul. Ruska 27-31/ul. Ruska 24-26 – 14 000 000 zł,
ul. Ziębicka 31 – 12 500 000 zł,
ul. Przyjaźni 101-103 – 10 410 000 zł,
ul. Pawła Włodkowica 4 – 8 250 000 zł,
ul. Kamieńskiego 184 – 8 000 080 zł,
ul. Łaciarska nr 30-33 – 5 150 000 zł.
Ponadto uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu
pisemnego
ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż
nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych przy ul. Świdnickiej 53
i ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 45-47 - za cenę 39 576 571 zł oraz przy ul. Gabrieli
Zapolskiej 4 - ul. Wojciecha Bogusławskiego 6-8 - za cenę 42 737 428 zł. Łączna kwota
uzyskana z tych przetargów wynosi 82 314 000 zł.
INFORMACJA O ZAWARTYCH AKTACH NOTARIALNYCH
W 2012 r. uczestniczono w przygotowaniu i podpisaniu 1 803 umów sporządzonych
w formie aktów notarialnych.
Dane o zawartych aktach notarialnych przedstawia poniżej zamieszczona tabela

LP.

Akty notarialne – 2012 r.

ILOŚĆ
1 357

1

Sprzedaż lokali mieszkalnych

2

Sprzedaż lokali użytkowych

4

Zmiany wysokości udziałów i inne regulacje

190

5

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych

155

6

Aporty nieruchomości

7

Nabycia do zasobu Gminy (w tym zamiany, darowizny) nieruchomości
gruntowych zabudowanych, niezabudowanych i lokali mieszkalnych

69

4

RAZEM

28
1 803

PROMOCJA I REKLAMA
W 2012 r. działania promocyjne obejmowały przedsięwzięcia zarówno w kraju, jak
i za granicą. W marcu 2012 r. Miasto Wrocław po raz dziewiętnasty brało udział
w jednych z największych międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes.
Na stoisku Wrocławia zaprezentowane zostały m.in. inwestycje związane z EURO 2012,
tereny inwestycyjne ujęte w nowym planie zagospodarowania przestrzennego Placu
Społecznego, a także oferty inwestycyjne nieruchomości na sprzedaż, wśród których
znalazły się najatrakcyjniejsze nieruchomości przeznaczone pod działalność usługową,
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aktywność gospodarczą i centrotwórczą, a także pod zabudowę hotelową. Miasto Wrocław
prezentowało swoją ofertę m.in. na kartach nieruchomości oraz na płytach CD, które były
używane do celów promocyjnych również po innych targach.
Wrocławskie nieruchomości w szerokim zakresie promowane są na portalu internetowym
www.wroclaw.pl. Odpowiednie podstrony zawierają ofertę Miasta działek jednorodzinnych
oraz budynków na sprzedaż. Najważniejszym jednak portalem informacyjnym, który ma
kluczowe znaczenie dla działań promocyjnych, jest „Giełda Nieruchomości”, która jako
internetowa baza nieruchomości zawiera w jednym miejscu wszystkie informacje
dotyczące nieruchomości będących na różnym etapie przygotowania do sprzedaży.
Aktualnie trwają prace nad realizacją projektu portalu internetowego „Nowa Giełda
Nieruchomości”, który ma zastąpić dotychczasową „Giełdę Nieruchomości” oraz w
bardziej nowoczesny i przystępny sposób dostarczać informacji na temat wrocławskich
nieruchomości. Projekt realizowany jest wspólnie z Wydziałem Informatyki Urzędu
Miejskiego oraz Biurem Promocji Miasta.
W 2012 r. oprócz ogłoszeń o przetargach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami
publikowane są, odpowiednio, w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej, ukazały się dwie
reklamy poświęcone najważniejszej w tym roku nieruchomości położonej sąsiedztwie
Stadionu Miejskiego przy Alei Śląskiej 3. Reklamy ukazały się w ogólnopolskim wydaniu
dziennika „Rzeczpospolita” oraz w miesięczniku informacyjno-reklamowym „Rynek
Nieruchomości”. Ponadto, w anglojęzycznym magazynie „Investing in Poland 2013”,
który jest dystrybuowany m.in. na największych targach i konferencjach w kraju
i za granicą, ukazała się reklama prezentująca oferty nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, będących w zasobie Miasta. Kontynuowano dotychczasowe działania
promocyjne polegające na zamieszczaniu tablic i banerów reklamowych na
nieruchomościach, działkach bądź w ich bliskim otoczeniu. W siedzibie Urzędu dla
wszystkich klientów dostępna jest również wyświetlana stale na ekranie prezentacja
multimedialna, która w przystępnej i ciekawej formie przedstawia najatrakcyjniejsze
nieruchomości Gminy Wrocław.
W 2012 r. zlecono wykonanie skanowania laserowego 3D elewacji budynku oraz wnętrza
lokalu użytkowego nr 1A przy ul. Rynek 27-28 we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia
było zeskanowanie budynku i jego najbliższego otoczenia oraz wnętrza lokalu
użytkowego przy pomocy skanera laserowego 3D. Jednym z otrzymanych produktów
skanowania był materiał wizualny w formie przelotu przez pokolorowaną chmurę
punktów, który został wykorzystany w promocji tej nieruchomości. Informacja o
nowatorskim wykorzystaniu technologii skanowania laserowego 3D przy inwentaryzacji i
promocji nieruchomości pojawiła się szybko na wielu portalach informacyjnych,
branżowych oraz społecznościowych.
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Rok 2012 to przede wszystkim próba dostosowania się w nowej sytuacji gospodarczej
na polskim rynku. Niesprzyjające warunki ekonomiczne miały wpływ na ostateczny
kształt sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych. Pogorszenie prognoz
ekonomicznych, wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej oraz nowe trudniejsze
zasady udzielania kredytów bankowych spowodowały wyhamowanie decyzji zakupowych
potencjalnych nabywców. Nie pozostało to bez wypływu na realizację dochodów. Mimo
wprowadzonych zmian w planie budżetu o kwotę 30 600 000 zł (spadek o 12,7% od
planowanych pierwotnie dochodów na 2012 r.) plan dochodów ze sprzedaży składników
majątkowych wykonany został w wysokości 196 015 470 zł, co stanowi 93,7%
planowanych wpływów. Nie uwzględnia on kwoty 82 314 000 zł z tytułu sprzedaży
nieruchomości budynkowych z jednoczesnym przejęciem ich w leasing.
W 2012 r. uzyskano również nieplanowane w budżecie Miasta dochody w wysokości
12 755 355 zł. Środki te wpłynęły na konto Miasta z tytułu odszkodowania za
nieruchomości będące własnością Gminy Wrocław i przejęte przez Skarb Państwa
na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w ramach zadań:
Modernizacja Wrocławskiego węzła wodnego i Przebudowa koryta Odry.
Podobnie jak w latach poprzednich tak i w 2012 r. największy udział w sprzedaży
stanowiły
tereny
przeznaczone
pod
budownictwo
mieszkaniowe.
Na
rynku
mieszkaniowym nadal jest zapotrzebowanie na nowe inwestycje mieszkaniowe.
Sprzedano 16,1 hektarów gruntów pod zabudowę jedno i wielorodzinną, co stanowi 63%
ogólnej powierzchni sprzedanych gruntów.
W wyniku procedur właścicielami zostało 1 316 najemców gminnych lokali mieszkalnych
i 21 najemców lokali użytkowych.
W 2012 r. na realizację zadań z zakresu wypłaty odszkodowań oraz zakupu i zamian
nieruchomości wydatkowano 17 886 454 zł. Uczestniczono w 306 postępowaniach
administracyjnych oraz cywilnoprawnych. 103 postępowania zakończono pozytywnym
rezultatem. Biorąc pod uwagę, iż pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminnego jest
procesem wydłużonym w czasie i nierzadko napotyka na opór ze strony właścicieli,
satysfakcją napawa fakt, iż żadna z inwestycji zaplanowanych na 2012 r. nie została
wstrzymana z powodu braku prawa do dysponowania gruntem.
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INFORMACJA O ILOŚCI I TREŚCI ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA WROCŁAWIA
PRZYGOTOWANYCH W 2012 R.
Gospodarowanie
nieruchomościami
komunalnymi
i
związany
z
tym
obrót
nieruchomościami poprzedzony jest podjęciem stosownych Zarządzeń przez Prezydenta
Wrocławia. W 2012 r. przygotowano łącznie 1 952 projektów Zarządzeń Prezydenta,
w zakresie:
- 156 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym,
bezprzetargowym i w trybie przetargu ograniczonego,
- 258 - W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego pierwszego, drugiego,
trzeciego, czwartego nieograniczonego lub ograniczonego na sprzedaż lub
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i
niezabudowanych,
- 439 - W sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów, drugich, trzecich
i czwartych ustnych ograniczonych i nieograniczonych na sprzedaż lub oddanie
w użytkowanie wieczyste oraz wysokość czynszu dzierżawnego nieruchomości
gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 87 - w sprawie niewykonania przysługującego Gminie Wrocław prawa pierwokupu
nieruchomości,
- 58 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
przedmiot najmu w domach wielolokalowych,
- 212 – w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 86 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych, 167 – w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 170 – w sprawie zmiany wysokości udziałów, zmiany zarządzeń w sprawie zmiany
wysokości udziałów, wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej
części zaadaptowanych na lokale, połączeń nieruchomości, korekt dot. danych
geodezyjnych, uchylenia wcześniejszych zarządzeń, odmowy wyrażenia zgody na
wykonanie adaptacji,
- 486 – inne.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIMI SKARBU PAŃSTWA
SPRAWY DOTYCZĄCE
PAŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GOSPODAROWANIA

NIERUCHOMOŚCIAMI

SKARBU

zbywanie nieruchomości i nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
dokumentowanie, regulacje stanów prawnych nieruchomości i ustanawianie oraz
zmiany tytułów prawnych do nieruchomości, w tym prowadzenia spraw dotyczących
roszczeń o ustanowienie lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
prowadzenie postępowań w sprawach trwałego zarządu,
prowadzenie spraw użytkowania wieczystego w tym aktualizacji i naliczania opłat z
tego tytułu,
naliczania opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego,
prowadzenia postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości,
składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa,
ustanawianie lub zmiany tytułów prawnych w trybie przepisów szczególnych,
powierzanie czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie
realizowanych zadań.
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Prowadzenie postępowań w sprawach wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych
nieruchomości oraz związanych z tym odszkodowań, ustalania wysokości odszkodowań za
drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości, wydawanie zezwoleń na zajęcie
nieruchomości oraz wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomości.
Liczba korespondencji która wpłynęła w roku 2012 wynosi 8 678 pism, w roku
sprawozdawczym liczba korespondencji wysłanej wynosi 18 342 pism.
Prezydent Wrocławia wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, administrując
i gospodarując nieruchomościami Skarbu Państwa.
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
W ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kontynuowano
aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego:
•
Dokonano 508 wypowiedzeń dla osób fizycznych i prawnych, w stosunku do 141
nieruchomości. Szacowany wzrost opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
w stosunku do roku poprzedniego wynosi: 5 749 124,20 zł.
•
Rozpatrzono 195 wniosków użytkowników wieczystych (na 200 złożonych)
dotyczących 19 nieruchomości gruntowych o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej,
w tym:
5 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,
w stosunku do pozostałych odmawiających aktualizacji.
•
W stosunku do 30 nieruchomości pozostających w użytkowaniu i współużytkowaniu
wieczystym 506 podmiotów, przeprowadzono postępowania o zmianę wysokości
stawki procentowej opłaty rocznej:
15 - zmieniono,
8 – odmówiono,
7 - wniosków w trakcie rozpatrywania.
•
Wpłynęło 249 wniosków do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie,
że:
aktualizacja jest nieuzasadniona lub uzasadniona w niższej wysokości,
odmowa aktualizacji jest nieuzasadniona (w tym również stawki procentowej
opłaty rocznej).
•
Przystąpiono do ustalenia wysokości stawki procentowej dla 2 nieruchomości
(6 współużytkowników wieczystych).
•
Rozpatrzono ogółem 487 wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu z powodu niskich dochodów w tym:
471 - pozytywnie,
10 - negatywnie,
6 - pozostawiono bez rozpatrzenia wobec nieuzupełnienia dokumentów.
•
Uczestniczono w:
rozprawach SKO z wniosków 386 użytkowników wieczystych,
31 wizjach z biegłymi sądowymi w sprawach o aktualizacje opłat,
3 wizjach z biegłymi sądowymi o zmianę stawki procentowej,
21 wizjach w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty.
•
Dokonano analizy 42 operatów szacunkowych sporządzonych w postępowaniach
sądowych dotyczących „aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego” na
zapytania pełnomocników procesowych.
Ogółem do zespołu użytkowania wieczystego w 2012 r. wpłynęło 3 463 pism.
SPRAWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UPRAWNIEŃ „ZABUŻAŃSKICH”
Otrzymano 351 pism od wojewodów z terenu całego kraju o udzielenie informacji
w sprawach ewentualnej realizacji uprawnień za pozostawione za granicą nieruchomości.
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Udzielono 490 odpowiedzi. W celu udzielenie wnioskowanej przez Wojewodów informacji
wymagana jest każdorazowa analiza rozproszonych dokumentów, akt ksiąg wieczystych
dostępnych rejestrów.
SPRAWY ZWIĄZANE
ROLNEGO

Z

POSIADANIEM,

PROWADZENIEM

GOSPODARSTWA

Rozpatrzono wnioski i pisma w tych sprawach i wydano 11 postanowień o odmowie
wydania zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego/pracy na gospodarstwie
rolnym.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. kontynuowano zarządzanie
nieruchomościami Skarbu Państwa realizowane przez licencjonowanego zarządcę,
wyłonionego w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. Nieruchomości Skarbu
Państwa zarządzane były przez firmę Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. na podstawie:
• umowy nr 2/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
- obowiązującej od dnia
7 października 2011 r. w miejsce umowy nr 1/2008 z dnia 7 października 2008 r.
którą objętych jest:
- 97 lokali mieszkalnych,
- budynek biurowo – magazynowy,
- 3 lokale użytkowe,
- 2 miejsca postojowe,
- 27 garaży;
• umowy o zarządzanie nr 1/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. na podstawie której
zarządzany był do października 2012 r. budynek biurowo – magazynowy przy
ul. Hubskiej 8-16.
W ramach zadań związanych z zarządem nieruchomościami podejmowano
następujące czynności:
• zawarto umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej dla nieruchomości w których Skarb Państwa ma 100%
udziałów własności,
• dokonano analizy księgowo – finansowej i merytorycznej i przekazano do realizacji
dokumentację księgowo – finansową:
- 72 noty księgowe,
- 583 faktur VAT,
• prowadzono bieżącą korespondencję z dostawcami mediów i usług w sprawie korekt i
błędnie wystawionych dokumentów finansowo – księgowych,
• sporządzono deklaracje na podatek od nieruchomości za rok 2012,
• skierowano wnioski do Wydziału Prawnego o wszczęcie i przeprowadzenie
postępowania o wydanie nakazu zapłaty przeciwko 12 dłużnikom,
• dokonano zmiany wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez wprowadzenie stawki bazowej
czynszu za najem lokali Skarbu Państwa wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta
Wrocławia nr 1575/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. (od 1 października 2012 r.),
• na dzień 31 grudnia 2011 r. umowami najmu objętych było 86 lokali mieszkalnych
i 2 lokale użytkowe,
• dokonano waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego.
ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH DLA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
•
•
•

Złożono 59 wniosków o odpis z księgi wieczystej,
Złożono 153 wnioski o dokonanie nowych wpisów,
Złożono 13 wniosków o założenie księgi wieczystej,
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•

Wydano 2 zaświadczenia o przejściu nieruchomości na własność skarbu państwa
na mocy art. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. O majątkach opuszczonych
i poniemieckich (dz. U. Nr 13, poz. 87).

REGULOWANIE STANÓW PRAWNYCH I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI
W ramach corocznego nadzoru właścicielskiego dokonano kontroli nieruchomości
oddanych w drodze darowizny na cele publiczne pod kątem ich wykorzystywania zgodnie
z przeznaczeniem określonym w umowach. W wyniku wizji ustalono, że wszystkie
nieruchomości wykorzystywane są zgodnie z celem, na jaki zostały oddane, natomiast
wątpliwości co do zgodności realizowanych zadań w stosunku do celu darowizny powstały
podczas wizji na ul. Sienkiewicza. Wystąpiono do Aeroklubu o złożenie wyjaśnień.
W ramach zadań prowadzono między innymi:
• 4 postępowania o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
• 36 ogólnych postępowań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa w tym między innymi dotyczących
udzielenia odpowiedzi na pytania
o stan prawny i faktyczny nieruchomości,
• 99 postępowań z zakresu wiedzy o nieruchomościach i jej aktualizacji,
• 16 postępowań dotyczących zaświadczeń o zatrudnieniu,
• 14 postępowań o sprzedaż nieruchomości,
• 95 postępowań w sprawach przekazania nieruchomości do korzystania, w tym
dzierżawę lub najem,
• 46 postępowań o zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości,
• 1 postępowanie o zniesienie współwłasności,
• 4 postępowania w przedmiocie przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa
(w tym 2 zamiany nieruchomości z jednostkami samorządu terytorialnego),
• 193 postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności,
• 2 postępowania w przedmiocie użyczenia nieruchomości,
• 4 postępowania o poświadczenie stanu prawnego nieruchomości,
• 378 postępowań dotyczących wyjaśnienia, interpretacji, opinii, aktów prawnych,
dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
• 8 postępowań o udzielenie informacji publicznej,
• 24 postępowania przekazano do załatwienia według właściwości,
• 8 postępowań o wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz
zwrot nieruchomości,
• 16 postępowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod
drogi publiczne,
• 106 postępowań w sprawach dotyczących trwałego zarządu,
• 8 postępowań w sprawie służebności gruntowych,
• 1 postępowanie o wydanie zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie
i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,
• 8 postępowań o wykup mieszkań i lokali przez najemców,
• sporządzanie co dwa tygodnie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,
• 6 postępowań dotyczących zbycia nieruchomości w trybie przetargowym.
Umowy dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa zawarte w 2012 r.

Rodzaj zawartych umów

akty
notarialne

Ilość

Sprzedaż prawa własności
Umowa zrównania terminów użytkowania wieczystego
Ustanowienie służebności gruntowej
Umowa zamiany
Umowa użytkowania
Razem
Dzierżawa gruntu
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21
1
3
1
1
26
2

Zwykła
forma
pisemna

Czasowe zajęcie gruntu
Obciążenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu
Umowa użyczenia
Razem

14
5
3
24

W ramach sprawowania nadzoru właścicielskiego przeprowadzono 7 wizji na
nieruchomościach oddanych w trwały zarząd w celu ustalenia, czy cel realizowany na tych
nieruchomościach jest zgodny z celem przekazania w trwały zarząd ustalonym
w decyzjach administracyjnych. Nie stwierdzono naruszenia tych ustaleń.
Zakres zakończonych postępowań administracyjnych

Rodzaj postępowania

Trwały
zarząd

Ilość

Ustanowienie trwałego zarządu
Stwierdzenie przejścia w trwały zarząd
Wygaszenie trwałego zarządu
Umorzenie postępowania
Odmowa ustanowienia trwałego zarządu
Zmiana decyzji
Udzielenie bonifikaty
Odmowa zmiany decyzji stwierdzającej przejście w trwały
zarząd
Razem

3
9
10
2
3
3
2
1
33

W zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2012 r.
zanotowano wzrost liczby spraw, w których występuje wielość stron postępowania, co
wpływa na znaczny wzrost przygotowywanej i wysyłanej korespondencji oraz
zmniejszenie tempa prowadzonych postępowań ze względu na obowiązek zapewnienia
każdej ze stron możliwości czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. Ponadto
w październiku 2011 r. weszły w życie zmienione przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
poszerzające krąg osób uprawnionych do przekształcenia. W 2012 r. wpłynęło 763
wystąpienia dotyczące przekształcenia, wysłano w związku z przekształceniem 10 400
pism.
Wydano 65 decyzji o przekształceniu na łączną kwotę 29 615 647,81 zł.

Przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego
w prawo
własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności – decyzje pozytywne

65

Decyzje odmowne

5

Umorzenie postępowania

7

Zmiana decyzji o przekształceniu

1

Razem

78

W 2012 r. wydano 139 Postanowień o:
•
ustaleniu kosztów sporządzenia operatu
•
odmowie wydania zaświadczenia o pracy na gospodarstwie rolnym
•
odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przekształcenia
•
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
•
podjęciu zawieszonego postępowania
•
zawieszeniu postępowania w sprawie przekształcenia.
Złożono 11 Oświadczeń do ksiąg wieczystych o wyrażeniu zgody na odłączenie z księgi
wieczystej w trybie art. 21 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
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W 2012 r. w oprócz realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych na nieruchomościach stanowiących zasób Skarbu Państwa w granicach
miasta Wrocławia, prowadzono postępowania, ze wskazania przez Wojewodę w trybie
administracyjnym, Prezydenta Wrocławia jako innego organu o ustalenie odszkodowania
za nieruchomości położone poza granicami miasta Wrocławia.
Ponadto wydano decyzję o umorzeniu postępowania
poświadczającego własność gospodarstwa rolnego.

w sprawie wydania aktu nadania

GOSPODAROWNIE KOMUNALNYM ZASOBEM LOKLAI MIESZKALNYCH
I UŻYTKOWYCH
LOKALE MIESZKALNE
Realizowano zadania w zakresie: komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym
opracowania
wieloletnich
programów
gospodarowania
komunalnym
zasobem
mieszkaniowym oraz zasad polityki czynszowej w tym zasobie, prowadzenie spraw najmu
z tego zasobu z uwzględnieniem konieczności zapewnienia lokali socjalnych.
W 2012 r. wpłynęło łącznie 23 828 pism i wniosków, w tym:
•
2 661 wniosków o najem lokalu mieszkalnego,
•
21 167 pism, w tym:
- 24 wystąpienia i interpelacje poselskie,
- 45 wystąpień i interpelacji radnych,
- 1 wystąpienie senatora,
- 8 skarg klientów,
- 13 wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich,
- 4 wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka,
- 2 857 pism skierowanych drogą elektroniczną.
W ramach prowadzonych postępowań pracownicy przeprowadzili łącznie 1 587 wizji lokalowych
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Obsłużono łącznie 78 266 klientów, w tym:
99 w sprawach skarg i wniosków przyjęli Dyrektorzy i Kierownicy Działów,
37 058 przyjętych przez pozostałych pracowników,
41 109 obsłużono telefonicznie.
Działalność w latach 2009-2012 obrazuje tabela

w latach

2009

2010

2011

2012

21 005

21 040

22 933

23 828

2 957

2 346

2 360

2 661*

18 048

18 694

20 573

21 167

wystąpienia i interpelacje poselskie

27

18

16

24

wystąpienia i interpelacje radnych

63

34

39

45

1

2

-

1

skargi od klientów

16

9

7

8

wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

22

21

9

13

2

2

6

4

80 844

78 266

ilość spraw, które wpłynęły, w tym:
wnioski o najem lokalu mieszkalnego
pisma, w tym:

wystąpienia senatorów RP

wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka
ilość obsłużonych klientów, w tym:

107 833 87 948

przyjęci w sprawach skarg i wniosków przez
dyrektorów i kierowników

255

182

131

99

przyjęci przez pozostałych pracowników

55 551

46 454

40 101

37 058

obsłużeni telefonicznie

52 077

41 312

40 612

41 109

2 662

1 742

1 416

1 587

ilość wizji lokalowych przeprowadzonych
przez pracowników w ramach postępowań

* Na liczbę 2 661 wniosków o najem lokalu mieszkalnego składa się:
•
1 470 z tytułu prowadzonych postępowań dotyczących lokali zamieszkałych,
•
832 o najem lokalu osób nie posiadających mieszkań, a ubiegających się o lokal socjalny bądź lokal do
remontu,
• 359 dotyczących przydzielenia lokalu zamiennego (wykwaterowania, zamiany z „urzędu” ).

REALIZACJA WNIOSKÓW MIESZKANIOWYCH
W wyniku prowadzonych w 2012 r. postępowań zostało wydanych łącznie 2 007 tytułów
prawnych do lokali (umowy najmu, aneksy, potwierdzenia) oraz 258 umów o remont
lokalu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy.
Poniższa tabela przedstawia sposób realizacji spraw
ZAWARTE UMOWY,
ANEKSY
POTWIERDZENIA

RODZAJ SPRAWY

SPRAWY
ROZPATRZONE
NEGATYWNIE ZE
WZGLĘDU NA BRAK
PODSTAW
PRAWNYCH

WSKAZANIE
INNEGO
LOKALU

Wnioski dot. prowadzonych postępowań w stosunku do lokali zamieszkałych*
likwidacja lokali wspólnie użytkowanych

20

14

33

przywrócenie tytułu prawnego po spłacie zadłużenia

20

1

9

633

wydanie tytułu prawnego do lokalu po zgonie najemcy

774

15

163

203

-

32

270

-

65

zamiany lokali między kontrahentami

102

-

4

przedłużenie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu
socjalnego

140

-

1

3

-

-

1 532

30

307

169

-

-

54

-

99

61

-

-

284

-

99

174

-

-

17

-

35

191 **

-

35

2 007

30

441

wydanie tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się
najemcy
zmiana powierzchni i struktury lokalu (modernizacje i
przebudowy, inwentaryzacje, korekty)

adaptacje
Ogółem
Wnioski o najem lokalu na zasadach ogólnych*
najem lokalu do remontu na koszt własny
najem lokalu socjalnego z tyt. pozostawania w niedostatku –
w tym realizacja list
najem lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia w
wyniku orzeczenia sądowego
Ogółem
Wnioski dot. zamiany dotychczas zajmowanego lokalu*
wykwaterowania
zamiany "z urzędu"
Ogółem
RAZEM
* wnioski złożone również w latach uprzednich,
** w tym 58 lokali uzyskanych w ramach współpracy z TBS.

GOSPODAROWANIE WOLNYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI
W roku 2012 dysponowano 1289 lokalami mieszkalnymi, w tym:
•
1 158 z tzw. „ruchu ludności”,
•
72 w nowo wybudowanych budynkach,
•
59 w budynkach po kapitalnym remoncie.

Gospodarowanie wolnymi lokalami mieszkalnymi przedstawia poniższa tabelka
WOLNE LOKALE

Z TZW.
„RUCHU
LUDNOŚCI”

W BUDYNKACH
NOWO
WYBUDOWANYCH

W BUDYNKACH
PO KAPITALNYM
REMONCIE

SOCJALNE W
BUDYNKACH
SOCJALNYCH PO
KAPITALNYM
REMONCIE

OGÓŁEM

1 158

72

49

10

1 289

zawarto umowy najmu

377

65

28

5

475

zadysponowano

359

0

0

0

359

na dzień 31 grudnia 2012
r. pozostało

422

7

21

5

455

ogółem w dyspozycji

W ramach współpracy z TBS-em i podpisanym w tym zakresie porozumieniem oraz
umową partycypacyjną pozyskano do dyspozycji 58 lokali mieszkalnych usytuowanych
w nowych budynkach przy ul. Leonarda da Vinci, które zostały przydzielone osobom
uprawnionym, jako lokale zamienne.
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W zakresie gospodarowania wolnymi lokalami podejmowano działania, mające na celu
zadysponowanie jak największej liczby wolnych lokali mieszkalnych, pozyskanych z tzw.
„ruchu ludności”, jednakże przebieg ich zasiedlania wydłuża się. Wiąże się to ze złym
stanem technicznym tych lokali, w większości zdewastowanych, usytuowanych
w budynkach na wysokich kondygnacjach (bez wind), co powoduje konieczność
kilkukrotnego ich wskazywania w sytuacji odmowy przyjęcia przez przyszłego najemcę.
Znaczny wpływ ma także długotrwała procedura przeprowadzana przez zarządcę,
związana z wyłonieniem wykonawcy czy z uzyskaniem zgody wspólnoty mieszkaniowej
na remont części wspólnej nieruchomości i nie bez znaczenia pozostaje sprawa zbyt
małych środków finansowych, przeznaczonych na przeprowadzenie remontów lokali.
Niemniej jednak lokale pozyskiwane zarówno z tzw. „ruchu ludności”, jak i pozostałe
lokale w budynkach nowo wybudowanych czy po kapitalnym remoncie są przedmiotem
ciągłego ich obrotu i wskazywania na rzecz przyszłych najemców.
Gospodarowanie wolnymi lokalami w latach 2009 – 2012 przedstawia wykres
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ZASÓB LOKALI SOCJALNYCH I POMIESZCZENIA TYMCZASOWE
Na dzień 31 grudnia 2012 r. wyodrębniony zasób lokali socjalnych liczył 1 318 lokali
i w porównaniu do roku ubiegłego powiększył się o kolejnych 58 lokali.
Proces powiększania zasobu w kolejnych latach przedstawia wykres
zasób lokali socjalnych
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Realizacja list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z uwagi
na pozostawanie w niedostatku przedstawia się następująco:
zawarto 54 umowy najmu lokali socjalnych w ramach realizacji list,
39 rodzin oczekuje na wyremontowanie wskazanych lokali socjalnych.
Zasób tymczasowych pomieszczeń.
Z uwagi na nałożony ustawowy obowiązek tworzenia nowego zasobu, według stanu na
dzień 31 grudnia 2012 r. dysponowano 16 tymczasowymi pomieszczeniami.
Wyroki eksmisyjne:
zrealizowano:
•
68 wyroków z powództwa podmiotów obcych, z czego:
47 wskutek wydania skierowania o zawarcie umowy najmu,
21 wskutek odstąpienia wierzycieli od eksmisji;
•
16 porozumień zawarto z wierzycielami w sprawie remontu lokalu;
•
68 wyroków z powództwa Gminy Wrocław, z czego:
14 wskutek wydania skierowania o zawarcie umowy najmu,
54 lokali odzyskano wskutek dobrowolnego wydania, porzucenia lokalu, itp.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostały do realizacji 1 492 wyroki sądowe,
w tym:
•
w sprawach z powództwa Gminy Wrocław 1 117 wyroków tj.:
- 423 z prawem do lokalu socjalnego,
- 694 pozostałe, w tym: 161 z prawem do lokalu socjalnego oraz pomieszczenia
tymczasowego i 533 wyłącznie z prawem do pomieszczenia tymczasowego;
•
w sprawach z powództwa innych podmiotów: spółdzielni mieszkaniowych, instytucji
oraz osób fizycznych 375 wyroków, z czego:
- 340 z prawem do lokalu socjalnego;
- 35 z uprawnieniem do tymczasowego pomieszczenia.
PROCES ODZYSKIWANIA LOKALI NIESAMODZIELNYCH
W wyniku kontynuacji procesu odzyskiwania lokali niesamodzielnych poprzez scalanie
lokali, zamiany i eksmisje komornicze, przekazano:
•
77 lokali do obrotu cywilno-prawnego, w tym 37 lokali o powierzchni powyżej
80 m2,
•
4 lokale Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na potrzeby
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
WYKWATEROWANIA NAJEMCÓW Z LOKALI DOTYCHCZAS ZAJMOWANYCH
W 2012 r. prowadzono wykwaterowanie z 60 budynków, z tego 16 budynków
wykwaterowano w całości z powodu ich złego stanu technicznego, przeznaczenia do
obrotu oraz ze względu na przebudowę układu komunikacyjnego, tj.:
- ul. Żegiestowska 13,
- ul. Przyjaźni 121A, 121B, 123, 127, 129,
- ul. Krzycka 84,
- ul. Długosza 13,
- ul. Partynicka 12 i 27,
- ul. Łanowa 7,
- ul. Swojczycka 97F,
- ul. Potokowa 24,
- ul. Skwierzyńska 21,
- ul. Księska 13,
- ul. Urbańskiego 2A.
Wykwaterowano również 54 najemców z pojedynczych lokali mieszkalnych z uwagi na:
- pożar - 9 lokali,
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-

zły stan techniczny – 10 lokali,
zły stan stropów – 8 lokali,
zagrożenie życia i zdrowia – 3 lokale,
wybuch gazu - 9 lokali,
uznane za niemieszkalne – 13 lokali,
wykwaterowanie z hotelu do docelowych lokali zamiennych – 2 lokale.

Plan wykwaterowań na lata 2011 - 2012 wraz z dodatkowymi zobowiązaniami obejmował
łącznie 149 budynków zakwalifikowanych do wykwaterowania, z czego w powyższym
okresie w całości zakończono wykwaterowanie z 32 budynków.
REALIZACJA PROCEDURY W ZAKRESIE PRZYDZIAŁU LOKALI MIESZKALNYCH
W 2012 r. przeprowadzona weryfikacja wniosków mieszkaniowych przedstawia się
następująco:
•
mieszkania do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego
najemcy:
- w 2012 r. utworzono listę 180 osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu,
z której zrealizowano 148 pozycji. Ponadto zrealizowano także 75 pozycji z listy,
utworzonej w 2011 r. Wdrożono także procedurę zmierzającą do opracowania listy
na 2013 r.
•
lokale socjalne z tytułu pozostawania w niedostatku:
- wysłano 973 ankiety weryfikacyjne do osób, które ubiegały się o najem lokalu
socjalnego z tytułu pozostawania w niedostatku. 702 wnioskodawców złożyło
potwierdzoną ankietę, z czego – po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków
utworzono listę 67 osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu socjalnego,
z czego do 31 grudnia 2012 r. zrealizowano 17 pozycji.
Ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r. ubiega się o przydział lokalu mieszkalnego 1 738
wnioskodawców (liczba ta obejmuje również wnioski złożone w latach poprzednich):
913 o lokale socjalne z tyt. pozostawania w niedostatku,
825 o lokale do remontu na koszt przyszłego najemcy.
W ramach realizacji procedury zamiany mieszkań między kontrahentami przyjęto 255
ofert do katalogów zamian. W 2012 r. dokonano 102 zamiany, w tym 34 zamiany lokali,
w wyniku których odzyskano zaległe należności w wysokości 415 480,00 zł, dokonując
zamiany za tzw. „przejęcie długu”.
W zakresie prowadzonych postępowań, w wyniku negatywnego załatwienia wniosku, jak
również po wypowiedzeniu umowy najmu przez zarządcę z tyt. zaległości czynszowych,
skierowano do Wydziału Prawnego 483 sprawy, dotyczące wystąpienia na drogę
postępowania sądowego o eksmisję.
Sporządzono 116 zarządzeń Prezydenta Wrocławia.
ANALIZA POTRZEB MIESZKANIOWYCH
Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. należałoby:
•
zapewnić w trybie pilnym celem realizacji aktualnych zobowiązań 1 117 lokali,
w tym:
340 lokali socjalnych osobom oczekującym na przydział mieszkania z tyt.
wyroków sądowych, orzekających o eksmisji z lokali stanowiących własność
innych niż Gmina podmiotów z równoczesnym orzeczeniem zobowiązującym do
zapewnienia lokalu socjalnego oraz 35 tymczasowych pomieszczeń w sytuacji
braku uprawnienia dla tych osób do lokalu socjalnego,
priorytetem realizacji tego zadania jest zagrożenie wypłaty odszkodowania,
które w 2012r. Gmina musiała wypłacić w wysokości 714 422,95 zł,
140 lokali osobom oczekującym na przydział mieszkania z tyt. uprawnień
wynikających z wyroków o eksmisji z lokalu Gminy,
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110 lokali osobom ujętym na rocznych listach dot. przyznania lokalu socjalnego
pozostającym w niedostatku (50 lokali dla osób ujętych na liście utworzonej
w 2012r. oraz 60 lokali z przeznaczeniem na realizację listy osób pozostających
w niedostatku, której opracowanie nastąpi w 2013 r.),
32 (z listy 2012 r.) lokale osobom ujętym na liście przydziału mieszkań
do remontu, utworzonej w 2012 r.,
430 lokali zamiennych dla najemców zajmujących lokale w budynkach ujętych
w planie wykwaterowań,
30 lokali osobom ujętych na listach zamian ze względu na stan zdrowia;
wskazać 2 663 lokali celem właściwej realizacji zadań, w tym:
444 lokali pozostałym osobom oczekującym na przydział mieszkania z tyt.
Uprawnień wynikających z wyroków o eksmisji z lokalu Gminy oraz 533
tymczasowych pomieszczeń w sytuacji braku uprawnienia dla tych osób do lokalu
socjalnego,
375 lokale zamienne najemcom wykwaterowywanym,
803 lokale osobom spełniającym wymogi do otrzymania lokalu socjalnego z tyt.
pozostawania w niedostatku (liczba 913 tych lokali pomniejszona o 110 lokali dla
osób ujętych i które będą ujęte na listach),
200 lokali z przeznaczeniem na realizację listy osób uprawnionych do otrzymania
mieszkania do remontu na koszt przyszłego najemcy, której opracowanie nastąpi
w 2013 r.,
27 lokali z tytułu prowadzonych postępowań (po wyprowadzeniu się najemcy, po
zgonie najemcy, po utracie uprawnień do lokalu socjalnego, itp.),
281 lokali osobom oczekującym na przydział mieszkania z tyt. zamiany
„z urzędu” (zamiany z lokali większych na mniejsze, z lokali zadłużonych,
niesamodzielnych).
-

•

POLITYKA GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM
W dniu 5 lipca 2012 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła następujące uchwały dotyczące
mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław:
•
uchwałę nr XXIX/648/12 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/868/08 w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Wrocław na lata 2009 – 2013,
•
uchwałę nr XXIX/649/12 w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami
tymczasowymi, zmieniona uchwałą nr XXXII/747/12 z dnia 18 października 2012 r.,
•
uchwałę nr XXIX/650/12 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/2420/05 w sprawie
zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Wrocław.
Intencją zmian w ww. aktach prawa miejscowego była m.in. konieczność dostosowania
zapisów uchwał w kontekście zmian wprowadzonych w ustawi o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczących problematyki
pomieszczeń tymczasowych.
Przesłanką do wprowadzenia tych zmian była również konieczność doprecyzowania
przepisów oraz usprawnienia obowiązujących procedur w przedmiocie m.in.
wynajmowania lokali socjalnych oraz zamian lokali.
Współpraca z TBS – Wrocław Sp. z o.o.
W 2012 r. wdrożono prace nad rozszerzeniem współpracy pomiędzy Towarzystwem
Budownictwa Społecznego a Gminą Wrocław w zakresie przekazania do dyspozycji Gminy
Wrocław 146 lokali mieszkalnych, znajdujących się w nowo wybudowanych budynkach
położonych na osiedlu Stabłowice. Przygotowany został projekt umowy partycypacyjnej
oraz umowy o współpracy.
WSPÓŁPRACA
Z
MINISTERSTWEM
TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ UNIĄ METROPOLII POLSKICH
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W ramach współpracy przygotowano opracowania i analizy oraz zgłaszał uwagi,
dotyczące projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W związku z faktem, iż z końcem 2013 r. traci moc obecnie obowiązująca uchwała Rady
Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 podjęto czynności związane
z opracowaniem koncepcji dotyczącej kierunków polityki mieszkaniowej na kolejne lata.
Przedmiotowy dokument ma charakter strategiczny i cykliczny, jego celem jest określenie
warunków do właściwej realizacji zadań własnych Gminy w przedmiocie zaspokajania
potrzeb
mieszkaniowych
wspólnoty
samorządowe
i
wymaga
konieczność
przeprowadzenia szczegółowych analiz przez wiele jednostek zaangażowanych w prace
nad dokumentem.
REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO I SPÓŁKĘ
WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
ZASÓB KOMUNALNY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA ZASOBEM LOKALI KOMUNALNYCH
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław obejmuje zasób w skład, którego
wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości
gruntowe z ich częściami składowymi, które nie pozostają w zarządzie lub
administrowaniu innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz
innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.
Czynności związane z zarządzaniem komunalnym zasobem wyżej wymienione podmioty
wykonują bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne lub zlecają
firmom zewnętrznym możliwe do wyodrębnienia jednolite rodzajowo i specjalistyczne
czynności z zakresu obsługi nieruchomości. Przyjęty model zarządzania zasobem zmierza
do zapewnienia pełnego wykonywania funkcji właścicielskich przez Gminę Wrocław wobec
swoich nieruchomości i pozwala na zachowanie ciągłości zarządzania.
Spółka Wrocławskie Mieszkania zarządza 8 rejonami miasta Wrocławia i posiada 4 Biura
Obsługi Klienta.
Zarząd Zasobu Komunalnego zarządza 13 rejonami miasta Wrocławia. Według ewidencji,
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 r. na zasób komunalny będący
przedmiotem działania składało się:
1 145 budynków 100% gminnych o powierzchni użytkowej 661 513 m2, w których
znajdowało się 9 479 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 466 636 m2,
17 753 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 894 089 m2 w 2 699 budynkach
wspólnot mieszkaniowych,
1 887 lokali użytkowych Gminy o powierzchni użytkowej 237 802 m2,
1 396 garaży o powierzchni użytkowej 22 484 m2,
2 308 302 m2 powierzchni terenów zewnętrznych (bez chodników),
715 ogródki przydomowe o powierzchni 127 218 m2.

REJON

NAZWA ZARZĄDCY
LOKALI GMINNYCH

ADRES BIURA OBSŁUGI KLIENTA

ILOŚĆ LOKALI
MIESZKALNYCH GMINY

TERENY ZEWNĘTRZNE
GMINY m2

27 232

2 308 302

A,B

BOK 1

ul. Św. Antoniego 19

3 715

234 806

H,I

BOK 2

ul. Otwarta 3-5

5 950

165 257
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F,G

BOK 3

ul. Karola Miarki 7

4 736

195 223

Ł

BOK 5

ul. Brzeska 8-10

2 793

113 514

R

BOK 7

ul. Papiernicza 9-11

3 553

696 143

S,U

BOK 9

ul. Hallera 149

2 894

426 360

O,P,T

BOK 10

ul. Gajowicka 96A

3 591

476 998

w zarządzie ZZK (dział obsługi) pozostają siedziby (Brzeska, Św. Elżbiety,
Grabiszyńska, Miarki, Spiżowa) w tym 3 858 m2 terenów zewnętrznych,
w podanych powyżej zasobach zarządzanych przez BOK-2, BOK-3 i BOK-5 znajdują
się również tereny zewnętrzne z rejonów J, K i M.
W 2012 r. przyjęto do zarządzania 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
419,54 m2, 20 lokali użytkowych o pow. 14 724,61 m2 i 3 garaże o łącznej pow.
291,20 m2. Ponadto przejęto do zarządzania tereny zewnętrzne o łącznej powierzchni
31 145 m2.
-

Wielkość zasobu komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r. obrazuje poniższa tabela
ZASÓB
KOMUNALNY
OGÓŁEM

ZARZĄDZANE
PRZEZ ZZK

ZARZĄDZANE
PRZEZ WM

Ilość budynków 100% Gminnych

1 145

717

1862

Ilość budynków stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową

2 699

1543

4242

Ilość LM Gminy Wrocław
Powierzchnia użytkowa LM Gminy Wrocław (m²)
Ilość LU Gminy Wrocław
Powierzchnia użytkowa LU Gminy Wrocław (m²)
Ilość garaży Gminy Wrocław
Powierzchnia użytkowa garaży Gminy Wrocław
2

Tereny zewnętrzne (m )
Ogródki przydomowe (m2)

27 232

14 658

41 890

1 360 725

722 516

2 083 241

1 887

752

2 639

237 802

71 924

309 726

1 396

748

2 144

22 484

13 099

35 583

2 308 302

2 106 842

4 415 144

127 218

402 631

529 849

ZARZĄDZANIE WYKONYWANE PRZEZ ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
LOKALE UŻYTKOWE
Na przestrzeni kolejnych lat obserwuje się zmniejszanie liczby lokali użytkowych
i garaży, co zostało przedstawione w tabeli poniżej.
Składają się na to następujące przyczyny:
•
sprzedaż wolnych lokali użytkowych - generalnie do sprzedaży są przeznaczane
wszystkie lokale użytkowe, które mają status lokali samodzielnych i znajdują się
w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
•
sprzedaż lokali użytkowych i garaży na rzecz dotychczasowych najemców,
•
wyburzenia, którym podlega część zasobu lokali użytkowych i garaży.
Stan zasobu komunalnego lokali użytkowych i garaży na przestrzeni 5 lat
tabela
ZZK

2008

2009

2010

2011

przedstawia poniższa

31 grudnia 2012 r.

Lokale w budynkach użytkowych

728

671

554

524

472

Lokale w budynkach mieszkalnoużytkowych

2 132

2 045

1 571

1 488

1 415

Garaże

1 858

1 804

1 198

1 166

302

356

340

333

Garaże w budynkach

640

1 060

(w tym 11 miejsc post.)

336

(w tym 112 miejsc post.)

W roku 2012 statystyka przedstawia się następująco:
- sprzedano 70 lokali użytkowych oraz 20 garaży,
- wyburzono 34 lokale użytkowe oraz 75 garaży,
inne zmiany* – 6 lokali użytkowych - * inne zmiany

– np.: inne przeniesienie własności,

przekazanie wspólnocie mieszkaniowej, zmiana LU na LM, zdjęcie z zasobów pomieszczenia do którego
brak jest dostępu.

W roku 2012 zajmowano się rozpatrywaniem wniosków i zawieraniem umów na
organizację ogródków gastronomicznych oraz obsługą tych umów przez okres ich
trwania. Z uwagi na odbywające się we Wrocławiu EURO 2012 pierwsze umowy
zawierane były od kwietnia do 15 maja 2012 r. Kolejne od 15 maja do 31 października
2012 r. Przygotowano nowy projekt umowy na organizację ogródków gastronomicznych.
W okresie funkcjonowania ogródków, czyli od kwietnia do października 2012 r. przy
lokalach gastronomicznych zawarto łącznie 145 umów na ich organizację.
Kontynuowano uczestnictwo w projekcie „Programu dla Obszaru Wsparcia” oraz
„Dzielnicy Czterech Świątyń”, typując lokale użytkowe do zagospodarowania
w ramach tego programu oraz obiekty do rozbiórki, wypowiadając umowy najmu,
kierując sprawy o eksmisję z lokali, którym wypowiedziano umowy, a które nie zostały
przekazane do zasobu Gminy przez byłych najemców, organizując przetargi z branżą
przypisaną tym projektom.
W 2012 r. rozpoczęto kolejny etap renegocjacji czynszów za lokale użytkowe i garaże
oraz aktualizacji warunków umów najmu, zawartych przed rokiem 2006 i umów
dzierżawy terenów pod garażami organizując renegocjacje w wyniku których zawierane
są aneksy do umów. Na bieżąco analizowano zasadność wypowiedzenia umów z tytułu
zaległości w opłatach za lokale użytkowe i garaże. Ponadto przy przedłużaniu najmu i
zawieraniu kolejnej umowy dokonano analizy konta najemców i dzierżawców pod kątem
zaległości finansowych, nie przedłużając najmu i dzierżawy dłużnikom co często
skutkowało spłatą zaległości.
W 2012 r. wypowiedziano:
•
61 umów najmu lokali użytkowych:
- w 30 przypadkach umowę najmu lokalu użytkowego wypowiedział najemca,
- w 31 przypadkach umowę najmu wypowiedziała Gmina Wrocław, w tym w 22
przypadkach powodem wypowiedzenia umowy było zadłużenie czynszowe
najemcy;
• 48 umów najmu garaży i umów dzierżawy terenów pod garażami a 29 umów najmu
garaży i umów dzierżawy terenu pod garażami rozwiązano w drodze porozumienia
stron.
W 2012 r. przekazano do wszczęcia postępowania sądowego o eksmisję z lokali
użytkowych 20 spraw. W wyniku skierowanych do sądu spraw o eksmisję
odzyskano:
• w 2009 r. 6 lokali,
• w 2010 r. 63 lokale,
• w 2011 r. 26 lokali,
• w 2012 r. 11 lokali.
W
•
•
•

2012 r. zawarto 227 umów najmu na lokale użytkowe w tym:
na czas nieoznaczony – 72 umowy,
czas oznaczony - 155 umów,
103 aneksy do umów najmu na lokale użytkowe.

Ponadto zawarto:
•
50 umów najmu garaży i dzierżawy terenów pod garażami,
•
51 aneksów do umów najmu i dzierżawy terenów pod garażami,
•
przekazano 20 garaży, które zostały wykupione, ich właścicielom.
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Na mapach elektronicznych wnętrz podwórzowych zaznaczono położenie garaży
stanowiących własność Gminy Wrocław.
•
Przyjęto 116 zgłoszeń od najemców lokali użytkowych i garaży dot. awarii,
konieczności zabezpieczenia pustostanów.
•
Wydano 37 zgód na remonty lokali prowadzone przez najemców w lokalach
użytkowych.
•
Dokonano przeglądu 14 lokali po remoncie.
•
W sprawach 6 lokali użytkowych wystąpili do ubezpieczyciela o odszkodowanie.
•
Na bieżąco dokonywano typowania robot remontowych w lokalach przeznaczonych
do zagospodarowania.
W 2012 r. 54 najemców korzystało z następujących ulg w czynszu

15% ulgi z tyt. wydłużonego czasu pracy

13 najemców

30% ulgi z tyt. wydłużonego czasu pracy i dodatkowego pracownika

25 najemców

z tyt. remontu budynku (rewitalizacja)

4 najemców

z tyt. remontu ulicy

15 najemców

z tytułu wady technicznej lokalu

7 najemców

W 2012 r. wpłynęło 2 728 pism.
W 2012 r. przeprowadzono ogółem 81 przetargów na najem lokali użytkowych (w tym na najem
pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby własne mieszkańców), garaży i miejsc postojowych
NR I DATA OGŁOSZENIA

77/2011 z 25.11.2011 r.

RODZAJ
PRZETARGU

ILOŚĆ
LOKALI/GARAŻY/MIEJSC
POSTOJOWYCH

ILOŚĆ ZAGOSPODAROWANYCH
LOKALI/GARAŻY/MIEJSC
POSTOJOWYCH

ustny

13 lokali

4 lokale

78/2011 z 08.12.2011 r.

ustny

5 miejsc parkingowych

-

79/2011 z 08.12.2011 r.

ustny

1 pomieszczenie na potrzeby
własne mieszkańców

1 pomieszczenie na potrzeby
własne mieszkańców

80/2011 z 08.12.2011 r.

ustny

6 lokali

3 lokale

81/2011 z 08.12.2011 r.

ustny

1 lokal

-

82/2011 z 14.12.2011 r.

ustny

5 lokali

1 lokal

1/2012

ustny

6 lokali

2 lokale

2/2012

ustny

3 lokale

1 lokal

3/2012

ustny

2 lokale

2 lokale

4/2012

ustny

1 garaż

1 garaż

5/2012

ustny

3 garaże

1 garaż

6/2012

ustny

27 miejsc parkingowych

2 miejsca parkingowe

7/2012

ustny

1 garaż
2 miejsca parkingowe

1 garaż
1 miejsce parkingowe

8/2012

ustny

4 lokale

-

9/2012

ustny

3 lokale

1 lokal

10/2012

ustny

3 lokale

1 lokal

(przetarg odbył się 4.01.2012 r.)
(przetarg odbył się 19.01.2012 r.)
(przetarg odbył się 18.01.2012 r.)
(przetarg odbył się 18.01.2012 r.)
(przetarg odbył się 18.01.2012 r.)
(przetarg odbył się 19.01.2012 r.)
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11/2012

ustny

4 lokale

2 lokale

12/2012

ustny

5 miejsc parkingowych

-

13/2012

pisemny

1 lokal

1 lokal

14/2012

ustny

3 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców

15/2012

ustny

5 lokali

2 lokale

16/2012

ustny

5 lokali

1 lokal

17/2012

ustny

3 garaże

2 garaże

18/2012

ustny

6 lokali

4 lokale

19/2012

ustny

2 garaże

1 garaż

20/2012

ustny

25 miejsc parkingowych

2 miejsca parkingowe

21/2012

ustny

4 lokale

-

22/2012

ustny

3 lokale

2 lokale

23/2012

ustny

1 miejsce parkingowe

1 miejsce parkingowe

24/2012

ustny

2 lokale

-

25/2012

ustny

5 miejsc parkingowych

3 miejsca parkingowe

26/2012

pisemny

1 lokal

1 lokal

27/2012

ustny

3 lokale

2 lokale

28/2012

ustny

4 lokale

2 lokale

29/2012

pisemny

1 lokal

1 lokal

30/2012

ustny

2 lokale

1 lokal

31/2012

ustny

2 lokale

1 lokal

32/2012

ustny

3 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców

1 pomieszczenie na potrzeby
własne mieszkańców

33/2012

ustny

3 lokale

2 lokale (w tym 1 oferent
zrezygnował z podpisania umowy)

34/2012

ustny

4 lokale

-

35/2012

ustny

25 miejsc parkingowych

2 miejsca parkingowe

36/2012

ustny

2 garaże

-

37/2012

ustny

5 garaży

3 garaże (w tym 1 oferent
zrezygnował z podpisania
umowy)

38/2012

ustny

1 garaż

-

39/2012

ustny

1 lokal

1 lokal

40/2012

pisemny

1 lokal

nie wybrano żadnej z ofert

41/2012

ustny

7 lokali

2 lokale

42/2012

ustny

5 lokali

2 lokale
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1 pomieszczenie na potrzeby
własne mieszkańców

43/2012

ustny

4 lokale

2 lokale

44/2012

ustny

2 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców

-

45/2012

pisemny

1 lokal

nie wybrano żadnej z ofert

46/2012

pisemny

2 lokale

2 lokale

47/2012

ustny

3 garaże

2 garaże

48/2012

ustny

6 lokali (w tym przetarg na 1
lokal odwołany)

1 lokal

49/2012

ustny

23 miejsca parkingowe

2 miejsca parkingowe

50/2012

ustny

3 garaże

1 garaż

51/2012

ustny

1 garaż

-

52/2012

ustny

2 lokale

-

53/2012

ustny

5 lokali

4 lokale (w tym na 2 lokale
wyłonieni najemcy nie dostarczyli
wymaganych dokumentów)

54/2012

ustny

4 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców

3 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców

55/2012

ustny

2 lokale użytkowe

1 lokal użytkowy

56/2012

ustny

57/2012

ustny

12 garaży

11 garaży

58/2012

ustny

1 garaż

1 garaż

59/2012

ustny

4 lokale

2 lokale

60/2012

ustny

2 garaże

1 garaż

61/2012

ustny

1 garaż

1 garaż

62/2012

ustny

1 pomieszczenie na potrzeby
własne mieszkańców

-

63/2012

ustny

4 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców

64/2012

ustny

7 lokali

1 lokal

65/2012

pisemny

1 lokal

nie wybrano żadnej z ofert

66/2012

ustny

8 lokali

2 lokale

67/2012

pisemny

2 lokale

1 lokal (na drugi lokal nie
wybrano żadnej z ofert)

68/2012

ustny

3 lokale

1 lokal

69/2012

ustny

1 pomieszczenie na potrzeby
własne mieszkańców

-

70/2012

pisemny

1 lokal

nie wybrano żadnej z ofert

71/2012

ustny

21 miejsc parkingowych

2 miejsca parkingowe

72/2012

ustny

9 lokali

6 lokali

73/2012

ustny

3 garaże

2 garaże

3 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców
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1 pomieszczenie na potrzeby
własne mieszkańców

2 pomieszczenia na potrzeby
własne mieszkańców

74/2012

ustny

3 garaże
1 miejsce postojowe

3 garaże
1 miejsce postojowe

75/2012

ustny

4 lokale (w tym przetarg na 1
lokal odwołany)

3 lokale

Ogółem do przetargu w 2012 r. skierowano:
- 37 garaży,
- 1 miejsce postojowe,
- 114 lokali użytkowych (w tym 16 pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby własne
mieszkańców oraz 1 nieruchomość wraz z terenem).
W II półroczu 2012 r. ogłoszono (realizacja w I półroczu 2013 r) następujące przetargi
NR I DATA OGŁOSZENIA

76/2012 z 10.12.2012 r.
77/2012 z 10.12.2012 r.
78/2012 z 12.12.2012 r.
79/2012 z 12.12.2012 r.
80/2012 z 10.12.2012 r.
81/2012 z 18.12.2012 r.
82/2012 z 18.12.2012 r.
83/2012 z 18.12.2012 r.

TERMIN
PRZEPROWADZENIA
PRZETARGU

RODZAJ
PRZETARGU

ILOŚĆ LOKALI/GARAŻY/MIEJSC
POSTOJOWYCH

15.01.2013 r.

ustny

7 lokali

17.01.2013 r.

pisemny

1 lokal

24.01.2013 r.

ustny

8 lokali

25.01.2013 r.

ustny

7 lokali

11.01.2013 r.

pisemny

1 lokal

31.01.2013 r.

ustny

6 lokali

31.01.2013 r.

ustny

6 lokali

31.01.2013 r.

ustny

2 lokale

W wyniku przetargów najwyższe kwoty czynszu miesięcznego netto osiągnęły lokale:
Przetarg ustny:
• ul. H. Kołłątaja 16 o pow. 118,47 m2 - czynsz wywoławczy 2 850,00 zł, po licytacji
4 500,00 zł,
• ul. Pomorska 15/17 o pow. 22,15 m2 - czynsz wywoławczy 710,00 zł, po licytacji
1 700,00 zł,
• ul. Pomorska 15/17 o pow. 50,80 m2 - czynsz wywoławczy 540,00 zł, po licytacji
1 500,00 zł,
• pl. Staszica 12 o pow. 65,48 m2 - czynsz wywoławczy 1 050,00 zł, po licytacji
2 000,00 zł,
• ul. Marsz. J. Piłsudskiego 37,39 o pow. 85,48 m2 - czynsz wywoławczy 2 950,00 zł,
po licytacji 3 850,00 zł.
Przetarg pisemny:
•
ul. Św. Mikołaja 54 - 55 o pow. 131,54 m2 - czynsz wywoławczy 530,00 zł, wybrano
ofertę z miesięcznym czynszem netto 2 500,00 zł.

LOKALE MIESZKALNE
Zadania związane z najmem lokali mieszkalnych to m.in. zawaranie umów najmu,
sporządzanie aneksów, wypowiadanie najmu, naliczanie i zwrot kaucji mieszkaniowej,
interwencje i zapytania dotyczące lokali mieszkalnych.
W zakresie dotyczącym tego obszaru działania wpłynęło 5 667 pism, wniosków, odwołań
(o 924 pisma więcej niż w ubiegłym roku).
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W ramach zarządzania nieruchomościami realizowano m.in. takie zadania jak:
•
zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, sporządzanie aneksów do umów najmu,
•
legalizacja zmian po dokonanej przez najemcę przebudowie lokalu w ramach metrażu
wynikającego z zawartej umowy,
•
wdrażanie podwyżek stawki bazowej czynszu dla użytkowników lokali mieszkalnych,
•
wystawianie faktur za najem lokali mieszkalnych, w tym prowadzenie korespondencji
z tym faktem związanej,
•
wystawianie faktur za najem pracowni twórców wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
•
weryfikacja wniosków o wypowiedzenie najmu,
•
wypowiadanie najmu lokali mieszkalnych z tytułu zaległości,
•
prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatami kaucji mieszkaniowych.
W 2012 r. przygotowano 1 832 umowy i aneksy do umów najmu lokali mieszkalnych,
w ciągu roku o podjęcie decyzji właścicielskiej wysłano do ponownego rozpatrzenia 117
skierowań do zawarcia umowy/aneksu w wyniku czego anulowano 8 skierowań,
przygotowano ale nie wydano 20 umów najmu z powodu braku wpłaty kaucji.
Wpłynęło 1 257 wniosków o wypowiedzenie najmu. Po
dokumentów i informacji wypowiedziano najem 456 najemcom.

szczegółowej

analizie

W maju 2012 r. realizując Uchwałę Rady Miejskiej XXIV/868/08 z dnia 11 września
2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Wrocław na lata 2009-2013 z późniejszymi zmianami i realizując
Zarządzenie Prezydenta nr 1124 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Wrocław wdrożono podwyżkę stawki bazowej czynszu - wypowiedziano dotychczasową
stawkę czynszu, przeliczono, wydrukowano i dostarczono użytkownikom lokali
mieszkalnych ponad 26 000 zawiadomień o podwyżce czynszu/odszkodowania.
W 2012 r. prowadzono sprawy związane z udzielaniem ulgi w czynszu z tytułu niskich
dochodów oraz o odstąpienie od naliczania 15% zwyżki za lokal powyżej 80 m². Wnioski
były rozpatrywane w oparciu o uchwałę nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009-2013 ze zmianami oraz
Zarządzenie nr 249/09 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 20 sierpnia
2009 r. Pozytywnie zaopiniowano 4 wnioski o udzielenie ulgi z tytułu niskich dochodów,
spełniających kryteria wynikające z ww. uchwały. Pozostałe wnioski złożone przez
najemców nie spełniały warunków określonych w ww. uchwale.
Naliczenie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych związane z realizacją uchwały Rady
Miejskiej XXXI/2277/07 z 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/697/98
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław a także ze zwrotem kaucji
mieszkaniowej.
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L.p

1

n
o

2

a
c

3

Ilość
Kwota kaucji Kwota kaucji
wniosków naliczonych wypłaconych

Kryteria oceny

a

OGÓŁEM:
kaucje wypłacone w 2012 r. ( kaucje wpłacone po
kaucje wypłacone w 2012 r. ( kaucje wpłacone przed
wnioskodawcy zawiadomieni o wysokości zwrotu, którzy kwalifikują się
do wypłaty zwaloryzowanej kaucji
wnioskodawcy, którzy kwalifikują się do wypłaty zwaloryzowanej kaucji
wnioski zasadne - zawieszone do czasu dostarczenia brakujących
dokumentów itd.
Razem : wnioski o wypłatę kaucji zasadne

5

6

89 647
7 404

99 815
7 404

39

16 859

234

122

wnioski wymagające procedury wyjaśniającej (mieszkania zakładowe)
Razem : wnioski o wypłatę kaucji wątpliwe

4

43
6

0

161

16 859

234

85

124 935

0

85

124 935

0

a

wnioskodawcy, poinformowani o odmowie na podstawie zapisu o
zrzeczeniu się z wszelkich roszczeń, zawartym w aktach notarialnych

c

wnioskodawcy, których roszczenie o zwrot kaucji uległo przedawnieniu

441

0

0

d

wnioski za urządzenia sanitarne (łazienkowe) nie podlegające zwrotowi

29

0

0

e

wnioskodawcy bez uprawnień do odbioru kaucji na podstawie art. 36

60

0

0

f
g
h
i

wkłady budowlane - nie podlegają zwrotowi - odmowa
lokale mieszkalne nabyte na rynku wtórnym - odmowa
odmowa (kaucja odebrana wcześniej)
sprawy zamknięte (rezygnacja, odmowa, brak dokumentów)
Razem : wnioski o wypłatę kaucji bezzasadne
odliczenie do wykupu-naliczone (BSL)
odliczenie do wykupu-odmowa (BSL)
Razem: Wnioski o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej z
BSL
wypłaty kaucji w wyniku wyroków sądowych
sprawy sądowe w toku

a
b

a
b

1 102

34
56
18
239
1 979
1 592
1 355

0
0
0
0
00
1 913 766
0

0
0
0
0

2 947
205
30

338 036

338 036

WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
W tabeli poniżej przedstawiono wielkość
2012 r., obejmującego rejony C,L,D,E,J,K,M,N

zasobu

komunalnego

na

dzień

31

grudnia

WG STANU NA
DZIEŃ 01.01.2012 r.
(C,L,D,E,J,K,M,N)

WG STANU NA
DZIEŃ 31.12.2012 r.
(C,L,D,E,J,K,M,N)

725

717

1 579

1 543

15 142

14 658

749 575,66

722 516,29

746

752

70 872,38

71 924,33

748

748

Powierzchnia użytkowa garaży Gminy Wrocław
(m²)

12 991,11

13 099,07

Tereny zewnętrzne (m²)

2 112 463

2 106 842

402 529

402 631

Ilość budynków 100% Gminnych
Ilość budynków stanowiących Wspólnotę
Mieszkaniową
Ilość LM Gminy Wrocław
Powierzchnia użytkowa LM Gminy Wrocław

(m²)

Ilość LU Gminy Wrocław
Powierzchnia użytkowa LU Gminy Wrocław (m²)
Ilość garaży Gminy Wrocław

Ogródki przydomowe (m²)
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W trakcie 2012 r. nastąpiły zmiany w ilości zasobu komunalnego polegające
na zwiększeniu, w związku z przejmowaniem zasobu oraz na zmniejszeniu związanym ze
sprzedażą lokali.
Szczegółowy zakres czynności zarządzania:
czynności związane z administrowaniem i obsługą klientów,
czynności związane z prowadzeniem ewidencji księgowej z tytułu rozrachunków
z użytkownikami lokali,
czynności windykacyjne i związane z udzielaniem ulg,
czynności związane z konserwacją i usuwaniem awarii oraz okresowymi kontrolami
budynków,
czynności związane z eksploatacją budynków i terenów zewnętrznych,
czynności związane z planowaniem i wykonywaniem remontów, inwestycji, rozbiórek
i dokumentacji technicznej,
czynności związane z wykwaterowaniem budynków i lokali,
czynności związane z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego przy remontach,
inwestycjach, rozbiórkach i dokumentacjach technicznych.
Działania,
o
których
mowa
wyżej,
były
realizowane
w
roku
w celu poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki budynków i
mieszkalnych.

2012
lokali

EKSPLOATACJA ZASOBU GMINNEGO
W zakresie eksploatacji zasobu komunalnego – utrzymania budynków stanowiących
własność Gminy Wrocław, zawarto w ramach otrzymanych w budżecie środków umowy,
na wydatki takie jak:
• usługi porządkowo – sanitarne: sprzątanie i okresowe mycie części wspólnych
budynków, klatek schodowych, bram, prześwitów bramowych itp, doręczanie
korespondencji, odczyty wodomierzy, usuwanie owadów,
• usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
• usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 109 z 2010 r.
poz. 719 z późniejszymi zmianami). Służy to bezpiecznemu użytkowaniu budynków,
lokali, mieszkań,
• dostawę i przesył energii elektrycznej dla obwodów administracyjnych dla celów
oświetlenia części wspólnych budynków-klatek schodowych oraz terenów
zewnętrznych, dla celów realizacji usług dozoru lub monitoringu obiektów,
• usługi dozoru i ochrony mienia, monitoring obiektów, w tym czasowo przejętych,
przygotowywanych przez Gminę do zbycia,
• usługi transportowe - przeprowadzki najemców z lokali przeznaczonych do
remontów, z budynków przeznaczonych do remontów-rewitalizacji, bądź rozbiórki,
• usługi sprzątania i wywiezienia nagromadzonych zbędnych przedmiotów i rzeczy na
odpowiednie składowiska odpadów z lokali po zgonach, bez najemców,
• usługi pocztowe w celu doręczenia zawiadomień o zmianie opłat – z tytułu podwyżki
czynszu, opłat za media , zawiadomień o rozliczeniach mediów,
• usługi dostawy oleju opałowego do lokalnej kotłowni,
• usługi rozliczania kosztów energii cieplnej dla lokali – budynków stanowiących
własność Gminy Wrocław,
• dostawy energii cieplnej do nowo przejmowanych do zarządzania przez ZZK
obiektów,
• dostawy wody do nowo przejmowanych do zarządzania przez ZZK obiektów
i odbiór ścieków,
• dostawy energii elektrycznej do nowo przejmowanych do zarządzania przez ZZK
obiektów,
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•
•
•

usługi przesyłu energii elektrycznej do nowo przejmowanych do zarządzania przez
ZZK obiektów,
dostawa, wymiana oraz montaż wodomierzy lokalowych,
dostawa, wymiana oraz montaż ciepłomierzy lokalowych.

Z tytułu utrzymania trenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław,
zawarto w ramach otrzymanych w budżecie środków umowy, na wydatki takie jak:
•
usługi koszenia traw, przycinania żywopłotów, pielęgnacji ogródka Jordanowskiego,
•
usługi wycinki drzew które tego wymagają, na podstawie decyzji,
•
usługi okrzesywania - prześwietlania drzew i krzewów - dokonywania cięć
pielęgnacyjnych,
•
usługi nasadzenia drzew i krzewów,
•
usługi sprzątania osłon śmietnikowych i miejsc zbiórki odpadów komunalnych,
opróżniania koszy na śmieci,
•
usługi pielęgnacyjne drzew na podstawie zleconych ekspertyz dendrologicznych,
•
zawieramy umowy dzierżawy terenów pod miejsca zbiórki odpadów dla budynków
stanowiących własność Gminy Wrocław z innymi właścicielami gruntów.
W zakresie eksploatacji zasobu komunalnego – stanowiącego własność Gminy
Wrocław planowano wydatki i zawarto umowę na:
•
usługi obsługi czterech szaletów miejskich, faktury za tę usługę realizowane
są co miesiąc, zawieramy także umowy na dostawę wody i odbiór ścieków oraz
dostawę energii elektrycznej i cieplnej do szaletów i faktury realizowane są co
miesiąc.
ROZLICZENIA KOSZTÓW MEDIÓW, EWIDENCJA NA KARTOTEKACH NAJEMCÓW
Na podstawie wykonanej bazy naliczeń i kosztów zużycia mediów wykonano rozliczenia
mediów na poszczególne lokale gminne. Wyniki rozliczeń zostały przekazane do
najemców lokali gminnych oraz zostały zaksięgowane na kartotekach finansowych lokali
w systemie Granit.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania podjęte w latach ubiegłych w
zakresie legalizacji urządzeń pomiarowych tj. urządzeń do pomiaru energii cieplnej
i zużycia wody oraz promowania opomiarowywania lokali. Podjęte działania przyczyniły
się do zwiększenia ilości opomiarowanych lokali gminnych o 5% na koniec grudnia
2012 r. w stosunku do ilości lokali opomiarowanych na koniec grudnia 2011 r. W wyniku
zwiększenia ilości lokali gminnych opomiarowanych nastąpiło zmniejszenie zużycia
mediów (bieżąca kontrola zużycia poszczególnych mieszkańców) co wpłynęło
na zmniejszenie ponoszonych kosztów przypadających na poszczególne gospodarstwa
domowe.
W celu podniesienia klasy energetycznej nowowybudowanych budynków mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Wrocław zostały zainstalowane i wdrożone do rozliczeń
nowoczesne urządzenia grzewcze - logotermy. W roku 2012 zostało przekazanych
37 budynków gminnych, w których zostały zainstalowane urządzenia pomiarowe energii
cieplnej. Powyższe działania wpłynęły na energooszczędne zachowanie mieszkańców
gminnego zasobu komunalnego.
W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. rozszerzono Program zawierania
indywidualnych umów przez dostawcę mediów z ich odbiorcami tj. najemcami
lokali gminnych. Program zawierania indywidualnych umów z MPWiK we Wrocławiu został
wprowadzony w budynkach przy ul. Brzezińskiej 14, ul. Płońskiego 6, ul. Stabłowickiej
78, ul. Długosza 51, ul. Wojrowickiej 35, ul. Dolnobrzeska 10a, ul. Ks. Witolda 47 i ul.
Płońskiego 23/25.
Podjęto działania oraz wykonano bazy danych w celu umożliwienia wdrożenia oraz
wykonania rozliczeń mediów w nowym module rozliczeniowym w programie Granit.
Na podstawie stworzonych jednostek rozliczeniowych oraz algorytmów podziału kosztów
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wykonano testy rozliczeń poszczególnych rodzajów mediów w 289 budynkach i rozliczono
poszczególne rodzaje mediów w 3 342 lokalach gminnych. Wprowadzenie ww. baz
w programie Granit ułatwi zarówno wykonywanie i przeprowadzanie analiz jak
i uzyskiwanie informacji dla mieszkańców bezpośrednio w Biurach Obsługi Klienta.
W zakresie rozliczania mediów zostały przeprowadzone odczyty wodomierzy
indywidualnych w lokalach gminnych na koniec pierwszego i drugiego półrocza 2012 r.
Zebrano i zweryfikowano koszt zużycia poszczególnych mediów przypadających na lokale
gminne, położone w budynkach stanowiących własność Gminny Wrocław oraz dokonano
weryfikacji kosztów zużycia mediów, algorytmu podziału kosztów przypadających na
lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przekazanych przez
zarządców nieruchomości wspólnej.
W zakresie dostarczenia mediów do lokali gminnych położonych w budynkach
stanowiących 100% własność Gminy Wrocław oraz w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych zostały poniesione wydatki w wysokości 53 240 548,40 zł związane
z zużyciem następujących rodzajów mediów:
•
zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków z lokali gminnych,
•
zużycie energii cieplnej z lokali gminnych,
•
zużycie energii elektrycznej na cele mieszkalne z lokali gminnych,
•
zużycie gazu z lokali gminnych,
•
wywóz odpadów stałych z lokali gminnych,
•
wywóz nieczystości płynnych z lokali gminnych.
Na czynności i ponoszone w tym zakresie wydatki składają się:
•
utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynków 100% Gminnych,
•
usługi deratyzacji wykonane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Wrocławia 2 razy w ciągu roku,
•
usługi dezynfekcji na częściach wspólnego użytkowania wykonywana nie rzadziej niż
raz na kwartał,
•
przeprowadzone akcje przeciwko gryzoniom na terenach zewnętrznych,
•
dozór i ochrona mienia budynków przy ul. Więckowskiego 34, ul. Popielskiego 6,
ul. Koreańskiej 1 oraz przejętego od Skarbu Państwa budynku przy ul. Hubskiej 8-16,
•
zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetleniowe klatek schodowych,
•
obsługa serwisowa kotłowni i węzłów cieplnych,
•
dwukrotne odczytywanie indywidualnych wodomierzy poboru wody w lokalach,
•
plombowanie wodomierzy indywidualnych w lokalach,
•
utrzymanie czystości i porządku w 341 miejscach składowania odpadów stałych,
•
czyszczenie przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach 100%
Gminnych,
•
sprzątanie lokali oraz pomieszczeń przynależnych po zgonach najemców wraz
z wywozem pozostawionych w tych lokalach przedmiotów,
•
wykwaterowania związane z planowanymi remontami lokali i budynków
z zapewnieniem transportu rzeczy i przedmiotów będących własnością najemców do
lokali zastępczych,
•
utrzymanie terenów zewnętrznych Gminy Wrocław poprzez wykonanie czynności:
trzykrotnego koszenia traw, dwukrotnej przycinki żywopłotów oraz wycinki, pielęgnacji
i okrzesywania drzew, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Miejskiego Konserwatora
Zabytków oraz Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
•
usługi nasadzenia drzew i krzewów w roku 2012 - nasadzono 114 szt. drzew, 18 szt.
krzewów i 110 mb żywopłotu,
•
zarządzanie ogródkami przydomowymi: wykonano pomiary aktualizacyjne 198
ogródków przydomowych, podpisano 88 umów dzierżawy, a 33 umowy
zaktualizowano.
Wyżej wymienione usługi wykonywane były w większości przez firmy zewnętrzne wybrane
w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z wyjątkiem
czynności zarządzania ogródkami przydomowymi, które Spółka wykonywała samodzielnie.
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W roku 2012 w ramach środków na eksploatację zamontowano również w lokalach
mieszkalnych przy ul. Sycowskiej 3 106 wodomierzy ciepłej i zimnej wody z możliwością
radiowego odczytu, co znacznie ułatwi w przyszłości odczytanie stanów urządzeń
pomiarowych i przyspieszy dokonywanie rozliczeń najemców
Ze środków przeznaczonych na eksploatację finansowane były również co miesiąc zaliczki
na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną z tytułu opłat eksploatacyjnych, w
wysokościach wynikających z uchwał wspólnot mieszkaniowych.
ROZLICZENIA KOSZTÓW MEDIÓW
W obszarze rozliczania mediów Spółka dwukrotnie - na koniec pierwszego i drugiego
półrocza 2012 r. w rejonach C, D, E, J, K, L, M, N, dokonano odczytów wodomierzy w
lokalach. Stworzono bazę naliczeń i kosztów niezbędną do wykonania rozliczeń mediów
za cały rok 2012.
W roku 2012 wykonano rozliczenia mediów:
–
dostawa zimnej wody i odprowadzanie ścieków – 33 222 szt.
–
rozliczenia ciepłej wody – 1 147 szt.
–
wywóz odpadów komunalnych – 13 635 szt.
–
wywóz nieczystości płynnych – 203 szt.
–
centralne ogrzewanie – 1 815 szt.
–
dostawa gazu – 341 szt.
–
energia elektryczna – 78 szt.
W 2012 r. została dostarczona do najemców lokali komunalnych korespondencja
dotycząca:
–
zawiadomienia o rozliczeniu mediów – 50 441 szt.
–
zawiadomienia o zmianie stawki czynszu, stawki za media, wysokości kaucji,
o zmianie naliczeń i wysokości opłat oraz o zmianie kont bankowych – około
47 100 szt.
Ewidencja na kartotekach najemców wykonana przez ZZK
W ramach czynności związanych z obsługą najemców z tytułu opłat związanych
z korzystaniem z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych prowadzi w szczególności:
•
analizy kartotek finansowych użytkowników lokali,
•
udzielanie ustnych informacji odnośnie zapisów na indywidualnych kartotekach
użytkowników lokali,
•
przyjmowanie zainteresowanych przez pracowników na rozmowy indywidualne,
•
prowadzenie korespondencji z użytkownikami lokali w zakresie rozliczeń finansowych
ewidencjonowanych na kartotekach najemców,
•
wystawianie zaświadczeń na wniosek Biura Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego
Wrocławia oraz na indywidualne wystąpienie korzystających z lokali.
W roku 2012 korespondencja z użytkownikami lokali oraz ich obsługa przedstawiała się
następująco:
•
w sprawie analizy zapisów na kartotekach finansowych i ustalenia wysokości
prawidłowego salda wpłynęło około 11 000 wniosków najemców,
•
wykonano analizę na 9 526 szt. kartotekach finansowych najemców w tym sprawy:
- sprawy zaległe z lat ubiegłych 726 szt.,
- sprawy bieżące 8 800 szt.,
•
w zakresie lokali mieszkalnych wysłano pism w ilości 8 491 szt.,
•
w zakresie lokali użytkowych wysłano pism w ilości 1 035 szt.
Udzielone odpowiedzi dotyczyły między innymi analizy salda, wydania zaświadczenia
o wysokości salda oraz wniosków o ewentualne zwroty nadpłat.
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Przyjęto na rozmowy indywidualne około 16 000 zainteresowanych osób.
Przygotowano 2 008 szt. sald użytkowników lokali na dzień złożenia wniosku
o udzielenie ulgi z tego:
- zaległych z lat ubiegłych 1 394 szt.
- bieżących 614 szt.
• Przekazano 2 680 sald organizacji pozarządowych do Departamentu Spraw
Społecznych Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
• Ustalono 1 969 prawidłowych sald, które przekazano celem egzekwowania przez
firmy windykacyjne.
• Ustalono 413 prawidłowych sald dla lokali użytkowych do Krajowego Rejestru Długów
• Ustalono 281 sald dla Biura Sprzedaży Lokali.
• Ustalono 498 sald do wypowiedzeń umów najmu na wniosek Wydziału Lokali
Mieszkalnych.
Usprawnienie pracy oraz zdobyte doświadczenie w zakresie obsługi najemców odniosły
w 2012 r. pozytywny wpływ na pracę z najemcami a zarazem zwiększenie satysfakcji
klientów.
Ewidencja na kartotekach najemców wykonana przez Wrocławskie Mieszkania
W 2012 r. realizowano sprawy z zakresu postępowań wyjaśniających w celu ustalenia
salda kartoteki opłat najemcy, wniosków o wydanie zaświadczenia o stanie finansowym,
wniosków najemców o zwrot nadpłaty po wykupie oraz reklamacje do ustalonych sald.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Spółka przyjęła do realizacji 10 057 spraw
zgłoszonych przez najemców, w tym 7 188 spraw wymagających weryfikacji kartotek
finansowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najemców Spółka w 2012 r. wysłała do najemców
ok. 3 000 informacji o niedopłatach mniejszych niż 1 000 zł. Działanie to spotkało się z
niezwykle dużym odzewem dłużników pragnących wyjaśnić zaistniałą sytuację. Zaznaczyć
należy, iż była to pierwsza tego typu informacja przygotowana do najemców - poprzedni
zarządcy nieruchomości nie przeprowadzali tego typu działań informacyjnych, natomiast
Spółka cyklicznie wysyła masowe wezwania do zapłaty do osób, których należność
główna zadłużenia przekracza 1 000 zł.
W związku z powyższym wyjaśniono szereg nieprawidłowości ze strony najemców we
wnoszeniu opłat mieszkaniowych (zbyt niskie wpłaty spowodowane nieuwzględnianiem
podwyżek, nieterminowe wpłaty, brak opłacenia niedoborów po rozliczeniu mediów), ale
również brak zaksięgowania na kartotekach finansowych lokali wpłat dokonanych przez
dłużników, czy rozliczeń mediów (zwłaszcza przed rokiem 2008). Ustalono również, że
wiele kwot niedopłat wynika z bilansów otwarcia przekazywanych przez kolejnych
zarządców co stanowi konieczność szczegółowej analizy zapisów na kontach lokali za
okresy znacznie przekraczające okres realizowania czynności zarządzania przez Spółkę
(nawet od 2000 r., tj. 12 lat wstecz), porównania dokumentów źródłowych w teczce
lokalowej z księgowaniami na kartotekach, a także poszukiwaniem i księgowaniem
brakujących wpłat, co jest pracochłonne oraz niezwykle czasochłonne.
W trakcie weryfikacji korygowano błędy i nieprawidłowości obejmujące okres zarządzania
poprzednich zarządców, tj. przed 1 sierpnia 2010 r. Ujawniono m.in.:
−
brak lub nieprawidłowy BO na 1 kwietnia 2004 r. niezgodny z archiwalnymi
kartotekami finansowymi najemców,
−
braki w zaksięgowanych dodatkach mieszkaniowych,
−
podwójnie zaksięgowane wpłaty wymagające skorygowania,
−
brak lub nieprawidłowe księgowania rozliczeń mediów niezgodne z dokumentami
w teczkach lokali.
W celu ostatecznego i prawidłowego załatwienia spraw zgłaszanych przez najemców
podjęto następujące czynności:
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zrealizowano 7 913 spraw wpływających, w tym w 5 044 przypadkach zweryfikowano
zapisy na kartotece opłat najemców, jednocześnie udzielając odpowiedzi na pisma
najemców, wydając zaświadczenia i realizując zwroty nadpłat,
zaksięgowano wpłaty najemców dokonywane na rachunki bankowe poprzedniego
zarządcy, tj. ZZK na łączną sumę około 465 170,09 zł,
w toku weryfikacji na analizowanych kartotekach finansowych wystornowano
zdublowane wpłaty z dnia 18 maja 2004 r., 14 sierpnia 2007 r. i 16 sierpnia 2007 r.,
skorygowano daty uznania i obciążenia rozliczeniami mediów na kartotekach
finansowych najemców przy bieżącej weryfikacji,
zaksięgowano lub wyksięgowano rozliczenia mediów zgodnie z dokumentacją
znajdującą się w teczkach lokali,
zaksięgowano naliczone odsetki od zaległości i nieterminowych wpłat na sumę łączną
8 531 340,05 zł,
zaksięgowano 1 620 szt. decyzji z MOPS na łączną kwotę około 2 047 554,77 zł,
wykonywano weryfikacje czynnych porozumień w sprawie udzielenia ulgi przekazane
przez poprzedniego zarządcę,
wykonywano weryfikacje zawartych porozumień w latach ubiegłych w zakresie
ustalenia ich ważności oraz dokonywanych spłat wymaganych rat.

ORGANIZACJA I WYKONYWANIE OBSŁUGI KLIENTA
Realizowana przez ZZK
Biura Obsługi Klienta realizowały szeroki zakres zadań, związanych z bezpośrednią
obsługą klienta i powierzonego zasobu, prowadząc sprawy lokalowe, eksploatacyjne
i techniczne.
Do podstawowych obowiązków Biura Obsługi Klienta należy m.in.:
• udzielanie informacji mieszkańcom w zakresie dotyczącym kompetencji ZZK oraz
sposobu załatwiania spraw znajdujących się w sferze przedmiotu działania Zarządu,
• przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń (ustnych, telefonicznych) i pism od klientów,
• nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie eksploatacji zarządzanego zasobu,
• realizowanie planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej wykonanych
konserwacji i usuniętych awarii,
• prowadzenie spraw związanych z najmem i gospodarowaniem lokalami,
• dokonywanie korekt naliczeń czynszów oraz opłat za bezumowne korzystanie
z lokali mieszkalnych.
• przygotowanie informacji oraz innych danych o administrowanym 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,
• zlecanie i nadzór nad realizacją umów z tytułu konserwacji i usuwania awarii,
rozliczanie tychże umów,
• zlecanie i nadzór nad realizacją prac remontowych w zakresie wymiany stolarki
okiennej, drzwiowej, budowy pieców, wymiany podłóg itp.
Ilość
podjętych
działań
Biur
Obsługi
Klienta
w
zakresie
wykonanej
konserwacji
i usuwania awarii, a także przyjmowania zleceń od najemców i wpływu korespondencji

Biura Obsługi Klienta
Łącznie
Ilość pism w rejestrze
korespondencji

50 094

1
7 100

2
9 238
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3

5

7

7 304

6 275

8 021

9
4 490

10
7 666

Ilość zgłoszeń w
rejestrze zgłoszeń

28 212

5 068

5 036

6 876

2 995

4 477

2 736

1 024

Ilość zleceń z tytułu
konserwacji i awarii

17 709

3204

3 317

3 570

1 862

1 318

2 898

1 540

Podobnie jak w latach ubiegłych Biura Obsługi Klienta prowadziły działania związane
z wymianą stolarki okiennej w lokalach komunalnych. W ramach przyznanych na rok
2012 środków wymieniono 12% wszystkich zgłoszonych do wymiany okien. Nadal
potrzeby mieszkańców związane z koniecznością ich wymiany są ogromne.
W przypadkach awaryjnych, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkających w lokalu
osób, okna wymieniane były ze środków przyznanych na naprawy z tytułu konserwacji
i awarii. Ponadto nadal w zasobie 100 % gminnym, ze względu na zły stan techniczny
lokali istnieje pilna potrzeba remontu i wymiany oprócz stolarki okiennej także podłóg
(zaszłości i obietnice wykonania z lat ubiegłych). Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa
i warunków bytowych mieszkańców.
Biura Obsługi Klienta kontynuowały również realizacje zadań w zakresie budowy pieców.
Realizowane było 7 umów, które zostały podpisane w roku 2012 i zrealizowane
w 100%. Dzięki temu wymiana pieców we wszystkich rejonach zarządzanych przez ZZK
odbywa się na bieżąco, w miarę potrzeb i zgłoszeń najemców. We wszystkich BOK-ach
realizowano także umowy z tytułu konserwacji i awarii w zakresie robót budowlanych,
sanitarnych oraz elektrycznych.
Poziom wykorzystania środków finansowych przyznanych na konserwacje z podziałem na
poszczególne BOK-i

Biura Obsługi Klienta
RAZEM

1

2

3

5

7

9

10

Konserwacje
i usuwanie awarii

7 906

2 651

1 039

546

755

1 559

791

564

Wymiana piasku

94

18

7

15

9

8

18

20

Piece

545

0

112

101

113

68

70

83

Wymiana stolarki

1 378

216

170

219

152

175

200

246

Przeglądy budowlane

873

184

182

107

157

126

79

37

Ogółem środki

10 796

1 158

949

Wyszczególnienie

wykorzystane w 2012 r.

(w tys. zł)

3 069 1 510

988

1 187 1 936

W ramach przyznanych środków na konserwację zasobu poniesiono wydatki z tytułu
utrzymania urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego na łączną kwotę
617 265 zł.
Biura Obsługi Klienta w 2012 r. kontynuowały prace dotyczące postępowań
przetargowych w zakresie przeglądów technicznych nieruchomości wymaganych przez
prawo budowlane. W tym celu zostały przygotowane rejestry adresów, pod którymi
konieczne było wykonanie przeglądów w 2012 r. Przeprowadzono postępowania
przetargowe w wyniku których podpisano umowy na przeglądy kominiarskie, elektryczne,
gazowe, budowlane roczne oraz budowlane 5-letnie.
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Ponadto w ramach podpisanych umów przeprowadzono przeglądy 228 placów zabaw
Podjęto decyzje o likwidacji placów zabaw w najgorszym stanie technicznym oraz
zdemontowano
wyeksploatowane
urządzenia
na
niektórych
placach
zabaw.
Na pozostałych obiektach przeprowadzono niezbędną konserwację urządzeń oraz
dokonano wymiany piasku.
W ramach umów konserwacyjnych w roku 2012 przeprowadzono akcje usuwania
rysunków graffiti na budynkach gminnych.
Nadzorowano również realizacje umów na wykonanie usług koszenia trawy, przycinania
żywopłotów, wycinki i okrzesywania drzew, sprzątania nieruchomości, wywozu odpadów
oraz ochrony obiektów.
REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
W roku 2012 Spółka, zgodnie ze Wskazaniem do realizacji, realizowała zadania dla
rejonów C, D, E, J, K, L, M, N Miasta prowadząc sprawy lokalowe, eksploatacyjne
i techniczne.
Do zadań należało:
•
udzielanie pełnej informacji mieszkańcom w zakresie dotyczącym kompetencji Spółki
oraz sposobu załatwiania spraw znajdujących się w sferze przedmiotu jej
działalności,
•
przyjmowanie wniosków, przekazywanie niezbędnych formularzy oraz ich
wypełnianie na rzecz mieszkańców jak i innych jednostek organizacyjnych Gminy
Wrocław wraz z wydawaniem niezbędnych opinii i ocen,
•
nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie eksploatacji zarządzanego zasobu,
•
prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz
gospodarowaniem tymi lokalami,
•
realizowanie planu rzeczowo finansowego konserwacji poprzez przygotowanie,
nadzór oraz rozliczanie wykonawców z wykonywanych konserwacji i usuniętych
awarii,
•
sporządzanie planów konserwacji oraz remontów w zakresie prac zduńskich
i stolarskich oraz opracowywanie projektów rocznych planów rzeczowo finansowych
konserwacji w oparciu o przeglądy, a także o protokoły kontroli okresowej obiektów
budowlanych oraz nakazy pokontrolne wydane przez uprawnione organy,
•
wyrażanie zgody na przeprowadzenie remontów finansowanych i wykonywanych
przez najemców posiadających tytuł prawny, przygotowywanie umów remontowych
oraz kontrola ich wykonania pod względem formalno-prawnym, technicznym oraz
rozliczanie finansowe wykonywanych remontów,
•
nadzór i rozliczanie wykonawców, w tym okresowych kontroli budynków, o których
mowa w przepisach prawa budowlanego, realizowanych przez wykonawców na
podstawie odrębnych umów,
•
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
obiektu,
•
dokonywanie korekt naliczeń czynszów oraz opłat za bezumowne korzystanie
z lokali,
•
zabezpieczanie pustostanów lokali mieszkalnych i użytkowych przed samowolnym
zajęciem i dewastacją wraz z prowadzeniem rejestru pustostanów,
•
wykonywanie czynności technicznych związanych z eksmisjami najemców oraz
zabezpieczeniem lokali po eksmisjach, zgonach najemców i przekazywanie właściwej
jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław lokalu do zasiedlenia,
•
przygotowanie umów najmu lokali mieszkalnych, sporządzenie aneksów do umów
najmu lokali mieszkalnych, na podstawie skierowania Wydziału Lokali Mieszkalnych
Urzędu Miejskiego,
•
wdrażanie podwyżek czynszu,
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•
•
•
•
•
•

współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania
propozycji udzielania ulg w czynszu, według zasad określonych przepisami prawa,
ustalanie wysokości zaliczek na media za lokale gminne w budynkach wspólnot
mieszkaniowych i budynkach gminnych, przygotowywanie powiadomień dla klientów
o dokonanych naliczeniach,
naliczanie opłat niezależnych najemcom i innym użytkownikom lokali,
prowadzenie bazy danych do rozliczeń mediów dostarczonych do lokali,
dokonywanie rozliczania kosztów zużytych mediów na każdego klienta
i przygotowywanie powiadomień klientów o wynikach rozliczeń,
opracowywanie i wdrażanie regulaminów rozliczania mediów w budynkach gminnych.

Szczegółowe sprawozdania z rodzaju i ilości realizowanych czynności eksploatacyjnych
Spółka przekazuje odrębnie, po każdym miesiącu rozliczeniowym przy fakturze za
wykonywane czynności zarządzania. W niniejszym sprawozdaniu podajemy wybrane dane
w tym zakresie:
•
przyjęcia zgłoszeń najemców (ustne, pisemne, telefoniczne) – 22 490,
•
sporządzenie 273 umów najmu (na podstawie skierowań z Wydziału Lokali
Mieszkalnych),
•
sporządzenie 491 aneksów do umów najmu (na podstawie skierowań z Wydziału
Lokali Mieszkalnych),
•
sporządzenie 89 umów na remont lokali mieszkalnych na koszt przyszłego najemcy,
•
sporządzenie 28 aneksów do umów remontowych,
•
przeprowadzenie wizji w lokalach, w nieruchomościach, terenach zewnętrznych –
11 275,
•
przejęcia i przekazania nieruchomości w ramach umów dzierżaw, udostępnień
terenów pod inwestycje, zmiany praw własności – 374.
W 2012 r. w budynkach 100% Gminnych przeprowadzono roczne kontrole: gazowe,
budowlane oraz przewodów kominowych. W części budynków przeprowadzono również
okresowe kontrole obiektów budowlanych wykonywane co najmniej raz na 5 lat, zgodnie
z art. 62 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
FINANSE
DOCHODY ZREALIZOWANE PRZEZ ZZK
W 2012 r. odprowadzono do Budżetu dochody w łącznej kwocie 147 416 963,43 zł
z tego:
•
z tytułu opłat za lokale mieszkalne 76 190 712,76 zł w tym:
- z czynszów kwota 73 330 520,64 zł tj. 97,77% wykonania planu rocznego,
- z odsetek za zwłokę kwota 2 859 461,33 zł tj. 136,13% wykonania planu
rocznego,
- wpływy z różnych tytułów kwota 730,79 zł tj. 91,35% wykonania planu rocznego;
•
z tytułu opłat za lokale użytkowe 29 875 914,83 zł w tym:
- z czynszów kwota 26 985 057,79 zł tj. 98,85% wykonania planu rocznego,
- z odsetek za zwłokę kwota 953 136,51 zł tj. 95,31% wykonania planu rocznego,
- wpływy z dzierżawy ogródków gastronomicznych kwota 876 439,70 zł tj. 109,56%
wykonania planu rocznego,
- wpływy z najmu i dzierżawy kwota 1 061 280,83 zł tj. 96,48% wykonania planu
rocznego;
•
z tytułu opłat za media: 41 350 335,84 zł tj. 98,45% wykonania planu rocznego.
Łączne wykonanie dochodów do planu dochodów wyniosło w 2012 r.
98,74 %.
Ponadto do Budżetu Miasta w roku 2012 odprowadzono
(nieplanowane) dochody z tytułu:
•
wpłat za udostępnienie informacji publicznej - 2,80 zł,
•
odsetek od środków na rachunkach bankowych - 44 927,01 zł,
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również

dodatkowe

•

wpłat z tytułu naliczonych kar pieniężnych dla wykonawców usług i robót z tytułu
nienależytego wykonania zadań powierzonych na podstawie zawartych umów 98 789,11 zł,
•
wpłat komorniczych z tytułu zwrotu kosztów wygranych spraw sądowych, wpłaty
z tytułu pozostałych rozrachunków ze WM i innymi kontrahentami dotyczące
wzajemnych rozliczeń z lat ubiegłych, dochody z tytułu wpłat za korzystanie
z szaletów miejskich oraz wpłat z tytułu odsprzedaży mediów dla WM w przypadkach
kiedy Gmina jest obciążona kosztem mediów który dotyczy WM (wspólny licznik)
i innych kontrahentów 990 552,56 zł.
Łączna kwota ww. dochodów wyniosła: 1 134 721,48 zł
WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ ZZK
W 2012 r. w ramach przyznanych środków na realizację zadań ujętych w zatwierdzonym
planie finansowo-rzeczowym poniósł wydatki w dziale 700 rozd. 70004, 70005 i 70095.
Dodatkowo zgodnie z Zarządzeniem nr 6320/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia
2012 r. w dziale 921 rozdział 92120.
Struktura poniesionych wydatków w dziale 700 jest następująca:
•
rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 26 496 599,61 zł, dynamika wykonania 99,56 %,
•
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
131 900 338,93 zł, dynamika wykonania 99,90 %, w tym wydatkowano:
10 558 294,59 zł na rewitalizację obszarów wsparcia - Przedmieście Odrzańskie,
dynamika wykonania 99,89%,
46 415 zł na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej, dynamika
wykonania 100%,
•
rozdział 70095 - Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych 1 755 790,67 zł, dynamika wykonania 99,68%.

W dziale 921 rozdział 92120 wydatki w wysokości 366 500 zł przeznaczone na prace
konserwatorskie przy ul. Łaciarskiej 34 i Bernardyńskiej 5 były wykorzystane w 100 %.
Ogółem w 2012 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę - 160 519 229,21 zł
dynamika wykonania wyniosła 99,84 %.
Wydatki ujęte w klasyfikacji budżetowej w dziale 700 rozdziale 70004 ponoszone były na
realizację zadań:
• utrzymanie budynków wraz z obsługą ZZK/ZP01,
• utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - ZZK/ZP02.
Wydatki ujęte w klasyfikacji budżetowej w dziale 700 rozdziale 70005 i 70095 ponoszone
były na realizację zadań:
• administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - ZZK/B/01,
• remonty - ZZK/REM/12; ZZK/REM/14,
• inwestycje - WPI/061; WPI/274; WPI/074; WPI/220; WPI/221; WPI/223; WPI/224;
WPI/229; WPI/230; INW/133.
W ramach zadań związanych z administrowaniem zasobem gminy i obsługą remontów
i inwestycji realizowano wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym
Gminy Wrocław (w tym na: zarządzanie, eksploatację, konserwację, drobne naprawy,
awarie, koszty dostarczania mediów), pozostałym zasobem komunalnym (zarządzanie
lokalami użytkowymi i ich eksploatacją, utrzymaniem terenów zewnętrznych, remontami
lokali użytkowych), realizowano pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami
komunalnymi (m.in. koszty windykacji, koszty postępowań sądowych – lokale mieszkalne
i użytkowe, utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości, zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zadania związane z rozbiórkami
i zabezpieczaniem nieruchomości).
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DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
W 2012 r. na rachunek Gminy Wrocław wpłynęły dochody z tytułu najmu lokali oraz
mediów, wnoszonych przez najemców z rejonów C,D,E,J,K,L,M,N, w łącznej wysokości
59 979 765,01 zł co stanowi 101,46 % planu.

700

70005

Dochody
własne,
z tego:

700

70005

Dochody
z majątku,
z tego:

A.3.4.

wpływy
z czynszów,
z tego:
700

70005

0750

70005

WYKONANIE JAKO %
PLANU

WYKONANIE 2012

59 116 000,00

59 979 765,01

101,46%

41 370 000,00

39 589 368,34

95,70%

41 370 000,00

39 589 368,34

95,70%

a) za lokale
mieszkalne

A.3.4.1

a) za lokale
mieszkalne

35 120 000,00

34 862 788,72

99,27%

b) za lokale
użytkowe

A.3.4.2

b) za lokale
użytkowe

6 250 000,00

4 726 579,62

75,63%

16 936 000,00

18 983 982,54

112,09%

16 936 000,00

18 983 982,54

112,09%

810 000,00

1 406 414,13

173,63%

800 000,00

1 156 691,83

144,59%

Dochody
z usług,
z tego:
700

PLAN NA 2012

NAZWA
ŹRÓDŁA
DOCHODÓW

NUMER
ŹRÓDŁA
DOCHODÓW

NAZWA
PARAGRAFU

PARAGRAF

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Poszczególne pozycje planu wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się
następująco

wpływy z
0830 opłat za
media
Pozostałe
dochody,
z tego:

A.4.17

wpływy
z opłat za
media

A.5

odsetki
700

70005

odsetki od
0920 lokali
mieszkalnych

A.5.4.1

odsetki
od lokali
mieszkalnych

520 000,00

684 008,78

131,54%

700

70005

odsetki od
0920 lokali
użytkowych

A.5.4.2

odsetki
od lokali
użytkowych

208 000,00

104 176,34

50,08%

700

70005

pozostałe
0920 odsetki
(media)

A.5.4.8

pozostałe
odsetki
(media)

72 000,00

368 506,71

511,81%

10 000,00

249 722,30

2497,22
%

10 000,00

249 722,30

2497,22
%

59 116 000,00

59 979 765,01

różne wpływy
700

70005

0970

różne
dochody

A.5.6.10

Razem:
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WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
W dziale 700 rozdziale 70005 zaplanowano na rok 2012 wydatki na łączną kwotę
67 672 860,00 zł z czego wydatkowano w 2012 r. 65 781 211,10 zł, co stanowi 97,20
% wykonania planu.
Poszczególne pozycje planu wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się
następująco:
PLAN
WYDATKÓW

WYKONANIE

WYKONANI
E JAKO
% PLANU

67 672 860

65 781 211,10

97,20%

24 127 704,00

23 748 837,83

98,43%

156 500,00

148 356,28

94,80%

26 506 500,00

26 422 661,39

99,68%

6 327 428,00

5 777 454,31

91,31%

9 403 340,00

8 756 355,26

93,12%

POZYCJA FINANSOWA

NAZWA PARAGRAFU

700.70005. JUN001

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

700.70005.JUN001.
4300.999 DNR/B/01

Eksploatacja, zarządzanie,
utrzymanie terenów
zewnętrznych, koszty
windykacji, koszty rozbiórek

700.70005.JUN001.
4260.001 DNR/B/01

Energia elektryczna

700.70005.JUN001.
4260.999 DNR/B/01

Media pozostałe

700.70005.JUN001.
4270.002 DNR/B/01

Konserwacja, drobne
naprawy-awarie

700.70005.JUN001.
4270.001

Remonty, w tym:

700.70005.JUN001.
4270.001 DNR/REM/07

Remonty - Wspólnoty
Mieszkaniowe

4 429 300,00

4 429 293,98 100,00%

700.70005.JUN001.
4270.001 DNR/REM/03

Fundusz remontowy zaliczki

3 414 973,00

3 414 754,59

99,99%

700.70005.JUN001.
4270.001 DNR/REM/09

Remonty ogólnobudowlane

986 495,00

609 194,85

61,75%

700.70005.JUN001.
4270.001 DNR/REM/10

Remonty pustostanów lokali
mieszkalnych

572 572,00

303 111,84

52,94%

700.70005.JUN001.
6050.999 WPI/061

Program przebudowy
gminnego zasobu
mieszkaniowego

870 000,00

659 034,27

75,75%

700.70005.JUN001.
4610.999 DNR/B/01

Koszty postępowań
sądowych

218 000,00

217 621,63

99,83%

700.70005.JUN001.
4600.999 DNR/B/01

Odszkodowania wypłacone
na rzecz osób fizycznych i
prawnych

25 000,00

17 548,95

70,20%

700.70005.JUN001.
4580.999 DNR/B/01

Odsetki

24 000,00

19 215,38

80,06%

700.70005.JUN001.
4430.999 DNR/B/01

Różne opłaty i składki

14 388,00

14 125,80

98,18%

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
OBSŁUGIWANE PRZEZ ZZK
W 2012 r. najwięcej pracy poświęcano przygotowaniu i obsłudze zebrań wspólnot
mieszkaniowych w tym sprawozdawczych, zmianie zarządcy dla wspólnot, zaskarżaniu
uchwał podjętych w trakcie zebrań z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa (z 18
spraw prowadzonych przez radcę Prawnego, zaskarżono 13 uchwał) i aktualizacji danych
w wersji elektronicznej z otrzymanych dokumentów z zebrań sprawozdawczych.
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Kontynuowano prace zmierzające do zapewnienia aktywnego
zarządzaniu tymi wspólnotami poprzez następujące działania:

udziału

w

•

przygotowano analizy wielkości naliczonych i wpłaconych zaliczek na utrzymanie
nieruchomości wspólnej, wielkości średniorocznych udziałów Gminy Wrocław
w nieruchomościach przed zebraniami sprawozdawczymi za 2011 r.,

•

przygotowano dla Pełnomocników Gminy materiałów pomocniczych i szkoleniowych
ułatwiających
analizę
dokumentów
pełnomocnikom
w
trakcie
zebrań
sprawozdawczych za 2011 r.,

•

analizę dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez zarządców na zebrania
sprawozdawcze – zweryfikowano prawidłowość księgowania i podziału kosztów na
właściciela Gminę, prawidłowość ewidencji wpłat zaliczek dokonywanych przez Gminę
na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych,

•

uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych za 2011 r.:
- delegowano łącznie 289 osób na zebrania, które odbyły się w 2012 r.,
- łącznie w 2012 r. uczestniczono w 3 462 zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

•

podjęto w imieniu Gminy prawie 13 tysięcy uchwał m.in. uchwały, w sprawie
udzielenia absolutorium za 2011 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu/zarządcy i przyjęcia planu gospodarczego na 2012 r.

Na bazie otrzymanych sprawozdań pełnomocników oraz dokumentów z zebrań
(protokoły, uchwały) ustalono, że 22 wspólnoty mieszkaniowe zmieniły zarządców
nieruchomości wspólnej, przyjęto plany gospodarczo – finansowe na rok 2012 w 2 568
wspólnotach, udzielono absolutorium zarządcy dla 2638 wspólnot i podjęto uchwałę o tej
treści.

OGÓLNA ILOŚĆ
PODEJMOWANYC
H UCHWAŁ W
CIĄGU ROKU

INNE UCHWAŁY
PODEJMOWANE

UDZIELENIE
ABSOLUTORIUM
ZARZĄDCY ZA
2011 r.

PRZYJĘCIE
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
ZA 2011 r.

PRZYJĘCIE
PLANU 2012 r.

ILOŚĆ
WSPÓLNOT,
KTÓRE ZMIENIŁY
ZARZĄDCĘ

ILOŚĆ
ODBYTYCH
INNYCH ZEBRAŃ

ILOŚĆ
ODBYTYCH
ZEBRAŃ
SPRAWOZDAWCZ
YCH

ILOŚĆ
WSPÓLNOT,
W (STAN NA
01.01.2012)

REJONY

Analityczne zestawienie danych dla rejonów obecnie zarządzanych przez ZZK

A

258

267

71

1

246

255

243

716

1 462

B

290

296

61

5

264

274

268

454

1 261

F

235

238

40

0

234

233

233

210

909

G

185

191

94

1

179

188

175

550

1 093

H

224

226

39

1

221

218

218

180

834

I

149

155

71

2

150

149

149

196

644

Ł

183

189

44

4

177

181

177

407

942

O

93

96

79

1

73

88

88

216

465

P

206

220

125

3

202

210

210

500

1 122

R

241

239

20

0

213

239

239

582

1 273

S

289

303

18

0

282

290

290

610

1 472

T

239

236

29

4

232

236

236

408

1 112

U

109

114

1

0

96

112

112

60

380

2 701

2 770

692

22

2 568
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2 673

2 638

5 089 12 969

Dokonano zapłaty na konta poszczególnych wspólnot mieszkaniowych miesięcznych
zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi - miesięcznie
dokonywano przelewów na rachunki – 2 690 wspólnot mieszkaniowych.
Średnia wysokość zaliczki w grudniu 2012 r. wyniosła 2,40 zł/m2 - eksploatacja –
0,69 zł/m2, konserwacja – 0,34 zł/m2 i wynagrodzenie dla zarządcy – 0,63 zł/m2 oraz na
fundusz remontowy – 0,74 zł/m2.
W tabeli poniżej przedstawiono wydatki na zapłatę zaliczek z tytułu utrzymania nieruchomości
wspólnej w 2012 r. wg naliczonych wniosków

Rok 2012

Rejon
W

E

SUMA
K

FR

A

681 146,18

481 915,06

233 138,27

676 244,27

2 072 443,78

B

770 889,81

785 019,72

350 450,75

435 167,00

2 341 527,28

F

992 132,13

925 770,41

509 787,34

467 928,06

2 895 617,94

G

646 442,34

714 069,87

341 792,81

654 313,44

2 356 618,46

H

925 301,93

869 961,99

452 875,31

136 013,14

2 384 152,37

I

648 885,17

693 059,71

342 832,49

787 180,95

2 471 958,32

Ł

651 873,92

731 313,67

343 715,39

610 840,52

2 337 743,50

O

296 267,71

384 039,08

132 596,56

499 655,65

1 312 559,00

P

292 745,05

341 765,34

98 475,70

342 677,72

1 075 663,81

R

400 509,94

589 047,24

290 232,59

94 010,98

1 373 800,75

S

401 643,91

469 064,60

348 682,64

48 025,29

1 267 416,44

T

628 447,24

636 362,95

354 424,13

65 679,31

1 684 913,63

U

224 290,35

233 873,54

115 326,30

65 303,44

638 793,63

7 560 575,68

7 855 263,18

3 914 330,28

4 883 039,77

24 213 208,91

Wg zrealizowanych przelewów bankowych;*

Tytuł

§

Wydatki w 2012 r.

Eksploatacja - V.R.4.1

4300/151

7 834 307,05

Konserwacja, drobne naprawy-awarie

4270/002

3 912 264,29

Zarządzanie - V.R.4.2

4300/153

7 558 237,13

* Wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot
4270/165
mieszkaniowych

4 793 782,59

Suma

24 098 591,06

Skierowano 13 wniosków o zaskarżenie uchwał, wystąpił o udzielenie 3 opinii prawnych
i akceptowanie dokumentów rozliczeniowych przez radcę prawnego oraz 2 wnioski
o zarządcę przymusowego.
Wystąpiono do zarządców nieruchomości o realizację zaleceń pokontrolnych
w zakresie prawidłowości naliczania zaliczek na fundusz remontowym (Atena, Meritum,
Exist II i III, Forum, Wro-Dom, Zanir, Zarządca, Expert-Dom, Ga-mi, Brawata Mariazarządca przymusowy), rozliczania mediów (Meritum, Admirom-5, Export-Dom, Ga-mi,
Brawata Maria- zarządca przymusowy), korekty powierzchni lokali w budynkach
(Bonitatis, Forum), rozliczania kosztów remontów (Exist II i III, Wro-Dom, Brawata
Maria- zarządca przymusowy).
Dokonano analizy prawidłowości naliczania pożytków we wspólnotach mieszkaniowych
zarządzanych przez spółkę YARD i stwierdzono rozbieżności w wysokości ich naliczeń na
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remonty części wspólnych. Po prawidłowym rozliczeniu nastąpiła korekta zarządcy do
powyższych kwot.
W 2012 r. przeanalizowano koszty poniesione w latach 2005 – 2010 i podjęto uchwały
o przyjęciu sprawozdania przez wspólnoty mieszkaniowe zarządzane obecnie przez spółkę
Domestia. Wspólnoty te nie były dotychczas rozliczone z uwagi na wszczęte przeciwko
Gminie Wrocław sprawy sądowe o zapłatę zaległych należności z tytułu utrzymania części
wspólnych i mediów. Przez nieprawidłowości w rozliczeniu na poszczególnych właścicieli
i po wyegzekwowaniu prawidłowego rozksięgowania kosztów sądowych na Gminę
zatwierdzono sprawozdania finansowe i dokonano zaległego rozliczenia.
Dokonano korekty rozliczenia kosztów za 2010 r. na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomości wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych na rejonie F i H
z tytułu podatku za lokale użytkowe w budynkach wspólnotowych.
Zweryfikowano zasadność wydatków poniesionych na konserwacje w 400 budynkach
zarządzanych przez Atenę sp. z o.o.
W przypadkach otrzymywanych wezwań do zapłaty zaległości w płatnościach,
przeprowadzano szczegółową analizę ich zasadności co do prawidłowości wysokości
żądanej kwoty oraz co do odpowiedniego przypisania jej do rodzaju kosztu. W tym celu
występowano do zarządcy o przekazanie niezbędnych dodatkowych danych finansowych,
kartotek finansowych, po czym dokonywano ich weryfikacji w odniesieniu do własnych
dokumentów uzyskiwanych z księgowości, a następnie odpowiednio przygotowano
wnioski do zapłaty bądź informowano o odmowie zapłaty.
Zaangażowano się w egzekwowanie profesjonalnego sprawowania zarządu przez
zarządcę przymusowego nieruchomości przy pl. Wolności 9a, w szczególności
doprowadzenie do poprawnego rozliczania finansowego kosztów nieruchomości wspólnej
oraz funduszu remontowego. Sąd Rejonowy we Wrocławiu sprawujący nadzór nad
działalnością zarządcy przymusowego na wniosek właścicieli nieruchomości w tym Gminy
Wrocław powołał biegłego w zakresie rachunkowości w celu doprowadzenia do
prawidłowości dokumentów finansowych nieruchomości.
Współdziałano
przy
podejmowaniu
przez
wspólnoty
mieszkaniowe
uchwał
o zaciągnięciu kredytów bankowych w celu uzyskania środków finansowych na
przeprowadzenie niezbędnych remontów nieruchomości wspólnej dla adresów:
Uniwersytecka
19/21, Szewska 81, Szewska 19/21, Żeromskiego 50, Miarki 12,
Daszyńskiego 18, Orzeszkowej 39, Żeromskiego 61, Jedności Narodowej 188.
Uchwały kredytowe podjęto zgodnie z ustalonymi preferencjami Gminy Wrocław, która
jest wyłączona z grona uczestników umowy o zaciągnięciu kredytu, lecz wpłaca
jednorazowo kwotę na remont zgodną z udziałem Gminy w nieruchomości.
Współuczestniczono w sprawach związanych z koniecznością awaryjnego usunięcia płyt
czołowych, osłonowych balkonów, zabezpieczeniem wyjść na balkony oraz remontami
balkonów w ciągu budynków przy pl. Nowy Targ 22, 23, 24, 25, 26, 27, ul. Piaskowa 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13. Działania były spowodowane zdarzeniem z dnia 20 sierpnia 2012 r.,
kiedy płyta balkonowa w nieruchomości przy pl. Nowy Targ 26 spadła na chodnik,
nadzorowano podejmowanie działań likwidujących zagrożenia dla zdrowia i życia
przechodniów.
Uzyskano kopie aktu komunalizacji nieruchomości dotyczących nabywania w drodze
decyzji Mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław oraz innych dokumentów
świadczących o zbywaniu poszczególnych lokali w nieruchomości w celu uregulowania ze
Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Szewskiej 19/21 spraw związanych z określeniem
nieruchomości wspólnej w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym. Dokonano
analizy własności gruntu, jego scalania i ustalania wielkości udziałów.
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Wystąpiono do zarządców o przekazanie dokumentów w zakresie adaptacji części
wspólnych, po ich otrzymaniu sporządzono wykazy inwestycji wykonanych i jeszcze
wykonywanych przy uwzględnieniu danych posiadanych w systemach ewidencji
korespondencji przez ZZK.
Zaangażowano się w sprawę ustalenia nadmiernego zużycia wody w nieruchomościach
przy ul. Kościuszki 142 ok. 90 000 zł oraz ul. Krasińskiego 30. Na nieruchomości
usytuowanej przy ul. Kościuszki 142 zorganizowano kilkakrotnie spotkania również
z przedstawicielami MPWiK oraz spółką Vista Development, której nieruchomości są
zasilane przez wspólne przyłącze w budynku przy ul. Kościuszki 142. W wyniku tych
działań został ustalony stan faktyczny podłączeń poszczególnych nieruchomości.
W związku z tym MPWiK przedłoży odpowiednie korekty faktur a zarządca dokona
poprawnego rozliczenia zużycia wody.
W wyniku zaleceń pokontrolnych zainicjowano działania zmierzające do uzgodnienia
podziału kosztów energii cieplnej dostarczanej do węzła cieplnego przy ul. Świdnickiej 43,
który zasila w ciepło również nieruchomości przy ul. Świdnicka 45 i 47. W wyniku tych
działań zweryfikowana została powierzchnia grzewcza lokali w granicach poszczególnych
nieruchomości i ustalona nowa moc cieplna. Zarządcy dokonają ponownego, poprawnego
rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej.
Kontynuowano aktualizację bazy dotyczącej kompleksowych informacji z zebrań wspólnot
mieszkaniowych, która pozwala na porównanie stawek za zarządzanie nieruchomością
wspólną, ułatwia formułowanie strategii prowadzonej przez ZZK odnośnie kosztów
ponoszonych przez Gminę we wspólnotach mieszkaniowych, a także stworzono bazę
danych dotyczącą uchwał kredytowych (zaciąganych przez wspólnoty mieszkaniowe na
pokrycie kosztów wykonanych remontów).
Kontynuowano prowadzenie rejestrów:
•
odbiorów technicznych robót budowlanych,
•
skarg i wniosków, kontroli,
•
spraw sądowych,
•
sposobu zarządu nieruchomością wspólną,
•
zmian zarządców.
Aktualizowano bazy danych szczególnie w zakresie zgodności powierzchni lokali
gminnych oraz budynku. Współuczestniczono we właściwym przyporządkowaniu do
nieruchomości powierzchni lokali przenikających się oraz określono właściwy status
prawny piwnic np. przy ul. Kuźniczej 30, pl. Bema 3,3a,4, pl. Solny 17, Jedności
Narodowej 193, Daszyńskiego 43, Cinciały 5, Cinciały 7, Barlickiego 33, Szewskiej 19/21.
Na bieżąco gromadzono, przechowywano dokumentację wspólnot mieszkaniowych,
udzielano odpowiedzi na skargi, wnioski, podejmowano uchwały m.in. w zakresie zmiany
kont bankowych, windykacji właścicieli lokali wyodrębnionych i najemców części
wspólnej, wyrażano zgodę na sprzedaż alkoholu w wyodrębnionych lokalach użytkowych,
wynajmowano części wspólne pod reklamy, ustalano zaliczki na fundusz remontowy,
ustanawiano wpis zobowiązań do ksiąg wieczystych.
Lp.

Dokumenty działu WW

otrzymane

wysłane

1

Finansowo-księgowe

1 457

1 279

2

Zawiadomienia o zebraniach

1 268

253

3

Uchwały do głosowania i podjęte (oprócz tych z zebrań
sprawozdawczych)

2 892

1 650

1 153

632

4

Korespondencja ogólna, w tym skargi, interwencje,
pisma do UMW

663

5

Pisma tworzone w dziale związane z realizacja zadań
działu

Razem

128

510

6 898

4 324

Stworzono, dotychczas nieistniejącą bazę danych wspólnot mieszkaniowych (2 725
adresów) w zakresie:
•
nr działki (położenia wg katastru Mapy Miejskie), obręb, arkusz,
•
wielkość działki stanowiącej własność, współwłasność lub posiadanie tytułu
wieczystego użytkowania,
•
nr księgi wieczystej nieruchomości.
DZIERŻAWA
W oparciu o Zarządzenie nr 6366/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 października 2005 r.
i 8600/10 z dnia 1 lutego 2010 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 zawarto w 2012r. 25 umów pod Miejsca Zbiórki
Odpadów.
Zestawienie tabelaryczne ilości zawartych w 2012 r. umów
REJON

ILOŚĆ ZAWARTYCH UMÓW
DZIERŻAWY TERENU W 2012 r.

UMOWY OGÓŁEM W DANYM TERENIE

A

2

43

B

3

56

F

3

42

G

2

26

H

4

47

I

0

35

Ł

1

45

O

2

21

P

3

81

R

3

67

S

1

77

T

0

41

U

1

29

25

609

W 2012 r. zawartych zostało 51 nowych umów dzierżaw z przeznaczeniem na ogródki
przydomowe. W tej liczbie nie zostały uwzględnione przypadki wymiany starych umów
dzierżaw (zawieranych najczęściej przez ZGK) na nowe, co odbywa się poprzez zawarcie
aneksu. Zawarte zostały również 4 umowy dzierżawy na nieruchomościach przy
ul. Zaolziańskiej 1, Powstańców Śl. 96-98 i Dubois 33-35a.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres zadań związanych z zarządzaniem wspólnotami
mieszkaniowymi, w których jako jeden z właścicieli występuje Gmina Wrocław,
przeprowadzono 16 kontroli zewnętrznych jednostek zarządzających nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych.
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W toku realizowanych kontroli kontynuowano weryfikację prawidłowości naliczania, dla
Gminy Wrocław (jednego z właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych), zaliczek
i rozliczania kosztów remontów sfinansowanych ze środków zgromadzonych przez
wspólnoty na wyodrębnionym funduszu remontowym, w związku z tym, iż w ww.
obszarze dochodzi do wielu nieprawidłowości. Ponadto, skoncentrowano się
na weryfikowaniu prawidłowości naliczania zaliczek i rozliczania kosztów dostawy/odbioru
mediów (zużycie i podgrzanie wody, ogrzanie pomieszczeń, wywóz nieczystości) dla
Gminy Wrocław we wspólnotach mieszkaniowych. Poza tym, kontrole objęły swym
zakresem prawidłowości naliczania zaliczek i rozliczania kosztów z tyt. zarządu
nieruchomością wspólną, przychodów z tyt. pożytków oraz naliczania i odprowadzania
podatku dochodowego przez zarządców/zarządy w imieniu wspólnot.
W poniższej tabeli zaprezentowano kontrole przeprowadzone u zarządców/zarządów wspólnot
mieszkaniowych z uwzględnieniem podziału ww. wg kontrolowanego obszaru:
LICZBA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W DANYM OBSZARZE

OBSZAR OBJĘTY KONTROLĄ
Prawidłowość ewidencji wpłat wnoszonych przez Gminę
Wrocław
Prawidłowość naliczania zaliczek i rozliczania kosztów
zarządu nieruchomością wspólną oraz przychodów z
„pożytków” dla Gminy Wrocław

15 podmiotów zarządzających
- skontrolowano 126 wspólnot mieszkaniowych
7 podmiotów zarządzających
- skontrolowano 9 wspólnot mieszkaniowych

Prawidłowość naliczania zaliczek i rozliczania kosztów z
tyt. dostawy/odbioru mediów
Prawidłowość naliczania zaliczek na poczet funduszu
remontowego i rozliczania kosztów remontów
sfinansowanych ze środków zgromadzonych na tym
funduszu

6 podmiotów zarządzających
- skontrolowano 16 wspólnot mieszkaniowych

10 podmiotów zarządzających
- skontrolowano 117 wspólnot mieszkaniowych

Prawidłowość sporządzania i terminowość składania w
Urzędzie Skarbowym, deklaracji podatkowych w imieniu
wspólnot mieszkaniowych

7 podmiotów zarządzających
– skontrolowano 9 wspólnot mieszkaniowych

Prawidłowość realizacji zaleceń wydanych w wyniku
przeprowadzonych kontroli stanu technicznego instalacji
elektrycznej i gazowej

1 podmiot zarządzający
– skontrolowano 39 wspólnot mieszkaniowych

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, iż w kontrolowanych obszarach istnieją
nieprawidłowości, które dotyczą przede wszystkim:
•
nieprawidłowego naliczania przez zarządców zaliczek dla Gminy Wrocław z tytułu
zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego - powodem błędów jest
nieterminowe uwzględnianie sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, nieterminowe
uwzględnianie zmian w zakresie planów gospodarczych, niewłaściwa komunikacja z
ZZK w przedmiocie zmian dotyczących zasobu gminnego (miary, liczba osób
zamieszkałych w lokalach gminnych, powierzchnia zasobu gminnego),
•
naliczania przez zarządców/zarządy wspólnot, dla Gminy Wrocław miesięcznych opłat
na poczet funduszu remontowego pomimo wyrażenia, przez wspólnoty, zgody
na nie wnoszenie przez ww. comiesięcznych zaliczek oraz na zapłatę kosztów
remontu w kwocie przypadającej na Gminę, po jego wykonaniu,
•
niezgodnej ze stanem faktycznym sprawozdawczości finansowej wspólnot,
tj. wykazywanie w rocznych sprawozdaniach wspólnot przychodów i kosztów
w nieprawidłowej wysokości,
•
uwzględniania nieprawidłowej pow. zasobu gminnego podczas ustalania zaliczek
Gminy na poczet zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego oraz
uwzględniania nieprawidłowych parametrów przy naliczaniu zaliczek i rozliczaniu
kosztów mediów,
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•
•
•

dysponowania przez zarządców/zarządy wspólnot środkami tych wspólnot,
zgromadzonymi na rachunku funduszu remontowego, niezgodnie z wolą właścicieli,
np. dokonywanie płatności za dostawę/odbiór mediów, itp.,
przedkładania wspólnotom, do zatwierdzenia, dokumentów zawierających błędy
formalno-prawne,
przekazywania, przez zarządców/zarządy wspólnot, do Urzędów Skarbowych błędnie
sporządzonych
sprawozdań
podatkowych
(CIT-8)
oraz
odprowadzania
w nieprawidłowej wysokości i nieprawidłowych terminach należnego podatku
dochodowego i/lub zaliczek na ten podatek, w imieniu zarządzanych wspólnot.

W celu wyegzekwowania od kontrolowanych usunięcia, stwierdzonych w toku kontroli
uchybień i nieprawidłowości, po zakończeniu każdej kontroli wystosowane zostają
wystąpienia pokontrolne. W 2012 r. Wystosowano 19 wystąpień pokontrolnych do firm
zarządzających nieruchomościami.
W wyniku ustaleń poczynionych w toku prowadzonych kontroli, zarządcy/zarządy
wspólnot mieszkaniowych zwróciły na rachunek Gminy Wrocław kwotę 72 912,55 zł
tytułu nienależnie pobranych zaliczek na funduszu remontowy.
Kontrolowane podmioty podejmują działania naprawcze, co pozwala wyeliminować
z obrotu prawnego część wadliwych dokumentów, zapisów, czynności lub działań. Nie
mniej jednak zdarzają się sytuacje, iż mimo deklaracji kontrolowanych o podjęciu działań
naprawczych, tożsame uchybienia i nieprawidłowości powtarzają się w okresach
późniejszych. Szczególną uwagę należy zwrócić na uchybienia w obszarze funduszu
remontowego i rozliczania kosztów dostawy/odbioru mediów (woda, podgrzanie wody,
ogrzanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych), w ww. obszarach niezmiernie istotna
jest wzmożona kontrola wydatkowania środków publicznych, gdyż wielu zarządców
wspólnot mieszkaniowych uwzględnia niekorzystne dla Gminy reguły/zasady podczas
rozliczania kosztów z ww. tytułu.
Reasumując stwierdzić należy, iż niezbędne jest kontynuowanie czynności kontrolnych,
pozwoli to na efektywniejsze eliminowanie wadliwych działań, co niewątpliwie korzystnie
wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku i bezpieczeństwo formalno-prawne
podejmowanych decyzji.
OBSŁUGIWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
W roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowano działania zmierzające
do zapewnienia aktywnego udziału w zarządzaniu wspólnotami i nadzoru nad
efektywnością gospodarowania środkami publicznymi we wspólnotach.
Pracownicy spółki
uczestniczyli w rocznych zebraniach sprawozdawczych wspólnot
mieszkaniowych za rok 2011, dokonywali oceny pracy zarządu i/lub zarządcy oraz
podejmowali w imieniu Gminy Wrocław uchwały, w szczególności dotyczące udzielenia
absolutorium za 2011 r. i przyjęcia planu gospodarczego na rok 2012.
Na bazie otrzymanych sprawozdań oraz dokumentów z zebrań ustalono, że w roku 2012
odbyło się 1 579 zebrań wspólnot mieszkaniowych, na których przyjęto plany
gospodarczo – finansowe na 2012 r. W 1 525 wspólnotach udzielono zarządowi i/lub
zarządcy absolutorium, podjęto ogółem 6 244 uchwał.

REJON

C
D
E
J
K
L

ILOŚĆ
WSPÓLNOT

334
238
245
197
131
140

ILOŚĆ
ODBYTYCH
ZEBRAŃ

307
239
240
197
128
140

PRZYJECIE
PLANU
2012

PRZYJĘCIE
SPRAWOZDANIA

UDZIELENIE
ABSOLUTORIUM

270
235
243
191
128
140

270
235
243
191
128
140

270
235
243
191
128
140
666

OGÓLNA ILOŚĆ
GŁOSOWANYCH
UCHWAŁ

1 228
936
948
788
512
560

M
N
razem

155
173
1 613

154
174
1 579

152
166
1 525

152
166
1 525

152
166
1 525

608
664
6 244

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków na zapłatę zaliczek z tytułu utrzymania
nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych w udziale przypadającym
na Gminę Wrocław w 2012 r.
RODZAJ WYDATKU

Zarządzanie (wynagrodzenie dla
zarządców)
Eksploatacja
Konserwacje
Fundusz remontowy

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

WYKONANIE PLANU
[W ZŁ]

700.70005.JUN001
4300.999 DNR/B/01
700.70005.JUN001
4300.999 DNR/B/01
700.70005.JUN001
4270.002 DNR/B/01
700.70005.JUN001
4270.001 DNR/REM/07

RAZEM:

3 777 424,14
4 648 839,11
1 666 274,21
3 414 754,59
13 507 292,05

W większości przypadków przyjęto sposób naliczania zaliczek według powierzchni
użytkowej lokali, wyłączając rozliczenie według udziału w nieruchomości wspólnej.
Średnia stawka zaliczki wnoszonej przez Gminę na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomością wspólną dla poszczególnych rejonów wynosiła:
- Rejon C 1,73 zł/m²,
- Rejon L 1,56 zł/m²,
- Rejon D 1,53 zł/m²,
- Rejon E 1,55 zł/m²,
- Rejon J 2,05 zł/m²,
- Rejon K 1,78 zł/m²,
- Rejon M 1,61 zł/m²,
- Rejon N 1,50 zł/m².
W roku 2012 kontynuowano:
•
działania w celu uregulowania stanu prawnego adaptacji strychów w budynkach
wspólnot mieszkaniowych w rejonach zarządzanych przez Spółkę,
•
prace związane z wyjaśnieniem sald wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych,
na podstawie których nastąpił częściowy zwrot nadpłat na konto Gminy Wrocław,
•
realizację wniosków o dzierżawę terenu, złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe.
W roku 2012 podjęto działania w kierunku ujednolicenia bazy zasobów
przez zarządców nieruchomości oraz przez spółkę.

prowadzonych

REMONTY I INWESTYCJE
REMONTY ZZK
Z przyznanych środków w wysokości 15 566 415 zł na realizację remontów dotyczących
budynków będących w zasobie komunalnym jak i wspólnot mieszkaniowych w 2012 r.
zrealizowano kwotę 15 556 508,22 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano
następujące zadania:
•
remonty zasobu mieszkaniowego – 9 558 599,26 zł,
•
wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 5 997 908,96 zł.
W 2012 r. zostały zrealizowane wydatki na wykonanie remontów w częściach wspólnych
budynków wspólnotowych i w zasobach 100% gminnych w łącznej kwocie –
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9 558 599,26
zł.
Zrealizowane
dotychczas
zadania
w
ramach
remontów
ogólnobudowlanych dotyczyły najpilniejszych potrzeb remontowych, wynikających m.in.
z wcześniejszych ocen stanu technicznego budynków i lokali należących w 100% do
Gminy Wrocław, jak również remontów w częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych.
Głównym celem ich wykonania było zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa
i poprawy warunków bytowych mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności
realizowano prace związane z remontem dachów budynków oraz modernizacją instalacji
sanitarnych i elektrycznych.
W ramach programu ZZK/REM/12 wykonano
ZAKRES RZECZOWY

Remonty w zasobach 100 % gminnych

ILOŚĆ ZADAŃ

27

Remonty w częściach wspólnych budynków

913

Remonty w częściach wspólnych zapłacone z funduszu remontowego

480

Dokumentacje i ich aktualizacje

3

Opinie kominiarskie

97

RAZEM

1 520

W ramach posiadanych środków w roku 2012 wymieniono również stolarkę okienną w
12 lokalach romskich (na podstawie Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 4596/12 z
dnia 18 maja 2012 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/417/11 z dnia 29
grudnia 2011r.).
Wymieniono stolarkę okienną w budynkach przy ulicy:
•
Hallera 156/4,
•
Włodkowica 31/3,
•
Orzeszkowej 45/9,
•
Roosevelta 5/6,
•
Poboznego25/4C,
•
Kniaziewicza 15A/11,
•
Rydygiera 56/6,
•
Ks. Witolda 82/11,
•
Poniatowskiego 1/3,
•
Żeromskiego 82/11,
•
Jedności Narodowej 153A/27,
•
Żeromskiego 3/29.
Na ten cel wydano łącznie 59 998 zł, z czego 46 415 zł to kwota przyznana dodatkowo
na realizację powyższego zadania, pozostałe 13 583 zł pochodziły ze środków
przyznanych na remonty zasobu mieszkaniowego.
W ramach środków pozyskanych od Miejskiego Konserwatora Zabytków w programie
INW/133 (Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych) Zarząd
Zasobu Komunalnego dokonał zapłaty za zadania wspólnot mieszkaniowych
z dofinansowaniem prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
w kamienicach wpisanych do rejestru zabytków położonych we Wrocławiu.
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Adres

Zakres rzeczowy

Łaciarska 34

Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont
klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej i p-poż

Bernardyńska 5

Remont dachu

Inwestycje realizowane w ramach WPI
W roku 2012 kontynuowano czynności mające na celu poprawy funkcjonalności,
bezpieczeństwa i wyglądu budynków oraz mieszkań zasobu komunalnego. Zakres tych
prac remontowych był realizowany szczególnie w ramach „Programu rewitalizacji
wrocławskich kamienic” i obejmował:
•
remont więźby dachowej wraz z pokryciem dachu,
•
remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej,
•
remont piwnic z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian,
•
remont instalacji sanitarnych i elektrycznych,
•
remont klatki schodowej wraz z wymianą i ujednoliceniem drzwi zewnętrznych,
•
zmianę systemu ogrzewania, tam gdzie pozwalają na to warunki techniczne,
•
likwidację istniejących, wspólnych sanitariatów znajdujących się poza lokalami
mieszkalnymi w miarę możliwości technicznych i wykonanie ich w obrębie lokali
mieszkalnych (częściowa naprawa stropów – w razie konieczności).
Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012 r. - KLASYFIKACJA 700.70005
PROGRAM
BUDŻETOWY

WPI/061
WPI/247

OPIS

KWOTA

Program przebudowy gminnego zasobu
mieszkaniowego - WPI
Program rewitalizacji wrocławskich kamienic WPI

RAZEM

1 329 338,47
13 497 194,62
14 826 533,09

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012 r. - KLASYFIKACJA 700.70095
PROGRAM
BUDŻETOWY

WPI/074

OPIS

KWOTA

Program Zagospodarowania Wnętrz
Międzyblokowych

RAZEM

1 755 790,67
1 755 790,67

Na zadanie inwestycyjne WPI/060 „Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a
i 21” na rok 2012 Zarząd Zasobu Komunalnego otrzymał kwotę 95 079 zł.
Środki te przeznaczone były na prace projektowe dotyczące remontu budynku
użytkowego położonego przy ul. Sołtysowickiej 19 a i jego przystosowanie dla potrzeb
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z wykonaniem elementów infrastruktury
technicznej.
Trudności w uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na przebudowę budynku przy
ul. Sołtysowickiej 19a, brak w przedmiotowym rejonie sieci uzbrojenia podziemnego
należącej do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego oraz trudności w rozmowach
z Właścicielami sąsiednich nieruchomości w celu jej wybudowania, spowodowały
opóźnienie terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Projektowana nadbudowa budynku oraz zbyt mała odległość budynku od granic posesji,
wymusiła natomiast konieczność uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę
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o dodatkowe ekspertyzy w zakresie ppoż. oraz uzyskania odstępstwa od przepisów
od Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Wszystko to przedłużyło procedurę uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz
zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wszczęcia procedury przetargowej
w celu wybrania Wykonawcy planowanego remontu.
W związku z powyższym Zarząd Zasobu Komunalnego zgodnie z Uchwałą
nr XXXVI/809/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. przesunął środki
finansowe w łącznej kwocie 88 401 zł na rok 2013, jako środki niewygasające z upływem
roku budżetowego 2012.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - WPI
W ramach zadań inwestycyjnych WPI z Programu przebudowy gminnego zasobu
mieszkaniowego zrealizowano następujące prace (zadanie WPI/061):
ILOŚĆ ADRESÓW
GMINNYCH –
REALIZACJA 2012

ZAKRES RZECZOWY

Remonty
Remonty
Remonty
Remonty
Remonty
Remonty

dachów
klatek schodowych
i wymiana instalacji elektrycznych
lub wymiana instalacji sanitarnych
ogólnobudowlane
lokali socjalnych i zamiennych

2
1
3
7
5
14

RAZEM

32

LOKALE SOCJALNE I ZAMIENNE
W ramach programu WPI/061 zrealizowano łącznie remonty 5 lokali socjalnych oraz
9 lokali zamiennych. Z pozostałych pozycji finansowych wykonano: 16 lokali socjalnych
i 37 lokali zamiennych.
Łącznie w 2012 r. przeprowadzono remont w 21 lokalach socjalnych i 46 lokalach
zamiennych.
Strukturę ilości zrealizowanych remontów lokali przedstawia poniższa tabela
LP.

1
2

ŚRODKI BUDŻETOWE

RODZAJ LOKALU
DO MODERNIZACJI

Program Przebudowy Gminnego Zasobu lokale socjalne
Mieszkaniowego - w ramach WPI/061
lokale zamienne

Razem
3
4

Remonty ogólnobudowlane – w ramach
ZZK/REM/12

lokale socjalne
lokale zamienne

Razem
5
6

Program rewitalizacji wrocławskich
kamienic – w ramach WPI/247

ILOŚĆ LOKALI OBJĘTYCH
PROGRAMEM
MODERNIZACJI
WG PLANU 2012 r.

50

5

40

9

90

14

plan bez podziału na
zadania
plan bez podziału na
zadania

16

0

lokale socjalne
lokale zamienne

Razem
Ogółem

670

WYKONANIE
(ILOŚĆ LOKALI)

plan bez podziału na
zadania
plan bez podziału na
zadania

35
51
0
2

0

2

90
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ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZ MIĘDZYBLOKOWYCH (WPI/074)
W 2012 r. zostały zrealizowane wydatki na kompleksowe zagospodarowania wnętrz
międzyblokowych w łącznej kwocie – 1 755 790,67 zł.
ADRES (ULICA, ALEJA, PLAC)

NR BUDYNKU (DZIAŁKI)

OPIS ROBÓT

Jagiellończyka Chrobrego
Wincentego Trzebnicka

dz.130\9

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego

Cinciały Miarki Damrota
Wyszyńskiego

dz. 96\12

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego

Daszyńskiego Żeromskiego
Jedności Damrota Miarki
Ignuta

Zagospodarowania wnętrza podwórzowego
- roboty uzupełniające + pielęgnacja zieleni
Montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia
oraz wymiana części nawierzchni

115-119 i
135-139

Paulińska Rydygiera
Jagiellończyka Chrobrego

dz. 65\17, 64\2
AM 18

Remont muru ogrodzeniowego
malowanie, nasadzenie zieleni

Komuny Paryskiej Prądzyńskiego
Kościuszki Pułaskiego

dz. 65\61

Zjazd na działkę 65\61 AM-9

Dubois Kurkowa Otwarta
Pomorska

dz. 58\25

PBW + zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego + nadzór

Kościuszki Kołłątaja Podwale
Dworcowa

dz. 6\44/AM-36

PBW na zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego

Kniaziewicza Dąbrowskiego
Komuny Paryskiej Pułaskiego

dz.
35,28\4,37\13/AM-8

PBW na zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego

Oleśnicka Jedności Kluczborska
Żeromskiego

dz. 84\32/AM-13

PBW zagospodarowania wnętrza
podwórzowego

Hallera Krakusa Wandy
Powstańców Śl

dz. 100\4/AM 34

PBW na zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego

Szybowcowa Bajana Lotnicza
Drzewieckiego

Nożownicza Szewska Nankiera pl
Łaciarska
Wita Stwosza Szewska Kotlarska
Krowia
Kotlarska Kuźnicza Nożownicza
Szewska
Rynek Odrzańska Igielna
Kuźnicza
Kotlarska Szewska Nożownicza
Łaciarska
Kotlarska Więzienna Nożownicza
Kuźnicza
Igielna Więzienna Kotlarska
Kuźnicza
Kazimierza Świdnicka Oławska
Szewska

tynk,

PBW na zagospodarowanie terenu placu
miejskiego

Hauke Bosaka Krasińskiego
Traugutta Pułaskiego
Ignuta

-

101-139

dz. 27\23

PBW na zagospodarowanie wnętrza +
nadzór autorski

dz. 4\2,18\1,18\2,
19\1,20\3,21\3

PBW na montaż urządzeń zabawowych +
nadzór autorski

PBW na zagospodarowanie terenu wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
zieleni + nadzór
PBW na zagospodarowanie terenu dz. 81/14 AM 26
wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
zieleni + nadzór
PBW na zagospodarowanie terenu dz. 52\21,52\22;
wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
52\26 AM 26
zieleni + nadzór
PBW na zagospodarowanie terenu dz. 84\22 AM 26
wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
zieleni + nadzór
PBW na zagospodarowanie terenu dz. 60\15;21\22 AM
wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
26
zieleni + nadzór
PBW na zagospodarowanie terenu dz. 43\6, 44 AM 26
wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
zieleni + nadzór
PBW na zagospodarowanie terenu dz. 71\17 AM 26
wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
zieleni + nadzór
PBW na zagospodarowanie terenu dz. 27\37 AM 37
wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
zieleni + nadzór
dz. 55\5 AM 26
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Kazimierza Świdnicka Oławska
Szewska

dz. 27\33 AM 37

PBW na zagospodarowanie terenu wymiana nawierzchni oraz nasadzenie
zieleni + nadzór

Piłsudskiego Świdnicka Kościuszki
Stawowa

dz. 21, 22\7, 23\2

PBW stałej organizacji ruchu i stref
zamieszkania

Zachodnia Inowrocławska Długa
Rybacka

dz. 16/24,14/7

Pielęgnacja zieleni

Krucza Grochowa Gajowicka
Żelazna Hirszfelda

dz. 38\10

Pielęgnacja zieleni

Kolejowa Lelewela Piłsudskiego

dz. 14\11

Pielęgnacja zieleni

Rydygiera Brodatego Macieja Św.
Pl. Łokietka

dz. 58\13

Pielęgnacja zieleni

Hirszfelda Pl. Zaporoska
Szczęśliwa Zielińskiego

dz. 7\2

Pielęgnacja zieleni

Ładna Grunwaldzka Reja

dz. 81\26

Pielęgnacja zieleni

Komuny Pułaskiego Traugutta
Miernicza

dz. 8\6,11

Pielęgnacja zieleni

Włodkowica Antoniego Krupnicza

dz. 39\58

Pielęgnacja zieleni

Krzywoustego
Komuny Pułaskiego Traugutta
Miernicza

Badania archeologiczne

304-312
dz. 8\6,11

Podwórka dotowane RPO

Ratownicze prace archeologiczne (nadzór +
dokumentacja)
Nadzór inwestorski

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA WNĘTRZ PODWÓRZOWYCH W RAMACH
REGIONALNEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
DLA
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
W 2012 r. Zarząd Zasobu Komunalnego realizował 6 zadań dotyczących
zagospodarowania wnętrz międzyblokowych w rejonie Nadodrza. Zadanie te w 70%
dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, a w 30% ze środków własnych. W latach
2013–2017 prowadzona będzie pielęgnacja zieleni na zagospodarowanych obszarach.
Poniżej zestawiono realizację poszczególnych zadań w roku 2012
REWITALIZACJA OBSZARU WSPARCIA - PRZEDMIEŚCIE ODRZAŃSKIE

Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową
rewitalizację budynku przy ul. Roosevelta 5a na cele kulturalne wraz
z remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Słowiańska,
Roosevelta, Jedności Narodowej
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową
rewitalizacje wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Jagiellończyka,
Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową
rewitalizacje wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Paulińska, św.
Macieja, Henryka Brodatego, Rydygiera
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową
rewitalizacje wnętrza podwórzowego w obrębie ulic pl. Staszica,
Chrobrego, św. Wincentego
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową
rewitalizację budynku przy ul. Jagiellończyka 10a na cele kulturalne
wraz z remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulic św.
Wincentego, Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera
Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową
rewitalizację wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Rydygiera,
Bolesława Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska
RAZEM

PROGRAM
BUDŻETOWY

WYKONANIE

WPI/220

1 427 953,60

WPI/221

1 908 579,91

WPI/223

1 503 419,70

WPI/224

1 135 963,91

WPI/229

3 430 735,46

WPI/230

985 747,04
10 392 399,62
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W przypadku zadania WPI/229 pn. „Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez
kompleksową rewitalizację budynku przy ul. Jagiellończyka 10a na cele kulturalne wraz z
remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulic św. Wincentego, Chrobrego,
Jagiellończyka, Rydygiera” środki finansowe zostały częściowo przesunięte do budżetu
roku 2013, gdyż w trakcie robot zaistniała konieczność wykonania niemożliwych do
przewidzenia wcześniej prac dodatkowych, których realizacja opóźniła kontynuowanie
zadania. Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, że w złym stanem
technicznym pozostają konstrukcje budynków przy ul. Jagiellończyka 10A i Jagiellończyka
10C (m.in. dachy i stropy). Jeszcze w roku 2012 niezbędnie było wykonanie prac
zabezpieczających przed zawaleniem, jak również prac rozbiórkowych i demontażowych
mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia przyszłych robót
budowlanych.
W roku 2012 w ramach Programu Rewitalizacji Nadodrza wykonano poniższe
zadania:
•
w ramach programu WPI/220 (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050+005) – Remont murów
ogrodzeniowych stanowiących własność Gminy Wrocław, znajdujących się na granicy
gruntów, będących w zarządzie Gimnazjum nr 8 oraz Zarządu Zasobu Komunalnego,
dz. 10 i 6/8 AM13 obręb pl. Grunwaldzki (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta
nr 5941/12 z dnia 26 października 2012 r. Zadanie zostało częściowo zrealizowane
w roku 2012, a poniesiony koszt inwestycji wyniósł 47 574,97 zł,
•
w ramach programu WPI/229 (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050+005) - Wymiana
konstrukcji stropodachu w budynku przy ul. Jagiellończyka 10A oraz wykonanie
kotłowni gazowej i instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Jagiellończyka 10D. Na
ten cel wydano 118 320 zł.
ROZBIÓRKI I ZABEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI
W ramach tego zadania zostały przeprowadzone pilne roboty rozbiórkowe obiektów
będących w zasobie gminnym, których zły stan techniczny stwarzał zagrożenie
bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich otoczeniu, a także negatywnie wpływał na
wizerunek miasta. Ze względu na bardzo wysoki stopień ich zużycia, mieszczący się
przeważnie w granicach 75-90%, nie zakwalifikowano ich do kosztownego, kapitalnego
remontu.
Ostatecznie wyburzono 155 obiektów zakwalifikowanych do rozbiórki z podziałem na
obiekty mieszkalne i niemieszkalne (garaży, budynków i komórek gospodarczych),
w tym:
•
budynki mieszkalne - 2 szt.,
•
budynki niemieszkalne (budynki lokali użytkowych) - 16 szt.,
•
budynki gospodarcze - 24 szt.,
•
obiekty niemieszkalne (garaże) - 47 szt.,
•
komórki gospodarcze - 28 szt.,
•
obiekty niemieszkalne (inne) - 38 szt.
Poniżej tabela zawiera informacje związane z wykonaniem zrealizowanych zadań w zakresie
rozbiórek, remontów i inwestycji
ZAKRES RZECZOWY

ILOŚĆ ADRESÓW
GMINNYCH –
REALIZACJA 2012

ILOŚĆ ADRESÓW
WSPÓLNOT –
REALIZACJA 2012

SUMA
ADRESÓW

KWOTA
WYKONANIA
ROBÓT W ZŁ

Rozbiórki
50

0

50

919 014,40

- projekty i nadzory

25

0

25

54 915,06

Ogółem - Rozbiórki

75

0

75

973 929,46

0

42

42

178 398,92

- wykonawstwo

zadań (155 obiektów)

Dokumentacje
Inwentaryzacje budowlane

673

Projekty

26

42

68

376 335,28

Ekspertyzy

10

2

12

79 156,27

Świadectwa charakterystyki
energetycznej

701

0

701

96 912,99

Nadzór autorski

3

0

3

OGÓŁEM - DOKUMENTACJE

740

86

826

6 457,50
737 260,96

Inwestycje WPI, w tym:
Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego
- remonty

32

0

32

1 329 338,47

OGÓŁEM - PROGRAM PRZEBUDOWY
GMINNEGO ZASOBU
MIESZKANIOWEGO

32

0

32

1 329 338,47

Program Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic - zadania zakończone w 2012 r.
- ilość zadań

63

9

72

12 418 585,57

- projekty i nadzory

16

0

16

226 962,00

Program Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic - zadania w trakcie realizacji w tym:
- ilość zadań

3

0

3

841 069,05

- projekty

1

0

1

10 578,00

OGÓŁEM - PROGRAM REWITALIZACJI
WROCŁAWSKICH KAMIENIC

83

9

92

13 497 194,62

Program Zagospodarowania Wnętrz Międzyblokowych - zadania zakończone w 2012 r.
- wykonawstwo

5

0

5

536 127,52

- projekty i nadzory

13

0

13

154 489,74

- pielęgnacje

8

0

8

110 519,82

Program Zagospodarowania Wnętrz Międzyblokowych - zadania w trakcie realizacji w tym:
- wykonawstwo

3

0

3

706 472,63

- projekty i nadzory

11

0

11

201 254,30

- pielęgnacje

2

0

2

OGÓŁEM - PROGRAM
ZAGOSPODAROWANIA WNĘTRZ
MIĘDZYBLOKOWYCH

42

0

42

28614,74
1 775 790,67

REMONTY I INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
SP. Z O.O.
Plan finansowo – rzeczowy remontów na rok 2012 uwzględniał zgłoszone przez
Wspólnoty Mieszkaniowe potrzeby w zakresie sfinansowania remontów nieruchomości
wspólnych, których Gmina Wrocław jest współwłaścicielem, wpłaty na wyodrębniony
fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, środki przeznaczone na remonty
ogólnobudowlane oraz remonty pustostanów lokali mieszkalnych.
W ramach zaplanowanych wydatków z tytułu remontów nieruchomości w 2012 r. nie
uwzględnione zostały wszystkie najpilniejsze potrzeby remontowe, wynikające z oceny
stanu technicznego budynków i lokali należących w 100 % do Gminy Wrocław.
Ze środków zaplanowanych przez Gminę Wrocław w budżecie na 2012 r. w wysokości
9 403 340,00 zł na realizację remontów, wykorzystano 8 756 355,26 zł, co stanowi
realizację planu na poziomie 93,12% w tym:
3 414 754,59 zł wpłacono na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot
mieszkaniowych,
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-

4 429 293,98 zł sfinansowano remonty części wspólnych w budynkach wspólnot
Mieszkaniowych,
609 194,85 zł przeznaczono na remonty ogólnobudowlane,
303 111,84 zł wydatkowano na remonty pustostanów lokali mieszkalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI/061)
realizowane były zadania ujęte w ramach „Programu przebudowy gminnego zasobu
mieszkaniowego”. W ramach tej pozycji wykonane zostały roboty budowlane i prace
projektowe związane z modernizacją gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym lokali
mieszkalnych, wymianę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz wymiana
WLZ i ADM w budynkach wskazanych na podstawie oceny stanu technicznego budynków
należących w 100% do Gminy Wrocław.
ZAKRES RZECZOWY

ILOŚĆ ADRESÓW GMINNYCH

Remont pustostanów

16

Wykonanie ekspertyz

3

Wykonanie projektów

10

Wymiana inst c.o. w w lokalach gminnych w budynku

1

Wymiana WLZ, ADM w budynkach

3

Zapewnienie dostawy wody

1

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych

5

Wymiana pieców akumulacyjnych

4

Spółka występując w imieniu Gminy Wrocław w ramach Programu przebudowy gminnego
zasobu mieszkaniowego zawarła 25 umów z wykonawcami na realizację ww. prac
remontowych i modernizacyjnych w 2012 r.
W ramach wydatków inwestycyjnych Remontów pustostanów lokali mieszkalnych
(DNR/REM/10) wykonane zostały roboty remontowe gminnych lokali mieszkalnych.
ZAKRES RZECZOWY

ILOŚĆ ADRESÓW GMINNYCH

Remont pustostanów

17

Spółka występując w imieniu Gminy Wrocław w ramach Programu remontu pustostanów
zawarła 4 umowy z wykonawcami na realizację ww. prac remontowych
i modernizacyjnych w 2012 r.
W ramach wydatków inwestycyjnych Remontów ogólnobudowlanych (DNR/REM/09)
wykonane zostały roboty budowlane i prace projektowe związane z modernizacją
gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym wymiana stolarki okiennej, budowa pieców
kaflowych remont dachu, wykonanie ekspertyz oraz wymiana WLZ i ADM w budynkach
wskazanych na podstawie oceny stanu technicznego budynków należących w 100% do
Gminy Wrocław.
ZAKRES RZECZOWY

ILOŚĆ ADRESÓW GMINNYCH

Wymiana stolarki okiennej

420 m²

Budowa pieców kaflowych

64,23 m3

Remont dachu

1

Wykonanie ekspertyz

3

Wymiana WLZ i ADM

4
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Spółka występując w imieniu Gminy Wrocław w ramach Programu remontów
ogólnobudowlanych zawarła 7 umów z wykonawcami na realizację ww. prac
remontowych i modernizacyjnych w 2012 r.
WINDYKACJA I UMARZANIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NAJMU LOKALI
KOMUNALNYCH
DZIAŁANIA WINDYKACYJNE I UMORZENIA PODJĘTE PRZEZ ZZK
W ramach działań windykacyjnych w 2012 r. w zakresie odzyskiwania należności Gminy
Wrocław z tytułu najmu lokali mieszkalnych prowadzono czynności obejmujące m.in.:
•
wysyłanie wezwań do zapłaty z rygorem:
- wpisania do Krajowego Rejestru Długów (KRD),
- skierowania spraw do sądu,
- wypowiedzenia umów najmu,
•
wysyłanie powiadomień o wysokości zaległości,
•
kierowanie spraw do sądu - długotrwały proces odzyskania należności, Kierowanie
wniosków o wszczęcie egzekucji (egzekucja komornicza) - odzyskanie należności
rozłożone w czasie,
współpraca z organami egzekucyjnymi,
•
•
bieżące monitorowanie wysokości zadłużenia najemców z tytułu najmu lokali
mieszkalnych w ramach działalności ZZK jak i przez firmy zewnętrzne,
•
realizacja wniosków o umorzenie należności lub udzielenie ulg w spłacie zadłużenia
zgodnie z Uchwałą XLVII/1415/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie
Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego
uprawnionych.
Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań wobec osób trwale zalegających
z opłatami z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych kontynuowano współpracę
z wyspecjalizowanymi firmami windykacyjnymi, m.in.:
•
z firmą Complex Credit Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która prowadziła
windykację terenową wobec najtrudniejszych dłużników trwale zalegających
z opłatami z tytułu korzystania z lokali. Windykacja ta polegała na bezpośrednim
kontakcie windykatora z dłużnikiem, w wyniku którego dochodziło do przekonania
dłużnika, że należności Gminy należy spłacać, gdyż w przeciwnym wypadku
zastosowane zostaną sankcje łącznie z egzekucją z lokalu,
•
z Kancelarią Prawniczą „Pactum” w zakresie windykacji sądowej i egzekucyjnej.
W efekcie realizacji umowy skierowano do sądu 84 pozwów o zapłatę należności
związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych na kwotę 2 856 994,88 zł oraz
73 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej na kwotę 1 591 267,52 zł.,
•
z firmą Transcom Worldwide CMS Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na
monitoring bieżących należności, który polega na wysyłaniu do dłużników sms-ów
głosowych lub monitu listowego z informacją o braku dokonania wpłaty bieżących
należności. W wyniku tych działań zostało wystosowanych 18 986 pisemnych
powiadomień oraz 7 023 sms-ów głosowych, co przyczyniło się do zwiększenia wpłat
przez osoby, które często zapominają o dokonaniu bieżącej wpłaty,
•
z Kancelarią Prawną „Rudy Consulting & Elżbieta Ćwikła” Sp. k. w zakresie
ponownego kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego, tzn. gdzie
dotychczasowa egzekucja okazała się nieskuteczna, a na przestrzeni czasu sytuacja
dłużnika mogła ulec zmianie, stąd ponownie występuje się o egzekucje należności,
•
z firmą EOS KSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie kierowania
spraw na drogę postępowania egzekucyjnego i sądowego. W efekcie realizacji umowy
skierowano do sądu 530 pozwów o zapłatę należności związanych z zajmowaniem
lokali mieszkalnych na kwotę 17 353 708,10 zł oraz 312 wniosków o wszczęcie
egzekucji komorniczej na kwotę 11 911 619,84 zł.
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W 2012 r. skierowano do sądu 216 spraw na łączną kwotę wartości przedmiotu sporu
2 903 736,52zł dotyczących zaległości w opłatach za wynajem lokali mieszkalnych, 39
spraw zakończono prawomocnymi orzeczeniami sądowymi na łączną kwotę 411 616,39zł
dochodzonych należności.
W 2012 r. wykonywano również przedsądowe czynności windykacyjne wobec dłużników
Gminy poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Do niesolidnych najemców lokali
mieszkalnych wysłano 21 229 wezwań do uregulowania należności na łączną kwotę
283 882 552,76 zł.
SPRAWY DOTYCZĄCE UMARZANIA I ROZKŁADANIA
SPRAWY ZAKOŃCZONE PODPISANIEM POROZUMIENIA

NA

RATY

W

TYM

W wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych, część najemców zalegających
z opłatami złożyła wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zaległości poprzez umorzenie
zaległości lub też rozłożenie ich spłaty na raty. Rozpatrywanie tych wniosków i udzielanie
ulg jest czynnością pracochłonną i wydłuża procedurę odzyskiwania należności Gminy.
Wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych
rozpatrywane są w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia: nr XLVII/1415/10
z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz
wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
Ponadto na podstawie Zarządzenia nr 1123/11 Prezydenta Wrocławia dnia 28 kwietnia
2011 r. w sprawie umorzenia należności czynszowych, odszkodowań za zajmowanie
lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych
osobom korzystającym z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na wniosek
dłużników spełniających łącznie kryteria określone w § 4 niniejszego zarządzenia
udzielone zostały ulgi w postaci umorzenia 70% zadłużenia pod warunkiem spłaty w 12
ratach pozostałej części zaległości, tj. 30% oraz bieżącego wnoszenia opłat za
korzystanie z lokalu przez okres 24 miesięcy od daty podpisania stosownego
porozumienia.
LOKALE MIESZKALNE
W oparciu o przepisy ww. Uchwały w roku 2012 wpłynęła następująca ilość wniosków:
•

złożono 1 341 wniosków o umorzenie lub udzielenie innej ulgi, podjęto 1 213
rozstrzygnięć, w efekcie zawarto 646 porozumień. Różnica pomiędzy ilością
rozstrzygnięć i porozumień wynika najczęściej z braku zaakceptowania przez
mieszkańców przyznanej ulgi lub jest efektem samej formy rozstrzygnięcia (np.
umorzenie pod warunkiem zamiany lokalu w ciągu 3 miesięcy; rozstrzygnięcie
negatywne).
Tabela przedstawiająca strukturę zawartych porozumień

Porozumienia zawarte w 2012 r.
Razem

Ilość zawartych porozumień
646

- Umorzenia warunkowe

362

- Rozłożenie na raty, w tym ilość rat:

284

3 - 12

32
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13 - 24

37

25 - 36

48

37 - 48

54

49 - 63

112

>64

1

W 2012 r. podjęto 6 decyzji o umorzeniu zadłużenia z urzędu w lokalach mieszkalnych na
łączną kwotę 34 928,89 zł.
W oparciu o ww. Zarządzenie:
•
•

wpłynęło 163 wniosków,
podjęto 314 rozstrzygnięć, w efekcie zawarto 132 porozumień.

Na ilość rozpatrywanych wniosków wpływ miał również fakt, że każdy wniosek najemcy
musi zostać poprzedzony analizą kartoteki finansowej za okres kilku lat wstecz,
dokonaniem niezbędnych korekt oraz naliczeniem należnych Gminie odsetek, co znacznie
wydłuża czas rozpatrywania tych spraw.
W 2012 r. w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVII/1415/10
z dnia 18 marca 2010 r. w zakresie lokali mieszkalnych zawarto 646 porozumień
w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Gminy co zostało przedstawione
w powyższej tabeli.
Udzielanie ulg w spłacie należności Gminy Wrocław na podstawie ww. Uchwały związane
było ze spełnieniem przez wnioskodawców, znajdujących się w trudnej sytuacji
majątkowej, określonych w niej przesłanek, tj. brakiem możliwości uiszczania należności
ze względu na wysokość osiąganych dochodów oraz zagrożeniem, w przypadku spłaty,
dla egzystencji dłużnika i osób będących
na jego utrzymaniu. Wystąpiły również
przypadki umorzenia z urzędu na podstawie § 4, tj. dłużnik zmarł nie pozostawiając
spadkobierców lub w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
nie uzyska się dochodzonej kwoty, a koszty dochodzenia tej należności mogą być wyższe
niż uzyskana kwota, również postępowanie egzekucyjne może okazać się bezskuteczne.
W toku rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi szczegółowo zbadano sytuację
materialną dłużników, potwierdzając ją oświadczeniami o stanie majątkowym
wnioskodawców oraz wywiadami środowiskowymi przeprowadzanymi przez pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zebrane w toku postępowania dokumenty i dane
podlegały szczegółowej analizie. Procedura rozpatrywania wniosków kończyła się
wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia ulgi.
LOKALE UŻYTKOWE
W 2012 r. w ramach kosztów windykacji poniesiono wydatki na realizację
ramach windykacji lokali użytkowych. Zadania, które realizowano to:
•

zadań w

monitorowanie wysokości zadłużenia najemców z tytułu najmu lokali użytkowych
i innych należności związanych z zakresem działania Zarządu oraz podejmowanie
czynności związanych z windykacją tych należności poprzez:
obsługę i aktualizację informatycznego systemu do windykacji,
prowadzenie rejestru dłużników,
wysyłanie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie korespondencji z dłużnikami,
przygotowywanie pozwów w sprawach o zapłatę,
składanie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz współpracę z organami
egzekucyjnymi,
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•
•

opracowywanie procedur windykacji przedsądowej, sądowej i ich realizację,
opracowywanie procedur zabezpieczeń umów najmu LU,
współpracę z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi i biurami informacji
gospodarczej w zakresie rejestrów dłużników,
zgłaszanie wierzytelności,
rozliczanie finansowe dochodów i wydatków związanych z postępowaniami
przedsądowymi, sądowymi i egzekucyjnymi,
prowadzenie sprawozdawczości z działalności windykacyjnej.

W związku z prowadzeniem działań windykacyjnych w 2012 r. poniesione wydatki
tytułem kosztów windykacji oraz kosztów postępowań sądowych zostały wykonane
całkowicie zgodnie z założonym planem.
W celu odzyskania zaległych należności Gminy Wrocław z tytułu najmu substancji
lokalowej w 2012 r. wniesiono do sądu 113 pozwów o zapłatę należności na kwotę
2 977 044,53 zł oraz skierowała 111 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej
na kwotę 3 362 597,65 zł
W 2012 r. wykonywano przedsądowe czynności windykacyjne wobec dłużników Gminy
Wrocław poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. W związku z czym wysłano 1 827
wezwań do zapłaty na łączną kwotę 32 174 812,92 zł. Tylko w wyniku tych działań
odzyskano kwotę 1 108 854,71 zł.
W przypadku części dłużników, którzy nie dokonali spłaty zadłużenia i otrzymali
wezwanie z rygorem wypowiedzenia umowy najmu, ich dokumentacja została przekazana
do działu merytorycznego, celem podjęcia działań zmierzających do bezzwłocznego
wypowiedzenia umowy najmu. W 2012 r. przygotowano 78 takich wniosków.
Ponadto kontynuowano współpracę z Krajowym Rejestrem Długów S.A. W ramach tych
działań na bieżąco monitorowano stan zaległości 122 dłużników lokali użytkowych
wpisanych do KRD, przygotowano nowe wpisy, poprzedzone wezwaniami do zapłaty.
Należy podkreślić, że szczegółowy monitoring spraw jest przeprowadzany co najmniej
raz w miesiącu z uwagi na politykę ZZK dążącą do poprawności i aktualności swoich
danych oraz zagrożenia nałożenia na wierzyciela wysokich grzywien w przypadku
uchybień dotyczących wpisów przekazanych do KRD.
W roku 2012 wystosowano 568 wezwań do zapłaty z rygorem wpisu do KRD na łączną
kwotę 12 790 115,85 zł.
Należy podkreślić, że wpis do KRD pozostaje częstokroć jedynym sposobem na
odzyskanie długu od byłych najemców, co do których prowadzono wiele bezskutecznych
egzekucji komorniczych. W ramach zakresu działań leży również zgłaszania
wierzytelności Gminy Wrocław do syndyka masy upadłości oraz ich monitorowanie.
W wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych, część najemców zalegających
z opłatami złożyła wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zaległości poprzez umorzenie
zaległości lub też rozłożenie ich spłaty na raty. Rozpatrywanie tych wniosków i udzielanie
ulg również jest pracochłonne i wydłuża procedurę odzyskiwania należności Gminy.
Szczególnie skomplikowana jest procedura rozpatrywania wniosków złożonych przez
przedsiębiorców w myśl ustawodawstwa unijnego, ponieważ rozpoznanie sprawy wymaga
częstokroć wiedzy specjalistycznej w dziedzinie analizy finansowej danego
przedsiębiorstwa. Dodatkowo w przypadku ubiegania się o pomoc de minmis, dłużnik
zobowiązany jest do przestawienia szeregu zaświadczeń, oświadczeń oraz dokumentów
świadczących o przejściowych trudnościach finansowych. ZZK w przypadku udzielenia
ulgi przedsiębiorcy wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis wyrażonej
w tzw. EDB.
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Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław, prowadzone jest w oparciu o
poniżej wymienione przepisy:
•
Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania
organu i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 60, poz. 929
ze zm.,
•
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),
•
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
W 2012 r. złożono 74 wnioski o umorzenie i udzielenie ulgi, wydano 29 rozstrzygnięć,
podpisano 16 porozumień na łączną kwotę 93 003,44 zł. (w tym należności nie należące
do Gminy tytułem kosztów zastępstwa procesowego w łącznej wysokości 3 215,48 zł).
W tabeli poniżej przedstawiono strukturę zawartych porozumień
ILOŚĆ ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ

POROZUMIENIA ZAWARTE W 2011R.

Razem

WARTOŚĆ ZALEGŁOŚCI

16

90 411,44 zł

- Umorzenia

4

6 844,10 zł

- Umorzenia częściowe

2

21 898,47 zł

10

61 668,87 zł

3 - 12

4

10 221,17 zł

13 - 24

1

12 842,58 zł

25 - 36

4

31 432,80 zł

48 - 63

1

7 172,32 zł

- Rozłożenie na raty, w tym ilość rat:

Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę na fakt, iż cześć dłużników (przede
wszystkim przedsiębiorców) świadomie rezygnuje z ulgi w formie pomocy publicznej na
rzecz krótkich, deklarowanych ratalnych spłat zadłużenia wraz z ustawowymi odsetkami
lub całkowicie odstępuje z ubiegania się o pomoc. W przypadku tych pierwszych, gdy
pozostaje to w ważnym interesie Gminy, ZZK odstępuje od dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.
DZIAŁANIA
WINDYKACYJNE
WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
Prowadzono działania
użytkowania lokali.

I

windykacyjne

UMORZENIA
wobec

PODJĘTE

dłużników

Gminy

PRZEZ
Wrocław

SPÓŁKĘ
z

tytułu

W wyniku podjętych działań w 2012 r. do najemców oraz osób korzystających
z lokali mieszkalnych i użytkowych wysłano 13 002 zawiadomienia o braku bieżących
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opłat. Wysłano również 14 180 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 244 928 316,56 zł,
w tym:
12 940 wezwań masowych na kwotę 190 501 604,44 zł,
1 240 w sprawach indywidualnych na kwotę 54 426 712,12 zł.
Przygotowano 395 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego
o zapłatę należności na łączną kwotę 12 831 251,07 zł. Do egzekucji skierowano
94 sprawy na łączną kwotę 3 294 115,51 zł.
Przyjęto za priorytet odzyskanie w pierwszej kolejności należności Gminy Wrocław od
dłużników posiadających największe zadłużenia powyżej 20 000 zł dochodzone
1 pozwem. Na podstawie zawartej z Krajowym Rejestrem Długów umowy o współpracy
w zakresie udostępniania informacji gospodarczej z dnia 16 grudnia 2010 r. w 2012 r.
dokonano 129 wpisów do KRD.
Ponadto na bieżąco podejmuje działania zmierzające do wypowiadania umów najmu
najemcom lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, ogródków, którzy zalegają w
opłatach. W 2012 r. wypowiedziano 109 umów najmu. Taka forma prowadzonej
windykacji powoduje zmianę postawy niektórych najemców, którzy odczuwają, że brak
dokonywania opłat nie pozostanie bezkarny, a skutkować może daleko idącymi
konsekwencjami, aż do utraty lokalu włącznie. Część zgłaszających się najemców, którzy
nie reagowali na wcześniejsze wezwania, stojąc w obliczu utraty lokalu podjęła działania
w celu wyeliminowania takiego stanu, czy to poprzez spłatę choć części zaległości, czy
też poprzez złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia. Ponadto takie
działania pozwolą na odzyskanie tych lokali na drodze sądowej w kolejnych latach.
Podejmowane działania zarówno na drodze przedsądowej i sądowej spowodowały, jak
w latach poprzednich, duży odzew ze strony najemców w postaci kwestionowania
wysokości zadłużenia lub kwestionowania istnienia zadłużenia w ogóle. Wiąże się to z
koniecznością analizy zapisów na kartotece finansowej nawet za okres kilku lat wstecz
oraz zweryfikowania z dokumentacją znajdującą się w teczkach eksploatacyjnych, lub
dokumentacją dostarczaną bezpośrednio przez samego najemcę z uwagi na
nieprzekazanie przez byłych zarządców całości dokumentacji. Czynności te są bardzo
czasochłonne i wymagają dużego zaangażowania zarówno ze strony pracowników Spółki
jak i samego zainteresowanego, co znacznie przedłuża czas odzyskania należności.
Powoduje to również sytuację, że windykacja względem tych najemców winna zostać
wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.
Podobnie jak w latach poprzednich podejmowane działania powodowały duży napływ
wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zaległości. W 2012 wpłynęło 871 wniosków
o udzielenie ulgi od najemców lokali mieszkalnych oraz 33 od najemców lokali
użytkowych (w tym garaże i ogródki). Wydano 252 rozstrzygnięcia wobec osób
korzystających z lokali mieszkalnych na łączną kwotę 3 482 838,02 zł oraz
4 rozstrzygnięcia wobec osób korzystających z lokali użytkowych na łączną kwotę
116 158,36 zł (w tym 1 umorzenie z urzędu na kwotę 77 892,17 zł). Rozpatrzono
16 odwołań od decyzji Prezydenta oraz rozpatrzono 13 wniosków o utrzymanie w mocy
zawartych z Gminą porozumień o udzieleniu ulgi. W 173 sprawach osoby korzystające
z lokali mieszkalnych podpisały porozumienia o formie udzielenia ulgi na łączną kwotę
2 405 984,80 zł a w 2 sprawach osoby korzystające z lokali użytkowych na łączną kwotę
24 274,68 zł.
Rodzaje rozstrzygnięć oraz zawartych porozumień z dłużnikami posiadającymi zaległości z tytułu
korzystania z lokali mieszkalnych
ROZSTRZYGNIĘCIA LOKALE
MIESZKALNE

Umorzenie bezwarunkowe
Umorzenie warunkowe
opłaty, zamiana, raty)

(bieżące

ILOŚĆ

KWOTA ZALEGŁOŚCI

54

342 436,71zł

138

2 628 925,58zł
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Raty bezwarunkowe

48

357 012,90zł

Raty warunkowe

11

112 721,98zł

Odmowa ulgi
Łącznie
POROZUMIENIA LOKALE
MIESZKALNE

1

41 740,85zł

252

3 482 838,02 zł

ILOŚĆ

KWOTA ZALEGŁOŚCI

Umorzenie bezwarunkowe

40

249 940,04zł

Umorzenie warunkowe

52

786 588,01zł

Umorzenie pod warunkiem rat

46

1 064 254,76zł

Raty bezwarunkowe

30

243 448,22zł

Raty warunkowe
Łącznie

5

61 753,77zł

173

2 405 984,80zł

W 2012 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 1123/11 w sprawie umorzenia należności
czynszowych, odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych
od właściciela oraz odsetek ustawowych osobom korzystającym z lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy z dnia 28 kwietnia 2011 r. złożono 14 wniosków, 8 spraw
pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne Wydano 16 rozstrzygnięć w tym
w 3 sprawach odmówiono udzielenia ulgi z uwagi na brak przesłanek do udzielenia ulgi
w trybie ww. zarządzenia. W 11 sprawach podpisano porozumienia na łączną kwotę
165 034,24 zł.
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIAŁAŃ W OPARCIU O USTAWĘ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANE PRZEZ ZZK
W 2012 r. przeprowadzono 205 postępowań zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych, w wyniku których zawarł z Wykonawcami 247 umów na roboty budowlane,
usługi i dostawy.
Strukturę przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2012 r.
w 2012 roku prowadzono 205 postępowań
w tym w trybie:
przetargu nieograniczonego

88

licytacja elektroniczna

18

zapytanie o cenę

8

z wolnej reki

91

unieważniono 11 postępowań
w tym w trybie:
przetargu nieograniczonego

9

licytacja elektroniczna

0

zapytanie o cenę

0

z wolnej reki

2

nie zakończono (w trakcie) 13 postępowań
w tym w trybie:
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przetargu nieograniczonego

7

licytacja elektroniczna

2

zapytanie o cenę

0

z wolnej reki

4

zakończono 181 postępowań
w tym w trybie:
przetargu nieograniczonego

72

licytacja elektroniczna

16

zapytanie o cenę

8

z wolnej reki
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REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
W 2012 r. Spółka działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przygotowała 59
postępowań, z których przeprowadziła 52 w oparciu o procedury Prawa Zamówień
Publicznych, dotyczące wyboru wykonawcy zadań, realizowanych w ramach zarządzania
i gospodarowania zasobem komunalnym Miasta.
Strukturę przeprowadzonych w roku 2012 postępowań o udzielenie zamówień publicznych
TRYB PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

ILOŚĆ
POSTĘPOWAŃ

Przeprowadzone postępowania, w tym w trybie:

52

przetarg nieograniczony

43

z wolnej ręki

9

unieważnione postępowania, w tym w trybie:
przetargu nieograniczonego

1

z wolnej ręki
zakończone postępowania, w tym w trybie:

52

przetargu nieograniczonego

43

z wolnej ręki

9

Powyższe postępowania dotyczyły głównie robót budowlanych realizowanych w ramach
planu remontów i inwestycji, przeprowadzanych na zasobie 100% gminnym, usług
dotyczących konserwacji i usuwania awarii oraz usług związanych z eksploatacją
i utrzymaniem terenów zewnętrznych.
Łącznie zostało zawartych 68 umów zgodnie z ustawą PZP, które zostały poprzedzone
sporządzeniem wniosku o wszczęcie postępowania, uzyskaniem zgody na zaciągnięcie
zobowiązania oraz kontrasygnatą projektu umowy. Umowy zawarte zgodnie z ustawą PZP
podlegały kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wrocław.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań
nałożonych na ZZK w zakresie wydatków bieżących obejmuje w rozdziale 70004 przede
wszystkim
wydatki
poniesione
na
utrzymanie
stanowisk
pracy
związanych
z prowadzoną działalnością oraz utrzymanie siedzib (budynków administracyjnych) ZZK.
W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 70005 realizowane były zadania
związane z administrowaniem zasobem Gminy Wrocław oraz z obsługą zadań
remontowych i inwestycyjnych. W zadaniu związanym z administrowaniem zasobem
realizowano wydatki z tytułu: zarządzania, eksploatacji, mediów, utrzymania terenów
zewnętrznych, konserwacji, kosztów rozbiórek i zabezpieczeń nieruchomości oraz
pozostałych wydatków związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym.
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Do Zarządu Zasobu Komunalnego w 2012 r. wpłynęło 48 642 pism oraz wysłano 125 630 pism
Wyszczególnienie

Ilość pism

Pisma ogólne

19 721

Sprawy sądowe

3 162

Uchwały Wspólnot

3 059

Pisma w spr. zebrań wspólnot

1 294

Sprawy finansowe

20 642

RAZEM

47 878

Wysłano:
pisma zwykłe

84 381

Pisma polecone

58 993

RAZEM

143 374

W roku 2012 zrealizowano podjęte w poprzednich latach działania mające na celu:
•
budowanie pozytywnego wizerunku ZZK jako jednostki budżetowej gminy
realizującej zadania w zakresie gospodarki komunalnej,
•
kreowanie wydarzeń, działań o charakterze społecznym i edukacyjnym,
•
inicjowanie publikacji medialnych o charakterze informacyjnym, prezentujących
bieżącą działalność ZZK,
•
prowadzenie i rozwijanie strony internetowej stanowiącej sprawny kanał przepływu
informacji pomiędzy urzędem a najemcami oraz budującej pozytywny wizerunek
ZZK,
•
reagowanie na doniesienia prasowe, stały kontakt z przedstawicielami mediów,
budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji media – ZZK.
Rok 2012 był też drugim z rzędu rokiem realizacji akcji DBAM TO MAM – pomyślanej jako
wspólne działania edukacyjno-informacyjno-wizerunkowe zarządców mienia komunalnego
(Zarząd Zasobu Komunalnego i spółki Wrocławskie Mieszkania) na rzecz mieszkańców.
Pod hasłem DBAM TO MAM przeprowadzono w 2012 r. 5 festynów podwórkowych, w tym
trzy wspólnie z działającym na rzecz Nadodrza Infopunktem Łokietka 5.
DBAM TO MAM to akcja, która ma edukować użytkowników gminnych podwórek
i kamienic - przede wszystkim dzieci, ale także dorosłych - w sprawie poszanowania
własności wspólnej. Poprzez zabawę i pokazywanie ładnych, zadbanych miejsc, a także
poprzez prezentowanie pozytywnych godnych naśladowania postaw i inicjatyw samych
mieszkańców chcemy uczulać lokatorów na porządek wokół siebie; chcemy uświadamiać
im, że będą mieli ładne otoczenie jeśli sami będą o nie dbali. Zdajemy sobie sprawę, że
to trudna misja, jednak według nas ma ona głęboki, społeczny sens. Uczenie dbałości
o swoje najbliższe otoczenie – plac zabaw, ławeczkę, piaskownicę, podwórko – powinno
wpływać na budowanie pozytywnych postaw.
Poprzez tę akcje chcemy także pokazywać najładniejsze gminne podwórka, które
podnosimy z ruiny i totalnego zaniedbania, po to by wrocławianom żyło się lepiej. Żeby
mieszkańcy zechcieli to docenić, muszą poczuć się za tę wspólną przestrzeń
odpowiedzialni. Stąd hasło akcji: DBAM TO MAM.
Przez cały 2012 r. aktywnie współpracowano z Infopunktem Łokietka 5 przy wszelkich
działaniach społeczno-informacyjnych w związku z trwającym procesem rewitalizacji
Nadodrza.
Ponadto Zarząd Zasobu Komunalnego w związku z organizacją EURO 2012 prowadził z
Biurem ds. Euro ścisłą współpracę w zakresie działań dotyczących inicjatyw
o charakterze informacyjno – promocyjnym. Zostały udostępnione obiekty gminne celem
umieszczenia nośników reklamowych zawierających informacje nt. turnieju.
Wychodząc na przeciw rozwijającej się w ostatnich latach sztuce polegającej na
tworzeniu wielkoformatowych prac artystycznych tzw. murali wykonanych na dużych
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płaszczyznach z reguły zewnętrznych ścian budynków Zarząd Zasobu Komunalnego
wskazał BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej 7 lokalizacji możliwych do
wykorzystania pod ww. malowidła. Również firma z Warszawy Good Looking Studio s.c.
przy współpracy z ZZK wykonała mural na jednej z wrocławskich kamienic.
Przedsięwzięcia podlegały konsultacji z Koordynatorem plastycznego wystroju miasta
oraz w przypadku kamienic zabytkowych z konserwatorem zabytków.
W związku z zakończeniem remontu podwórka i oficyny na cele kulturalne
u zbiegu ulic Jedności Narodowej-Roosvelta-Słowiańska uroczyście sfinalizowano
długoletnią współpracę z działającym lokalnie obywatelskim komitetem zawiązanym
w sprawie rewitalizacji terenów w tej części Nadodrza.
Osiągnięcia rewitalizacyjne w odnawianiu zarówno kamienic jak i podwórek promowano
stronie internetowej, poprzez informacje dla mediów a także poprzez prezentacje
przygotowywane na konferencje i seminaria o szerszej skali. Najważniejsze z nich to
międzynarodowa konferencja pt. Nadodrze: kultura zmiany (grudzień 2012) oraz
prezentacja osiągnięć Programu 100 kamienic na forum Związku Miast Polskich
w Poznaniu. Aplikowaliśmy w ten sposób do nagrody Samorządowego Lidera
Zarządzania.
Za realizowany przez ZZK Program „100 kamienic” Urząd Miasta Wrocławia zdobył I
miejsce w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2012 w dziedzinie komunalnej
gospodarki mieszkaniowej.
Rok 2012 zakończono włączeniem się w ogólnomiejską akcję informacyjną „Nie dla
czadu”.
WROCŁAWSKIE MIESZKANIA
W okresie od maja do października 2012 r. Spółka była współorganizatorem i partnerem
trzech festynów „Dbam, to mam” (kontynuacja akcji rozpoczętej w 2011 r.): w Parku im.
Tołpy we Wrocławiu, na Gajowicach oraz na nowo wyremontowanym podwórku przy
zbiegu ul. Słowiańskiej, Jedności Narodowej. Festyny, promujące dbałość o mienie
komunalne, organizowane są wspólnie z Zarządem Zasobu Komunalnego.
Pod koniec 2011 r. Spółka złożyła do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Wydziału
Spraw Obywatelskich uproszczony wniosek o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych. Wnioskowane dane niezbędne są przy
prowadzeniu postępowań windykacyjnych wobec najemców i kierowaniu przeciw nim
spraw do sądu, w związku z powstałymi zaległościami w opłatach za czynsz i media.
Po otrzymaniu zgody, w wyniku prowadzonych od początku 2012 r. ustaleń wybrani
pracownicy uzyskali pełny dostęp do ww. danych za pomocą aplikacji Lotus Notes.
W 2012 r. zapadła decyzja o przekazaniu Spółce do prowadzenia spraw o eksmisję
z zadłużonych lokali mieszkalnych. Pierwszy wykaz przekazanych spraw obejmuje za
2009 r. 71 spraw, za 2010 r. 88 spraw i za 2011 r. 163 sprawy. Działanie
to będzie nową aktywnością Spółki w obszarze zarządzania mieniem komunalnym Miasta.
Ponadto w kwietniu 2012 r. Wydział Podatków i Opłat wystąpił do Spółki o przejęcie
do dalszego prowadzenia spraw sądowych i egzekucyjnych wszczętych wobec najemców
lokali gminnych użytkowych, znajdujących się w rejonach zarządzanych przez Spółkę.
Ostatecznie przekazano do dalszego prowadzenia 13 spraw.
We wrześniu 2012 r. pracownicy Spółki zaangażowani byli w prace związane
ze zmianą obsługi bankowej Gminy Wrocław. Łączyło się to ze zmianą wielu dotychczas
stosowanych narzędzi informatycznych dostosowanych do systemu, który posiadał
poprzedni dostawca usług bankowych – bank BZ WBK.
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ORGANIZACJA GMINNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
TRANSPORT DROGOWY OSÓB I RZECZY
W zakresie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst
jednolity z 2012 r., poz. 1265 ze zm.).

Czynności
Transport drogowy taksówką:
- wydano licencji na transport drogowy taksówką osobową
- dokonano zmian licencji w związku ze zmianą pojazdu, tablic
rejestracyjnych lub zmianą adresu
- wydano wtórników licencji
- wydano inne decyzje administracyjne (decyzje wygaśnięcia lub cofnięcia
licencji, kara pieniężna, umorzenie postępowania)

Ilość

226
378
1
232

Przeprowadzono czynności nadzorcze w zakresie potwierdzenia spełnienia
wymagań, dotyczących oznakowania oraz wyposażenia pojazdów jako TAXI

238

Transport drogowy osób i rzeczy -wydano:
- zaświadczeń na potrzeby własne
- wypisów z zaświadczeń na potrzeby własne
- zezwoleń na regularny przewóz osób
- wypisów z zezwoleń na regularny przewóz osób
- zezwoleń na regularny specjalny przewóz osób
- wypisów z zezwoleń na regularny specjalny przewóz osób
- licencji na krajowy transport drogowy rzeczy
- wypisów z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy
- licencji na krajowy transport drogowy osób
- wypisów z licencji na krajowy transport drogowy osób
- zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

161
563
128
829
10
18
42
182
5
33
24

WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 ze zm. )

Czynności

Ilość

Wydano karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych lub placówek
zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
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UTRZYMANIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
W ramach zadań z zakresu funkcjonowania komunikacji zbiorowej:
zlecono do realizacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w miejskiej
komunikacji tramwajowej i autobusowej
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MIESIĄC

ILOŚĆ POCIĄGOKILOMETRÓW
W KOMUNIKACJI
TRAMWAJOWEJ

ILOŚĆ
WOZOKILOMETRÓW
W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

styczeń

964 067

1 951 348

luty

929 452

1 929 509

marzec

998 484

2 053 023

kwiecień

998 627

1 887 877

maj

1 073 467

1 980 359

czerwiec

1 069 054

1 893 668

lipiec

1 020 090

1 870 462

sierpień

1 019 546

1 870 208

wrzesień

1 072 203

1 852 905

październik

1 107 717

1 970 715

listopad

1 060 997

1 884 797

grudzień

996 423

1 827 217

Razem

12 310 127

22 972 088

zlecono do realizacji innym przewoźnikom w komunikacji podmiejskiej
ILOŚĆ WOZOKILOMETRÓW W KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ
MIESIĄC

SEVIBUS
SP. Z O. O.

DLA
SP. Z O.O.

POLBUS-PKS
SP. Z O.O.

RAZEM

styczeń

126 130

66 862

56 525

249 517

luty

122 286

64 424

55 785

242 495

marzec

130 020

68 817

59 199

258 036

kwiecień

121 590

69 608

55 310

246 508

maj

128 138

72 766

58 143

259 047

czerwiec

124 365

64 660

55 177

244 202

lipiec

118 670

68 935

54 307

241 912

sierpień

119 843

67 813

54 218

241 873

wrzesień

123 150

69 843

50 237

243 230

październik

133 807

145 127

0

278 934

listopad

125 549

139 908

0

265 457

grudzień

118 180

133 135

0

251 315

Razem

1 491 728

1 031 898

498 901

3 022 526

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 marca 2010 r. w
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
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Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego
uprawnionych:
• rozpatrzono 662 wnioski o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty należności
z tytułu opłat za przejazd bez ważnego biletu, w tym:
- udzielono zgody na umorzenie w 35 przypadkach,
- udzielono zgody na rozłożenie na raty należności w 20 przypadkach,
- udzielono odmowy umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia lub pozostawiono
bez rozpoznania w 607 przypadkach.
W roku 2012 przygotowano dwa projekty zmiany uchwał:
• w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad
odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu
zbiorowego,
• w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia
15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego
świadczone przez Gminę Wrocław.
W
-

omawianym okresie sprzedano:
31 924 725 szt. biletów jednorazowych,
2 032 szt. biletów na okaziciela,
1 023 187 szt. biletów imiennych,
6 410 209 szt. biletów czasowych,
40 604 szt. biletów semestralnych,
33 703 szt. biletów aglomeracyjnych.

PRZETARGI PUBLICZNE ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ ZBIOROWĄ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) przygotowano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, projekty umów oraz uczestniczono w pracach komisji
przetargowych

Zamówienie publiczne

Ilość
postępowań

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy
Siechnice

3

Rozwieszanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej na
przystankach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę
Wrocław

2

Wytworzenie i dostarczenie biletów uprawniających do przejazdów
środkami lokalnej komunikacji zbiorowej

1

KONTROLA PRZEWOŹNIKÓW
Na podstawie obowiązujących umów zawartych między Przewoźnikami a Gminą Wrocław,
zarejestrowano łącznie 2 961 715 kontroli punktualności i jakości usług przewozowych
komunikacji zbiorowej:
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MIESIĄC

LICZBA POMIARÓW
JAKOŚCI USŁUG
PRZEWOZOWYCH

LICZBA ZAREJESTROWANYCH
KONTROLI
AUTOMATYCZNYCH

ŁĄCZNA LICZBA KONTROLI

styczeń

1 479

237 481

238 960

luty

1 287

228 162

229 449

marzec

2 078

245 653

247 731

kwiecień

1 127

231 748

232 875

maj

2 037

239 129

241 166

czerwiec

1 833

228 670

230 503

lipiec

1 111

237 411

238 522

sierpień

1 140

230 610

231 750

wrzesień

1 112

223 679

224 791

październik

1 373

289 553

290 926

listopad

1 071

289 240

290 311

grudzień

874

263 857

264 731

16 522

2 945 193

2 961 715

Razem

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM
Zaopiniowano ok. 100 projektów organizacji ruchu zastępczego na czas remontów
i przebudowy układu drogowo-torowego oraz ok. 40 projektów organizacji ruchu
docelowego, m.in. dla obiektów:
•
ulice: Pilczycka, Dokerska, Gwarecka, Królewiecka, Milenijna, Stacyjna (węzeł Dw.
Mikołajów), Buforowa, Drobnera, Racławicka, Miłoszycka, Przyjaźni, Kutrzeby,
Skłodowskiej-Curie, Wystawowa, Tęczowa/Szpitalna, Krupnicza, Podwale, Sądowa,
Wyszyńskiego, Marszowicka, Mińska, Rybacka, Braniborska, Krzywoustego,
Kamieńskiego, Trzmielowicka, Średzka, Starogroblowa, Osobowicka, Robotnicza,
Żernicka, Kasprowicza;
•
Port Lotniczy, Dojazd do Szpitala na Stabłowicach, węzeł Psie Pole PKP;
•
al. Stabłowicka, al. Wielkiej Wyspy, pl. Dominikański, pl. Orląt Lwowskich,
pl. Społeczny.
Zaopiniowano projekty dla imprez masowych tj. obsługa komunikacyjna Mistrzostw UEFA
EURO 2012, 30 HASCO-LEK MARATON WROCŁAW, BIEG SOLIDARNOŚCI.
WPROWADZONO NOWE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE
-

-

-

uruchomienie nowego połączenia tramwajowego liniami 31PLUS i 32PLUS do Stadionu
Wrocław przy ulicy Królewieckiej oraz do Kozanowa (ul. Dokerska) obsługiwanej
taborem tramwajowym typu Skoda 19T,
skierowanie linii 122 przez ulicę Popowicka, Starogroblową, Długą zapewniając
postulowane przez mieszkańców utrzymanie połączenia Popowic z Dworcem
Głównym,
przedłużenie trasy linii 406 do Nowego Terminala Portu Lotniczego,
uruchomienie linii 346 z placu Grunwaldzkiego do Bartoszowic celem zapewnienia
połączenia osiedla z najbliższym węzłem przesiadkowym na Rondzie Reagana,
uruchomienie linii 310 zapewniając poprawę obsługi komunikacyjnej osiedla Jagodno i
Cztery Pory Roku,
zwiększono częstotliwość kursowania linii 33PLUS w godzinach szczytowych do 6
minut,
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-

-

wprowadzenie korekt w kilkudziesięciu rozkładach jazdy linii m.in. A, C, D, K, N, 103,
105, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 126, 128, 130, 131, 137, 138,
141, 146, 149, 305, 308, 331, 403, 908, 917 i 923,
uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej na czas prowadzonych remontów
(linie autobusowe 703, 704, 709, 717),
uruchomienie dodatkowego przystanku tramwajowego na ulicy św. Katarzyny przy
skrzyżowaniu z ulicą Purkyniego,
uruchomienie nowych przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ulicy
Bystrzyckiej i Bajana,
uruchomienie nowego przystanku na ulicy Szewczenki przy skrzyżowaniu
z ulicą Litewską dla komunikacji autobusowej.

PRZYGOTOWANO
EURO
•
•
•
•

OBSŁUGĘ

KOMUNIKACYJNĄ

MISTRZOSTW

EUROPY

UEFA

uczestniczono w posiedzeniach zespołu ds. przygotowań obsługi komunikacyjnej UEFA
EURO 2012,
pełniono dyżury w Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas Mistrzostw Europy
UEFA EURO 2012,
uczestniczono w pracach Miejskiego Centrum Operacyjnego Mistrzostw Europy UEFA
EURO 2012,
zorganizowano specjalną komunikację dla obsługi Mistrzostw Europy UEFA EURO
2012 w piłce nożnej w okresie od 7 do 17 czerwca 2012 r., a przede wszystkim w dni
meczowe tj. 8, 12 i 16 czerwca 2012 r.:
- uruchomiono specjalną linię autobusową łączącą Rynek z Portem Lotniczym,
- uruchomiono specjalne linie autobusowe S1 i S2 w dni meczowe zapewniając
przewóz kibiców pomiędzy Stadionem a Portem Lotniczym i Rynkiem,
- uruchomiono specjalne linie tramwajowe T1 i T2 w dni meczowe zapewniając
przewóz kibiców pomiędzy Stadionem, a Centrum Miasta,
- uruchomiono 24 specjalne dodatkowe pociągi regionalne w dni meczowe
zapewniające przewóz kibiców pomiędzy Dworcem Głównym PKP a Stadionem,
- Strefy Kibica do miejsca pobytu i zamieszkania,
- przygotowano specjalne oznakowanie przystanków oraz pojazdów komunikacji
zbiorowej ułatwiającej podróżowanie kibicom pomiędzy Park&Ride a Stadionem,
Strefą Kibica i Dworcem Głównym PKP.

Ponadto:
- zorganizowano specjalną komunikację dla obsługi następujących imprez: meczów
WKS Śląsk Wrocław – 19 meczy, meczu piłkarskiego Brazylia – Japonia, Noc Muzeów,
koncert Queen, Polish Masters, Festiwal Dobrego Piwa, w okresie Wszystkich Świętych
i Sylwestra,
- dokonano weryfikacji dostarczonych przez przewoźników 2454 rozkładów jazdy,
- przygotowano do realizacji 48 kompletów rozkładów jazdy dla 4 linii normalnych oraz
3 linii strefowych,
- opublikowano na stronie internetowej oraz w aplikacji „mobi” 818 kompletów
rozkładów jazdy (dni robocze, soboty, niedziele i święta),
- przygotowano i opublikowano na stronie internetowej 201 artykułów dotyczących
zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej oraz informacji dotyczących biletów,
- przygotowano 107 schematów komunikacji zbiorowej,
- uczestniczono w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- uczestniczono w pracach nad wdrożeniem Inteligentnego Systemu Sterowania – ITS
(Dynamiczna Informacja Pasażerska, Nadzór Transportu Publicznego, Repozytoria
Danych Rozkładowych),
- uczestniczono w komisjach odbierających organizacje ruchu zastępczego
i docelowego,
- przygotowano i wydano do wywieszenia na przystankach około 75 000 arkuszy
rozkładów jazdy oraz około 12 000 arkuszy informacji pasażerskiej,
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-

-

-

przeprowadzono kontrolę jakości wykonanych prac na 6 000 przystankach przy
rozwieszaniu rozkładów jazdy i informacji pasażerskich,
przeprowadzono obserwacje napełnień i czasów jazdy wybranych linii autobusowych
i tramwajowych m.in. C, K, 105, 107, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122,
123, 125, 127, 129, 133, 137, 138, 142, 145, 146, 147, 310, 325, 346, 403, 612,
917, 923,
dokonano zmian w porozumieniach międzygminnych, w związku ze zmianą cen
biletów obowiązujących we wrocławskiej komunikacji zbiorowej oraz na liniach
strefowych łączących Wrocław z Gminami, które podpisały z Gminą Wrocław
porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji zbiorowej - 9 aneksów,
dokonano zmiany cen jednostkowych wozokilometrów zgodnie z zapisami w umowach
przewozowych podpisanych z Operatorami realizujących przewozy, których
organizatorem jest Gmina Wrocław – 5 aneksów.

Zestawienie ilości załatwionych spraw i korespondencji
Ilość

Skarg i wniosków

W innych
sprawach

W sprawach
merytorycznych

Z zewnątrz

przychodzącej

W ramach
UM

W ramach
UM

Na zewnątrz

wychodzącej

wydanych decyzji

miesiąc

klientów

Wydanych
dokumentów (umowy,
zarządzenia itp.)

Korespondencji

styczeń

94

34

389

45

610

0

1 881

570

0

luty

88

45

451

40

718

1

1 744

474

0

144

72

602

60

871

2

1 778

497

0

kwiecień

82

58

417

53

756

1

1 685

350

0

maj

83

61

470

49

732

1

1 719

348

0

czerwiec

97

54

368

50

656

0

1 779

456

0

lipiec

72

56

281

70

541

2

1 560

420

0

sierpień

79

50

374

44

655

2

1 580

426

0

wrzesień

79

45

359

46

706

5

1650

697

0

październik

96

45

396

31

808

4

1592

490

0

listopad

115

37

506

23

960

0

2053

579

1

grudzień

103

49

411

40

756

2

2053

775

0

1 132

606

5 024

551

8 769

20

21 074

6 082

1

marzec

razem

REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
EMISJA ENERGII I ZANIECZYSZCZEŃ
Realizowano zadania administracyjne z zakresu ochrony środowiska przed hałasem,
polami elektromagnetycznymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz z zakresu gospodarki
wodnej i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. W 2012 r. do działu wpłynęło 2194
wniosków. Wydano łącznie 273 decyzje administracyjne, w tym m.in. 58 decyzji
dotyczących
postępowań
w
sprawie
wydania
decyzje
o
środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym m.in. 39 decyzji fakultatywnych, 1 obligatoryjną, 15 decyzji
umarzających postępowanie, 3 decyzje odmawiające), 183 pozwolenia wodnoprawne, 24
pozwolenia na emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza, 7 decyzji
ustalających dopuszczalny poziom hałasu, 109 postanowień oraz przyjęto 175 zgłoszeń
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instalacji niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia. Wydano również, na
wniosek podmiotów zewnętrznych, 143 opinie dotyczące procedur wydawania decyzji
środowiskowych oraz zagadnień ochrony przed hałasem oraz 243 wewnętrzne
uzgodnienia warunków środowiskowych w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed
hałasem i w zakresie gosp. wodno-ściekowej w ramach prowadzonych postępowań.
W oparciu o upoważnienie Nr 119/III/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2012 r.
opracowano 25 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego niezbędnych w procedurach uzgodnień przy wydawaniu decyzji
środowiskowych. Zakres działalności, poza ww. działalnością czysto administracyjną,
obejmuje również działalność kontrolną i interwencyjną w zakresie ustaw Prawo ochrony
środowiska, Prawo wodne i ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (przeprowadzono w dziale łącznie 77 interwencji).
Uczestniczono w procesach nadzorowania i monitoringu aspektów środowiskowych
dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego oraz
ochrony przed hałasem, związanych z wdrażaniem Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS.
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Wydano pozwolenia na wprowadzanie substancji gazowych i pyłów do powietrza zgodnie
z art. 181 ustawy POŚ. W 2012r. wydano 24 decyzje dla podmiotów gospodarczych
emitujących w sposób zorganizowany substancje gazowe i pyły z instalacji
technologicznych, w których prowadzone są procesy: powlekania, klejenia, suszenia i
czyszczenia powierzchni, spawania, drukowania, energetycznego spalania paliw i in.
(m.in. dla Ruukki Polska Sp. z o.o. O/Wrocław, Alwro S.A. Zakłady Odlewnicze, HASCOLEK S.A., DeLaval Operations Sp. z o.o., Donako S.A.).
Przyjmowano zgłoszenia instalacji nie podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia
na emisję, zgodnie z art. 152 ustawy POŚ (31 zgłoszeń). Dotyczyły m.in. instalacji
energetycznego spalania paliw, mechanicznej obróbki powierzchni, przeładunku
i magazynowania paliw, instalacji stosowanych w gastronomii (m.in. Avicenna-Oil,
KIGEMA Sp. z o.o., FROHE Sp. z o.o., KOGENERACJA S.A., SUMIKA CERAMICS POLAND
Sp. z o.o., KOELNER S.A., HASCO-LEK S.A., Stacje Paliw BP, Restauracje McDonald's,
Berger Beton Sp. z o.o., EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o., PGNiG S.A., Volvo Polska
Sp. z o.o.).
Przyjmowano sprawozdania z okresowych pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń
do powietrza z instalacji technologicznych (14 instalacji - m.in. VOLVO Polska Sp. z o.o,
Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. 3M POLAND Sp. z o.o., Zakład Usług
Pralniczych MAX, Kogeneracja S.A. - Zakład Ciepłowniczy ZAWIDAWIE). Złożone
sprawozdania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych emisji substancji do powietrza.
Interwencje w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 16 interwencji, które dotyczyły głównie
emisji z niewielkich instalacji stosowanych w piekarniach i restauracjach oraz niskiej
emisji z palenisk gospodarstw indywidualnych opalanych paliwem stałym. W kilku
przypadkach zachodziło podejrzenie spalania odpadów w kotłach grzewczych, jednak
przeprowadzone wizje lokalne nie potwierdziły tego faktu. 3 sprawy przekazano
Państwowemu
Inspektorowi
Nadzoru
Budowlanego
do
załatwienia
zgodnie
z kompetencjami.
Opiniowano i uzgadniano w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w ramach
prowadzonych
postępowań
w
sprawie
wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach (80 opinii).
Wydano decyzje udzielające zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W 2012 r. opublikowano w
Dzienniku Urzędowym UE (L 181/30 z dnia 12 lipca 2012 r.) Rozporządzenie Komisji
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(UE) NR 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w
zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 181/30 z dnia 12 lipca 2012 r.) zobowiązujące
prowadzącego instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji, do
aktualizacji planu monitorowania, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Komisji.
Wydano decyzję dla Zespołu Ektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA z siedzibą
przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu aktualizującą nowy plan monitorowania emisji
dwutlenku węgla z instalacji „Elektrociepłownia Zawidawie” eksploatowanej przy ulicy
Bierutowskiej 67a we Wrocławiu,
Wspierano monitoring zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie ze środków
pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, prac prowadzonych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na terenie m. Wrocławia. W oparciu
o wykonywane pomiary substancji zanieczyszczających (dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, ołów i pył zawieszony) opracowywana jest ocena
jakości powietrza we Wrocławiu.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
- wykonywanie urządzeń wodnych tj. mostów, przepustów, rurociągów, wylotów,
pomostów, przystani (wydano: 88 pozwoleń),
- na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
poboru wód (4 pozwoleń),
odprowadzania wód opadowych i roztopowych (39 pozwolenia),
odprowadzania ścieków bytowych (wydano: 3 pozwolenia),
piętrzenie wody (3 pozwolenia),
wycinki roślin z wód lub brzegu (1 pozwolenie),
wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji (m.in. z parkingów
podziemnych, stacji paliw, myjni samochodowych – wydano: 32
pozwolenia),
- przekroczenia rzek i wałów przeciwpowodziowych: liniami kolejowymi,
energetycznymi, światłowodowymi, gazociągami, rurociągami (wydano: 14
pozwoleń).
Wydawanie decyzji w zakresie zatwierdzania instrukcji gospodarowania wodą
(2 pozwolenia).
Wydawanie decyzji o cofnięciu lub wygaszeniu pozwoleń wodnoprawnych
(15 decyzji).
Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwoleń
wodnoprawnych (49 decyzji).
Wydawanie decyzji nakazujących wycinkę drzew i krzewów z wałów
p/powodziowych (1 decyzja).
Wydawanie decyzji o przejściu gruntów pod wodami do zasobu Skarbu Państwa
(1 decyzja).
Interwencje
dotyczące
zanieczyszczenia
ściekami
wód
powierzchniowych
(rozpoznano: 13 spraw).
Interwencje dotyczące zalewania wodami opadowymi sąsiednich działek
(rozpoznano 13 spraw).
Interwencje z zakresu utrzymywania urządzeń melioracji szczegółowych (14
sprawy).
Rozpoznanie
terenowe
przed
wydaniem
pozwoleń
wodnoprawnych
(przeprowadzono: 114 wizji terenowych).
Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego (opiniowano: 33 planów).
Opiniowanie kart informacyjnych i raportów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
planowanych przedsięwzięć (69 opinii).
Ochrona urządzeń wodnych w tym melioracyjnych (opiniowano: 3 przedsięwzięcia).
Opiniowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (wydano 56 opinie).
Opiniowanie w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego (wydano 27 opinie).
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•
•

•
•
•

Przyjmowania zgłoszeń instalacji wprowadzającej ścieki do wód i ziemi nie
wymagających pozwolenia wodnoprawnego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) –
przyjęto 2 zgłoszenia.
Udział w odbiorach urządzeń wodnych (13 odbiorów). Pracownicy działu wspólnie
z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych brali udział w odbiorach
robót z zakresu bieżącego utrzymania wałów przeciwpowodziowych rzek Odry,
Widawy, Ślęzy i Bystrzycy, jak również w odbiorach prac wykonywanych przez
Związek Spółek Wodnych we Wrocławiu w zakresie bieżącej konserwacji rowów
melioracyjnych w ramach dofinansowania z budżetu Gminy oraz ze środków
pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz prac wykonanych przez
Zarząd Zieleni Miejskiej finansowanych środkami z budżetu miasta w zakresie
inwentaryzacji urządzeń melioracji szczegółowej wraz z ich bieżącą konserwacją.
Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków
do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych mające na celu sprawdzenie
dotrzymywania warunków wydanych decyzji (31).
Przekazywanie do RZGW wniosków w sprawie wyznaczenia starosty w celu wydania
pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wrocław (art.127 Prawa wodnego) –
przekazano 20 wniosków.
Przekazywanie spraw do innych organów (przekazano 19 spraw).

Brano czynny udział w spotkaniach:
•
zespołów opiniujących możliwości sytuowania na Odrze obiektów pływających
o funkcjach mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjnych z udziałem przedstawicieli
RZGW, Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz Biura Rozwoju Miasta,
•
jednostek miejskich tj. ZZM, MPWiK i branżowych wydziałów Urzędu Miejskiego
w sprawie zagospodarowania i ochrony Pól Osobowickich,
•
zespołów opiniujących możliwości sytuowania na Odrze obiektów zespołów
opiniujących
przebudowę
wałów
przeciwpowodziowych
oraz
przebudowę
Wrocławskiego Węzła Wodnego, organizowanych przez pełnomocnika rządu
ds. Programu ODRA 2006 i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Od 2011 r. realizowano zadania własne gminy Wrocław, w zakresie konserwacji urządzeń
melioracji szczegółowych na terenie miasta, jednocześnie dokonując aktualizacji
inwentaryzacji tych urządzeń na mapach ewidencyjnych. W ramach pierwszego etapu
wykonano bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na długości 8 495 mb w obrębie
Marszowice wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną.
W 2012 r. otrzymano z budżetu Miasta Wrocławia środki finansowe w kwocie 100 000,00
zł i kontynuowano, rozpoczętą w 2011 r., prace polegające na bieżącej konserwacji
urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miasta, jednocześnie dokonując aktualizacji
inwentaryzacji tych urządzeń na mapach ewidencyjnych. W ramach drugiego etapu
wykonano bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na długości 12 240 mb w obrębie
Mokra, Marszowice, Leśnica, Ratyń wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną. Zadanie
te zrealizowano wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej.
W ramach bieżącej konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych na terenie
miasta Wrocławia wykonano w ramach umowy z Wrocławskim Związkiem Spółek
Wodnych 4 695 mb konserwacji rowów w obrębie Żar i Jerzmanowo. Zadanie w kwocie
50 000,00 zł zostało zrealizowane ze środków pozyskanych z funduszu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska.
OCHRONA PRZED HAŁASEM
W styczniu 2008 r. została wykonana pierwsza Mapa Akustyczna Wrocławia. Mapa
była podstawowym źródłem danych wykorzystanych do opracowania Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXXII/1090/09 w dniu 26 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr 71, poz. 1561.
Mapa akustyczna Wrocławia oraz Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta
Wrocław są dostępne na stronie internetowej Wrocławia pod adresem www.wroclaw.pl.
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Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska starosta sporządza
co 5 lat mapy akustyczne. W myśl art. 119 ust. 1 i 6 ustawy Poś. dla terenów, na których
poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się program ochrony środowiska
przed hałasem, w terminie 1 roku od dnia sporządzenia mapy akustycznej. W styczniu
2012 r. przystąpiono do prac związanych z opracowaniem drugiej mapy akustycznej
Wrocławia oraz Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia.
Uzgodniono z Biurem Rozwoju Wrocławia, Wydziałem Inżynierii Miejskiej, Zarządem Dróg
i Utrzymania Miasta i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. termin
i zakres danych wejściowych do opracowania Mapy akustycznej i Programu, które
zostaną przekazane wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy. Na wykonanie zadania
zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie: 497 000 zł na mapę i 100 000 zł
na Program . W związku z obowiązkiem, wynikającym z art. 175 ustawy Poś, wykonania
przez ZDiUM okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku dla dróg na terenie
Wrocławia ustalono, że zadanie to wykonane zostanie w ramach jednego zamówienia
publicznego, razem z opracowaniem Mapy i Programu. Na wykonanie okresowych
pomiarów hałasu ZDiUM przekazał środki finansowe w kwocie 400 000 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Przeprowadzenie okresowych
pomiarów hałasu dla dróg publicznych, opracowanie Mapy akustycznej Wrocławia oraz
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia” wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum trzech spółek: lider - Lemitor Ochrona
Środowiska Sp. z o.o., Geomatic Software Solutions Sp. z o.o., i Far Data Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa. Umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania podpisano
14 września 2012 r. Wykonanie zadania rozłożono na trzy etapy, z terminem wykonania:
• Etap I - 3 miesięce od dnia podpisania umowy.
• Etap II - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
• Etap III - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W związku z faktem, że płatności za wykonanie I, II i III etapu zamówienia będą
przypadać w 2013 r. zabezpieczono środki w planie wydatków budżetu Miasta na 2013 r.
w kwocie 997 000 zł .
W dniu 31 grudnia 2012 r. dokonano protokolarnego odbioru I etapu zamówienia
polegającego na wykonaniu okresowych pomiarów hałasu dla dróg, pomiarów natężenia
ruchu
drogowego,
pomiarów
hałasu
kolejowego,
tramwajowego,
lotniczego
i przemysłowego, aktualizacji oprogramowania SoundPlan dla dwóch licencji.
Na podstawie przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu kontrolnych pomiarów poziomów dźwięku w środowisku prowadzono 10
postępowań administracyjnych w sprawie określenia dopuszczalnych poziomów hałasu, w
wyniku których wydano 7 decyzji administracyjnych ustalających dopuszczalne poziomie
hałasu. Pozostałe trzy postępowania są w toku.
Ponadto w zakresie ochrony środowiska przed hałasem realizowano:
- opinie i uzgodnienia w ramach prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (40 opinii),
- opinie w ramach wniosków złożonych przez inwestorów i mieszkańców (11 opinii),
- opinie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (15 opinii).
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
W roku 2012 wydano 26 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie
ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla stacji bazowych telefonii komórkowej.
Aktualnie na terenie Wrocławia działa ok. 1 749 stacji bazowych telefonii komórkowej.
W postępowaniach dotyczących ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla stacji
bazowych telefonii komórkowej, wpłynęły w roku 2012 dwa odwołania od decyzji (jedno
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od decyzji wydanej w 2010 r., drugie od decyzji wydanej w wyniku wznowienia
postępowania z 2009 r.). Wniesione odwołania wynikały z obaw mieszkańców
zamieszkujących sąsiednie nieruchomości, związanych ze szkodliwością promieniowania
elektromagnetycznego.
Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. instalacje
wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne (wyszczególnione w rozporządzeniu)
podlegają obowiązkowi zgłoszenia do organu ochrony środowiska. W 2012 r. wpłynęło
98 zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz 42 informacje
dotyczące zmian danych ujętych we wcześniej przyjętych zgłoszeniach.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), organ wykonawczy powiatu/gminy sporządza Program
ochrony środowiska (w cyklu co 4 lata) oraz Raporty z wykonania Programu ochrony
środowiska (w cyklu co 2 lata). Pierwszy Program ochrony środowiska dla m. Wrocławia
na lata 2004-2015 opracowany w 2004 r. – przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej
Wrocławia Nr XXIX/2220/04 z dnia 18 listopada 2004 r., która następnie została
zmieniona uchwałą Nr XLI/1276/09 z dnia 19 listopada 2009 r. stanowiącą uaktualnienie
przyjętego w 2004 r. dokumentu. W 2012 r. wszczęto postępowania o zamówienie
publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie:
- Raportu z wykonania Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta
Wrocławia na lata 2004-2015” - za okres lat 2010-2011,
- „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012 - 2015”.
Na wykonanie ww. opracowań, w dniu 6 marca 2012 r. została zawarta Umowa
Nr WSR/POŚ/1/2012, pomiędzy Gminą Wrocław (Zamawiającym) a ATMOTERM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul. Łangowskiego 4 (Wykonawcą), której złożoną ofertę
przetargową (za cenę brutto: 109 639,74 zł) uznano za najkorzystniejszą. Zgodnie
z przedmiotową umową, firma ATMOTERM Spółka Akcyjna wykonała przedmiot umowy
w terminie do dnia 31 października 2012 r. Program przyjęty został uchwałą Rady
Miejskiej Nr XXXV/779/12 w dniu 29 listopada 2012 r.

GOSPODARKA ODPADAMI
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
W związku z przyjęciem w dniu 1 lipca 2011 r. nowelizacji ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCiPwG), która weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2012 r., działania skierowane były przede wszystkim na przygotowanie
Gminy i jej jednostek do wdrożenia przepisów znowelizowanej ustawy oraz przejęcia
obowiązku gospodarowania odpadami przez gminę oraz przygotowania przedsiębiorców
do funkcjonowania w nowym systemie. Działania te można podzielić na edukacyjne,
skierowane przede wszystkim do mieszkańców, organizacyjne oraz kontrolne. Ponadto
pracownicy działu realizowali zadania administracyjne w zakresie wydawania decyzji na
podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach,
oraz wydawania decyzji środowiskowych, a także podejmowali działania interwencyjne
dotyczące nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami i utrzymaniu czystości. W dziale
realizowano również inne, dodatkowe zadania omówione poniżej.
W szczególności realizowano następujące zadania:
•
Wydawanie decyzji na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, na tej podstawie wydawane były jedynie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. W roku 2012 wydano łącznie 13 decyzji administracyjnych,
w tym dwie uchylające na wniosek podmiotów, zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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•

•
•

•

Dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od 1 stycznia 2012 r.
przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne zobowiązani są uzyskać wpis do
rejestru działalności regulowanej. W związku z tym utworzono rejestr, opracowano
wzór wniosku i dokonano wpisu 27 przedsiębiorców. Przeprowadzono również 3
postępowania w sprawie zmiany wpisu do rejestru.
Wydawanie decyzji środowiskowych. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 25
decyzji środowiskowych. W tym samym okresie wszczęto 35 postępowań
w sprawach dotyczących decyzji środowiskowych.
Podejmowanie działań informacyjnych i wyjaśniających. W związku z wejściem
w życie nowych przepisów oraz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów
obowiązujących udzielono 75 odpowiedzi, wyjaśnień i opinii oraz przygotowano 19
informacji dla prasy.
Wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przygotowanie
gminnych aktów prawnych:
- przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
– przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391), nakłada na gminy
obowiązek dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku do
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia
uchwalenia tego planu. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr
XXIV/616/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (WPGO) została uchwalona w dniu 27
czerwca 2012 r. zatem termin podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia
znowelizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Wrocławia upływał z dniem 27 grudnia 2012 r. Uchwała nr XXXV/780/12 w
sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Wrocławia została podjęta w dniu 29 listopada 2012 r. i ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 524,
- przygotowanie projektów uchwał w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Wrocławia oraz w sprawie wymagań jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Wrocławia – uchwały te zostały uchwalone w dniu 29 listopada 2012 r. Uchwała
nr XXXV/781/12 RM Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Wrocławia została opublikowana wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Dolnośląskiego, uchylającym niektóre zapisy uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 177 i 178. Uchwała nr XXXV/782/12
RM Wrocławia w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia
została opublikowana wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Dolnośląskiego, uchylającym niektóre zapisy uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 179 i 180.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA – DZIAŁANIA
KONTROLNE:
•

w ramach podejmowanych działań przeprowadzono 101 interwencji w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gospodarowania odpadami.
Wszczęto 2 postępowania w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych do magazynowania, które, po usunięciu odpadów przez ich
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•

posiadacza, zostały umorzone. Większość interwencji przeprowadzano we
współpracy ze Strażą Miejska Wrocławia,
skontrolowano w ramach planowych działań 107 podmiotów w zakresie
przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym takie podmioty jak rodzinne
ogrody działkowe, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości, placówki
handlowe i lokale gastronomiczne, budynki mieszkalne.

Przeprowadzenie kontroli obowiązków określonych w decyzjach administracyjnych –
w 2012 r. skontrolowano 16 podmiotów w zakresie wypełniania postanowień decyzji –
zezwoleń na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz
transport nieczystości ciekłych, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów, w
tym w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji. Skontrolowano
również wykonanie obowiązków nałożonych w dwóch decyzjach nakładających obowiązek
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. 11 skontrolowanych podmiotów
wezwano do zaniechania naruszania postanowień decyzji, a w stosunku do jednego
wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.
OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WROCŁAWIA
•

•

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Wrocławia na
lata 2012-2032" został przyjęty uchwałą Nr XXIII/528/12 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 15 marca 2012 r. Przyjęcie Programu poprzedziło uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dolnośląskiego
Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego
o
braku
potrzeby
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
opracowania.
W ramach realizacji Programu w zakresie udzielanie wsparcia finansowego na
realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest osobom
fizycznym i prawnym wykorzystującym wyroby zawierające azbest lub posiadającym
odpady azbestowe na terenie Wrocławia:
przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie określenia
zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Zarządzenie weszło w życie
w dniu 15 maja 2012 r.,
w I kwartale 2012 r. przyjmowano Deklaracje osób fizycznych i prawnych
dotyczące udziału w Programie usuwania azbestu. Zebrano łącznie 300
Deklaracji na lata 2012-2014,
przygotowano dokumentację i złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu
w ramach konkursu organizowanego w ramach programu „Program
priorytetowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
poinformowano pisemnie wnioskodawców o zakwalifikowaniu do Programu.
Zakwalifikowano ogółem właścicieli 182 obiektów i nieruchomości,
przygotowano dokumentację do przetargu na realizację zadania polegającego
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano dwie firmy, które
realizowały przedmiotowe zadanie. Umowy z wykonawcami podpisano na
przełomie lipca i sierpnia 2012 r.,
w ramach Programu wybrane w przetargu firmy usunęły w okresie od sierpnia
do końca listopada z terenu miasta łącznie 252-256 ton wyrobów
azbestowych. Po rezygnacji części wnioskodawców, prace zrealizowano na
łącznie 115 obiektach i nieruchomościach, w tym 6 obiektach Gminy Wrocław,
77 obiektach i nieruchomościach osób fizycznych, 13 obiektach wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych oraz 19 obiektach pozostałych osób prawnych
(przedsiębiorców, wojska, policji i więziennictwa),
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•

•

podczas realizacji Programu stosowano zasady udzielania pomocy publicznej.
Zaświadczenia o pomocy de minimis udzielonej na łączną kwotę 48 802,90 zł
otrzymało 6 przedsiębiorców,
realizacja zadania: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Wrocławia” w 2012 r. została dofinansowana na
podstawie Umowy Dotacji Nr 326/D/OZ/WR/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
zawartej
pomiędzy
Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Wrocław,
koszt realizacji Programu wyniósł ogółem 316 671,38 zł. Wartość dotacji
wyniosła 269 170,67 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania,
w tym 50% kosztów ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 35% kosztów ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Udział Gminy w realizacji zadania wyniósł 32 235,72 zł
a środków prywatnych beneficjentów 15 264,99 zł,
rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do wniosku do WFOŚiGW we
Wrocławiu w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2)
usuwanie wyrobów zawierających azbest” na 2013 r. Zostały zebrane
Deklaracje osób fizycznych i prawnych dotyczące udziału w Programie w roku
2013. Zgłoszono łącznie 103 obiekty i nieruchomości.
W ramach aktualizacji danych dotyczących występowania wyrobów zawierających
azbest:
zweryfikowano informacje o występowaniu wyrobów zawierających azbest na
terenie Wrocławia na podstawie przyjętych od osób fizycznych Informacji
o wyrobach zawierających azbest oraz danych pozyskanych z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Marszałkowskiego,
zaktualizowano dane o wyrobach zawierających azbest zamieszczone w Bazie
Azbestowej,
przygotowano i przekazano marszałkowi województwa dane o występowaniu
na terenie Wrocławia wyrobów azbestowych przekazane przez osoby fizyczne
niebądące przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zmianami).
Przygotowano i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacje
o szkodliwości azbestu, zasadach bezpiecznego postępowania z wyrobami
azbestowymi, obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z użytkowaniem
tych wyrobów oraz możliwościach pozyskania dofinansowania na usuwanie azbestu.

KONTYNUACJA
PRAC
ZWIĄZANYCH
Z
MONITOROWANIEM
I
SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH (KPOŚK) W AGLOMERACJI WROCŁAW
Opracowano i przekazano marszałkowi województwa sprawozdanie z realizacji KPOŚK w
2011 r., zgodnie z art. 43 ust. 3 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Zaktualizowano harmonogram prac przewidzianych do realizacji w aglomeracji w ramach
KPOŚK. Przekazano do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz marszałka
województwa korektę danych do opracowania 4 Aktualizacji KPOŚK w zakresie zmiany
terminów osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji Wrocław.
Przygotowano do wdrożenia zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.:
•
aktywnie uczestniczono w opiniowaniu przygotowywanych przez Ministerstwo
Środowiska aktów prawnych – projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (UCiPwG) oraz nowej ustawy o odpadach, a także
rozporządzeń do ustawy o UCiPwG. Opracowano i przekazano bezpośrednio do
Ministerstwa Środowiska lub za pośrednictwem Unii Metropolii Polskich uwagi do 3
aktów prawnych. Część uwag została uwzględniona w projektach ww. aktów,
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•

opiniowano projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz
przekazano Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego uwagi do założeń oraz
projektu WPGO.

Aktywna współpraca w opracowaniu Programu Ochrony Środowiska – przygotowano
informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w mieście oraz działań
prośrodowiskowych oraz uczestniczono w przyjęciu dokumentu od wykonawcy.
WDROŻENIE W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA
I AUDYTU EMAS
Uczestniczono w nadzorowaniu i monitoringu aspektu środowiskowego dotyczącego
wytwarzania odpadów przez mieszkańców oraz procedury postępowania z odpadami
wytwarzanymi na terenie urzędu, współuczestniczyli w tworzeniu Deklaracji
środowiskowej oraz brali aktywny udział w audytach środowiskowych związanych
z wdrażaniem systemu.
UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃCOM KOMPOSTOWNIKÓW
Rozpoczęto
realizację
pilotażowego
programu
udostępniania
mieszkańcom
kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji, którego celem programu jest promocja kompostowania
odpadów we własnym zakresie, edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego
kompostowania, zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych
odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości wytworzonych na terenie Wrocławia
odpadów komunalnych kierowanych do składowania. Program skierowany jest do
mieszkańców Wrocławia oraz do placówek oświatowych położonych na terenie miasta.
W ramach pilotażu zostało zakupionych 195 kompostowników typu TERMO - 700, które
zostały udostępnione mieszkańcom i placówkom oświatowym bezpłatnie, w ramach
umowy zawartej na okres 36 miesięcy. W zamian użytkownik zapewnia wykorzystanie
kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do
kompostownika, należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy,
niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika. Po okresie
umownym kompostownik przejdzie na własność użytkownika. Zgodnie z umową
użyczenia, użytkownik będzie zobowiązany do składania, w okresie obowiązywania
umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w danym roku
kalendarzowym. Kompostownik TERMO – 700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy
pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1 274 kg bioodpadów
rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW
W 2012 r. przyznano środki finansowe pochodzące z kar i opłat, z przeznaczeniem na
monitoring składowisk, co umożliwiło realizację obowiązku wynikającego bezpośrednio z
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 ze zmianami). Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 7 wym. ustawy, zarządzający
składowiskiem odpadów jest obowiązany monitorować składowisko odpadów przed
rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu eksploatacji składowiska oraz corocznie
przesyłać uzyskane wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Monitoringiem objętych było pięć wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów
znajdujących się na terenie Wrocławia:
•
składowiska odpadów komunalnych – „Maślice” przy ul. Koziej, „Swojczyce” przy
ul. Ceglanej, „Żerniki” przy ul. Przybyły,
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•

składowiska odpadów przemysłowych - przy ul. Gazowej i Bardzkiej oraz przy
ul. Kwidzyńskiej.
W ramach realizacji umowy z dnia 6 listopada 2012 r. Nr WSR/MS/1/2012 firma
wyłoniona w postępowaniu przetargowym zinwentaryzowała piezometry służące do
pomiaru poziomu zwierciadła wody wokół obiektów wskazanych do monitorowania oraz
do ujmowania próbek wód podziemnych oraz wykonała jedną serię badań, których zakres
był zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia
monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 ze zm.). Obejmował badania
wód powierzchniowych, podziemnych, odcieków ze składowisk, gazu składowiskowego
oraz badanie przebiegu osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery.
Nie stwierdzono znaczącego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze składowisk.
PROJEKT EDUKACYJNY „SEGREGUJ.WROC.PL”
Projekt został zainicjowany w związku z konkursem „Grant na edukację” Projekt
obejmuje szereg działań edukacyjnych kierowanych do mieszkańców Wrocławia we
wszystkich grupach wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
i składa się z następujących elementów:
opracowanie i druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców oraz książeczek
edukacyjnych dla dzieci – w styczniu opracowano projekt i zlecono wydruk ulotki
informacyjnej o szkodliwości spalania odpadów, którą przekazano zainteresowanym
radom osiedli i szkołom oraz rozdawano mieszkańcom podczas kontroli. Część
ulotek przekazano do dystrybucji Straży Miejskiej Wrocławia,
współpraca z TVP Wrocław przy produkcji filmów edukacyjnych informujących
o faktycznym sposobie zagospodarowywania zebranych selektywnie odpadów, które
zostały wyemitowane w TV w ramach audycji sponsorowanych przez miasto, oraz
udostępnione do wykorzystania w celach edukacyjnych,
utworzenie strony internetowej z adresem www.segreguj.wroc.pl, stanowiącej
zakładkę strony miejskiej, na której prezentowane są treści edukacyjne, informacje
o podejmowanych działaniach i partnerach projektu,
kontynuacja działań w ramach akcji „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” –
w ramach projektu dofinansowano działania polegające na organizacji zajęć
edukacyjnych w szkołach, organizacji akcji propagującej segregację odpadów wśród
mieszkańców Wrocławia, produkcji i dystrybucji toreb ekologicznych na zakupy oraz
konkursów dla placówek oświatowych i nauczycieli, organizacja Dnia Ziemi na
Wrocławskim Rynku,
dofinansowanie organizacji warsztatów ekologicznych w EIT + Humanitarium
Ogrody Doświadczeń, multimedialne aplikacje i gry dotyczące zagadnień
selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów,
w ramach konkursu organizowanego przez Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na realizację zadania „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży –
segregacja odpadów obowiązek w trosce o nasze środowisko” - wyłoniono
organizację realizującą to zadanie – Fundację EkoRozwoju. Informacje
o realizowanym przez fundację projekcie zamieszczono na stronie internetowej
www.segreguj.wroc.pl,
zorganizowanie przy współpracy z Wydziałem Edukacji oraz z Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
konkursu dla dzieci, młodzieży i nauczycieli,
na opracowanie projektu książeczki edukacyjnej promującej selektywne zbieranie
odpadów. Konkurs został rozstrzygnięty w grudniu 2012 r. a informacja
o laureatach zamieszczona na stronie projektu,
dofinansowanie ze środków projektu zakupu sprzętu multimedialnego dla
funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia, który służy podczas zajęć i prelekcji
organizowanych przez nich dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,
przedstawicieli rad osiedli oraz rodzinnych ogrodów działkowych,
zorganizowanie we wrześniu 2012 r. Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu, których
celem było zwrócenie uwagi mieszkańców na konieczność selektywnej zbiórki
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i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Polsce oraz zbiórka
tych odpadów, a także zmiana postawy i edukacja społeczeństwa.
W ramach akcji przeprowadzono następujące działania:
•
zorganizowano wystawę edukacyjnej na wrocławskim Rynku – w celu dalszego
kształtowania postaw i edukacji społeczeństwa materiały z wystawy dostępne
są do wykorzystania na stronie projektu,
•
zorganizowano konkurs dla szkół w formie „gry miejskiej” – plansze z zadaniami dla
uczestników gry również zostały zamieszczone na stronie projektu,
•
zbiórka zużytego sprzętu w 6 punktach Miasta, podczas której zebrano ok. 4 Mg
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Akcję zorganizowali partnerzy projektu: Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektroniczego S.A. oraz FagorMastercook S.A. przy wsparciu
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu sygnowane są logo projektu.
Partnerzy projektu współpracują ze sobą w ramach podejmowanych działań.
Partnerami projektu są m.in. Fundacja EkoRozwoju, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
Straż Miejska Wrocławia – Referat Ochrony Środowiska, EIT+ Humanitarium Ogrody
Doświadczeń, Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, Wrocławskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., Telewizja Miejska Wrocław.
W okresie sprawozdawczym uczestniczono łącznie w 23 szkoleniach i konferencjach,
poświeconych głównie wdrożeniu ustawy o UCiPwG oraz interpretacji przepisów
prawnych. Uczestniczono również w debacie telewizyjnej „Teraz Transfer. Nowa jakość
współpracy nauka – biznes”, oraz wygłaszał prelekcję na I Dolnośląskim Forum Innowacji
i Technologii „Energetyka – Innowacje”, w ramach których prezentował doświadczenia
miasta w zakresie organizacji Wrocławskiego Systemu Ładowania Pojazdów
Elektrycznych. Uczestniczono również w Eko - debacie zorganizowanej w XII LO,
poświęconej wdrażaniu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
GOSPODARKA ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Działania administracyjne w zakresie gospodarki odpadami (wydawanie decyzji,
postanowień, opiniowania, uzgodnień, udzielanie informacji o środowisku itp.) w 2012 r.
prowadzone były i wykonywane w oparciu o ustawy:
- odpadach,
- utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- Prawo ochrony środowiska.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, zakres działalności, poza ww.
działalnością czysto administracyjną, obejmuje również działalność kontrolną
i interwencyjną w zakresie ww. ustaw. Działania kontrolne w zakresie objętym ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane są w większości przez Zarząd
Dróg i Utrzymania Miasta.
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAW „O ODPADACH” I „PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA”
Wydawanie decyzji:
•
pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zatwierdzanie programów gospodarki
odpadami niebezpiecznymi (w okresie sprawozdawczym wydano 106 decyzje,
w tym: pozwolenia na wytwarzanie odpadów 33 oraz zatwierdzenie programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 73,
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•

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, transportu, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów (w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 111
decyzji, z których odmówiono w 1 przypadku wydania decyzji z uwagi na
niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Wydawanie postanowień:
•
opiniowanie wniosków dot. wydania zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Urząd
Marszałkowski - w okresie sprawozdawczym wydano 7 postanowień),
•
opiniowanie w zakresie gospodarki odpadami na etapie ustalania obowiązku
sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach
decyzji środowiskowych (w okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie),
•
przekazanie (w oparciu o art. 65 kpa) spraw do załatwienia innym organom
administracyjnym (w okresie sprawozdawczym wydano 18 zawiadomień).
Opiniowanie i uzgodnienia:
•
składanych informacji o planowanych wytwarzanych odpadach i sposobach ich
wykorzystywania – przyjęto 258 informacji i przekazano do Urzędu
Marszałkowskiego i WIOŚ,
•
w zakresie uzgadniania inwestycji na etapie wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach:
- uzgadnianie w zakresie gospodarki odpadami warunków do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Kontrole podmiotów uczestniczących w procesie gospodarki odpadami:
•
interwencyjne, sprawdzające zasadność zgłaszanych skarg i wniosków (w okresie
sprawozdawczym przeprowadzono 57 kontroli),
•
przed
wydaniem
decyzji
administracyjnej
(w
okresie
sprawozdawczym
przeprowadzono 103 kontroli),
•
planowane kontrole podmiotów posiadających decyzje administracyjne (w okresie
sprawozdawczym skontrolowano 14 podmiotów).
Interwencje w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach
W przypadku naruszania warunków określonych w posiadanych przez Firmy zezwoleniach
lub przepisów ww. ustaw, jeżeli nie stosują się one do wezwania do usunięcia
nieprawidłowości, następuje cofnięcie zezwolenia bez odszkodowania. Nie podjęto działań
administracyjnych przewidzianych prawem, w wyniku których zachodziłaby konieczność
cofnięcia zezwolenia. W okresie sprawozdawczym skontrolowano 80 podmiotów.
Współdziałano ze Strażą Miejską w zakresie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,
kontroli zawierania umów na usuwanie (odbiór) odpadów itp. W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono 30 kontroli.
Ponadto:
•
realizowano zadania wynikające z; ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy
o dostępie do informacji publicznej (udostępniono w formie pisemnej 11 informacji
o środowisku z zakresu gosp. odpadami – wpływy z tytułu opłaty administarcyjnej
24,9 zł.), poprzez: wyszukania i udostępniania dokumentacji spraw wskazanych we
wnioskach, bieżące telefoniczne udzielanie informacji z zakresu gospodarki
odpadami, naliczania opłat oraz wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, aktualizowania dokumentów podlegających
udostępnieniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Wrocławia i jego
Biuletynie Informacji Publicznych,
•
na wnioski podmiotów wydawano zaświadczenia o ostateczności decyzji oraz
w związku ze złożoną „informacją o odpadach” informowano o jej przyjęciu bez
sprzeciwu – w okresie sprawozdawczym wydano 32 zaświadczenia,
•
prowadzono rejestr podmiotów (posiadaczy odpadów) zwolnionych z obowiązku
uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania lub transportu odpadów oraz odzysku
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lub unieszkodliwiania odpadów (w roku sprawozdawczym zarejestrowano
41 nowych podmiotów ,nie wykreślono z rejestru żadnej placówki) – od początku
prowadzenia rejestru (2003 r.) zarejestrowano 291 podmioty gospodarcze.
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
W
okresie
sprawozdawczym
wpłynęło
217
wniosków
dotyczących
decyzji
środowiskowych. Łącznie wydano 88 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym
61 decyzji fakultatywnych, 1 decyzję obligatoryjną, 23 decyzje umarzających
postępowanie oraz 3 odmawiające wydania decyzji środowiskowej.
Dla 69 wniosków ws. wydania decyzji środowiskowej wydano postanowienia
odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego, bez rozpatrzenia pozostawiono
10 wniosków, 2 postępowania zawieszono, natomiast 30 postępowań jest w toku.
Ponadto wydano 18 opinii, dotyczących kwalifikacji planowanych przedsięwzięć do
przeprowadzenia postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej.
Decyzje środowiskowe dotyczyły m.in. najważniejszych inwestycji dotyczących układów
komunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych we Wrocławiu.
Inwestycje związane z budową/przebudową układów komunikacyjnych i
infrastruktury:
•
przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia zasilających SRP Hydral i SRP Mirków,
w związku z rozbudową zakładu firmy Robert Bosch w Mirkowie,
•
przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bagatela, Fortowej, Gimnazjalnej,
Torfowej na osiedlu Sołtysowice,
•
remont i czyszczenie rurociągów tłocznych Świątniki – Grobla.
Inwestycje związane z budową i przebudową instalacji/obiektów:
•
przebudowa i rozbudowa istniejącej Elektrociepłowni BD ul. Grabiszyńska 241,
•
budowa instalacji odazotowania spalin kotła nr 1 w Zespole Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S. A. ul. Łowiecka 24,
•
przebudowa układu torowo – sieciowego na terenie Zajezdni Tramwajowej Nr IV
przy ul. Powstańców Śl. 209,
•
rzebudowa układu torowo- sieciowego na terenie Zajezdni Tramwajowej przy
ul. Słowiańskiej,
•
Wrocławski Park Przemysłowo – Technologiczny przy ul. Fabrycznej 16 i 16h,
•
budowa centrum logistycznego przy ul. Rakietowej 39,
•
budowa Obwodu Utrzymania Autostrady dla drogi A-8 i S-5 wraz z Centrum
Zarządzania Ruchem w węźle Wrocław Północ (dawniej węzeł Widawa), przy
ul. Sułowskiej – Polanowickiej,
•
budowa stacji elektroenergetycznej 110/20/10kV Mennicza,
•
budowa budynku bazy transportowo-logistycznej i centrum operacyjnego oraz
budowa budynku administracyjno-usługowego MPWiK,
•
rozbudowa istniejącej płyty obornikowej przy ul. Chmielarskiej,
•
budowa kolejki linowej od ul. Na Grobli do Wybrzeża Wyspiańskiego przez Odrę,
•
przebudowa gazociągu w/c Rogoż-Cholewkarska oraz budowie stacji pożarowej
gazu w ramach przyłączenia Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
•
budowa Centrum Technicznego EnergiaPro S.A. przy ul. Zabrodzkiej,
•
budowa zespołu magazynowego wraz z zapleczem administracyjno - biurowym oraz
infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Granicznej,
•
budowa kompleksu biurowo - konferencyjno – hotelowego przy ul. Bolkowskiej,
ul. Legnickiej.
Inwestycje związane z zabudową mieszkaniową:
•
budowa I etapu zespołu usługowo - biurowego przy ul. Wołowskiej,
•
budowa zespołu hotelowego z zapleczem wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Granicznej.
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W 2012 r. zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Alei Wielkiej Wyspy we
Wrocławiu, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Marii Skłodowskiej –
Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej oraz na przebudowie ul. Marii Skłodowskiej –
Curie od ul. Norwida do mostu Zwierzynieckiego.

OCHRONA PRZYRODY
OCHRONA ZIELENI
W 2012 r. w zakresie ochrony przyrody rozpatrzono 2 516 spraw. Na wydanych
1 294 decyzji w zakresie usunięcia drzew i krzewów oraz wymierzenia
administracyjnych kar pieniężnych złożono 17 odwołań do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, co stanowi 1,3 % wydanych decyzji. W procedurze Zintegrowanego
Systemu Zarządzania dopuszcza się do 5% ilość odwołań od wydanych decyzji.
Ze względu na dużą ilość i różnorodność wniosków nie wszystkie sprawy były załatwione
w terminie. Dłuższe terminy wydawania decyzji wynikają z jakości składanych wniosków,
braków w dokumentacjach, wydłużonej procedury uzgodnień przy wydawaniu zezwoleń
na usuwanie drzew z pasa drogowego dróg publicznych.
Wydłużona procedura wynika ze zmiany przepisów w ustawie o ochronie przyrody, które
obowiązują od 20 lipca 2010 r. W procedurze wydawania zezwoleń na usunięcie drzew
z terenu pasa drogowego dróg publicznych z wyjątkiem topól gatunków obcych, należy
uzyskać uzgodnienie projektu zezwolenia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
(RDOŚ) we Wrocławiu. Jednocześnie należy złożyć dodatkowy kompletny wniosek z
dokładnym opisem lokalizacji drzew z ewidencji gruntów, dokumentacją fotograficzną,
informacją czy w obrębie wnioskowanych drzew do usunięcia występują gatunki prawnie
chronione (protokół z oględzin drzew). Z urzędu termin załatwienia sprawy może
wydłużyć się nawet ponad 30 dni, gdyż dopiero nie wyrażenie stanowiska przez RDOŚ w
ciągu 30 dni od daty otrzymania projektu zezwolenia uznaje się za uzgodnienie
zezwolenia – art. 83 ust. 2b ustawy o ochronie przyrody.
Znaczącym problemem dla Miasta jest usuwanie zieleni – drzew i krzewów w związku
z projektowanymi inwestycjami. W 2012 r. uzgodniono w zakresie ochrony zieleni 273
projektowanych inwestycji na terenie Miasta. Wydano 1 294 decyzji
administracyjnych, w tym: 10 decyzji wymierzających administracyjne kary
pieniężne za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia lub za zniszczenie drzew lub
zieleni, 1 138 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, 146 decyzji
innych.
W wydanych decyzjach zezwolono łącznie na usunięcie 9 869 szt. drzew oraz 9 549 m2
krzewów, w tym: w 1 040 decyzjach bez opłat zezwolono na usunięcie 8 214 szt. drzew
i 7 657 m2 krzewów, a w 98 decyzjach naliczających opłaty na konto Gminy Wrocław
zezwolono na usunięcie 1 652 szt. drzew oraz 1 892 m2 krzewów.
W wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycjami
naliczono opłatę na konto Gminy Wrocław w wysokości 4 628 121,18 zł. W decyzjach
naliczono opłatę w wysokości 258 430,57 zł odroczoną na okres 3 lat od dnia wydania
zezwolenia za przesadzenie 62 szt. drzew i 102 m2 krzewów kolidujących z planowanymi
inwestycjami oraz opłatę odroczoną na okres 3 lat od wydanego zezwolenia w wysokości
5 725 218,03 zł za usunięcie zdrowych drzew i krzewów, w zamian za nasadzenia
innych w ilości 857 szt. drzew oraz 458 m2 krzewów. W decyzjach nie zezwolono na
usunięcie 806 szt. drzew, które zachowano do dalszej uprawy.
W wydanych decyzjach bez opłat zobowiązano do kompensowania powstałych ubytków
w zieleni - zobowiązano do nasadzeń kompensacyjnych w ilości 3 620 szt. drzew,
krzewów o powierzchni 1 644 m2. Ilość drzew do nasadzeń jest dużo mniejsza niż
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wycinanych. Ponoszenie opłat za usuwanie drzew zwalnia inwestorów z obowiązku
wykonywania nasadzeń kompensacyjnych. Coraz więcej wnioskodawców jest
zainteresowanych nasadzeniami zamiennymi zamiast wniesienia opłat. W przypadku
realizacji wielu inwestycji, inwestorzy nie posiadają jednak terenów, na których mogą
zrealizować trwałe nasadzenia drzew lub krzewów w zamian za drzewa usuwane.
Kompensację przyrodniczą mogą stanowić nasadzenia zrealizowane na gruntach
przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na zieleń
trwałą. Straty w zieleni związane z inwestycjami są kompensowane poprzez realizację
nowych projektów zieleni w zamian za usuwane drzewa.
INWESTYCJE ODDZIAŁUJĄCE NA STAN ZIELENI
Inwestycje
związane
z
modernizacją
układów
komunikacyjnych
i infrastrukturą podziemną:
•
budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczna na osiedlu Stabłowice Stare
na odcinku od ul. Starogajowej do rowu B-9.5,
•
budowa drogi dojazdowej do osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej przy ul. Wałbrzyskiej dz. 28/2, 29/2, 30/2 AM 12 obręb Klecina,
•
przebudowa drogi dojazdowej z wydzieleniem ciągu pieszego oraz budową miejsc
postojowych(dz. nr 3, AM-22, obręb Południe przy ul. Zielińskiego 63-75),
•
przebudowa ulicy Wambierzyckiej we Wrocławiu wraz z odwodnieniem
i oświetleniem,
•
przebudowa skrzyżowania ul. Dubois z ul. Drobnera,
•
budowa gazociągu z przyłączami gazu n/c De90/40 do budynku Dworca Głównego,
•
budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Gostyńskiej i ul. Spacerowej,
•
przebudowa drogi z istniejącym układem komunikacyjnym oraz odbudową
nawierzchni po robotach rozkopowych ul. Afgańskiej i ul. Pakistańskiej,
•
budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej ul. Jarocińska, Pełczyńska,
•
budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej dla budynków PKP CARGO – ulic: Japońska,
Afgańska, Birmańska, Chińska, Mościckiego,
•
przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na nowoczesną sieć ciepłowniczą
w technologii preizolowanej - ul. Obornicka, ul. Paprotna,
•
budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznego
do przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3,
•
remont i czyszczenie rurociągów tłocznych Swiątniki-Grobla we Wrocławiu,
•
budową sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w ul. Klimasa,
•
rozbudowa i nadbudowa zespołu istniejących garaży na potrzeby administracyjno –
szkoleniowe wraz z budową przyłączy i rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, z kablem energetycznym, budową zjazdu z
drogi publicznej oraz budową,
•
budowa węzła przesiadkowego w ramach zagospodarowania terenu w sąsiedztwie
infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ziębickiej.
Inwestycje związane z budową i przebudową obiektów:
•
budowa budynku biurowego "Green Day" przy ul. Szczytnickiej 9,
•
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 47 o blok sportowy - ul. Januszewickiej 35-37,
•
budowa modułowego przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy
ul. Blacharskiej 13,
•
budowa budynku serwisu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną przy
ul. Stargardzkiej 12 we Wrocławiu (dz. nr ew. 4/60, obręb Gądów Mały),
•
budowa centrum operacyjnego i bazy transportowo – logistycznej Zakładu Produkcji
Wody MPWiK, budynku portierni wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa
i przebudowa sieci i przyłączy przy ul. Na Grobli 19/23 we Wrocławiu,
•
budowa budynków biurowo-usługowych z infrastrukturą techniczną przy
ul. Tańskiego,
•
budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Kościerzyńskiej 2-4-6, dworca
kolejowego Wrocław Psie Pole,
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•
•
•
•
•

•

budowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu obsługującego
Klinikę transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej oraz łącznika
z istniejącym budynkiem Fa Akademickiego Szpitala Klinicznego,
budowa pawilonu handlowo – usługowego wraz z miejscami parkingowymi
dla samochodów osobowych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,
budowa zakładu innowacyjnej technologii wytwarzania wzmocnionych rur
osłonowych,
budowa Centrum Geo Info Hydro Uniwersytetu Przyrodniczego,
rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowo-biurowego o nazwę AD o część
produkcyjno – magazynowo – administracyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą
i sieciami na działce nr 3/3, 2/4, 2/5, AM-14, obręb Kowale przy ul. Kowalskiej 143
we Wrocławiu,
budynku Centrum Edukacji Międzynarodowej na dz. nr 6/2, 6/3, 6/4, 7/2, 7/3, 9/6 i
9/9 AM-42, obręb Grabiszyn przy ul. Racławickiej.

Inwestycje związane z zabudową mieszkaniową:
•
budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Gorlickiej dz. 5, 6, 7, 17/2, 22/1 i
93 AM 23 obręb Psie Pole,
•
budowa budynków wielorodzinnych S5,S6,S7 na dz. 25/2, 24/9 AM 25 obręb
Swojczyce przy ul. Betonowej – osiedle Olimpia Port,
•
budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Bajana
i Drzewieckiego,
•
budową budynków wielorodzinnych S1,S2,S3,S4 na dz. 20/5 przy ul. Cementowej,
•
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i niezbędną
infrastrukturą przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu,
•
budowa zespołu willi wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi (dz. nr 2/4,
3/3, 5/13, 12/4, AM-10 przy ul. Skarbowców, obręb Krzyki we Wrocławiu),
•
budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zabrodzkiej 2-2a i 4,
•
budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi
na dz. nr 2/6 AM-8, obręb Stabłowice,
•
budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz.17/17 i 17/2 oraz
17/18 i 17/20 AM-3 obręb Stabłowice przy ul. Stabłowickiej,
•
budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i
lokalami usługowymi przy ul. Grota-Roweckiego, obręb Wojszyce,
•
budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki C1, C2, C3, C4)
z usługami i garażami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
(Hallera dz. nr 27/7, 27/8, AM-27 obręb Grabiszyn),
•
budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2, B3, B4)
z usługami i garażami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
(Hallera dz. nr 27/9, AM-27 obręb Grabiszyn),
•
budowa zespołu budynków wielorodzinnych z częścią usługową, garażem
wbudowanym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Chałupniczej we Wrocławiu,
•
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz
garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wybrzeże
Wyspiańskiego.
Inne inwestycje:
•
projekt "Kasina - odbudowa i modernizacja koryta rzeki",
•
przebudowa rowu B-9 ze zbiornikiem retencyjnym we Wrocławiu,
•
budowa linii średniego napięcia wraz ze światłowodem,
•
przebudowa rowu BR-12 w ciągu DW395 we Wrocławiu (Buforowa dz. nr 2/2, 3/1,
3/5, 5/1, 5/5 AM-9 obręb Brochów; dz. nr 6/11 AM-7, 4/3, 4/4, 4/6 AM-3 obręb
Wojszyce),
•
przebudowie doprowadzalnika ścieków na terenie Pól Irygowanych.
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OCHRONA DZIKIEJ FLORY I FAUNY
Prowadzono rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub
ssaków. Na podstawie 59 złożonych wniosków w 2012 r. wydano 10 zaświadczeń
o skreśleniu z rejestru, 1 zaświadczenia o zmianie danych rejestrowych oraz
50 zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem, 1 wniosek
przesłano w drodze zawiadomienia do załatwienia wg właściwości miejscowej i rzeczowej.
Wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania. Wydano 2 szt. postanowień w sprawie
przywrócenia terminu rejestracji. Złożono ponadto zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia wykroczenia i podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do najliczniej wpisanych
do rejestru zwierząt należą przedstawiciele gromady ptaków – 46 szt., gadów 30 szt.,
natomiast płazów 5 szt. oraz ssaków 3szt. Skreślono z rejestru 37 okazów, w tym: 30
szt. gadów oraz 7 szt. ptaków.

POMNIKI PRZYRODY
W ramach prac interwencyjnych zlecono prace ratunkowe na nw. pomnikach przyrody:
•
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w koronach pomników przyrody - drzew
o nr ewidencyjnych: 10, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 30A, 34A, 34B, 63, 65, 72A,
72B, 94, 99A, 99B, 99C, 99D, 99F i 106,
•
na dębie „Przewodnik”, nr ew. 68 - rosnącym u zbiegu ulic Borowskiej i Suchej
wykonano II etap prac ratowniczych, celem usunięcia podłoża przerośniętego
grzybnią flagowca olbrzymiego w obrębie systemu korzeniowego oraz wymiany
humusu z uwagi na złe właściwości fizykochemiczne istniejącego podłoża jak
i wymianę metalowego ogrodzenia zabezpieczającego system korzeniowy drzewa,
•
zamontowano zniszczone/skradzione tabliczki informujące o nazwie pomnika
przyrody dla drzew o nr ewidencyjnych: 14A, 14B, 14C, 45, 53, 81, 88, 110A, 110B
i 111.
W ramach stałego monitoringu pomników przyrody wytypowano 27 drzew
(o nr ewidencyjnych: 8, 24A, 24B, 24D, 24E, 27, 28, 30A, 35, 42, 43, 45, 64, 63, 66, 67,
68, 72B, 73, 99C, 102, 103, 109, 110B, 111 i 112) do wykonania niezbędnych prac
ratowniczych w roku 2013 ze względu na ograniczenia finansowe.
Ustanawianie form ochrony przyrody
W 2012 r. wpłynęły 3 wnioski w sprawie ustanowienia w formie pomników przyrody
obiektów przyrodniczych będących drzewami. Z 8 zgłoszonych drzew, jedno
o szczególnej wartości zostało w drodze Uchwały Nr XXXI/682/12 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. ustanowione pomnikiem przyrody - platan
klonolistny (Platanus xhispanica ‘Acerifolia’) o obwodzie pnia 480 cm, rosnące na terenie
nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 160.
Opinie w zakresie ochrony przyrody wydano:
•
28 opinii w zakresie oczekiwań i zamierzeń inwestycyjnych w związku
z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
•
8 opinii do Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015,
•
12 opinii przyrodniczych do Karty Informacji Przedsięwzięcia,
•
18 uwag do raportów OOŚ,
•
7 opinii przyrodniczych w zakresie kwalifikacji do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
•
rozpatrzono 16 interwencji w zakresie ochrony przyrody,
•
21 opinii w zakresie form ochrony obszarowej, indywidualnej, gatunków zwierząt,
roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych.
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Opinie przyrodnicze:
•
projektowanego zasilania kiosku informacyjnego w obrębie pomnika przyrody ”Dębu
Piotra Włosta” dla tematu „Zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru
WUWA”,
•
prowadzenia sieci względem ochrony pomnika przyrody Dębu Piotra Włosta
(zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA);
•
ochrony siedlisk przyrodniczych w zakresie wniosku na usunięcie drzew
z międzywala rzeki Ślęzy w rejonie Stadionu Euro 2012 (nr 7/1, AM 14 obręb
Pilczyce),
•
wytycznych ochrony pomnikowego drzewa rosnącego na terenie działki nr 22/4,
AM-17, Obręb Południe u zbiegu ul. Borowskiej i Suchej,
•
ochrony pomnikowego dęby przy ul. Łączności w związku z potrzebą usunięcia
sąsiedniego dębu z terenu Przedszkola Nr 52,
•
lokalizacji działek nr 42/22 i 42/23, AM12, obręb Złotniki w granicach
proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu i związanych z tym utrudnień na
etapie budowy i zamieszkania,
•
lokalizacji małej elektrowni wiatrowej na dachu budynku IASE na działce 2/3, 2/4
AM-16, obręb Zalesie przy ul. Wystawowej 1 względem Szczytnickiego Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego,
•
potencjalnego występowania inwazyjnej rośliny barszczu Sosnowskiego - zasadności
budowy przepławki przy elektrowni wodnej Marszowice.
W ramach systemu informacji przestrzennej Wrocławia wprowadzono za pomocą
programu ArcGis warstwę danych dot. lokalizacji pomników przyrody. Dokonano
aktualizacji ewidencji pomników przyrody umieszczonej na stronie www.wroclaw.pl.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO
PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA
W ramach nadzoru nad produkcją roślinną na terenie miasta Wrocławia wykonywano
zadania kontrolno – ochronne upraw rolniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych przed
chorobami, szkodnikami wpływającymi na obniżenie plonu. Wystosowano i przekazano
do wiadomości 7 komunikatów precyzujących zasady ochrony roślin.
Zorganizowano wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szkolenia dla
wrocławskich rolników w zakresie właściwego wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe
oraz przekazano informacje o zasadach korzystania z dopłat z tytułu zużytego do siewu
materiału siewnego kategorii elitarny/kwalifikowany a także przepisów związanych ze
zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Na skutek wystąpienia ujemnych skutków przezimowania w okresie od 01 stycznia
do 31 marca 2012 r. wystąpiły straty w uprawach ozimin i rzepaku. W związku z tym
komisyjnie szacowano straty w 6 gospodarstwach rolniczych na terenie miasta
Wrocławia. Oględzinami objęto obszar o powierzchni 163 ha. Łączna powierzchnia
upraw, które zakwalifikowano do pomocy wyniosła 16,18 ha.
Przeprowadzono 126 kontroli na miejscu dot. wykonania obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników oraz ubezpieczenia budynków od ognia
i innych zdarzeń losowych. Sporządzono i zarejestrowano 42 protokołów. Istotą
ubezpieczenia jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej rolnikowi przez realizacje jego
zobowiązań odszkodowawczych. Zobowiązanie to powstaje po stronie rolnika, jeżeli
wyrządzi on czynem niedozwolonym szkodę osobie trzeciej.
Zlecono Stacji Chemiczno – Rolniczej Oddział we Wrocławiu wykonanie badania odczynu
i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych obrębie:
Kozanów, Osobowice, Pilczyce, Sołtysowice, Świniary. Przebadano grunty w 19
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gospodarstwach. Pobrano 90 prób glebowych na powierzchni 60,86 ha użytków rolnych.
Wyniki badań przekazano w formie wydruku komputerowego, określając potrzeby
wapnowania i zasobność w makro i mikroelementy.
Uczestniczono w wizjach terenowych mających na celu kontrole stanu upraw oraz
utrzymania gleb w dobrej kulturze rolnej. W wyniku zgłoszeń mieszkańców Wrocławia
skontrolowano 6 gospodarstw rolnych. Ponadto wydano 2 zaświadczenia zgodne
z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego i 2 zaświadczenia potwierdzające szkody
w rolnictwie oraz 2 oświadczenia w sprawie uprawy maku i konopi.
W zakresie zadań związanych z produkcją zwierzęcą w 2012 r. przeprowadzono bardzo
trudną akcję dotyczącą czasowego odebrania stada zwierząt dotychczasowemu
właścicielowi (153 szt. - owiec i 21 szt. - kóz) i przetransportowania ich do gospodarstwa
zastępczego. Odebranie zwierząt odbyło się w związku z informacją Inspekcji
Weterynaryjnej – Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu i wniosku Straży dla
Zwierząt w Polsce Okręg Dolnośląski w Wałbrzychu oraz listu mieszkańców osiedla
Osobowice - Rędzin we Wrocławiu do władz Wrocławia. Zwierzęta zostały czasowo
odebrane na mocy decyzji Nr WSR-R.6140.2.2012.ML Prezydenta Wrocławia z dnia
17 maja 2012 r. w trybie natychmiastowym, ze względu na rażące zaniedbania i bardzo
złe warunki w jakich były dotychczas utrzymywane (art. 7 w związku z art.6 ust.2, pkt 10
– ustawy o ochronie zwierząt). Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wskazano
gospodarstwo rolne, w którym odebrane zwierzęta maja zapewnione utrzymanie i opiekę
na koszt Gminy Wrocław. Koszty utrzymania stada w 2012 r. wyniosły 100 000 zł.
Realizując zadania wynikające z uchwały w sprawie Ustalenia Regulaminu Utrzymywania
Czystości i Porządku na terenie miasta Wrocławia, rozpatrzono 6 spraw dot. zakazu
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
przeprowadzając 14 kontroli w terenie. W wyniku wizji terenowych wydano
4 zalecenia odnośnie dobrostanu zwierząt.
Realizując zadania związane z wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów ras
uznanych za agresywne oraz chartów a także wydawania decyzji o czasowym odebraniu
zwierzęcia traktowanego przez właściciela w sposób niehumanitarny wydano 4 decyzji na
utrzymywanie psów rasy uznanych za agresywne oraz 7 decyzji na utrzymywanie
chartów. Ponadto przeprowadzono 42 rekontrole miejsca i warunków utrzymania psa
z uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa w ich utrzymywaniu. Nie stwierdzono
naruszeń ustawy o ochronie zwierząt w zakresie utrzymywania psów agresywnych.
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
W ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
przeprowadzono oceny stanu lasów prywatnych oraz lasów komunalnych pod kątem
realizacji zadań wynikających ze wskazań gospodarczych ujętych w inwentaryzacji stanu
lasu, w uproszczonych planach urządzenia lasu. W czasie wizji terenowych zwracano
uwagę na kwestie dotyczące pielęgnowania i ochrony lasów tj. ochrony p-poż, likwidację
drzew opanowanych przez organizmów szkodliwe, ochrony gleb oraz hodowli lasu,
a także zagospodarowania rekreacyjnego oraz użytkowania lasu. W 2012 r. 1 decyzję
administracyjną zatwierdzającą uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów
niepaństwowych, będący podstawowym dokumentem planistycznym, na podstawie
którego prowadzona jest gospodarka leśna przez okres 10 lat. Na wniosek właścicieli
lasów niepaństwowych dokonywano w terenie zatwierdzeń planów wyrębu drzew,
wyznaczano drzewa do wycinki oraz sporządzano wykazy odbiorcze drewna, a także
cechowano pozyskane drewno. Łącznie w 2012 r. wydano 10 świadectw legalności
pozyskania drewna w lasach niepaństwowych położonych na terenie Wrocławia.
Aktywnie działano na rzecz ochrony kasztanowców przed groźnym szkodnikiem
– szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, m.in. poprzez coroczną akcję informacyjną
„Ratujmy kasztanowce” promującą mechaniczne zwalczanie tego szkodnika (grabienie i
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kompostowanie opadłych liści). Metoda ta stosowana jest już powszechnie na terenach
zieleni miejskiej Wrocławia oraz w coraz większym stopniu na pozostałych terenach
miasta, co znacznie przyczynia się do poprawy kondycji zdrowotnej tych drzew. Ponadto
akcja ta - oprócz korzyści przyrodniczych - ma również olbrzymie znaczenie dla
kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. W roku 2012 po raz kolejny
przeprowadzono akcję „Ratujmy Kasztanowce” na terenach publicznych placówek
oświatowych. Zadaniem tym objęto 283 kasztanowców rosnących na terenie 47 szkół i
przedszkoli. Kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta to 29 149,00 zł.
Miasto Wrocław wdraża „Powiatowy Program Zwiększania Lesistości Miasta
Wrocławia”, który zakłada etapowe zwiększanie lesistości miasta z ok.7%, do ok. 11%.
Działania te wynikają z założenia, że zwiększanie zasobów leśnych miasta oprócz
wymiernych korzyści ekologicznych (np. ograniczanie efektu cieplarnianego poprzez
absorpcję CO2) znacznie przyczynia się do poprawy jakości życia w mieście (m.in.
poprzez zwiększanie przestrzeni rekreacyjnej). W ramach nadzoru nad realizacją
Programu aktywnie wspierano i koordynowano działania związane z przejmowaniem oraz
zalesianiem gruntów nieleśnych. W 2012 r. wykonano w ramach kompensat
przyrodniczych ok. 30 ha zalesień gruntów na Opatowicach (łącznie ok. 200 000 szt.
sadzonek drzew i krzewów).
Realizowano również sprawy (wizje, opinie, interwencje) – nie zakończone decyzjami, w
szczególności dotyczące ocena stanu lasów niepaństwowych położonych na terenie
Wrocławia – 20, nadzoru nad zalesieniami – 10, opiniowania projektów mpzp – 10,
opiniowania innych projektów (np. POŚ) – 5, informacji dla mediów – 3, odbiory prac
(umowy – 1). Przygotowano i wygłoszono referat na temat „ Lasy miejskie. Ich rola
i miejsce w leśnictwie przyszłości na przykładzie lasów Wrocławia”.
Realizacja zadań z zakresu łowiectwa polegała m.in. na zaopiniowaniu rocznego
planu łowieckiego na rok gospodarczy 2012-2013. Naliczono i rozliczono czynsz
dzierżawny za obwody łowieckie polne na terenie Wrocławia za sezon 2012-2013. Dochód
Gminy Wrocław z tego tytułu wyniósł w 2012 r. – 4 625,88 zł.
Kontynuowano działania zmierzające do stworzenia systemu, którego celem jest
ograniczanie uciążliwości związanych z bytującymi w mieście dzikimi zwierzętami.
Elementami tych działań były odłowy redukcyjne, ograniczanie migracji dzikich zwierząt
w głąb miasta oraz zlecanie prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na
potrzeby miasta, a także doraźne reagowanie weterynaryjne i łowieckie na sygnał służb
miejskich o zagrożeniu lub incydencie związanym z dzikimi zwierzętami. Działanie te
zostały wpisane jako „Wdrażanie programu ograniczania uciążliwości powodowanych
przez dzikie zwierzęta bytujące na terenie Wrocławia” do Założeń Polityki Społeczno –
Gospodarczej Miasta na rok budżetowy 2012 r.
Realizacja Programu ma na celu stworzenie systemu, który pozwoli w sposób optymalny
ograniczać i zapobiegać uciążliwościom związanym z bytującymi w mieście dzikimi
zwierzętami poprzez realizację zadań:
•
zadanie nr I - polegające na zapobieganiu migracji zwierzyny w głąb miasta m.in.
poprzez poprawę warunków bytowania na obrzeżach miasta,
•
zadanie nr II - polegające na systematycznym redukowaniu liczebności dzikich
zwierząt na terenie miasta,
•
zadanie nr III - polegające na prowadzeniu całodobowego pogotowia
interwencyjnego ds. dzikich zwierząt na potrzeby miasta,
•
zadanie nr IV - polegające na zapewnieniu profesjonalnej opieki weterynaryjnej
oraz rehabilitacji dzikim zwierzętom pochodzącym z terenu Wrocławia poprzez
prowadzenie ośrodka rehabilitacji i leczenia dzikich zwierząt na potrzeby miasta.
W 2012 r. realizowano 3 spośród ww. zadań. W ramach realizacji zadania kontynuowano
redukcję populacji dzików występujących na terenie miasta. W związku z powyższym
została wydana 1 decyzja na wykonanie odłowów redukcyjnych zwierzyny na terenie
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miasta Wrocławia. W wyniku realizacji umowy pułapki żywołowne (odłownie)
zainstalowane na terenie lasów miejskich były stale zaopatrywane w karmę oraz
monitorowane, co stanowiło również element działań profilaktycznych. Z pułapek tych
w 2012 r. odłowiono 23 sztuki dzików. Zwierzęta te zostały przekazane do ośrodka
rehabilitacji dzikich zwierząt. Kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta to
54 286,05 zł.
W 2012 r. zlecono Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu prowadzenie
całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz prowadzenia na
potrzeby miasta ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. W ramach realizacji
przedmiotowych zadań w okresie V-XI 2012 r. Wykonawca dokonał 210 interwencji
związanych z dzikimi zwierzętami, w wyniku których z terenu miasta trafiło do ośrodka
rehabilitacji dzikich zwierząt w Złotówku 128 szt. zwierząt. Kwota wydatkowana na ten
cel to 120 000,00 zł.
Ponadto realizowano sprawy (wizje, opinie, interwencje) – nie zakończone decyzjami;
Odbiory prac (umowy) – 18, Przyjmowanie zgłoszeń dot. dzikich zwierząt – 55,
Informacje dla mediów – 5. Przygotowano i wygłoszono referat „Program ograniczenia
uciążliwości powodowanych przez dzikie zwierzęta bytujące na terenie Wrocławia”.
AMATORSKI POŁÓW RYB
W 2012 r. wydano 961 nowych kart wędkarskich i 148 szt. ich duplikatów oraz 1 kartę
łowiectwa podwodnego. Na koniec 2012 r. w rejestrze osób, którym wydano karty
wędkarskie figurowało 33 068 osób.
Ponadto w ramach wykonywania zadań związanych z amatorskim połowem ryb w 2012 r.
zarejestrowano 184 jednostki pływające służące do amatorskiego połowu ryb. Wydano 13
nowych legitymacji dla członków Społecznej Straży Rybackiej a w 44 przypadkach
przedłużono ich ważność.
Z tytułu pobierania opłat za wydanie karty wędkarskiej i jej duplikatu oraz za karty
łowiectwa podwodnego w 2012 r. wygenerowano dochód w wysokości 11 100 zł.
PROGRAM
ZNAKOWANIA
MIKROPROCESORÓW

ZWIERZĄT

ZA

POMOCĄ

ELEKTRONICZNYCH

Wykonując powyższe zadanie kontynuowano rozpoczęty w 2005 r. Program bezpłatnego
znakowania psów. Znakowanie odbywało się w 10. Zakładach Weterynaryjnych
położonych w obrębie dawnych dzielnic Wrocławia. Programem objęto także wszystkie
psy przyjmowane i wydawane ze Schroniska dla Zwierząt we Wrocławiu. W 2012 r.
w Lecznicach Weterynaryjnych oznakowano 611 psów za co zapłacono 23 327,28 zł.
W Schronisku oznakowano 1 199 psów.
Razem w 2012 r. oznakowano i zarejestrowano w bazie danych ”Psy miejskie” 1 810
psów. Poczynając od 2005 r. w ramach Programu oznakowano ogółem 19 927 psów.
Koszty związane z prowadzeniem ww. Programu w całości pokrywa Miasto.
ODKOMARZANIE WROCŁAWIA
Prowadzono działania w ramach Wrocławskiego Programu Kontroli Komarów dotyczące
zmniejszenia uciążliwości związanych z obecnością komarów w środowisku.
W 2012 r. kontynuowano wdrażanie zintegrowanych metod biokontroli komarów.
Postępując zgodnie z opracowaną strategią działań, w pierwszej kolejności wyłoniono
Zespół ds. monitoringu dynamiki rozwoju komarów w sezonie wiosenno-letnim na terenie
miasta Wrocławia w 2012 r., stanowi on podstawę realizacji Programu. Po
przeanalizowaniu działań wykonanych w 2011 r., zakres obowiązków został poszerzony
o wykonywanie zabiegów preparatem biologicznym na powierzchniach do 0,1 ha przez
osoby monitorujące. W ramach prowadzonych działań monitoringowych wskazano nowe
tereny o powierzchni ok. 50 ha, które stanowią dogodne miejsca dla rozwoju komarów.
Stwierdzono, że charakter tych miejsc ma ogromne znaczenie dla Miasta pod względem
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uciążliwości komarów. W związku z tym jeśli pozwolą na to środki budżetowe, w roku
2013 na tych terenach zostanie przeprowadzony monitoring entomologiczny mający na
celu ocenę produktywności i składu gatunkowego populacji tych owadów z równoczesną
aplikacją wymaganych preparatów. Usługa ta kosztowała 29 786,40 zł.
W ramach biologicznych metod zwalczania komarów oprócz wykorzystania larwicydów,
jak co roku w sezonie wiosenno-letnim zarybiono łącznie 50 akwenów wodnych
na terenie miasta Wrocławia. Na wytypowanych zbiornikach została przeprowadzona
inwentaryzacja w celu określenia składu gatunkowego występujących tam ryb. Usługa
ta kosztowała 12 000,00 zł.
W drodze przetargu zostało wyłonionych 5 firm, które w 2012 r. odpowiadały
za wykonanie zabiegów odkomarzania metodą naziemną, agrolotniczą i ręcznej aplikacji
przy użyciu preparatów biologicznych oraz w tendencji spadkowej – preparatów
chemicznych. Do oprysków wykorzystywano preparaty, które są dopuszczone do
stosowania przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. Użyto preparatu biologicznego VectoBag 12AS oraz dwa
preparaty chemiczne Aqua K-Othrine i Trebon Mega 10SC.
Wdrażając nowe działania zrealizowano pilotażowy projekt, którego celem była ocena
tempa rozwoju larw komarów i składu gatunkowego w obrębie wpustów ulicznych (ok.
300 szt.) w obszarze Rynku i Ostrowa Tumskiego. Wyniki przeprowadzonych badań
potwierdziły, że system kanalizacji burzowej stwarza dogodne miejsca do wylęgu
komarów. Z uwagi na niewielkie zdolności migracyjne samic rodzaju Culex, ich stały
rozwój w obrębie ścisłego centrum może odpowiadać za utrzymywanie się uciążliwości
w okresie letnim.
W 2012 r. wykonano łącznie 251 zabiegów na powierzchni 1 976 ha (z czego 212
zabiegów biologicznych na powierzchni 472 ha i 47 zabiegów chemicznych na powierzchni
1 504 ha). Ogółem wykonane te zabiegi kosztowały 341 442,60 zł.
Na wszystkie działania w ramach Wrocławskiego Programu Kontroli Komarów w sezonie
wiosenno-letnim łącznie wydało 383 229,00 zł.
Analizując prowadzone działania na przestrzeni lat, które są rozszerzane o nowe
rozwiązania, w ostatnich trzech latach wyraźnie zmniejszył się udział środków
chemicznych w stosunku do wykorzystania środków biologicznych. Tegoroczne opryski
biologiczne potwierdziły, że wczesne zastosowanie tych preparatów znacznie zmniejsza
rozwój komarów i działania są prowadzone na niewielkich powierzchniach.
Planowane jest rozpoczęcie kampanii informacyjno-edukacyjne mieszkańców, aby
pokazać jak każdy z nas może chronić swoje najbliższe otoczenie przed uciążliwością
komarów bez żadnych nakładów finansowych.
Dzięki prowadzonym systematycznie od wielu lat zintegrowanym działaniom, w roku
2012 skutecznie udało się ograniczyć populację komarów na terenie Miasta, co
wielokrotnie potwierdzali mieszkańcy w szczególności z terenów, gdzie zawsze
uciążliwość komarów stanowiła duży problem.
Ponadto wygenerowano dochód z tytułu wydawania kart wędkarskich/łowiectwa
podwodnego w wysokości 11 100,00 zł oraz dochód za dzierżawę obwodów łowieckich
w wysokości 4 625,88 zł.
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
W związku ze zmianą przepisów o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. Nr 237 z 31 grudnia 2008 r., poz. 1657) zgodnie z art. 1 pkt.1 „przepisów ustawy
nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach
administracyjnych miast” z dniem 01 stycznia 2009 r.

713

W roku 2012 nie wpływały wnioski o decyzje z zakresu ustawy o ochronie gruntów
rolnych, z wyjątkiem spraw wymagających bieżących wyjaśnień. Rozpatrzono w tym
zakresie 10 wniosków.

GEOLOGIA
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo Geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981). Zmiana ta skutkowała wprowadzeniem
9 nowych rozporządzeń.
W związku z powyższym obecnie do kompetencji starosty jako organu pierwszej instancji
należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz
dokumentacjami geologicznymi dotyczące:
•
złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych
na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3
w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
•
ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają
50 m3/h,
•
badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
•
odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
•
robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi,
•
warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym
powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie
oddziaływać na wody lecznicze.
Ponadto do obowiązków należy:
•
gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
•
nadzór i kontrola wszystkich miejsc wykonywania prac geologicznych.
Wszystkie prace wykonywane w ramach i zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze
prowadzone są, tak aby nie miały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.
Inwestycje mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ obejmowane są monitoringiem,
z którego sprawozdania składane są w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.
W związku ze skomplikowaną budową geologiczną oraz płytko występującym
zwierciadłem wód podziemnych w wielu przypadkach wymagane jest przeprowadzenie
zarówno badań geologiczno-inżynierskich jak i zaprojektowanie odwodnienia dla
planowanych inwestycji.
Realizowano zadania:
•
wydano decyzje zatwierdzające projekty prac geologicznych:
- geologiczno - inżynierskich – 63 szt.
- hydrogeologicznych – 10 szt.
•
wydano decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne:
- geologiczno-inżynierskie – 51,
- hydrogeologiczne – 4,
- przyjęto zgłoszenia dokumentacji oraz projektów na wykorzystanie ciepła Ziemi
– 16 szt.
•
wydano postanowienia:
- opiniujące Plan ruchu zakładu górniczego – 3 szt.
- opiniujące projekty robót geologicznych – 4 szt.
W stosunku do roku poprzedniego liczba zatwierdzanych projektów i dokumentacji
wzrosła o ok. 30%. Ponadto dodatkowo od 2012 r. zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo
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geologiczne i górnicze do Prezydenta miasta należy opiniowanie projektów robót
geologicznych (dla prac wykonywanych na terenie miasta), wówczas gdy organem
pierwszej instancji jest Marszałek lub Minister. Obowiązek opiniowania realizowany jest
w ramach stanowiska ds. geologii.
ŚRODKI FINANSOWE Z BUDŻETU GMINY POZYSKANE Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2012 r. wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie rozpatrzono
26 wniosków. Plan na 2012 r. – 13 450 000,00 zł został rozdysponowany na
następujące zadania:
•
funkcjonowanie Pogotowia ds. Dzikich zwierząt oraz rehabilitacji dzikich zwierząt zadanie realizowane jest przez Ośrodek rehabilitacji z Złotówku prowadzony przez
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27,
•
wywóz zwierząt gospodarskich z terenu posesji na Osiedlu Rędzin w związku
z informacją Powiatowego Inspektoratu we Wrocławiu oraz Straży dla Zwierząt w Polsce
Okręg Dolnośląski,
•
zakup materiału roślinnego i jego nasadzenia przy obiekcie Urzędu Miejskiego
Wrocławia ul. G.Zapolskiej,
•
projekt wydawczy „Leksykon zieleni Wrocławia”,
•
organizację
Europejskiego
Sympozjum
„Współczesne
problemy
ochrony
przeciwpowodziowej”,
•
zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji proekologicznej w „Ogrodach Doświadczeń
Humanitarium” we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147/149,
•
konserwacja urządzeń melioracji wodnych,
•
prace związane z udrożnieniem urządzeń melioracji komunalnych na terenie
m. Wrocławia,
•
realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami – m.in. na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu m. Wrocławia, wydanie ulotek dotyczących segregacji
odpadów, monitoring składowisk odpadów,
•
realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie m. Wrocławia,
•
utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na terenie m.Wrocławia,
•
utrzymanie zieleni w m. Wrocławiu m.in. koszenie traw, wycinka krzewów,
usuwanie jemioły i posuszu z drzew,
•
bieżące utrzymanie zieleni w m. Wrocławiu,
•
zakup pomocy fachowych,
•
zakup drukarek,
•
realizacja cyklu programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej realizowanych
przez TVP Wrocław, Telewizję Miejską Wrocław i Radio Rodzina,
•
monitoring czystości powietrza na terenie miasta Wrocławia i utrzymanie
automatycznych stacji pomiarowych,
•
zakup prawa dostępu poprzez przeglądarkę internetową
do treści zawartych
w bazie danych,
•
zorganizowanie Międzynarodowej Wystawy Triennale Bonsai,
•
wyemitowanie przez TVP 3 we Wrocławiu cyklicznego programu pn. „Wrocław
w grze” o tematyce ochrony środowiska, czystości i gospodarki odpadami,
•
dotacje dla osób fizycznych na podłączenie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
•
budowa ośrodka hodowli i ekspozycji rysi we wrocławskim ZOO,
•
zakup samochodów o napędzie elektrycznym służących do patroli ekologicznych
dla Straży Miejskiej Wrocławia,
•
badanie jakości środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu,
•
pielęgnacja drzewostanu rosnącego na terenie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.
Środki finansowe z budżetu gminy na zadania proekologiczne.
W okresie sprawozdawczym wpłynęły 63 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie.
Plan na 2012 r. – 95 000,00 zł na zadania proekologiczne przeznaczony został na:
•
konkursy, projekty i akcje o charakterze proekologicznym - 36 dofinansowań,

715

•
•
•
•

zakup materiału roślinnego celem nasadzeń w placówkach oświatowych 12 dofinansowań,
zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów - 3 dofinansowania,
pomoce dydaktyczne i naukowe - 4 dofinansowania,
zakup nagród i materiałów edukacyjnych do organizacji konkursów ekologicznych
w związku z organizacją festynów osiedlowych oraz programów ekologicznych
organizowanych przez Rady Osiedlowe - 8 dofinansowań.

Ilość załatwianych spraw ogółem wg SQL
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6

12 241

Opinie, uzgodnienia
Interwencje
Ilość wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta
Kontrole realizacji postanowień decyzji
Kontrole podmiotów z zakresu ochrony środowiska
Kontrole w terenie –gospodarka rolna i leśna
Zgłoszenia instalacji
Liczba decyzji administracyjnych
Liczba wydanych świadectw legalności pozyskania drewna
Liczba postanowień
Ilość zaskarżonych decyzji i postanowień
Karty wędkarskie/łowiectwa podwodnego
Zaświadczenia
Zawiadomienia wg art. 65 kpa
Zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem-CITES lub
skreśleniu z rejestru
Opłaty skarbowe
Opłaty administracyjne (za informacje o środowisku)
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z opłat za
usunięcie drzew
Opłaty naliczone w decyzjach odroczone na 3 lata za
przesadzenie drzew lub za nasadzenia w zamian za usunięcie
drzew
Dochód z tytułu wydawania kart wędkarskich/łowiectwa
podwodnego
Dochód za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości

891
474
109
165
210
146
175
1 985
10
178
36
1 110
344
104
45

210 393,50
48,40
4 628 121,80
5 983 648,60
11 100,00
4 625,88

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W zakresie monitorowania występujących zagrożeń i prognozowania rozwoju sytuacji
oraz podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców w 2012 r.:
•
Dyspozytorzy służb miejskich przyjęli i podjęli do realizacji 5 991 zgłoszeń
związanych
z
przestrzeganiem
porządku
publicznego
i
zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców na terenie Wrocławia oraz 4 619 podjętych
interwencji na wniosek Policji i Straży Miejskiej dotyczących zadysponowania
sprzętu technicznego do usuwania pojazdów po wypadkach lub zaparkowanych w
niedozwolonych miejscach.
•
Dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego podjęli 98 932 interwencji dotyczących
zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego.
•
Dyspozytorzy Centrum Kierowania Straży Miejskiej podjęli 42 000 interwencji
na terenie Wrocławia dotyczących zakłócenia porządku publicznego.

716

•
•

Dyspozytorzy Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej podjęli 12 316
interwencji na terenie Wrocławia dotyczących usuwania różnego rodzaju zagrożeń
dla zdrowia i życia mieszkańców.
Dyspozytorzy Stanowiska Kierowania Policji podjęli 86 129 interwencji na
terenie Wrocławia dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Grudzień,
Listopad
Październik

Kwartały

Ilość wywiezionych
pojazdów
Dyspozycje SM

Czerwiec
Maj
Kwiecień

Styczeń
Marzec
Luty

782

1024

1463

4619

Centrum

563

292

399

430

1684

Pozostałe

594

286

402

809

2091

21

18

28

29

96

172

186

195

195

748

Pozostałe

Ilość wywiezionych pojazdów
Zgłoszenia 2012
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Sierpień
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Wrzesień
Październik
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1350
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Wrzesień
Sierpień
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446
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Grudzień
561
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466

411
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398

0
Interwencje

Liczba interwencji

Miesiące

Interwencje

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

446
669
561
469
636
548
538
466
411
429
398
420

Suma

5 991

717

420

Suma

W 2012 r. najważniejszym zadaniem, a zarazem dużym wyzwaniem realizowanym przez
Centrum Zarządzania Kryzysowego były prace przygotowawcze do Mistrzostw Europy w
Piłce nożnej oraz organizacja miejsca całodobowej pracy sztabu turniejowego, którego
zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa na terenie Wrocławia podczas UEFA EURO 2012.
Opracowanie aneksów do planu zarządzania kryzysowego według zaleceń Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa uwzględniające specyficzne zagrożenia jakie mogły wystąpić
podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 we Wrocławiu.
Wiodący udział w opracowaniu Planu Operacyjnego Wrocławia na czas trwania Turnieju
UEFA EURO 2012 w obszarach obejmujących: bezpieczeństwo, przestrzeń publiczną,
transport, zabezpieczenie medyczne, stadion Miejski, lotnisko, dworce PKP, strefy kibica,
centrum treningowo-pobytowe, ambasady kibica i wolontariat.
Udział w spotkaniach Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego UEFA EURO 2012 oraz w
pracach Zespołu ds. bezpieczeństwa, którego celem było przygotowanie podmiotów
administracji rządowej z terenu województwa do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.
Udział w ćwiczeniach LIBERO I (5-7 marzec 2012 r.) i LIBERO II (8-9 maj 2012 r.)
organizowanych i przeprowadzanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, którego zadaniem było przygotowanie
służb, inspekcji i straży do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
w miastach gospodarzach Turnieju. W ćwiczeniach udział wzięły miasta: Gdańsk, Poznań,
Warszawa i Wrocław.
Wszyscy pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego przed Turniejem UEFA EURO 2012 wzięli

udział w szkoleniu z zakresu obsługi programu EUROMASTER wdrożonego przez spółkę PL
2012, na potrzeby Sztabu Operacyjnego, który służył do przekazywania najważniejszych
informacji w trakcie trwania Turnieju na linii miasta gospodarze, a główny sztab
zarządzania mistrzostwami, który był zlokalizowany w Warszawie. Przekazywane

informacje dotyczyły kluczowych obszarów działania w tym najważniejszego dla Centrum
Zarządzania Kryzysowego współdziałania wszystkich służb pod kątem bezpieczeństwa.
Przygotowanie i wyposażenie stanowisk pracy dla członków Miejsko-Wojewódzkiego
Sztabu Operacyjnego, kierownictwa i Centrum Operacyjnego powołanych na czas
Turnieju UEFA EURO 2012. Zabezpieczenie lokalowe – miejsce pracy Sztabu i Centrum
Operacyjnego.
W budynku przy ul Strzegomskiej 148 znajduje się Centrum Zarządzania Kryzysowego,
w którym działają służby ratownicze z terenu Wrocławia: Dyspozytorzy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej oraz
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Dyspozytorzy Prezydenta. Dyspozytorzy ww. służb odbierali telefony alarmowe podczas
UEFA EURO 2012™ i realizowali standardowe procedury, a w sytuacjach dotyczących
spraw związanych z Turniejem UEFA EURO 2012 przekazywali je do Centrum
Operacyjnego.
Ponadto w budynku tym podczas organizacji Turnieju UEFA EURO 2012 działały: MiejskoWojewódzki Sztab Operacyjny, Kierownictwa i Centrum Operacyjne - powołane na czas
organizacji turnieju.
Zainstalowane wizualizacje, monitory i nagłośnienie na sali konferencyjnej pozwoliły na
sprawne spotkania zespołów – w sumie w czasie bezpośrednio poprzedzającym
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz podczas samego Turnieju.
Miejsko – Wojewódzki Sztab Operacyjny odbył 24 posiedzenia w pełnym składzie
powołanym zgodnie z Zarządzeniem nr 4518/2012 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 maja
2012 r.
Niezależnie od obrad Miejsko – Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Wrocławia przez
cały czas trwania Turnieju całodobowo w systemie zmianowym pracował Sztab
Operacyjny, który na bieżąco analizował zdarzenia na terenie miasta i w razie potrzeby
reagował na nie. Informacje z działania poszczególnych służb, inspekcji i straży były
przekazywane każdego dnia przez sekretariat sztabu do Warszawy. W Sztabie
Operacyjnym pracowało kilkadziesiąt osób, od służb mundurowych po przedstawicieli
odpowiedzialnych za drogi, miejską komunikację, inżynierię ruchu, utrzymanie miasta
wolontariat, zaopatrzenie w energię elektryczną, stadion. Do sztabu oddelegowania byli
również przedstawiciele PL 2012, jako łącznicy z centrum w Warszawie.
W 2012 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego zorganizowało główne centrum
monitoringu prewencyjnego Wrocławia. W pierwszej połowie roku z myślą o UEFA EURO
2012 przeniesiono monitoring Rynku i połączono go z monitoringiem Śródmieścia.
Stworzono trzy stanowiska do obsługi 50 kamer. Było to bardzo ważne z punktu widzenia
organizacji i zabezpieczenia Turnieju, gdyż stwarzały one możliwość podglądu strefy
kibica i okolic centrum miasta. kluczowe było też podłączenie kamer ze stadionu i jego
okolic, które pozwalały na zobrazowanie dojścia i rozejścia się kibiców przed i po meczu.
Pod koniec roku odebrano następny etap monitoringu miasta i na chwilę obecną
obejmuje on 93 kamery. Monitoring obsługują funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Stworzono również Główne Centrum Medialne UEFA EURO 2012 – Asystent ds.
komunikacji kryzysowej – który posiadał dostęp do wszystkich urządzeń
teleinformatycznych opisanych poniżej oraz dostęp do kanałów telewizyjnych
niezbędnych do prawidłowego zarządzania oraz weryfikacji informacji podczas Turnieju.
Aby Centrum Operacyjne i wszystkie służby, inspekcje i straże w nim pracujące sprawnie
funkcjonowały Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło następujące działania
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w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt teleinformatyczny oraz skonfigurowanie łączy
telefonicznych i internetowych, w tym min.:
•
zapewniono każdej instytucji łączność telefoniczną stacjonarną wewnętrzną
i z wyjściem na zewnątrz (z dwóch niezależnych źródeł) wraz z aparatami
telefonicznymi,
•
zapewniono swobodny dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej lub
LAN (z dwóch niezależnych źródeł) dla Centrum Operacyjnego oraz Członków
Sztabu,
•
wyposażono miejsca pracy każdej służby w komputery stacjonarne – łącznie
16 szt.,
•
zapewniono bezpośrednią łączność telefoniczną z miejscami kluczowymi
dla bezpieczeństwa Turnieju – stadion, strefa kibica,
•
zapewniono cyfrową łączność radiową dla osób wchodzących w skład Sztabu oraz
innych osób kluczowych z racji bezpieczeństwa – 22 radiotelefony pracujące
w wydzielonej sieci,
•
zapewniono przekaz sygnału telewizyjnego wraz z odbiornikami oraz inne
rozwiązania na bazie Internetu dające dostęp do aktualnych informacji medialnych
oraz ważnych wydarzeń turniejowych,
•
zapewniono dostęp do elektronicznej mapy miasta Wrocławia z wizualizacją za
pomocą rzutników multimedialnych – mapa opracowana na bazie Systemu
Informacji Przestrzennej funkcjonującego w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
Zawartość mapy pozwalała na dynamiczną i zmienną w czasie analizę sytuacji
w mieście wraz z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami i miejscami oficjalnymi
Turnieju,
•
zainstalowano na czas Turnieju w centrum dowodzenia na stadionie konsolę
radiową do komunikacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego i innymi służbami
celem współdziałania w zakresie bezpieczeństwa podczas meczy.

WĘZEŁ WODNY I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Odbudowa jednego i uzupełnienie dwóch magazynów piasku (górek), wykorzystanych
w czasie powodzi w 2010 r., kiedy to zaszła konieczność użycia piasku zgromadzonego
przez miasto w tzw. górkach - magazynach piasku. Górka przy ul. Wyboistej została
rozebrana całkowicie, zaś obiekty przy ul. Ślęzoujście i ul. Szczyglej – częściowo. W roku
2012 zapadła decyzja o ich odtworzeniu.
Przeprowadzono całą procedurę przygotowawczą i doprowadzono do przetargu, w wyniku
którego firma Drobud podjęła działania projektowe i budowlane. Nadzór nad inwestycją z
ramienia Urzędu prowadził specjalista z dziedziny robót budowlanych i geotechnicznych.
Pod koniec października został przeprowadzony odbiór wszystkich obiektów.
W związku z tym rezerwa magazynowa piasku została odtworzona do stanu sprzed
powodzi 2010 r. i wynosi 18 480 m3.
Obiekt przy ul. Wyboistej został przekazany do administrowania Zarządowi Zieleni
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Miejskiej. Pozostałe górki zostaną również przekazane ZZM, po uprzedniej aktualizacji ich
wartości.
Spotkania z przedstawicielami Rad Osiedli
Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec stycznia 2012 r. i dotyczyło przygotowania do
zagrożenia powodziowego na rzece Widawie w okresie przełomu zimowo wiosennego.
Omówione zostały zagadnienia informowania mieszkańców i sposoby podejmowania
działań wynikających z zapisów w scenariuszach Planu.
W maju zorganizowano spotkanie przedstawicieli Rad mające na celu zapoznanie ich
z Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry przy udziale stron
odpowiedzialnych za realizację projektu tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
oraz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Udział w przeglądach wałów przeciwpowodziowych organizowanych przez
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w okresie wiosennym
i jesiennym
Dokonano przeglądu obwałowań i urządzeń wodnych będących w zarządzie
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W okresie wiosennym
i jesiennym uczestniczono w przeglądach urządzeń hydrotechnicznych, będących w
zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w obrębie
Wrocławskiego Węzła Wodnego. Przegląd objął wały, przepusty wałowe, urządzenia
hydrotechniczne (Jaz Świniary, Jaz Pilczyce, Jaz Oporów, śluzy polderowe) oraz cieki
będące w zarządzie DZMiUW w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zapoznano się z
protokołami z poprzednich przeglądów zwracali szczególną uwagę na realizację zaleceń z
ubiegłego roku.
Podjęcie działań mających na celu stworzenie aktualnej mapy urządzeń
hydrotechnicznych
Czynności te były konsultowane i będą dalej prowadzone wspólnie z Zarządem Zieleni
Miejskiej, Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.
Udział
w
posiedzeniach
Zespołu
Specjalistów
Opiniujących
Projekty
Inwestycyjne dotyczących modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego
Szczególnie zwracano uwagę na projekty modernizacji wału Opatowice, Nowy Dom oraz
dodatkowo (poza ZSOPI) wału Grobla Kozanowska (wniesiono o dodatkowe
zabezpieczenia pod jego korpusem).
Prace nad aktualizacją planu operacyjnego
Szczególnej pracy wymagało wniesienie korekty, związanej z aktualizacją danych
hydrologicznych dotyczących przepływów wód powodziowych wrocławskich rzek,
otrzymanej z IMGW we Wrocławiu.
INTERWENCJE W SPRAWACH WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO
Spośród wielu spraw wymagających wypracowania stanowiska miasta, nad którymi
pracowano, za najważniejsze należy uznać:
•
zabezpieczenie przeciwpowodziowe rejonu dawnego portu Popowice,
•
funkcjonowanie Muzeum Hydrotechniki na Wodzie,
•
lokalizacja tzw. domów na wodzie,
•
sprawa próby zabudowania międzywala na wysokości osiedla Osobowice.
LIKWIDACJA ZATORU NA MŁYNIE MARIA
Zator powstał w wyniku podwyższonych wiosennych przepływów na rzece Odrze.
Na zlecenie Urzędu prace oczyszczające w rejonie Młynu Maria wykonała firma Inbud.
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UDZIAŁ W CYKLICZNYCH SPOTKANIACH RADY GOSPODARKI WODNEJ REGIONU
WODNEGO ŚRODKOWEJ ODRY ORAZ PRACACH PREZYDIUM RADY
Przygotowywanie tematyki poszczególnych spotkań Rady oraz projektów korespondencji
sygnowanych przez Radę kierowanych do organów władzy państwowej.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SYMPOZJACH
WODNEJ I BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO
•

•

•
•
•

DOTYCZĄCYCH

GOSPODARKI

27 lutego 2012 r. Szkolenie przedstawicieli powiatów województwa łódzkiego
dotyczące wprowadzenia rządowego programu dla środkowej Wisły. Przygotowano
na szkolenie referat pod tytułem: Działania Wrocławia w zakresie walki
z zagrożeniem powodziowym,
10-11 lipca 2012 r. Konferencja Dolny Śląsk: Woda i Środowisko Doświadczenia
i perspektywy. Przygotowano na konferencję referat pod tytułem: Plan Ochrony
Przeciwpowodziowej Wrocławia wraz z uwzględnieniem czynnika społecznego.
Realizacja planu w świetle wezbrania z 2010 r.,
12 lipca 2012 r. Konferencja organizowania przez Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu 15 lat po powodzi 1997 r. na Dolnym Śląsku,
19 października 2012 r. Konferencja Kampania informacyjna nt. opracowania
planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów
wodnych,
25 października 2012 r. Konferencja przygotowana przez IMGW i Uniwersytet
Przyrodniczy Zjawisko suszy – zagrożenia i problemy.

ORGANIZACJA
SPOTKANIA
DOTYCZĄCEGO
SIECI
KANALIZACYJNEJ
I
MELIORACYJNEJ
(ZE
SZCZEGÓLNYM
ZWRÓCENIEM
UWAGI
NA
STAN
TECHNICZNY ZABEZPIECZEŃ WYLOTÓW I PRZEPUSTÓW WAŁOWYCH)
Udział wzięli pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
INFORMOWANIE
MIESZKAŃCÓW
MIASTA
O
WSZELKICH
DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ WROCŁAWIA

SPRAWACH

Szczególnie dużo pytań dotyczy ewentualnego zagrożenia powodziowego na obszarach
przeznaczonych pod nowe inwestycje.
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – INWESTYCJE
W 2012 r. najważniejszą inwestycją było powiększenie sali dyspozytorskiej Centrum
Zarządzania Kryzysowego o trzy stanowiska operatorsko – dyspozytorskie (dwa
ratownictwa medycznego i jedno dyspozytorów Prezydenta).
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Związane jest to min. ze zwiększeniem obszaru na który dysponowane są zespoły
pogotowia ratunkowego z CZK przy ul. Strzegomskiej 148 – przyłączenie powiatów
strzelińskiego i oławskiego.
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia elektronicznego systemu dostępu na
terenie całego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym pokojów socjalnych i
kierowników służb. Wspólnie z Wydziałami Obsługi Urzędu i Informatyki
opracowano wstępną koncepcję.
Zamówiono i zakupiono mapy i plany Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego dla
WBZ, które będą służyły do aktualizacji planu zarządzania kryzysowego oraz do
zabezpieczenia działań prowadzonych przez CZK podczas potencjalnych zagrożeń.
Dokonano zakupu i zainstalowano zestaw do wizualizacji obrazu i dźwięku na sali
konferencyjnej, którego zadaniem będzie wspomaganie techniczno-multimedialne
podczas spotkań i narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz sztabów
pracujących podczas potencjalnych zagrożeń na terenie Wrocławia. System składa
się z dwóch rzutników szerokokątnych, tablicy multimedialnej, bezprzewodowych
„padów” oraz nagłośnienia sufitowego.
Dokonano okresowych przeglądów agregatów prądotwórczych znajdujących się przy
wieży antenowej i budynku urządzeń radiowych oraz przy budynku Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego aby potwierdzić ich sprawność na
wypadek braku energii z podstawowych źródeł zasilania w celu zapewnienia
ciągłości pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wyposażono Centrum Zarządzania Kryzysowego w mapy Wrocławia i Powiatu
Wrocławskiego, tablice poglądowe, tablice informacyjne – dotyczące zagrożeń oraz
procedur zarządzania kryzysowego, które zostały umieszczone na sali
dyspozytorskiej oraz w innych ważnych miejscach CZK i pozwalające na
usprawnienie pracy dyspozytorom i pracownikom podczas reagowania na
potencjalne zdarzenia.
Polepszenie warunków pracy poprzez budowę systemu telewizji dla dyspozytorów
i operatorów monitoringu miejskiego.
Zakupiono 24 telewizory najwyższej jakości, przeznaczone do zadań:
Informacyjnych,
wizualizacyjnych.
Rozszerzono system Monitoringu Miejskiego o punkty kamerowe Straży Miejskiej –
Rynek, Ostrów Tumski i Stare Miasto, w sumie 15 kamer.
Rozszerzono system Monitoringu Miejskiego o rewitalizowany Obszar Wsparcia –
Nadodrze, w sumie 40 kamer. Rozszerzono system Monitoringu Miejskiego o
„Miejsce Spotkań” w Dzielnicy Czterech Wyznań, w sumie 3 kamery.
Rozszerzono Multikom o radiotelefony PSP instalowane w odległej lokalizacji
dostępnej poprzez Internet. Rozszerzono Multikom o radiotelefony TETRA dla ITS-u
instalowane w odległej lokalizacji dostępnej poprzez radiolinię.
Wprowadzono dostępność sterowania syrenami alarmowymi OSP z konsoli systemu
Multikom.
Sprowadzono wideomonitoring Stadionu Miejskiego (czas UEFA EURO 2012).
Budowa pomieszczenia wideomonitoringu dla Straży Miejskiej.
Wyposażono pomieszczenia wideomonitoringu Straży Miejskiej w konsolę systemu
Multikom.
Doposażono teleinformatykę Policyjną o urządzenia teletransmisyjne (ADR-y i
krotnice SAGEM).
Wprowadzono do każdego sektora dyspozytorskiego i pomieszczenia socjalnego
system telewizji cyfrowej DVB-T z opcją doposażenia do dostępu do wizualizacji
przestrzennej-geograficznej.
Zwiększono ilości punktów alarmowania systemu Dźwiękowego i Fonicznego
Powiadamiania Ludności.
Rozszerzono i unowocześniono technologię wideomonitoringu prewencyjnego
Wrocławia Wprowadzono wideomonitoring pomieszczenia socjalnego CZK
(pomieszczenie spożywania posiłków).
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UDZIAŁ W ĆWICZENIACH I SZKOLENIACH ZGRYWAJĄCYCH WSPÓŁDZIAŁANIE
SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY NA TERENIE WROCŁAWIA
Udział w ćwiczeniu p.t. „Pomoc poszkodowanym w zdarzeniu masowym, z jednoczesnym
zagrożeniem miejscowym wewnątrz szpitala” przeprowadzonym w dniach 13-14 marca
2012 r. w Akademickim Szpitalu Klinicznym (ASK) przy ul. Borowskiej 213
W dniu 30 kwietnia 2012 r. przedstawiciele CZK brali udział w ćwiczeniu pod
kryptonimem „HOTEL 2012” zorganizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej na terenie hotelu „MONOPOL”.
Ćwiczenia ewakuacji hotelu MONOPOL

W dniu 9 października 2012 r. na bazie obiektów zakładu VOLVO Polska Sp. z o. o przy
ul. Mydlanej 2, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenie aplikacyjne oraz 10 października 2012 r.,
praktyczne ćwiczenie taktyczno - bojowe pod kryptonimem „VOLVO 2012”, z zakresu
taktyki działań ratowniczo – gaśniczych, chemiczno – ekologicznych, kwalifikowanej
pomocy oraz zasad ewakuacji osób z miejsc zagrożonych W ćwiczeniu uczestniczyły
służby i straże (w tym jednostka Ratownictwa medycznego - OSP Lazarus) oraz
przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego Wrocławia.
Dnia 30 października 2012 r. przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego brali
udział w ćwiczeniu taktyczno – bojowym na terenie Portu Lotniczego im. Mikołaja
Kopernika we Wrocławiu. Tematem ćwiczenia organizowanego przez służby inspekcje i
straże było „Prowadzenie działań ratowniczych podczas katastrofy lotniczej”.
Ćwiczenia w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.
W dniach 7 – 8 listopada 2012 r. Przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego
uczestniczyli w ćwiczeniu sprawdzającym „Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dla
zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Polskiego Koncernu
Naftowego Orlen S.A. Terminal Paliw we Wrocławiu”. Organizatorem ćwiczenia była
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.
W dniach 27 – 28 września 2012 r. uczestniczono w zorganizowanym przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
treningu zgrywającym "System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach
Województwa Dolnośląskiego".
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W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA I AKTUALIZOWANIA PLANÓW ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW
Przeprowadzono okresową aktualizację Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla
miasta Wrocławia, po konsultacjach z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
zaktualizowane zostały wartości przepływów dla wszystkich rzek przepływających przez
Wrocław. Po ich uwzględnieniu naniesiono stosowne poprawki do scenariuszy
powodziowych.
Opracowano aneksy do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego na podstawie
wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przebiegu UEFA
EURO 2012 – procedury działania wszystkich służb zaangażowanych do przygotowań
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej ze względu na najważniejsze zagrożenia mogące
wystąpić podczas Turnieju z podziałem na podmioty wiodące i współdziałające.
Zaktualizowano Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego zgodnie z postanowieniami
Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. „o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym” (Dz. U. z
dnia 19 sierpnia 2009 r.).
Działania prewencyjne na wypadek potencjalnych zagrożeń w tym
informowania i ostrzegania ludności
Udział w pracach zespołu koordynującego działania służb miejskich oraz zabezpieczenia
ruchu i komunikacji zbiorowej podczas Święta Zmarłych – 1 listopada 2012 r.
Udział wraz z Policją i Strażą Miejską oraz Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu
Miejskiego w opracowaniu i
wykonywaniu okresowych sprawozdań z realizacji
programów „Bezpieczne Ferie 2012” oraz „Bezpieczne Wakacje 2012”.
Opracowano materiały dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat
przygotowania miasta do niesienia pomocy osobom bezdomnym i najuboższym w okresie
zimowym 2012/2013.
Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego komunikaty i ostrzeżenia
związane z występowaniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.
Uczestniczono w posiedzeniach zespołu Społecznych Inspektorów Pracy oraz komisji BHP,
zajmujących się problematyką warunków pracy w Urzędzie Miejskim i opracowywaniem
protokołów powypadkowych.
Opracowanie i przygotowanie materiałów oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Opracowanie harmonogramu i kierowanie przebiegiem praktyk odbywanych przez
studentów Wyższych Uczelni Wrocławia:
•
Dolnośląska Szkoła Wyższa- 5 osób,
•
Wyższa Szkoła Oficerska - 2 osoby.
Udzielanie konsultacji studentom Wyższych Uczelni wykonujących prace magisterskie
i licencjackie z zakresu zarządzania kryzysowego:
•
Uniwersytet Wrocławski – 3 osoby,
•
Wyższa Szkoła Oficerska – 3 osoby,
•
Politechnika Wrocławska – 1 osoba,
•
Zakład Karny – 1 osoba.
Prowadzenie prezentacji działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego dla studentów
i uczniów szkół:
•
Uniwersytet Przyrodniczy,
•
Uniwersytet Wrocławski,
•
Gimnazjum nr 6.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
WYKONANIE „PROGRAMU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WE WROCŁAWIU” W
2012 R.
Realizując „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009 - 2012”
(przyjęty 16 października 2008 r., Uchwałą nr XXV/902/08 Rady Miejskiej Wrocławia)
podjęto działania mające istotne znaczenie dla mieszkańców Wrocławia, jak również osób
odwiedzających Miasto. W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji realizowano
programy prewencyjne, zainicjowane w latach wcześniejszych, 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. Programami tymi są: "Stop kradzieżom", "STOP
24", „Pomagajmy sobie wzajemnie”, „Karta rowerowa", „Działania profilaktyczne
skierowane przeciwko narkomanii”, „Bezpieczna droga do szkoły", "Komisarz Lew". Na
realizację powyższych programów zostało przekazane 200 000 zł. Pokryto również koszty
zakupu dwóch samochodów nieoznakowanych przez Policję w kwocie 70 000 zł.
Straż Miejska Wrocławia na wykonanie zadań związanych z realizacją „Programu”
(kontynuacja przedsięwzięć z lat ubiegłych: Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna szkoła,
Czyste miasto, Bezpieczne ferie i wakacje) otrzymała 80 000 zł, natomiast Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 15 000 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego otrzymała 50 000
zł na zakup samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem oraz środki na zakup
radiotelefonów, systemów GPS, map i latarek. Inne jednostki ochotniczych straży
pożarnych:
OSP-ORW
i
OSP-Lazarus
otrzymały
także
finansowe
wsparcie
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia
i zapewnienia gotowości bojowej. Jak co roku, w okresie letnim, zapewniono
funkcjonowanie patroli wodnych WOPR na terenie Wrocławia dzięki dotacji w wysokości
50 000 zł .
W 2012 r. trwały prace nad realizacją projektu pn. „Budowa monitoringu prewencyjnego
jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia”. Jest on
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 –
2013. Uruchomiono już 40 kamer na Nadodrzu, które zostały włączone do działającego
systemu monitoringu miasta (50 kamer). Monitoring Obszaru Wsparcia jest obserwowany
przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji – Ołbin w Lokalnym Centrum Monitoringu przy
ul. Rydygiera 46 oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Głównym Centrum Monitoringu
przy ul. Strzegomskiej 148. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 2 615 889 zł.
Skargi i wnioski
Lp.

1.
2.

Problematyka skarg/wniosków

Na Straż Miejską – parkowanie,
odholowanie
Działalność gastronomiczno rozrywkowa
Ogółem skarg i wniosków

Wpłynęło
skarg/wniosków
w okresie
sprawozdawczym

Skargi/wnioski
załatwione
ostatecznie

3

3

2

2

5

5

IMPREZY MASOWE I ZGROMADZENIA
Realizacja ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z
2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 lipca 1990r. Prawo
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o zgromadzeniach (Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297) i ustawy z dnia 14 września 2012 r,
o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U z 2012 r., poz. 1115)
W 2012 r. wpłynęło 97 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej i 6 wniosków o zmianę wydanego już zezwolenia. W wyniku ich rozpatrzenia
wydanych zostało:
- 70 zezwoleń jednorazowych,
- 27 zezwoleń na imprezy odbywające się według ustalonego terminarza,
- 6 zezwoleń zmieniających,
z tego:
- 36 zezwoleń na przeprowadzenie imprez sportowych,
- 12 zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych,
- 16 zezwoleń na przeprowadzenie imprez artystycznych,
- 32 zezwolenia na przeprowadzenie imprez artystyczno-rozrywkowych,
- 1 zezwolenie na przeprowadzenie imprezy artystyczno-sportowej ,
- 6 zezwoleń zmieniających.
Ogólnie w 2012 r. odbyło się 238 imprez masowych, w tym 9 imprez masowych
o podwyższonym ryzyku. Były to mecze piłki nożnej oraz mecze żużlowe. W 2012 r. nie
wydawano decyzji zakazujących przeprowadzenia imprezy masowej. Odwołane zostały
2 imprezy masowe.
Największą masową imprezą sportową organizowaną we Wrocławiu w 2012 r. był Turniej
UEFA EURO 2012. Trzy mecze, które odbywały się na Stadionie Miejskim przy
ul. Śląskiej rozegrane zostały przy pełnych trybunach.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się utworzone w Mieście Strefy Kibica: na terenie
Rynku, przy Hali Stulecia oraz przy ul. Lotniczej. Oprócz transmisji rozgrywek piłkarskich
w Strefach Kibica odbywały się liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe, m.in. koncerty
polskich i zagranicznych gwiazd.
Do najbardziej spektakularnych przedsięwzięć, które odbyły się w 2012 r. na terenie
Wrocławia należy zaliczyć:
Mecze Turnieju UEFA EURO 2012,
Turniej Piłkarski Polish Masters z udziałem czołowych europejskich drużyn
klubowych, takich jak: Benfica Lizbona, PSV oraz Athletic Bibao,
Mecze piłki nożnej z udziałem drużyny Śląska Wrocław,
Koncert zespołu Queen i takich muzycznych gwiazd jak: Power of Trinity, IRA
i MONA,
Bal Maskowy – spektakle operowe,
Mecz piłki nożnej Polska – Mołdawia,
Koncerty m.in.: Tommy Emmanuel, Seala, John McLaughlin, Thomas Anders
i Modern Talking Band, Zakopower, Piotr Rubik, Kora, Kult, Jesse Cook, Andrzej
Piaseczny, Smokie z Orkiestrą Symfoniczną, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Maciej
Maleńczuk, itp.,
Ethno Jazz Festival 2012,
Mecze koszykówki WKS Śląsk Wrocław,
Godskitchen - muzyka klubowa,
ONE LOVE SOUND FEST 2012 – festiwal muzyki etno i reggae,
Zawody żużlowe,
Wielka Majówka,
Kabaretony,
Juwenalia,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Discotex - Disco Music Festival,
Koncert Sylwestrowy.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przeprowadzono
kontrolę 36 imprez masowych. Kontrolą objęto:
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-

liczebność, uprawnienia, oznakowanie, wyposażenie i rozmieszczenie służby
porządkowej i informacyjnej,
organizację zabezpieczenia i ewakuacji wynikającą z planu graficznego,
umieszczenie regulaminu imprezy i regulaminu obiektu,
funkcjonowanie monitoringu,
spełnienie warunków wynikających z opinii organów, o których mowa w art. 26 ust.
2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Stwierdzone odstępstwa nie powodowały zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników
imprezy, dlatego nie było przypadku jej przerwania. Bardzo wysoko należy ocenić
współpracę z niżej wymienionymi organami, zaangażowanymi w procedurę
administracyjną, w omawianym zakresie:
Komendą Miejską Policji we Wrocławiu,
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu,
Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu,
Strażą Miejską Wrocławia.
POZOSTAŁA KORESPONDENCJA W SPRAWACH IMPREZ
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. otrzymano
358 zawiadomień o organizacji imprez nie podlegającym rygorom ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych. Udzielono organizatorom imprez ok. 160 informacji
o przepisach dotyczących imprez masowych oraz informacji o stawianych przez Miasto
Wrocław warunkach bezpieczeństwa jakie należy zachować przy organizowaniu imprez
skupiających znaczną ilość uczestników, a nie podlegających rygorom ww. ustawy.
W 2012 r. wydano 103 decyzje dot. imprez masowych
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przyjęto 87 zawiadomień
o zgromadzeniach publicznych organizowanych na terenie miasta Wrocławia.
Wycofane zostały dwa zawiadomienia. Nie wydano żadnej decyzji zakazującej.
Uczestniczono w 17 zgromadzeniach publicznych. Każdorazowo przewodniczący
zgromadzeń byli pouczani przez przedstawiciela organu gminy (w obecności
funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji) o przysługujących im prawach i obowiązkach
wynikających z ustawy „Prawo o zgromadzeniach”. W roku 2012 nie było przypadku
rozwiązania zgromadzenia podczas jego trwania.
Do najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników manifestacji i osób
postronnych dochodziło podczas organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym
miejscu i czasie (wówczas kiedy organizowane były kontrdemonstracje).
W roku 2012 bardzo wysoko należy ocenić współpracę organu gminy z Komendą Miejską
Policji we Wrocławiu oraz Komendą Straży Miejskiej Wrocławia zaangażowanych
w procedurę administracyjną w omawianym zakresie.
Dnia 9 listopada 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Podstawowym celem ustawy uchwalonej z inicjatywy Prezydenta RP było ustanowienie
przepisów wspomagających ochronę pokojowych demonstrantów przed chuligańskimi
ekscesami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, a także zapobieżenie powstawaniu
szkód materialnych.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
Na podstawie art. 38b. art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592) Prezydent Wrocławia składa roczne
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły.
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku utworzono na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – prawo

728

bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.).
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym organem powołanym w celu realizacji zadań starosty powiatowego
(prezydenta miasta na prawach powiatu) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami (stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną)
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
Do podstawowych zadań i kompetencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy m.in.:
ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
powiatu,
opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (Wrocław przyjął w formie uchwał
Rady Miejskiej z dnia 18 października 2012 r. „Program Poprawy Bezpieczeństwa we
Wrocławiu w latach 2013-2016”), zapewniając jednocześnie środki finansowe na
jego realizację,
opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek,
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa jak wyżej.
Pierwsze półrocze 2012 r. aktywność członków Komisji zdominowały prace wynikające z
organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. 09 marca 2012 r. miało miejsce
inauguracyjne
posiedzenie
Miejsko
–
Wojewódzkiego
Sztabu
Operacyjnego,
w którego skład weszli także członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Szefem
Centrum Operacyjnego został Wiceprezydent Wojciech Adamski. Centrum pracowało
24 godziny na dobę. W trakcie prac Sztabu powstały Plany Operacyjne w zakresie
bezpieczeństwa dla Przestrzeni Publicznej. Pomiędzy 09 marca a 03 lipca 2012 r. odbyło
się kilka posiedzeń Sztabu.

SPRAWY OBRONNE
W roku sprawozdawczym wysiłek skierował na:
•
prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem
rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz samej kwalifikacji,
•
aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej oraz akcji rozplakatowania
obwieszczeń na wypadek mobilizacji i na wypadek wojny na terenie Wrocławia,
•
prowadzeniu spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń
osobistych i rzeczowych,
•
aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w
czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
•
aktualizacji dokumentacji „Stałego Dyżuru” Prezydenta Wrocławia na wypadek
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny,
•
aktualizacji „Planu publicznej i niepublicznej służby zdrowia Wrocławia – miasta na
prawach powiatu na potrzeby obronne państwa”.
W tym obszarze główny wysiłek położono na szeroko pojętej aktualizacji dokumentów
dotyczących realizacji zadań obronnych, a w szczególności „Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny”. Dokonano rozdziału zadań operacyjnych na poszczególne
komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek
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organizacyjne i opracowano dla nich karty realizacji zadań operacyjnych. Ponadto dalej
kontynuowane są prace nad opracowaniem „Regulaminu organizacyjnego funkcjonowania
Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny”.
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań obronnych na
2012 r. aktualizowano dokumentację „Stałego Dyżuru” Prezydenta Wrocławia na
wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny oraz Instrukcję
Postępowania Dyspozytora Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia w
przypadku otrzymania sygnału o zagrożeniu lub uruchomieniu określonej akcji
(kurierskiej, rozplakatowania obwieszczeń, inne).
W 2012 r. zaktualizowano dokumentację Planu Akcji Kurierskiej oraz kontynuowano
pracę w zakresie opracowania dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS (PK) –
z uwzględnieniem potrzeb przygotowania zespołów i osób przewidywanych do realizacji
zadań cywilno – wojskowych (Civil- Military Cooperation – CIMIC), uruchomianych przez
właściwych dowódców NATO w rejonie Wrocławia.
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zasad przygotowań
obronnych ochrony zdrowia do działań w roku 2012 w przypadku wystąpienia zdarzeń
nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny dokonano aktualizacji „Planu publicznej i niepublicznej służby zdrowia Wrocławia –
miasta na prawach powiatu na potrzeby obronne państwa”.
W ZAKRESIE SZKOLENIA
Szkolenie obronne w Urzędzie Miejskim Wrocławia realizowane było zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia
obronnego,
Wytycznymi
Wojewody
Dolnośląskiego
dla
Dyrektorów
Urzędu
Wojewódzkiego, Kierowników Zespolonych Służb, Inspekcji i Straży, Organów
Administracji Niezespolonej oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorców
Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań obronnych w 2012 r. oraz
Wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia na 2012 r.
Organizacja i przebieg prowadzonych zajęć oraz właściwie dobrana tematyka pozwoliła
na zapoznanie szkolonych z nowymi aktami prawnymi dotyczącymi spraw
obronnych i zadaniami z nich wynikającymi. Pozwoliła również na szerokie zapoznanie
się z istniejącymi zagrożeniami wynikającymi z oceny sytuacji geopolitycznej w kraju i na
arenie międzynarodowej.
Szkolenie obronne połączone z praktycznym szkoleniem kurierów wykonawców,
łączników oraz osób wyznaczonych do bezpośredniego rozplakatowania obwieszczeń na
wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na wypadek wojny odbyło się w dniu 30 listopada
2012 r. Szkolenie to realizowano przy współudziale z Wojskową Komendą Uzupełnień
i Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Razem w szkoleniu uczestniczyło 31 osób.
Przyjęty system szkolenia obronnego zapewnił przygotowanie wszystkich ogniw
administracji samorządowej i miejskich jednostek organizacyjnych realizujących
zadania obronne do wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie obronności
państwa oraz pozwolił na osiągnięcie założonych celów szkoleniowych.
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Realizując plan za rok 2012 dział przygotował i przeprowadził kwalifikację wojskową
rocznika 1993 i roczników 1988-1992 dla miasta Wrocławia. W roku sprawozdawczym we
Wrocławiu działały trzy Powiatowe Komisje Lekarskie. W celu ich prawidłowego działania
w terminie od 12 marca 2012 r. do 25 kwietnia 2012 r.:
•
użyczono pomieszczeń w placówkach kulturalnych,
•
zabezpieczono składy lekarzy i średniego personelu medycznego,
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•

zawarto umowę z wybraną przychodnią lekarską na wykonanie
specjalistycznych osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej.

badań

W 2012 r. wezwano 2 739 mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika
podstawowego, z czego zgłosiło się 2 422, wezwano również 808 mężczyzn roczników
starszych a zgłosiło się 189. Wszyscy otrzymali orzeczenia o zdolności do czynnej służby
wojskowej a zgłaszający się po raz pierwszy książeczkę wojskową. Przebadano również
160 kobiet. Na badania specjalistyczne skierowano 42 osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej. Skierowano 741 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję, z
czego doprowadzono 92 osoby. W pozostałych przypadkach sporządzono notatki
podające przyczyny nie zgłoszenia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej odwołanie złożyły 2 osoby.
W roku sprawozdawczym przygotowano i wydano 4 decyzje o uznaniu żołnierza za
posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Sporządzono 110 notatek służbowych w sprawie wymeldowania decyzją administracyjną
osób, które opuściły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy
miesiące i nie dopełniły obowiązku wymeldowania się oraz zaktualizowano rejestry osób o
nieuregulowanym stosunku do czynnej służby wojskowej obejmujący roczniki 1988-1992.
Wykazano się dużym zaangażowaniem w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji
wojskowej zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY
Realizowano na bieżąco zadania związane z nakładaniem świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących
zadania na potrzeby obrony Państwa.
W 2012 r. wydano 603 decyzje administracyjne, w tym :
nakładające świadczenia rzeczowe – 177,
nakładające świadczenia osobiste – 85,
nakładające świadczenia na nieruchomości – 5,
zmieniające świadczenia rzeczowe – 24,
zmieniające świadczenia osobiste – 53,
zmieniające świadczenia na nieruchomości – 2,
uchylające świadczenia rzeczowe – 91,
uchylające świadczenia osobiste – 161,
uchylające świadczenia na nieruchomości – 5.
Od żadnej z ww. 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 stanu utrzymania nieruchomości i rzeczy
ruchomych przeznaczonych na cele świadczeń proponowanych do przeprowadzenia
w 2012 r.” przesłanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień we Wrocławiu, oraz
wybiórczo przez osoby prowadzące świadczenia na rzecz obrony.
W 2012 r. w 14 przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych Wrocławia
przeprowadzono oględziny nieruchomości i rzeczy ruchomych. W oględzinach
uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu oraz
przedstawiciele jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP a także jednostek
organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony 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 firma PTHW Spółka z o.o. i Felbermayr Polska a także
Whirlpool Polska. Jednostki te sprawy obronne traktują jako element niezbędny
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i korzystny dla firmy, który może pełnić ważną rolę w sytuacjach związanych
z powstaniem różnego rodzaju zagrożeń.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W roku 2012 realizowano:
ochrony przeciwpożarowej w obiektach własnych,
kontroli realizacji zaleceń wydanych w związku z uchybieniami stwierdzonymi w
poprzednim okresie,
kontroli praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w
obiektach gminy przeznaczonych dla ponad 50 osób,
wdrożenia nowych przepisów przeciwpożarowych, zawartych w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109 poz.719),
kontroli obiektów w których organizowany był wypoczynek dzieci w okresie ferii
zimowych i wakacji,
okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej,
szkoleń pracowników działu ochrony przeciwpożarowej.
Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w obiektach własnych gminy

Kontrole

Plan

Wykonanie

Obiekty użyteczności publicznej

82

95

Zaplanowaną ilość kontroli obiektów własnych gminy przekroczono o 13. Wyniknęło to z
potrzeby sprawdzenia stopnia realizacji wymogów rozporządzenia
Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,
poz. 719), w jak największej ilości obiektów użyteczności publicznej. W roku 2012
kończył się bowiem okres w którym właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów
przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej musieli zapewnić i
wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego według wymogów cytowanego
rozporządzenia.
Kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku z uchybieniami stwierdzonymi
w poprzednim okresie
Kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku z uchybieniami stwierdzonymi w
poprzednim okresie prowadzona były podczas kontroli praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunków ewakuacji.
W czasie tych kontroli udzielano wszechstronnej pomocy w zakresie wdrożenia
wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. Szczególny nacisk położono tu na ocenę
merytorycznych treści zawartych w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego,
opracowywanych dla obiektów użyteczności publicznej przez osoby lub podmioty
wskazane przez cyt. rozporządzenie i ustawę o ochronie przeciwpożarowej.
Kontrola praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiektach użyteczności
publicznej

Kontrole

Plan

Wykonanie

Obiekty użyteczności publicznej

275

288
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Uczestniczono w kontroli organizacji i warunków ewakuacji 288 obiektów zawierających
strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami.
W czasie kontroli przypominano o obowiązkach dla zarządców i użytkowników obiektów
wynikających z wejścia w życie nowych przepisów przeciwpożarowych. Od miesiąca lipca
kontrolowano zapewnienie i wdrożenia nowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
które miały być dostosowane do nowych wymogów do 14 czerwca 2012 r.
KONTROLA OBIEKTÓW,
ZIMOWY I LETNI

W

KTÓRYCH

ORGANIZOWANY

BYŁ

WYPOCZYNEK

Wypoczynek zimowy organizowany był w 30, natomiast letni w 25, obiektach podległych
Wydziałowi Edukacji. We wszystkich obiektach sprawdzono stan bezpieczeństwa
pożarowego i poinformowano o nim Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
który na tej podstawie wydał pozytywną opinię na organizację tego wypoczynku.
Okresowe analizy stanu ochrony przeciwpożarowej

Analizy stanu ochrony ppoż.

Plan

Wykonanie

2

2

Szkolenie pracowników działu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia pracowników

Plan

Wykonanie

2

2

Niezależnie od szkoleń wewnętrznych uczestniczono w szkoleniach organizowanych przez
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Miejską PSP,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

OBRONA CYWILNA
Wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej realizowano zgodnie z Rocznym Planem
Działania Szefa Obrony Cywilnej Wrocławia w 2012 r.
W 2012 r. na zaplanowanych 30 kontroli w instytucjach państwowych, przedsiębiorców
i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano 25 od 5 odstąpiono z powodu
restrukturyzacji zakładu pracy, przekładając je na 2013 r. Przeprowadzone kontrole
wykazały wiele pozytywnych zmian w realizacji zadań obrony cywilnej. Wynikają one z
ich akceptacji przez pracodawców, potrzeb związanych z ochroną ludności, tworzeniem
zakładowych formacji obrony cywilnej spełniających ważną rolę w sytuacjach związanych
z reagowaniem na różnego rodzaju zagrożenia jak i z powszechnym szkoleniem
pracowników.
W ramach szkolenia z obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności we Wrocławiu
(według nadesłanych sprawozdań) zostało przeszkolonych około 31 609 osób. Występują
jednak zakłady pracy, których kierownictwo z oporem realizuje zadania obrony cywilnej,
a do prowadzenia wyznaczają osoby przypadkowe, bez przygotowania fachowego, często
nie znające tej problematyki.
W ramach kolejnego etapu modernizacji powszechnego systemu o zagrożeniach
i stanach kryzysowych przygotowano materiały do zamówienia publicznego dotyczącego
dźwiękowego i fonicznego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach
kryzysowych. Wymieniono dwie syreny alarmowe mechaniczne na urządzenia fonicznodźwiękowe na budynkach w następujących punktach adresowych:
ul. Małopanewska 5,
ul. Poleska 46,
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oraz zamontowano trzy nowe syreny na budynkach:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Koszykarskiej 2-4,
Szkoły Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3,
strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Kosmonautów 274.
Aktualnie w zmodernizowanym systemie ostrzegania o zagrożeniach działa 30 urządzeń,
a w tym 28 to urządzenia foniczno – dźwiękowe.
Uczestniczono w dwóch treningach systemu ostrzegania i alarmowania organizowanych
przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
Udzielono 25 konsultacji i wskazówek jednostkom organizacyjnym w zakresie
opracowania planów ochrony zabytków. Zatwierdzono trzy plany ochrony zabytków
jednostek organizacyjnych. Zaktualizowano dane do planu zabezpieczenia miasta
Wrocławia w wodę na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.
W 2012 r. w budowlach ochronnych przeprowadzono:
- 39 kontroli interwencyjnych,
- 25 kontroli budowli ochronnych,
- 36 oględzin obiektów przeznaczonych do użyczenia, dzierżawy lub sprzedaży,
- 5 kontroli budowli ochronnych będących w dzierżawie i użyczeniu,
- 57 wizji lokalnych oraz ocen stanów technicznych obiektów,
- 282 informacji i konsultacji dotyczących budowli ochronnych,
- 29 budowle zdjęto ze stanu ze względu na zły stan techniczny,
- 3 budowle ochronne w 2012 r. były wydzierżawione,
- 3 budowle ochronne były użyczone,
- zawarto 1 aneks do umowy użyczenia i podpisano 5 nowych umów,
- wykonano prace budowlane, interwencyjne, zabezpieczające i konserwacyjne na
kwotę 70 000,00 zł.
Magazyny sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej utrzymywane są w 4
obiektach na terenie Wrocławia.
Kontrolę przechowywania i utrzymania sprzętu obrony cywilnej przeprowadzono w 20
instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych. Wrocławia, w większości
sprzęt przechowywany jest w dobrych warunkach.
Uczestniczono:
•
w inwentaryzacji sprzętu w 63 instytucjach, przedsiębiorstwach, jednostkach
organizacyjnych oraz w magazynach Urzędu,
•
w komisjach wybrakowania sprzętu w 15 instytucjach, przedsiębiorstwach
i jednostkach organizacyjnych.
Uzupełniono sprzęt w 9, a zredukowano w 14 instytucjach, przedsiębiorstwach
i jednostkach organizacyjnych. Wybrakowany sprzęt przekazano do magazynu Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem jego utylizacji.
Udzielono 131 konsultacji w zakresie konserwacji, przeklasyfikowania, wybrakowania
oraz inwentaryzacji i prowadzenia dokumentacji materiałowej sprzętu obrony cywilnej.
W ramach inwentaryzacji składników majątku dokonano inwentaryzacji gruntów, wartości
niematerialnych i prawnych oraz trudno dostępnych oglądowi środków trwałych przez
powołane komisje spisowe.

INSPEKCJA
W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
W
zakresie
wystawiania
tytułów
egzekucyjnych,
sporządzania
dokumentacji
z upoważnienia Prezydenta Wrocławia jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
grzywien nałożonych przez Straż Miejską oraz postępowań w sprawach o udzielanie ulg w
spłacie zobowiązań z tytułu nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych,
a także wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, wniosków o wszczęcie egzekucji
administracyjnej oraz podejmowania innych czynności wierzyciela w toku prowadzonych
przez właściwe organy postępowań egzekucyjnych kar porządkowych nałożonych na
podstawie art. 49-51 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
przeprowadzono następujące działania:
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•

podpisane tytuły wykonawcze - mandaty karne kredytowane: 10 005 szt.,
kwota: 1 217 485,00 zł,
•
kary porządkowe: 107 szt., kwota: 30 483,80 zł;
Łącznie szt. 19 763; na kwotę: 2 531 818,80 zł.
Wpłynęło 141 wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu nałożonych przez
Straż Miejską grzywien w drodze mandatów karnych kredytowanych. Wydano 82 decyzje,
w tym:
- 56 decyzji rozkładających na raty spłatę należności pieniężnej z tytułu grzywny
nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego, na kwotę 20 340,00 zł (od 3
do 10 rat),
- 21 decyzji umarzających należności w całości, na kwotę 3 750,00 zł,
- 3 decyzje umarzające należność w części, na kwotę 400,00 zł,
- 2 decyzje odmawiające umorzenia należności, na kwotę 495,70 zł.
W 2012 r. nie wniesiono żadnych odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Wrocławiu od decyzji odmawiających umorzenia należności.
Inne wnioski (40 szt.) pozostały bez rozpatrzenia ze względu na pozostawienie bez
uzupełnienia przez zobowiązanych braków formalnych - wymaganych dokumentów
w terminie zakreślonym przez organ. 5 podań było bezzasadnych – zostały skierowane
do innego organu zgodnie z właściwością bądź odesłane z pouczeniem.
USUWANIE, PRZEJĘCIE I ZBYCIE POJAZDÓW
W 2012 r. zrealizowano:
•
26 prowadzonych postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji w
sprawie ustalenia kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów,
•
23 pojazdy przejęte na własność Gminy Wrocław na podstawie art. 50a ustawy
Prawo o ruchu drogowym,
•
95 pojazdów przejętych na własność Gminy Wrocław na podstawie art. 130a ustawy
Prawo o ruchu drogowym,
•
130 pojazdów przekazanych do stacji demontażu,
•
430 pojazdów wycenionych przez rzeczoznawców,
•
97 spraw skierowanych do Wydziału Prawnego w celu przygotowania wniosku do
sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Gminy Wrocław,
•
57 wysłanych wezwań do zapłaty za usunięcie pojazdu z art. 50a ustawy Prawo
o ruchu drogowym,
•
19 rozpatrzonych skarg/wniosków, 543 pism wychodzących, 593 pism
przychodzących,
•
rozstrzygnięcie
przetargu
na
świadczenie
usług
w
zakresie
usuwania
i przechowywania pojazdów; podpisanie dwóch aneksów do umowy na recykling
pojazdów,
•
rozstrzygnięcie przetargu na usługi wyceny pojazdów przez rzeczoznawców,
•
rozliczenie zaległych należności z poszczególnymi przedsiębiorcami świadczącymi
usługi usuwania i przechowywania pojazdów w okresie 04 września 2010 – 04
kwietnia 2012 w formie ugody w wysokości: CAR-AUTO – 80 972 zł, Jaro&Sław –
126 130 zł, WAREX – 72 214 zł, AKTEL – 88 738 zł.
Przedmiotowa należność powstała w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym ustawą zmieniającą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy
Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji, kompetencje
do prowadzenia spraw o przepadek pojazdów zostały przeniesione z Naczelników
Urzędów skarbowych na właściwych Starostów.
- Wpływy z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów – 1 476 143,00 zł
(2 815 usuniętych pojazdów, 357 odstąpień od usunięcia pojazdu, 5 127 dób
parkowania).
- 53 wystawione faktury za odpłatne przekazanie pojazdów, przejętych na podstawie
art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, do stacji demontażu na łączną
kwotę 52 000 zł.
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-

141
otrzymanych
faktur
za
usługi
wyceny
pojazdów
i przechowywania pojazdów na łączną kwotę 1 049 054,20 zł.

oraz

usuwania

INSPEKCJE I INTERWENCJE
W 2012 r. przeprowadzono 364 interwencji – kontroli stanu sanitarnego, porządkowego
i bezpieczeństwa na obszarze Gminy Wrocław na podstawie obowiązków wynikających
z postanowień Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Uchwały nr XXXII/1089/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Wrocławia.
Kontrolą objęto tereny – działki należące do osób prywatnych, przedsiębiorstw, instytucji
państwowych i samorządowych. Podczas bieżących kontroli całego obszaru Gminy
Wrocław w 2012 r. stwierdzono – i tym samym podjęto interwencję – 364 przypadków
nieprawidłowości, o których mowa w ww. aktach prawnych. Zgodnie z przyjętą
pragmatyką służbową:
- w przypadku zanieczyszczeń (innych nieprawidłowości związanych ze stanem
porządku i bezpieczeństwa sanitarnego), znajdujących się na obszarze działek,
których właścicielem jest Gmina Wrocław – kierowano wnioski o uporządkowanie do
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Zarządu Zasobów Komunalnych, Zarządu Zieleni
Miejskiej,
- w przypadku zanieczyszczeń działek których właścicielami są osoby prywatne,
prawne, instytucje państwowe i samorządowe (za wyjątkiem Gminy Wrocław)
czynności dyscyplinujące zlecano Straży Miejskiej Wrocławia.
Do ZDiUM skierowano łącznie 43% wniosków o uporządkowanie działek we władaniu
Gminy Wrocław, Do ZZM skierowano 19% wniosków o uporządkowanie działek
gminnych, Do Straży Miejskiej wnioskowano w 37% przypadków o podjęcie czynności
służbowych w związku z naruszeniem przepisów przez władających nieruchomościami
innymi niż podmioty gminne (w zdecydowanej większości osób prywatnych
przedsiębiorstw). Inne interwencje (obejmujące ok. 1 % wszystkich spraw):
ZZK (2 wnioski), WIM (1 wniosek), WOK (1 wniosek), zwrócenie uwagi na inne
zagrożenia – ochrona zdrowia i życia koczujących osób bezdomnych.
Interweniowano w 30 przypadkach zgłaszanych bezpośrednio przez mieszkańców
Wrocławia, zintensyfikowano swoje działania przed Euro2012, szczególnie zwracając
uwagę na teren wokół stadionu i głównych dróg dojazdowych.
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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
ZADANIA PODEJMOWANE PRZEZ ARCHITEKTA MIASTA
•

•
•
•

•

Koordynacja projektu Nowe Żerniki, prowadzonego wspólnie z Dolnośląską Okręgową
Izbą Architektów, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP),
zmierzającego
do
zaprojektowania
i
wybudowania
wzorcowego
osiedla
mieszkaniowego – projekt włączony do programu Wrocław – ESK 2016.
Udział w zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania zintegrowanego węzła
przesiadkowego STADION.
Analiza zrealizowanych obiektów wielkopowierzchniowych do 2 000 m2 pod kątem
oceny ich architektury i zapisów określających zasady zabudowy.
Kontynuacja działań rozpoczętych w roku poprzednim:
udział w zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania zintegrowanego węzła
przesiadkowego STADION,
eliminacja reklam, w tym wielkoformatowych na elewacjach i rusztowaniach
remontowych
(projekt uchwały, zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego).
Opracowywanie modelu przestrzennego obszaru całego miasta.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KONKURSÓW
•
•
•

„Piękny Wrocław” – XXII edycja konkursu na najlepszą realizację architektoniczną
w roku 2011 – przygotowanie, organizacja i rozstrzygnięcie, przygotowanie
materiałów do wydania katalogu,
konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu
w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Świdnickiej we Wrocławiu,
przygotowanie procedury (regulamin, zaproszenie sędziów konkursowych) konkursu
na formę przestrzenną na Promenadzie Staromiejskiej – decyzją Kolegium
Prezydenta Wrocławia konkurs nie doszedł do skutku.

UDZIAŁ
W
KOMISJACH
PRZETARGOWYCH,
ZESPOŁACH,
SĄDACH
KONKURSOWYCH, KONFERENCJACH, WYJAZDACH STUDIALNYCH, WYSTAWACH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kongres Urbanistki w Lublinie "Odpowiedzialni za Miasto", z prezentacją projektu
Nowe Żerniki,
przygotowanie ekspozycji Wrocławia na wystawę ARCHITECTURE WEEK 2012,
konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wschodniej części
Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu organizowany przez Topacz Investment Sp. z o.o.,
konkurs ASP-ROBEN na miejską formę przestrzenną pt. INTEGRATOR w parku
im. St. Tołpy,
konferencja „Zarządzanie Zielenią Miejską” – Wrocław, firma Dendros i Zarząd
Zieleni Miejskiej (ZZM),
konferencja „Live-Light-City” - projektowanie światła w miejskich przestrzeniach
publicznych - Dubrownik, organizator firma Philips,
konkurs „Wrocławska Magnolia” – udział w sądzie konkursowym (Biuro Współpracy
z Uczelniami Wyższymi),
wyjazd
studialny
do
Berlina
dot.
organizacji
tematycznych
Jarmarków
Bożonarodzeniowych,
prace nad porozumieniem SARP i AMS w sprawie realizacji konkursu
na zagospodarowanie pl. J. Piłsudskiego – warsztaty, przygotowanie konsultacji
społecznych,
projekt LIFE+ pt. „Partycypacyjny Model Zmiany Zachowań Uczestników Ruchu
w Przestrzeni Miejskiej”,
projekt ożywienia ul. Szewskiej – Zewnętrzna Galeria Szewska Pasja,
organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury – SARP, Oddział Wrocław,
konferencja „Kultura Miasta - Miasto w Kulturze” – Politechnika Wrocławska,

739

•
•

•

przygotowanie i nadzór nad porozumieniem z Uniwersytetem Wrocławskim w sprawie
ustawienia rzeźby zakupionej przez miasto na jej terenie (obok Dwudziestolatki pl. Grunwaldzki),
udział w dwóch postępowaniach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
prowadzonych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM):
- wymiana wiat przystankowych,
- nowe umeblowanie ul. Szewskiej,
udział w radach technicznych dot. projektów prowadzonych przez Wydział
Informatyki.

INWESTYCJE PRIORYTETOWE DLA MIASTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagospodarowanie przestrzeni publicznych obszaru WUWA,
Nowy Szpital przy ul. Kosmonautów,
Centrum
Zaawansowanych
Technologii
nano-bio-info
(nBIT)
Politechniki
Wrocławskiej – ul. Smoluchowskiego,
Kompleks Geocentrum – ul. Na Grobli,
zespół biurowo-usługowo-handlowy – ul. Borowska/Swobodna,
budynek szkoleniowy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów – ul. Wróblewskiego,
Centrum Magnolia Park – ul. Legnicka,
budowa Centrum Południowego etap I - ul. Gwiaździsta,
Odra Tower – ul. Sikorskiego,
budynek biurowo-kongresowo-hotelowy – pl. Strzegomski,
Sky Tower – ul. Powstańców Śląskich,
Pasaż Grunwaldzki – ul. Reja/Curie-Skłodowskiej,
Narodowe Forum Muzyki – pl. Wolności.

INNE ZADANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI
URZĘDU I MIEJSKIMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACJAMI
Opiniowano:
•
projekty zagospodarowania terenu dla:
skweru przy Kazimierza Wielkiego i ul. Św. Antoniego,
rynku Psiego Pola – nowe zagospodarowanie,
zmiany nawierzchni Rynku – dostępność dla niepełnosprawnych,
przebudowy ulic: Miłoszycka, Zwycieska-Kutrzeby, Krupnicza, Podwale–Sądowa,
Kazimierza Wielkiego, Drobnera-Duboisa-Probusa, Wyszyńskiego, SkłodowskiejCurie i Wystawowa, Purkyniego, Powstańców Śl., Peronowa,
placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki,
projektu „Podwórka w Centrum”,
projektu Podwórka Nadodrza - ul. Jagiellończyka,
projektu „Dęby Katyńskie”,
zagospodarowanie fragmentu Parku Zachodniego - wejście od ul. Lotniczej,
wyspy Słodowej z propozycją czasowego zamknięcia w formie bram
na mostkach;
•
oferty sprzedaży nieruchomości i koncepcje składane w ofertach przetargowych pod
względem zgodności z mpzp,
•
warunki samodzielności działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przez
Gminę Wrocław,
•
warunki lokalizacji obiektów związanych z gospodarką odpadami pod względem
zgodności z mpzp,
•
zgodność innych zamierzeń inwestycyjnych Gminy Wrocław z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
•
formy plastyczne dla lokalizacji na terenach Miasta:
ogródków letnich,
form przestrzennych, rzeźb,
mebli miejskich, szaf sterowniczych i tablic DIP - dla projektu ITS,
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•
•
•
•
•
•

rozwiązania dotyczące plastycznego doboru słupów i opraw oświetlenia drogowego,
ciągów rowerowych i pieszych w projektach budowy, przebudowy ulic, iluminacji
budynków i mostów, ekranów akustycznych,
projekty budowy i przebudowy ulic, placów, skwerów, podwórek wewnątrzblokowych – pod względem rozstrzygnięć architektoniczno przestrzennych, małej
architektury, zieleni, oświetlenia i iluminacji,
lokalizacje i projekty reklam: szyldów i nośników reklamowych,
lokalizacje i formy małych obiektów kubaturowych – kiosków, w tym do wymiany
firmy RUCH S.A.,
koncepcję hali targowej przy ul. Swobodnej,
przygotowanie do sprzedaży, wraz z określeniem warunków dla przyszłej inwestycji
dwóch nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego – Ruskiej (TIMES, INTERMODA).

Opiniowano na etapie realizacji:
• rozwiązanie nawierzchni i małej architektury placu Nowy Targ,
• projekt zagospodarowania terenu i fundamentu pod rzeźbę INTEGRATOR w parku im.
St. Tołpy (konkurs ASP-ROBEN) oraz nadzór nad realizacją.
Opiniowano i uczestniczono w odbiorach zrealizowanych inwestycji:
• przebudowy ul. Kuźniczej i placu Uniwersyteckiego, formy „Południka 17”,
• iluminacji Mostów Młyńskich,
•
przebudowy i oświetlenia ulicy Św. Antoniego.
Pracowano nad przygotowaniem nowych lokalizacji nośników reklamowych dla potrzeb
EURO 2012.
W ramach współpracy z innymi organami:
•
dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) – opiniowanie lokalizacji
przystani wodnych I domów na wodzie – zgodność inwestycji z mpzp,
•
dla PINB opiniowanie i wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami
mpzp (dla legalizacji samowoli budowlanych).
Przygotowano i nadzorowano porozumienie z Uniwersytetem Wrocławskim w sprawie
ustawienia na jego terenie (pl. Grunwaldzki, obok Dwudziestolatki) rzeźby zakupionej
przez Miasto.
W ramach współpracy z inwestorami i projektantami – wyjaśnianie niejasnych zapisów
w planach miejscowych (opinie urbanistyczne - konsultacje pisemne i ustne).
ILOŚĆ I RODZAJ SPRAW ROZPATRYWANYCH W ROKU 2012
lp.

rodzaj spraw

ilość

korespondencja, która wpłynęła do Wydziału
w tym:

43 987

wnioski i zgłoszenia

22 195

wszystkie wydane dokumenty
w tym:
w tym:

49 454

decyzje

6 862

decyzje wydane w oparciu o ustawę o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny

1 329

decyzje wydane w oparciu o prawo budowlane

5 533

postanowienia

3 743

741

zaświadczenia

14 021

decyzje o warunkach zabudowy
1

939

w tym: ustalające warunki

759

odmawiające ustalenia warunków zabudowy
2

decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

3

decyzje inne związane z decyzją o warunkach zabudowy

180
68
246

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4

52

w tym: ustalające lokalizację

50

odmawiające ustalenia lokalizacji
5

2

decyzje inne związane z ustaleniem lokalizacji

24

decyzje o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu
budowlanego

3219

w tym: decyzje udzielające pozwolenia na budowę
6

w tym: budownictwo jednorodzinne
budownictwo wielorodzinne
infrastruktura techniczna

3 048
274
59
401

decyzje odmawiające pozwolenia na budowę
7

171

decyzje o zmianie pozwolenia na budowę
w tym: zmieniające decyzje o pozwoleniu na budowę
odmawiające zmiany decyzji

632
615
17

8

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

8

9

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie drogi

4

decyzje pozwolenia na rozbiórkę
10

136

w tym: decyzje udzielające pozwolenia na rozbiórkę
odmawiające pozwolenia na rozbiórkę

122
14

11

decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę

183

12

decyzje inne

591

13

decyzje wnoszące sprzeciw wobec prowadzenia robót
budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania

760

14

zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych i zgłoszenia zmiany
sposobu użytkowania

742

2 372

15

postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w projekcie budowl.

1 511

16

rejestracja dziennika budowy

2 318

17

zaświadczenia o samodzielności lokali

18

postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o
samodzielności lokalu

19

zaświadczenia inne (np. o ostateczności decyzji, o przyjęciu
zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych, zmiany sposobu
użytkowania)

20

postanowienia opiniujące podział geodezyjny

353

21

wypisy i wyrysy z obowiązujących planów miejscowych

960

w tym:

5

3 875

dla WNS

198

dla WSR

61

dla WNK

4

dla WSP
22

10 146

45

opinie urbanistyczne
w tym:

154

dla WNS

18

dla WSR

14

dla WNK

13

dla WSP

2

dotyczące niejasnych zapisów mpzp

90

23

opinie i pisma dotyczące estetyki miasta

747

24

udostępnienie informacji publicznej

205

25

udostępnienie akt archiwalnych

26

udostępnienie danych osobowych

12

27

wykazy decyzji dla BRW

30

28

skargi

4

29

wnioski

0

1 192
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ZESTAWIENIE WPŁYWU I SPOSOBU ZAŁATWIANIA SKARG /WNIOSKÓW
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DECYZJE RAZEM

WARUNKI ZABUDOWY I LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZAŚWIADCZENIA

POSTANOWIENIA

W 2012 r. ilość wpływających wniosków i podań pozostaje na poziomie z lat poprzednich.
Tak jak w latach poprzednich, nadal największe trudności w pracy związane były
z prowadzeniem długotrwałych i skomplikowanych postępowań administracyjnych
dotyczących ustalania warunków zabudowy. Na wydłużenie czasu postępowań znacząco
wpływają:
orzecznictwo Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
niekompletność składanych wniosków,
konieczność uzyskania wymaganych ustawą uzgodnień,
konieczność uzyskiwania w trakcie postępowania umów z dostawcami mediów
wynikająca ze złego stanu uzbrojenia terenów,
coraz bardziej skomplikowane analizy, z uwagi na obszar, sąsiedztwo,
bardzo szeroki udział stron postępowania wynikający z coraz większych terenów
analiz urbanistycznych oraz braku danych o zarządach wspólnot mieszkaniowych,
zbyt duże obciążenie pracowników sprawami, tzn. za duża liczba spraw
prowadzonych jednocześnie przez jednego pracownika,
negocjowanie warunków decyzji przez inwestorów spowodowane pełnym dostępem i
jawnością postępowania.
Brak planów miejscowych na niektórych terenach miasta (pokrycie obszaru gminy
Wrocław planami na koniec 2012 r. wynosi ok. 53,2%) powoduje, że podmioty
podejmujące działania inwestycyjne muszą uzyskać decyzje zawierające ustalenia
dotyczące przeznaczenia terenu (zastępujące plany). To samo dotyczy terenów,
na których coraz częściej, wyrokami sądów, plany są unieważniane. Coraz częściej
wpływają wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla obszarów, dla których, ze względu
na ich wielkość, położenie i warunki uzbrojenia, rozstrzygnięcia dotyczące
zagospodarowania przestrzennego powinny być podejmowane w ramach ustaleń planu
miejscowego. Sytuacja taka ma negatywny wpływ na działania inwestycyjne w mieście.
Dodatkowo pojawiają się bariery w postaci małej wydolności układu komunikacyjnego, co
wymaga oprócz podejmowania opracowywania planów miejscowych, sporych środków w
budżecie na realizację inwestycji drogowych. Coraz częściej utrudnieniem inwestycyjnym
mającym swoje znaczenie w procesie decyzyjnym są negatywne opinie ZDIUM. Nową
trudnością były także konsekwencje zwiększenia obszarów objętych ochroną
konserwatorską.
Proces wydawania pozwoleń na budowę, pomimo braków i nieprawidłowości
występujących w składanej dokumentacji zamyka się w ustawowo dopuszczonym czasie
– 65 dni. Tak jak i w latach poprzednich nie było kar za zwłokę. W procesie tym,
w przypadku inwestycji lokalizowanych na obszarach objętych planami miejscowymi,
często, wobec niejednoznacznych zapisów w nich zawartych, występują trudności
w badaniu zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.
Niejednoznaczność ustaleń stanowi problem, z którym również niejednokrotnie zwracają
się inwestorzy i projektanci. W 2012 r. wydano 90 opinii urbanistycznych dotyczących
niejasnych zapisów planu. Nową i bardzo trudną sytuacją jest unieważnianie
obowiązujących planów miejscowych, często w trakcie prowadzonych postępowań
administracyjnych.
Z analizy wskaźników przyjętych do monitorowania zadań wynika, że czas wydawania
decyzji o pozwoleniu na budowę skrócił się w stosunku do lat poprzednich: ponad 60%
pozwoleń na budowę wydano w czasie krótszym niż 50% czasu przewidzianego
przez prawo budowlane, czyli w czasie do 1 miesiąca. Jednak tylko 45% decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana była w czasie 4 miesiące
i krótszym niż 4 miesiące, co oznacza wynik gorszy niż w roku poprzednim, gdy wskaźnik
ten wynosił 0,53.
Jakość wychodzących decyzji, mimo znacznej poprawy w stosunku do lat poprzednich,
nie była w pełni satysfakcjonująca, co wykazywały decyzje kasacyjne organu drugiej
instancji. Po szczegółowej analizie tych orzeczeń, okazało się, że coraz częściej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzyga kwestie dotyczące zasad ładu
przestrzennego, co według wskazań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym może budzić wątpliwości. Korekta rozstrzygnięć drugiej instancji jest
możliwa wyłącznie na wniosek stron, co w sytuacji wieloletniego oczekiwania na Wyroki
Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest praktykowane. Po wymianie poglądów
i doświadczeń na roboczej płaszczyźnie z członkami SKO Wydział jest w trudnej sytuacji.
Z jednej strony wiążą go orzeczenia II instancji a z drugiej stosować musi całą wiedzę
i odpowiedzialność zawodową dla utrzymania wymagań ładu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury. Zarówno decyzje o pozwoleniu na budowę, jak i w sprawie
warunków zabudowy wymagają nadal doskonalenia w części uzasadnienia decyzji lub
postanowienia.
Po analizie skarg i wniosków należy uznać, że rok 2012 w tej kwestii był pomyślny.
Świadczy o tym zarówno niewielka, w porównaniu do lat ubiegłych, liczba skarg, jak
również ich bezzasadność.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
I ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY WROCŁAWIA
W roku sprawozdawczym realizowano zadania w zakresie:
• planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym:
- kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Miasta (mpzp),
- planowania rozwoju przestrzennego Aglomeracji Wrocławskiej,
- sporządzania innych planów i analiz obejmujących obszar Miasta,
- planowania etapowania rozwoju przestrzennego Miasta;
• analizy uwarunkowań i realizacji Strategii Wrocław 2000 Plus;
• koordynacji realizacji Programów strategicznych wytypowanych przez Prezydenta;
• wdrażania
„Strategii
Integracji
Gospodarczo-Przestrzennej
Aglomeracji
Wrocławskiej”;
• planowania społeczno-gospodarczego, w tym sporządzania planów strategicznych
i założeń polityki społeczno-gospodarczej;
• planowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
• sporządzania koncepcji sposobu zagospodarowania obszarów o strategicznym
znaczeniu dla Miasta;
• sporządzania propozycji lokalizacji i analiza lokalizacji ważnych dla Miasta obiektów
i instytucji;
• przygotowywania propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji;
• sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławskiego Obszaru
Metropolitalnego;
• koordynacji opracowań planistycznych, sporządzanych w wydziałach i jednostkach
organizacyjnych Miasta;
• prognozowania, gromadzenia, oraz analizy danych dotyczących rozwoju Miasta;
• koordynacji prac organizacyjno – technicznych związanych z przetwarzaniem
danych przestrzennych, w tym prac dotyczących koordynacji procesu budowy SIP Systemu Informacji Przestrzennej Miasta.
W ramach zadań realizowanych przez Biuro Rozwoju Wrocławia kształtowanie przestrzeni
publicznych i zabudowy w istotny sposób wpływa na ład przestrzenny, dlatego
planowanie przestrzenne jest jednym z ważniejszych zadań samorządu lokalnego. Jest
to zadanie własne gminy. Poprzez odpowiednie organizowanie i racjonalne kształtowanie
przestrzeni, ma zapewnić prawidłowy rozwój obszaru Miasta. Jednym z instrumentów
kształtowania ładu przestrzennego, którym posługują się urbaniści są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: wymagania
ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne
i krajobrazowe, wymagania środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, walory ekonomiczne przestrzeni,
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prawo własności, potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby interesu
publicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) mpzp jest aktem prawa
miejscowego.
W ramach zadań realizowanych w zakresie planowania przestrzennego w roku 2012
w opracowaniu było ogółem 95 projektów mpzp na różnych etapach procedury
formalno-prawnej, z czego 25 uchwalono. Objęcie Miasta jak największą ilością mpzp
przyczynia się do zachowania porządku i ładu przestrzennego.
Uchwalone w roku 2012 mpzp pokryły 1 734,04 ha powierzchni, co stanowi 5,9%
powierzchni Wrocławia.
Poniższa tabela przedstawia plany uchwalone (narastająco od roku 1995) oraz plany
znajdujące się w opracowaniu, a zarazem procentowy udział ich powierzchni w ogólnej
powierzchni Miasta.
Udział uchwalonych mpzp w powierzchni Miasta

Plany

Liczba planów

Powierzchnia [ha]

Udział
w powierzchni
miasta [%]

325

15 585,66

53,2

25

1 734,04

5,9

312

14 909,44

50,9

70

2 842,62

9,7

Uchwalone
od 1995r.
uchwalone – 2012 r.
uchwalone
obowiązujące
w opracowaniu

Tereny objęte uchwalonymi mpzp po 1 stycznia 1995 r.

Powierzchnia
miasta objęta
planami (%)
Powierzchnia
miasta objęta
planami (ha)
Liczba planów
uchwalonych

II-III
IV
V
VI
Kadencja Kadencja Kadencja Kadencja
RMW
RMW
RMW
RMW

Powierzchnia
miasta obecnie
objęta mpzp

z uwzględnieniem uchylonych mpzp

bez uchylonych
mpzp

6,1

23,4

17,7

9,1

53,2

1 791

6 863,40

5 193

2 673,42

15 585,66

54

114

115

53

325

Liczba uchwalonych mpzp w latach 2003-2012 (z uwzględnieniem mpzp w międzyczasie
uchylonych)

Lata

Liczba planów

Powierzchnia [ha]

2012
2011
2010
2009
2008

25
28
23
25
35

1 734,04
940
747
1 348
2 123
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Udział w powierzchni
miasta [%]
5,9
3,2
2,6
4,6
7,3

2007
30
971
3,3
2006
32
1 908
6,5
2005
22
446
1,5
2004
29
1 849
6,3
2003
32
2 680
9,2
W roku 2012 w 14 mpzp unieważnione zostały wybrane zapisy odnoszące się do:
- ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (1 rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Dolnośląskiego oraz 10 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawach ze skargi Wojewody),
- wyznaczenia na rysunku planu odcinków dojazdu do terenu (2 rozstrzygnięcia
nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego oraz 1 wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w sprawie ze skargi Wojewody).
W roku 2012 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniesiono za pośrednictwem
Rady Miejskiej Wrocławia w sumie 12 skarg na uchwały w sprawie uchwalenia mpzp,
w tym 8 skarg złożył Wojewoda Dolnośląski.
OPRACOWANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I ZAGOSPODAROWANIEM
PRZESTRZENNYM MIASTA
Koncepcje i studia funkcjonalno-przestrzenne
•
koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Królewieckiej na funkcje hotelowe,
sportowe i rekreacyjne,
•
koncepcja kształtowania wnętrza ul. Sienkiewicza i jej północnej pierzei na odcinku
od ul. Wyszyńskiego do Piastowskiej,
•
dla rejonu Dworca Mikołajów,
•
dla rejonu ulicy Karczemnej,
•
dla rejonu Bieguna Innowacji,
•
dla rejonu ulicy Sołtsowickiej i Redyckiej,
•
koncepcja zagospodarowania terenu na osiedlu Pilczyce w rejonie ulic Lotniczej,
Hutniczej i Pilczyckiej,
•
wstępna koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby projektu koncepcji
architektoniczno-budowlanej ul. Wystawowej na odcinku od ul. Mickiewicza do
ul. Wróblewskiego,
•
koncepcja projektowa zagospodarowania placu Bohaterów Getta Biblioteka
Hiszpańska i Instytut Konfucjusza,
•
koncepcje projektowe nowego osiedla Osobowice,
•
koncepcja projektowa zagospodarowania fosy miejskiej przy dawnym szpitalu
miejskim – okolice placu Jana Pawła,
•
koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych i edukacyjnych na
osiedlu Gaj na podstawie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
•
koncepcja projektowa – przebudowy trasy W-Z - ulicy Kazimierza Wielkiego.
Analizy funkcjonalno-przestrzenne
•
studium powiązań rekreacyjnych w rejonie zespołów urbanistycznych Glinianki
i Maślice Wypoczynkowe; śródmiejskich skwerów przyulicznych,
•
zagospodarowania terenów ogrodów działkowych przy ul. Hutniczej,
•
studium kierunków rozwoju osiedla blokowego Gaj,
•
możliwości etapowania inwestycji drogowych i kubaturowych na Placu Społecznym,
•
zagospodarowania części wnętrza kwartału zawartego między ulicami św. Antoniego
i Ruską jako „Pasażu Artystycznego”,
•
rewitalizacji części wnętrza kwartału zawartego między ulicami św. Antoniego
i Ruską-etapowanie realizacji,
•
lokalizacji Koła Młyńskiego,
•
zagospodarowania Ścieżki Kulturowej Czterech Świątyń,
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wytycznych dla lokalizacji kamienicy przy ul. Sępa-Szarzyńskiego 55 jako
uzupełnienie kwartału Sienkiewicza–Sępa-Szarzyńskiego–Chemiczna–Ukryta,
lokalizacji siedziby dla Europejskiej Stolicy Kultury 2016 dla dwóch wytypowanych
lokalizacji-Pasaż przy ul. Ruskiej 46 i ul. Kazimierza Wielkiego (Bar Barbara), wybór
jednej z nich, „Zagospodarowanie części wnętrza kwartału zawartego między ulicami
św. Antoniego i Ruską”,
kontynuacji prac związanych z analizą Wrocławskiego Węzła Wodnego pod kątem
możliwości usytuowania obiektów pływających o funkcjach mieszkaniowych tzw.
”domów na wodzie”, usługowych i sportowo-rekreacyjnych w zakresie:
nowych przykładów realizacji obiektów pływających o funkcjach mieszkaniowych,
usługowych i rekreacyjnych na świecie,
nowych wniosków złożonych przez inwestorów,
wyznaczenia propozycji lokalizacji dla poszczególnych typów obiektów, w tym
również obiektów związanych z obsługą EURO 2012,
organizacji spotkań z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (RZGW),
Urzędem Żeglugi Śródlądowej (UŻŚ), Wydziałem Środowiska i Rolnictwa (WSR),
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZ), ZDiUM,
przygotowania prezentacji na spotkania z przedstawicielami RZGW, UŻŚ, WSR,
WBZ, ZDiUM oraz na Kolegia Prezydenckie,
aktualizacji mapy Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz możliwości sytuowania
w jego obszarze obiektów pływających o funkcjach mieszkaniowych, usługowych
i rekreacyjnych, a także elementów infrastruktury wodnej związanej z obsługą
śródlądowego transportu pasażerskiego w oparciu o przeprowadzone analizy
i wnioski, a także materiały i propozycje przekazane przez RZGW oraz UŻŚ,
propozycji sposobu rozpatrzenia wniosków inwestorów o uzgodnienie
proponowanych lokalizacji przystani pasażerskich, rekreacyjnych, wodnych oraz
o funkcji usług gastronomicznych oraz prezentacja związanych z tym
koniecznych zmian na mapie obiektów pływających na WWW,
zabudowy na Wyspie Piasek,
kompleksu Młyna Maria,
możliwości inwestycyjnych na obszarach w rejonie obecnego ośrodka EIT,
kompensacji terenów zielonych,
możliwości zainwestowania obszaru w rejonie węzła Strzegomska,
możliwości rozwoju Cmentarza Osobowickiego,
możliwości przekształcenia terenów dróg publicznych na drogi wewnętrzne
na obszarach TBS,
możliwości wymiany gruntów gminnych o powierzchni ok. 50 ha z terenami ogrodów
działkowych,
możliwości lokalizacji sądu apelacyjnego,
możliwości lokalizacji szpitala onkologicznego,
budynków pod kątem zastosowania lukarn i wykuszy na terenie miasta (wybrane
przykłady),
możliwości wskazania nieruchomości na potrzeby lokalizacji ogrodów działkowych
w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego,
możliwości lokalizacji marin, portów, przystani, obiektów pływających w ramach
Wrocławskiego Węzła Wodnego,
możliwości obsługi komunikacyjnej terenu przy ul. Ślężoujście,
mpzp oraz terenów nieobjętych planami miejscowymi pod kątem możliwości
lokalizacji obiektów handlu małopowierzchniowego na Wielkiej Wyspie,
możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych przy ul. Lotniczej oraz
ocena wniosku o zmianę planu nr 281 (mpzp w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców)
i Studium,
terenów pod zieleń osiedlową, w tym rekreacyjną, dla deweloperów (place zabaw,
boiska),
koncepcji hotelu na Placu Katedralnym na podstawie obowiązującego mpzp,
powiązań ulicy Zamkowej z ulicą Kazimierza Wielkiego i przyszłym placem Gepperta,
wzniesień i wzgórz wrocławskich w celu ich rewitalizacji i nadania nowych funkcji,
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kontynuacji prac związanych z realizacją Programu przygotowania ofert terenów
mieszkaniowych:
- aktualizacja inwentaryzacji Programu - kontynuacja prac według przyjętego
harmonogramu ich wykonywania, przygotowanie aktualnych warstw dla potrzeb
przeprowadzenia inwentaryzacji dotychczas zebranych danych, weryfikacja
materiałów inwentaryzacyjnych otrzymywanych od osób sporządzających
inwentaryzację,
- aktualizacja bazy planów miejscowych obecnie sporządzanych, w ramach których
planowane jest wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
przygotowanie warstw do włączenia do serwisu internetowej aplikacji
Systemu
Informacji
Przestrzennej
Urzędu
Miejskiego
Wrocławia
(www.geoportal.wroclaw.pl),
- zebranie i analiza danych mających na celu wyznaczenie nowych terenów do
Programu mieszkaniowego,
- analiza obszaru miasta pod kątem przystąpienia do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla wskazywanych wcześniej terenów
pod zabudowę mieszkaniową, dla których korzystne byłoby opracowanie planu
w celu uruchomienia procesów inwestycyjnych,
- analiza planów włączonych do Programu mieszkaniowego, w ramach których ze
względu
na
wystąpienie
nieprzewidywalnych
wcześniej
uwarunkowań
urbanistycznych i formalno-prawnych mają miejsce trudności w przeprowadzeniu
podjętej procedury planistycznej oraz uruchomieniu terenów mieszkaniowych,
- analiza wykazu sporządzanych planów miejscowych, zawierających obszary nowej
zabudowy mieszkaniowej, planowanych do uchwalenia w 2012 r.,
- przygotowanie przekrojowej prezentacji dotyczącej przygotowania i realizacji
Programu mieszkaniowego od 2003 r. – aktualizacja danych, przygotowanie
materiałów graficznych i tabelarycznych oraz weryfikacja danych historycznych
pod kątem ich wykorzystania w prezentacji.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE
PRZESTRZENNEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z

MIEJSCOWYMI

PLANAMI

ZAGOSPODAROWANIA

Koncepcje i analizy w związku z projektami uchwał w sprawie przystąpień
do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wizualizacje do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy
dotyczące wysokości zabudowy.
Rozszerzone analizy struktury własności i realizacji celów publicznych w mpzp:
- części zespołu urbanistycznego Psie Pole w rejonie Żmudzkiej i Nowogródzkiej,
- w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej.
Udział w spotkaniach projektantów koncepcji zagospodarowania zespołu Żerniki
Nowe.
Analiza planów miejscowych w obszarze Strachocina pod kątem ich aktualizacji lub
unieważnienia.
Realizacja wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
Przygotowanie analiz własnościowych i powierzchniowych na potrzeby sporządzania
prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia oraz miejscowych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Wrocławia.
Przygotowanie zarządzeń Prezydenta Wrocławia.
Analizy związane z zawiadomieniami o wszczęciu postępowań.
Przygotowanie opinii pomocniczych.
Konsultacje merytoryczne z instytucjami współpracującymi przy tworzeniu planów
miejscowych.
Udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA).
Udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Wrocławia.
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Udział w rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pozostałe działania
•
Przygotowanie prezentacji i aktualizacja opracowania analitycznego „AOW
we Wrocławiu”.
•
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Wrocławia
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Wrocławia.
•
Opracowanie materiałów wraz z prezentacją na temat:
„Planowanie miejscowe a rewitalizacja. Doświadczenia Wrocławskie”. Referat
w ramach sesji naukowej konferencji „Masakrytycznie” w centrum kultury
„Krzywy Komin” wraz z referatem,
poprowadzenie Study Tour po obszarach realizowanych planów miejscowych
we Wrocławiu dla urbanistów i studentów urbanistyki z Uniwersytetu w Aachen.
Referaty – „System planowania w Polsce” oraz „Unity in Diversity. Diversity in
Urban Redevelopment Process. Wrocław Case Study” wraz z referatem,
referat pt: „Obiekty pływające o różnych funkcjach na Wrocławskim Węźle
Wodnym”, Konferencja Dolny Śląsk „Woda a środowisko – doświadczenia,
perspektywy”, Wrocław 10-11 lipca 2012 r., organizatorzy: Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Biuro Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
MPWiK Wrocław,
„Od Trójkąta Bermudzkiego do Angel Wings” referat w ramach sesji naukowej
„Przedmieście Oławskie we Wrocławiu, przemiany” w Muzeum Miejskim
Wrocławia dotyczący obowiązujących mpzp i zamierzeń inwestycyjnych
realizujących ustalenia tych planów na obszarze Przedmieścia Oławskiego wraz
z referatem.
•
Organizacja wrocławskich Spotkań z Urbanistami w szczególności:
- porady Urbanistów w dniach 17-18 październik 2012 r.,
- happening urbanistyczny na Rynku w dniu 19 października 2012 r.,
- przygotowanie przestrzeni happeningu - pomysł utworzenia stanowiska pracy
urbanisty w przestrzeni publicznej, organizacja wystawy, miejsc interaktywnego
projektowania, kąciki zabaw dla najmłodszych, stanowisko konsultacji
przestrzennych i informacji o rozwoju miasta, prezentacja funkcjonalności
wrocławskiego geoportalu,
- przygotowanie oprawy graficznej - logo, plakaty, ulotki, poster i strona
internetowa, promocja wydarzenia w mediach.
•
Przygotowanie nowego logo i układu graficznego materiałów informacyjnych.
•
Przygotowanie koncepcji strony internetowej.
•
Udział w przygotowywaniu folderu reklamowego inwestycji „Plac Społeczny – Nowe
Centrum Miasta” na potrzeby targów nieruchomości i spotkań z inwestorami.
•
Weryfikacja w obszarach studialnych zawiadomień w sprawie wszczęcia
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenów.
•
Przeprowadzanie szkoleń dla praktykantów z uczelni w ramach praktyk i stażów.
•
Przygotowanie wniosków i opinii do przystąpień do projektów miejscowych planów.
•
Koncepcje, analizy w związku z projektami uchwał w sprawie przystąpień
do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
•
Wizualizacje do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy
dotyczące wysokości zabudowy wykonane w programie SketchUp.
•
Udział i pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów ze studentami z Bolonii.
•
Szkolenie praktykantów.
•
Przygotowanie wniosków i opinii do przystąpień do projektów miejscowych planów
i studium (w tym zmian) w gminach ościennych.
•
Zajezdnia Dąbie – materiały wstępne, rys historyczny, zbiór fotografii.
•
Zapisy konserwatorskie w planach miejscowych.
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•

Testowanie nowej nakładki na program graficzny ArcGis.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Procedura przygotowania i uchwalenia mpzp jest procesem skomplikowanym
i długotrwałym, wymagającym udziału i przygotowania wielu różnych opracowań
specjalistycznych,w tym zakresie i sporządzono:
•
opracowania
ekofizjograficzne
do
19
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego,
•
prognozy oddziaływania na środowisko do 43 projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w tym aktualizacji prognoz do opracowań
sporządzonych wcześniej,
•
opracowania komunikacyjne do 16 projektów planów miejscowych,
•
teksty uchwał dla zagadnień transportowych do 20 projektów planów miejscowych,
•
zagadnienia infrastrukturalne do 27 projektów planów miejscowych,
•
analizy granic przystąpień planów przygotowywanych przez działy planowana
przestrzennego,
•
uczestniczono
w
opracowaniu
koncepcji
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pawłowickiej i Daliowej
we Wrocławiu.
W zakresie modelowań komunikacyjnych:
•
pozyskano i rozpoznano narzędzia statystyczne wykorzystane przy obliczaniu
parametrów modelu ruchu,
•
opracowano narzędzia wspomagające import i edycję danych o rozkładach jazdy
(i przebiegach) komunikacji zbiorowej,
•
dokonano obróbki i eksploracji danych z Kompleksowych Badań Ruchu (KBR):
- przygotowano tematyczną hurtownię danych,
- poszukiwano zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami przy użyciu
technik data-mining,
- wspierano inne wydziały przy pomocy statystyk wyekstrahowanych z KBR.
W zakresie prac nad nowym modelem ruchu:
• opracowano założenia dla poszczególnych aspektów modelu ruchu, przyjęto
paradygmat modelu oraz opracowano dokumentację,
• wprowadzono dane o komunikacji zbiorowej dla modelu kalibracyjnego,
• opracowano (kalibrację) kształtu funkcji oporu dla ruchu samochodowego,
• zweryfikowano dane o genereatorach ruchu w poszczególnych rejonach
komunikacyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji,
• opracowano szczegółowe instrukcje wykonywania obliczeń dla części aspektów
modelowych.
W zakresie zadań branżowych:
• uczestniczono w opracowaniu oceny aktualności Studium i planów miejscowych,
• dokonano analiz komunikacyjno-przestrzennych:
- Dworca Mikołajów - koncepcji przekształceń istniejącego układu dla potrzeb
integracji transportu publicznego,
- dla lokalizacji różnych obiektów w mieście,
- dworców autobusowych – rozwiązań europejskich i uwarunkowań Wrocławia,
- Metra we Wrocławiu – kompleksowego opracowania możliwości prowadzenia metra
we Wrocławiu,
- Stadionu Olimpijskiego – analiza parkingowa,
- koncepcji P&R Osobowice,
- koncepcji wariantowych rozwiązań węzła Łącznika Pawłowickiego z al. Poprzeczną i
Obwodnicą Śródmiejską,
- wytycznych komunikacyjnych dla elementów układu transportowego, w tym m.in.
dla: rejonu Dworca Mikołajów, Zamkowej, Gepperta.
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W zakresie aktualizacji Polityki Transportowej Wrocławia:
•
koordynowano prace Zespołu ds. aktualizacji polityki transportowej,
•
opracowano analizy realizacji polityki transportowej z 1999 r.,
•
przygotowano projekt nowego dokumentu,
•
zorganizował seminarium dyskusyjne.
Przygotowano prezentacje:
•
Wrocławia w aspekcie układu transportowego dla delegacji z Chin,
•
warsztaty dla szkół podstawowych „Urbanista – a kto to?”.
W ramach realizacji zadań przygotowano również:
• analizę możliwości zasilania „zieloną” energią elektryczną wyprodukowaną przez
Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków potencjalnych odbiorców w zachodniej części
miasta,
• współpracował w tworzeniu mapy obiektów pływających na Wrocławskim Węźle
Wodnym,
• wnioski do aktualizacji „Programu ochrony środowiska”,
• udział w opracowaniu „Leksykonu Zieleni Wrocławia” (opracowanie hasła),
• dane dla potrzeb aktualizacji mapy akustycznej,
• brano udział w organizacji Spotkań z urbanistami 2012 - Warsztaty dla szkół
podstawowych „Urbanista – a kto to?”,
• brano udział w komisji opiniującej „aktualizację założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wrocław”,
• opinie:
- komunikacyjne – 45 opinii skierowanych do wydziałów Urzędu, ZDiUM-u lub
innych podmiotów związanych z zagadnieniami transportowymi,
- infrastrukturalne pomocnicze – 150 opinii pomocniczych do WAiB i innych
instytucji,
- do modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego w kontekście kolei dużych
prędkości.
Uczestniczono w spotkaniach i radach technicznych branżowych:
• o tematyce komunikacyjnej w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei (DSDIK), ZDiUM,
Wydziale Inżynierii Miejskiej (WIM), Wydziale Informatyki (WIN), dotyczących
koordynacji planowanych zadań komunikacyjnych w mieście oraz sprawdzania
zgodności inwestycji drogowych z planami rozwoju,
• Zespołu ds. zagospodarowania pól irygacyjnych we Wrocławiu i współpraca nad
koncepcją gospodarowania wodami powodziowymi na terenie Pól Irygowanych,
• Zespołu Specjalistów Oceny Projektów Inwestycyjnych, działającym przy
Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, prowadzącym
zadanie w ramach modernizacji WWW,
• Zespołu ds. mapy lokalizacji obiektów pływających na terenie Wrocławskiego Węzła
Wodnego, przygotowywanej we współpracy z RZGW Wrocław i Urzędem Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu,
• Zespołu Lokalnej Współpracy ds. opracowania projektu planu zadań ochronnych dla
obszarów NATURA 2000 PLH020036: Dolina Widawy, PLH020069 Las Pilczycki, Grądy
w Dolinie Odry, Grądy Odrzańskie.
ROZWÓJ BAZ DANYCH SIP
W zakresie rozwoju baz danych wykonano: przygotowano koncepcje i wdrożono metody
aktualizacji i rozwoju wybranych baz SIP, pozyskano dane, opracowano reguły
wytycznych komunikacyjnych dla elementów układu transportowego, w tym m.in. dla:
rejonu Dworca Mikołajów, Zamkowej, Gepperta.
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KONCEPCJE I WDRAŻANIE METOD AKTUALIZACJI I ROZWOJU WYBRANYCH BAZ
SIP,
POZYSKIWANIE
DANYCH,
OPRACOWANIE
REGUŁ
IMPORTU
I
PRZETWARZANIA DLA POTRZEB RÓŻNYCH UŻYTKOWNIKÓW, MECHANIZMÓW
UDOSTĘPNIANIA:
•
mapy zasadniczej:
- import mapy zasadniczej we współpracy z WIN i odtwarzanie przyrostu
z backupa bazy SQL,
- konwersja mapy zasadniczej z formatu plików RDL do postaci geobazy plikowej
na potrzeby ZDIUM – stworzenie skryptów konwertujących pliki do postaci
geobazy,
•
LIDAR:
- pozyskanie danych wysokościowych w technologii LIDAR pochodzących
z projektu ISOK,
- przetworzenie plików LAS – stworzenie skryptów do konwersji plików LAS
pomiędzy układami współrzędnych, rozbicie plików według linii nalotów,
klasyfikacja spektralna danych z plików LAS na potrzeby opracowania modeli
wysokościowych terenu, powierzchni terenu, roślinności wysokiej i zabudowy,
•
3D:
- budowa wirtualnego miasta 3D dla całego Wrocławia,
- szczegółowe modele terenu dla Osobowic i rejonu Wybrzeża Wyspiańskiego,
•
bazy budynków:
- analiza
procedury
generalizacji
budynków,
opracowania
parametrów
do wykonania procedury w oparciu o dane ewidencji budynków, mapy
zasadniczej i inne warstwy,
- modernizacja bazy budynków (ręczna edycja 20 000 obiektów) – wprowadzenia
nowych obiektów, korekty geometrii, przypisania wysokości, określenia funkcji
SIP,
- prace (I etap) nad stworzeniem automatu do generowania warstwy budynków
i przypisywania im funkcji SIP w oparciu o dane z katastru, LIDAR, inne dane
SIP,
- weryfikacja brakujących/nieaktualnych budynków zawartych w EgiB,
•
opracowanie powierzchni stożkowej nalotu dla lotniska Strachowice w postaci
modelu TIN i DTM,
•
adresów – wdrażania mechanizmów uzgadniania adresów z baz dziedzinowych
z danymi referencyjnymi,
•
„otoczenia Wrocławia” – opracowania danych Emapy na potrzeby Mapy Otoczenia,
•
pozyskania bazy danych rejonów i obwodów statystycznych z systemu TERYT,
•
przygotowania bazy danych obiektów fizjograficznych dla Wrocławia,
•
transformacji danych do odwzorowania PUWG 2000 (starych projektów planu,
projektów drogowych itp.),
•
budowy warstw tematycznych:
- lasów na terenie Wrocławia,
- Atlasu Geologiczno-Inżynierski Aglomeracji Wrocławskiej (na podstawie danych
PIG),
- danych otworów geologicznych,
- stacji benzynowych, stacji kontroli pojazdów, punktów pomiarów wagi pojazdów,
•
aktualizacji baz danych:
- punktów adresowych,
- sprzedanych nieruchomości gruntowych miasta,
- budynków i terenów oświatowych,
- lokalizacji obiektów zbiorowego zakwaterowania,
- kodów pocztowych,
- powierzchni dróg,
- osi dróg,
- stref uspokojonego ruchu,
- terenów zamkniętych,
- zarządców budynków (ZZK),
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•
•

- rejestru zabytków,
importu SWDE – cykliczny import danych ewidencji gruntów i budynków,
aktualizacji danych dla programu mieszkaniowego.

Projektowanie i wdrażanie narzędzi udostępniania danych i informacji SIP:
•
praca nad rozwojem aplikacji Edytor POI:
- opracowywanie metody integracji aplikacji POI z „systemem edukacja”,
- opracowanie wytycznych dla rozwoju Edytora POI i Edytora Adresów
spełniającego wymagania rozporządzenia ministra dotyczącego prowadzenia
EMUiA,
- rozbudowa aplikacji w zakresie zarządzania grupami danych, użytkownikami
i bezpieczeństwem dostępu oraz powiązania z mapą,
- aktualizacja POI – obiekty UMW, jednostki i zakłady budżetowe gminy, obiekty
oświaty, konsulaty, sądy i prokuratura, obiekty policji, obiekty straży pożarnej,
rejony policyjne, siedziby szkół wyższych, placówki pocztowe,
- aplikacja mapowa IMAP – prac koncepcyjnych, przygotowania umowy na rozwój
aplikacji, koordynacji realizacji,
- opracowanie dokumentacji i wdrożenia zmian związanych ze zmianą serwera
proxy SIP Wrocławia,
- rozwój i aktualizacja serwisu www.geoportal.wroclaw.pl (w tym kontrola
odwiedzalności),
- opracowanie
i
publikacja
wyszukiwarki
miejsc
przyjaznych
osobom
niepełnosprawnym dla potrzeb Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
•
rejestr decyzji:
- analiza
obecnych
rozwiązań
(struktura,
procedury
importu
itp),
przygotowywania nowego narzędzia importu,
- rozszerzenie struktury danych, procedur importu i przetwarzania danych
rejestru decyzji,
- rozbudowa modułu aplikacji i map dla edycji decyzji,
•
utrzymanie publicznych aplikacji mapowych SIP Wrocławia i bieżąca kontrola
dostępności,
•
rozbudowa, konfiguracja i administrowanie portalem mapowym:
- wyszukiwarki działek historycznych,
- budowy prototypu nowego serwisu wyszukiwania decyzji WAB,
- budowy nowych serwisów mpzp (zewnętrzny i autoryzowany),
- rozbudowy serwisu Studium o warstwy z lat 2006-2008,
- przygotowania warstwy EGiB,
- budowy nowej symboliki POI,
- opracowania nowej symboliki warstwy komunikacji zbiorowej,
- opracowania nowej symboliki warstwy komunikacji indywidualnej,
- opracowania nowej symboliki warstwy edukacji,
- opracowania serwisu demograficznego,
- tłumaczenia zawartości na j. angielski,
- prac kontrolnych i weryfikacyjnych (lista poprawek dla kolejnych wersji
rozwojowych),
- innych zmian konfiguracyjnych, m.in. menu kontekstowego, modyfikacji
w mechanizmach wyszukiwania, prezentacji danych i funkcjonowania aplikacji,
- administracji
użytkownikami
portalu
mapowego
zakładania
kont
i przypominania haseł,
- wdrożenia procedury aktualizacji użytkowników aplikacji mapowej,
- opracowania oraz wdrożenia zmian związanych ze sposobem autoryzacji
użytkowników w obrębie aplikacji mapowej,
- opracowania oraz wdrożenia zmian związanych ze sposobem autoryzacji
użytkowników korzystających z bazy danych SIP Wrocławia,
•
tworzenia różnych aplikacji/skryptów na potrzeby bieżących zadań,
•
dostosowania SIP do wymagań prawnych (zmiany struktury danych, opracowania
wytycznych dla aplikacji i rozwiązań systemowych dla implementacji usług
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przestrzennych zgodnie z INSPIRE i ustawą o Infrastrukturze Informacji
Przestrzennej, udostępniania zbiorów danych dla aplikacji desktopowych).
Rozwój SIP Wrocławia - rozszerzenie i optymalizacja wykorzystania licencji, baz
danych i narzędzi, wspomaganie budowy SIP w innych jednostkach Gminy:
• przygotowanie i realizacja umowy korporacyjnej z firmą ESRI,
• przygotowanie i realizacja umów z jednostkami organizacyjnymi gminy
o współpracy we wdrożeniu umowy korporacyjnej (część jednostek),
• uruchomienie zarządzania platformy ESRI Customer Service związanej z obsługą
licencji korporacyjnej,
• koordynacja autoryzowanych szkoleń i seminariów ESRI dla administratorów SIP
w urzędzie i jednostkach gminy (MPWiK, ZZM, ZDiUM),
• prowadzenie szkoleń i konsultacja z użycia ArcGIS, Desktop dla użytkowników SIP z
wydziałów urzędu i jednostek gminy (ZDiUM, ZZM),
• pilotażowe wdrożenie edycji danych SIP Wrocławia w ZDiUM,
• przeprowadzenie serii szkoleń użytkowników serwisów mapowych w Urzędzie,
konsultacja rozwoju i wdrażania SIP w wydziałach Urzędu i jednostkach Gminy
(ZDiUM, ZZM, Wrocławskie Mieszkania (WM), MPWiK, MPK),
• aktualizacja kompozycji mapowych dla użytkowników SIP i uzupełniania ich o nowe
zbiory danych.
WSPOMAGANIE PROJEKTÓW MIEJSKICH
PRZEZ SIP (NARZĘDZIA, DANE, MAPY).

WYMAGAJĄCYCH

WSPOMAGANIA

Prace na rzecz projektu ITS (Systemu Inteligentnego Transportu):
• pozyskanie i udostępnianie licencji ArcGIS Server Advanced,
• opiniowanie dokumentacji technicznej i projektowej projektu,
• przygotowanie danych o lokalizacji obiektów POI dla projektu,
• prace na rzecz projektu aktualizacji Mapy Akustycznej,
• zebranie i przetworzenie danych na potrzeby nowej mapy akustycznej,
• przygotowanie danych, (lasy, zieleń),
• przygotowanie warstw na potrzeby wykonania mapy akustycznej: warstwa budynków
z wysokością i funkcją SIP dla całego Wrocławia (aktualizacjia 160 000 obiektów),
budynki w sąsiedztwie AOW, warstwy dotyczące edukacji i oświaty,
• przygotowanie warstwy do analizy i wyznaczenia granicy sfery śródmiejskiej.
Prace na rzecz EURO 2012:
• aktualizacja i opracowanie danych,
• opracowanie map operacyjnych na potrzeby sztabu kryzysowego,
• budowa serwisu mapowego,
• współpraca z Biurem EURO 2012 w zakresie obsługi GIS,
• pełnienie dyżurów w okresie meczów rozgrywanych we Wrocławiu.
Prace na rzecz Aktualizacji założeń zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię i gaz:
• współpraca w opracowaniu SIWZ, określenie wymagań dla zbiorów danych
przestrzennych,
• przygotowanie danych źródłowych (dane mapy energetycznej 2005, dane Studium
2010, zmiany sieci infrastruktury w mapy zasadniczej, inne dane SIP
dot. zagospodarowania),
• uzgadnianie i nadzór nad wykonaniem map i danych analitycznych, włączenie ich do
SIP.
Prace na rzecz Systemu Informacji Pasażerskiej:
• opiniowanie i konsultacje przy tworzeniu wytycznych do Systemu,
do repozytorium przystanków komunikacji publicznej,
• ustalenie zasad aktualizacji danych o przystankach na terenie Wrocławia.
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INTEGRACJA I SYNCHRONIZACJA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZE
ZINTEGROWANYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA WROCŁAWSKĄ OŚWIATĄ
Prowadzenie
i
rozwój
bazy
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego - wdrażanie nowych narzędzi dla standaryzacji mpzp,
przetwarzanie danych do postaci operacyjnej/bazodanowej, narzędzi dla
udostępniania w różnych formatach i dla różnych użytkowników:
• prace koncepcyjne nad modelem danych zgodnym z nowymi wymaganiami prawnymi
i technicznymi – analiza zgodności kategorii przeznaczenia terenów stosowanych w
mpzp z systemem klasyfikacyjnym HILUCS przygotowanym na potrzeby wdrażania
INSPIRE w planowaniu przestrzennym, współpraca przy standaryzacji zapisu mpzp –
aktualizacja tekstu uchwały uchwalającej mpzp, współpraca przy ustalaniu definicji
kategorii przeznaczeń terenu, zapisu planu, oznaczeń na rysunku planu,
• kalibracja rastrów MPZP i wprowadzanie ich do bazy,
• wektoryzacja i przetwarzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• budowa bazy ustaleń mpzp (aktualizacja danych),
• aktualizacja bazy planów po wejściu w życie planów, po sesji,
• aktualizacja statystyki planów po sesji, statystyka dla GUS (PP1), statystyka
do raportu rocznego,
• udostępnianie w Intranecie i w Internecie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) w różnych formatach,
• opracowanie aplikacji prezentującej w graficzny sposób postępy prac przy
sporządzaniu
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
z uwzględnieniem przyjętych etapów i zdarzeń kluczowych dla realizacji planu,
aplikacja uruchomiona na serwerze wewnętrznym urzędu, wybrane informacje
udostępniane są poprzez serwis mapowy poza sieć urzędu,
• rozwój narzędzi wspomagających standaryzację mpzp:
- testowanie kolejnych wersji aplikacji do edycji geometrii mpzp,
- edytora tekstu mpzp,
- wprowadzenie wzorca uchwały do edytora tekstu (ETU).
PROWADZENIE REJESTRÓW PRZESTRZENNYCH, PRZETWARZANIE DANYCH
REJESTRÓW, PROWADZENIE MONITORINGU, UDOSTĘPNIANIE RAPORTÓW
I STATYSTYK
Prowadzenie rejestrów wniosków o sporządzanie lub zmianę planów oraz wniosków o
zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,
ich analiza, opracowywanie materiałów na Kolegium Prezydenta, korespondencja z
wnioskodawcami.
Monitorowanie realizacji uchwał Rady Miejskie Wroclawia w sprawie
przystąpienia do sporządzenia mpzp:
• gromadzenie
i
aktualizacja
danych
o
zespołach
projektowych,
rodzaju
i zaawansowaniu procedur planistycznych,
• dane o wyłożeniu planu w zewnętrznym portalu mapowym Urzędu Miejskiego,
• monitorowanie aktualizacji kart w publicznie dostępnym wykazie danych BIP
(udział w projekcie WIN aplikacji obsługującej Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Urzędu),
• publikacja w Intranecie informacji o nowościach z zakresu realizowanych procedur
planistycznych (PlanyStat),
• bieżące raporty i sprawozdania tematyczne.
Prowadzenie rejestru sporządzanych planów miejscowych oraz aktualizacja danych
w serwisach mapowych UM.
Rejestracja przestrzenna ofert przetargowych i publikacja w portalach "Nieruchomości" i
"Program mieszkaniowy".
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• analiza ustaleń planów – wyszukiwanie terenów przeznaczonych m.in. na kryte
urządzenia sportowe, terenowe urządzenia sportowe, handel detaliczny o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2, lasy, zieleń leśno-parkowa, zieleń parkowo-leśna, zieleń
parkowa, zieleń izolacyjna, skwery, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, składowiska
odpadów, zbieranie odpadów, ogrody działkowe, administracja, edukacja, szpitale,
poradnie medyczne, pracownie medyczne, imprezy plenerowe,
• „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Wrocławia
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Wrocławia” - przygotowanie danych (rozmieszczenie
i zmiany w czasie zagospodarowania, przeznaczenia terenów w planie, budynków,
decyzji WAB i pozwoleń na budowę, wniosków o mpzp) oraz udział w analizie,
• przygotowanie propozycji nowego podziału miasta:
- na 5 rejonów obsługi dla Wrocławskiej Edukacji,
- na osiedla dla Komisji Rady Miejskiej,
- na rejony podległe poszczególnym Komendom Policji,
• analiza zmian granic dla obwodów gimnazjalnych dla Wydziału Edukacji,
• opracowanie map placówek edukacyjnych i uczelni wyższych w aglomeracji
i na Dolnym Śląsku,
• opracowywanie analiz, prezentacji, sprawozdań, wydawanie map i danych
wektorowych o różnej tematyce i różnym podmiotom.
Wydawanie wypisów i wyrysów, opinii, informacji publicznej (studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzane mpzp).
Udział w opracowaniu mpzp
• obszaru położonego w rejonie ulic:
• obszaru położonego w rejonie ulic:
• obszaru położonego w rejonie
i Końcowej we Wrocławiu,
• obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej,

Koreańskiej, Woskowej i Alei Róż,
Rogowskiej i Żernickiej,
linii kolejowych oraz ulic Ibn Siny Awicenny
Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu.

Monitoring realizacji „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na
rok 2012”
• przygotowanie zarządzenia Prezydenta w sprawie monitoringu „Założeń polityki
społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok 2012”,
• opracowanie
wykazu
jednostek
organizacyjnych
Urzędu,
koordynatorów
i wykonawców odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań,
• przygotowanie korespondencji i materiałów wyjściowych dla koordynatorów zadań i
jednostek realizujących zadania,
• zbieranie i analizowanie kart realizacyjnych poszczególnych zadań (dwa razy
do roku),
• konsultacje i uzgodnienia zapisów z koordynatorami i jednostkami wykonawczymi,
• przygotowanie sprawozdania – naniesienie informacji, opracowanie redakcyjne (dwa
razy do roku),
• przekazanie sprawozdania do kancelarii Prezydenta (dwa razy w roku).
ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA ROK 2013
Zostały podjęte uchwałą nr XXVIII/624/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 czerwca
2012 r. Prace nad dokumentem koncentrowały się nad:
• opracowaniem koncepcji założeń na 2013 r.,
• zbieraniem wniosków od wydziałów, departamentów UMW oraz jednostek
organizacyjnych Gminy,
• opracowaniem pierwszego projektu dokumentu,
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pracami nad projektem dokumentu na komisjach i klubach Rady Miejskiej Wrocławia
przed lipcową sesją Rady Miejskiej,
wprowadzeniem zmian po pierwszym czytaniu dokumentu,
pracami nad drugim projektem dokumentu na komisjach i klubach Rady Miejskiej.

Działania związane z realizacją projektu europejskiego „Via Regia Plus”, w którym
Miasto Wrocław pełniło funkcję partnera wiodącego.
Realizacja części zarządczej projektu – na poziomie wewnętrznym (wewnątrz UMW) oraz
na poziomie całego partnerstwa (jako partner wiodący) związane z zamknięciem i
rozliczeniem końcowym projektu (od stycznia do września 2012):
• działania związane z koordynacją i zarządzaniem projektem – kontakty z partnerami,
przygotowywanie formularzy, zbieranie danych, pomoc w sprawach budżetowofinansowych,
• nadzór nad realizacją budżetu całości projektu jak i w części przypadającej
na Wrocław,
• zamknięcie szóstego wniosku płatniczego o zwrot dofinansowania dla Władzy
Wdrażającej Programy Europejskie – na kwotę 104 123,77 EURO,
• przygotowanie Raportu Końcowego dla JTS.
Przygotowanie i realizację projektu europejskiego „City Regions” w ramach programu dla
Europy Środkowej (wniosek aplikacyjny projektu złożony został przez partnera wiodącego
- miasto Lipsk - i został pozytywnie rozpatrzony w konkursie projektów. Projekt rozpoczął
się w połowie 2012 r.):
• przygotowanie i nadzór nad częścią finansową projektu, w tym przygotowanie
pierwszego wniosku płatniczego za okres lipiec-grudzień 2012 r.,
• przygotowanie projektu budżetu dla BRW na potrzeby projektu,
• podpisanie Umowy Partnerskiej z Miastem Lipsk dotyczącej realizacji projektu.
Wrocław, jako partner projektu skoncentruje się na następujących zagadnieniach:
zintegrowanym systemie terenów zielonych Wrocławia i Obszaru Metropolitalnego
Wrocławia oraz usługach społecznych w Obszarze Metropolitalnym Wrocławia.
Współpracę w ramach Zespołu ds. Aglomeracji Wrocławskiej powołanego zarządzeniem
nr K/48/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2011 r.:
Do zadań Zespołu należy:
• przygotowywanie i opracowywanie projektów programów i zadań aglomeracyjnych,
rekomendowanych przez Miasto Wrocław,
• opiniowanie projektów programów i zadań aglomeracyjnych proponowanych przez
samorządy aglomeracji lub inne podmioty,
• oraz przygotowywanie projektów dokumentów na spotkania instytucji/podmiotów
aglomeracyjnych.
• Spotkania 9 osobowego Zespołu, pod kierunkiem Bogdana Cybulskiego, Doradcy
Prezydenta ds. Aglomeracyjnych odbywają się cyklicznie, nie rzadziej niż raz w
miesiącu i są protokołowane.
• Biuro Rozwoju Wrocławia zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Zespołu.
Przygotowywanie zleceń dotyczących publikacji w lokalnej prasie ogłoszeń Prezydenta
Wrocławia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów mpzp wraz z ogłoszeniami z zakresu ochrony środowiska, oraz ogłoszeń o
przyjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwał w sprawie uchwalenia mpzp.
Współpraca z redakcją Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz Wydziałem
Informatyki w sprawie zamieszczania na stronie BIP o planach w toku:
•
29 ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
•
29 ogłoszeń dot. procedury postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko,
•
28 ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp oraz materiałów do
wyłożeń (projekty uchwał, projekty rysunków planów, prognozy oddziaływania na
środowisko, rysunki do prognoz),
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zarządzeń Prezydenta Wrocławia w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych
do projektów mpzp,
zarządzeń Prezydenta Wrocławia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektów mpzp.

Współpraca z Biurem Rady Miejskiej oraz przewodniczącą Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Architektury dotyczącą przesyłania ogłoszeń o wyłożeniach projektów
mpzp do publicznego wglądu.
Zamieszczanie i aktualizowanie linków do Zarządzeń Prezydenta: w sprawie rozpatrzenia
wniosków złożonych do projektów mpzp oraz w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektów mpzp.
Uzupełnianie zasobu kart informacyjnych w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:
•
pozyskiwanie danych od działów planowania dot. dokumentów gromadzonych w toku
prac nad mpzp,
•
wprowadzanie danych i publikowanie 370 kart informacyjnych.
Współpraca przy przygotowywaniu wykazu mpzp będących w toku postępowania
sądowego i aktualizowaniu go przy zmianach w tabelach dotyczących wezwań
do usunięcia naruszenia interesu prawnego, planów w toku postępowania sądowego,
planów miejscowych lub ich części unieważnionych prawomocnym wyrokiem sądu lub
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego.
POMOC WE WDROŻENIU APLIKACJI DO PRZYGOTOWYWANIA UCHWAŁ W
FORMACIE XML.
Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących planu finansowo-rzeczowego, w
tym sporządzenie:
•
wniosku o zwiększenie planu wydatków w związku koniecznością zapłaty podatku
VAT od umów zawartych w ramach projektu Via Regia Plus,
•
wniosku o przesunięcie środków w planie wydatków w związku z analizą aktualności
mpzp,
•
wniosko przesunięcie środków w planie wydatków w związku z projektem City
Regions,
•
wniosku o przesunięcie w planie wydatków w związku z analizami dotyczącymi
rozwiązań układów komunikacyjnych,
•
wniosku o zmniejszenie planu wydatków w zawiązku z przekazaniem środków
dyrektorowi DAR,
•
wniosku o przesunięcie środków w planie wydatków w związku z promocją
Aglomeracji wrocławskiej wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu Aglomeracji.
•
wniosku o zmniejszenie planu wydatków na sfinansowanie opracowania ‘Koncepcji
nowego połączenia Wrocław- Łódź- Warszawa,
•
wniosku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł,
•
wniosku o dokonanie zmian w planie wydatków w związku z kosztami wykonania
zastępczego PINB – 5 631,00 zł,
•
wniosku o dokonanie zmian w planie wydatków w związku z kosztami wykonania
zastępczego PINB – 3 500,00 zł,
•
wniosku o zmniejszenie planu wydatków na organizację konkursu na rzeźbiarską
formę przestrzenną,
•
wniosku o dokonanie zmiany w planie wydatków w związku z rozliczeniem PINB,
•
wniosku o dokonanie przesunięcia między paragrafami w planie wydatków,
•
wniosku o zmniejszenie planu wydatków na zakup rzeźby „Ściśnięty blok”,
•
wniosku o zmniejszenie planu wydatków na opracowanie przez ZZM dokumentacjiprojektowej dotyczącej zagospodarowania Parku im. St. Tołpy,
•
planu finansowo-rzeczowego na 2012 r.,
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wariantu I projektu planu na 2013 r.,
wariantu II projektu planu na 2013 r.,
wersji zadaniowej projektu planu na 2013 r.

Sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych
zagospodarowania przestrzennego dla sporządzanych w Biurze planów.
Sporządzanie sprawozdań:
•
raportów rocznych i kwartalnych z zarządzania ryzykiem,
•
z zakresu samooceny Systemu Kontroli Zarządczej,
•
z realizacji zadań Biura,
•
ze skarg i wniosków.

planów

W ramach prac geodezyjno-kartograficznych:
• opracowano 3 wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• pozyskiwano wejściowe materiały z zasobu geodezyjno - kartograficznego
niezbędnych do sporządzenia mpzp i innych opracowań planistycznych,
• poświadczono za zgodność z oryginałem sporządzane projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z materiałami znajdującymi się w zasobie
geodezyjno-kartograficznym.
Sporządzono robocze wykazy właścicieli i władających dla potrzeb mpzp
i innych opracowań planistycznych
•
Sporządzono analizy:
własności wybranych terenów,
terenów przeznaczonych do objęcia uchwałą o przystąpienia pod kątem
konieczności sporządzania wniosku o zmianę przeznaczenia na cele nieleśne,
terenów przeznaczonych do objęcia uchwałą o przystąpienia pod kątem terenów
zamkniętych,
określonych nieruchomości pod względem lokalizacji (mpzp i Studium)
i własności dla Departamentu Architektury i Rozwoju.
• Sprawdzano przeznaczenia terenu w obowiązującym mpzp oraz w Studium.
• Ustalono dane geodezyjne działek dla potrzeb lokalizacji w Studium lub mpzp.
Sprawdzono stan prawny nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego.
Prowadzenie i aktualizacja wykazu: terenów zamkniętych, terenów objętych
Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.
W ramach prac dodatkowych sporządzono:
•
3 umowy na sporządzenie oceny aktualności Polityki Transportowej Wrocławia
i wygłoszenie referatów,
•
umowę na opracowanie ”Koncepcji nowego połączenia kolejowego na linii WrocławWarszawa wraz z analizą potencjalnych potoków ruchu pasażerskiego”,
•
list intencyjny oraz umowę, we współpracy z pracownikami Wydz. Transportu
Szynowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczącą zadania: „Pomoc finansowa
dla Gminy Wrocław na wydatki związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia
polegającego na opracowaniu „Koncepcji nowego połączenia kolejowego na linii
Wrocław – Łódź – Warszawa wraz z analizą potencjalnych potoków ruchu
pasażerskiego”,
•
projekt umowy na wykonania pracy studialnej pt.: „Analiza nowoczesnych metod
drążenia tuneli metro w odniesieniu do warunków Wrocławia”,
•
60 wniosków o wydanie upoważnień Prezydenta Wrocławia do inwentaryzacji
w terenie,
•
zamówienie:
na zakup materiałów plastycznych na warsztaty „Spotkanie z urbanista”,
na organizację spotkania Aglomeracyjnego,
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na promocję Aglomeracji Wrocławskiej,
udzielano informacji klientom wewnętrznym w zakresie interpretacji obowiązujących
przepisów,
udzielano informacji klientom zewnętrznym w zakresie mpzp prowadzonych w latach
ubiegłych,
sprawozdanie zamykające realizację projektu nr 101 Parking pod Fosą Miejską,
opracowanie wskazania ewentualnych lokalizacji pod planowane muzeum militariów
– lista wybranych schronów i obiektów militarnych na terenie Wrocławia wraz
z określeniem struktury własności terenów, ich przeznaczeniem w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego i określeniem istniejącej obsługi
komunikacyjnej.

OCHRONA ZABYTKÓW
•
•
•
•

•

Opracowano karty ewidencyjne zabytków - wydano kwotę 5 200 zł.
Opracowano karty ewidencyjne zabytków kwota 10 000 zł wydatkowana w całości.
Wypisy i wyrysy z katastru miejskiego wydano kwotę 511,20 zł. Nie było potrzeby
zamawiania większej liczby wypisów i wyrysów.
Wydatki majątkowe - plan po zmianach 4 853 500 zł:
dotacje przyznane w oparciu o uchwałę Nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków nie stanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław. Zadanie
zrealizowano na kwotę 4 362 212,06 zł na remont 18 kamienic,
dotacje przyznane w oparciu o uchwałę Nr IX/163/11 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do
obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, znajdującym się na terenie
wystawy
WUWA
we
Wrocławiu.
Zadanie
zrealizowano
na
kwotę
170 852,89 zł na remont 1 obiektu zabytkowego.
Zrealizowano zadania publiczne z zakresu ochrony dóbr kultury, polegających na
prowadzeniu prac konserwatorskich oraz robót remontowo-budowlanych obiektów
sakralnych oraz świeckich, ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na terenie Wrocławia. Wykorzystano 5 353 922,42 zł,
dofinansowano 32 obiekty 30 organizacji pozarządowych.

W ciągu 2012 r. wydano:
1 171 decyzje konserwatorskie,
674 postanowień konserwatorskich.
Wpłynęło 2 838 pism, a wysłanych zostało 3 091 pism.

ZIELEŃ MIEJSKA
WAŻNIEJSZE ZADANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2012 W ZAKRESIE ZIELENI
MIEJSKIEJ
•
•

zarządzanie terenami zieleni miejskiej,
bieżąca konserwacja posiadanych zasobów zieleni miejskiej o powierzchni 2 402,05
ha, w tym:
parki – 557,66 ha,
zieleń przyuliczna - 513,79 ha,
lasy komunalne - 1128,42 ha,
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zieleńce - 118,88 ha,
zieleń tymczasowa i nieurządzona - 83,30 ha,
rewaloryzacja posiadanych zasobów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
wpisanych do rejestru zabytków,
nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów na terenach zieleni parkowej, przyulicznej
i na zieleńcach,
ukwiecanie terenów zieleni miejskiej,
kontrola prawidłowości prowadzonych nasadzeń i jakości dostarczanego materiału
roślinnego,
prace interwencyjne,
przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych niezbędnych do realizacji
zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie zieleni.

DOCHODY
W 2012 r. uzyskano dochody w kwocie 2 458 160,89 zł.
Planowane na 2012 r. dochody wykonano ogółem w 145,45 %.
Dochody uzyskano z następujących tytułów:
w
-

Dz. 900, rozdz. 90004
sprzedaż biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego,
sprzedaż drewna opałowego,
kary umowne, odsetki.

w
-

Dz. 900, rozdz. 90017
dzierżawy gruntów i czasowe udostępnienia terenów,
świadczenia usług w zakresie energii i co oraz odsetki.

Plan dochodów został znacząco przekroczony na zadaniach:
•
sprzedaż drewna opałowego na kwotę 82 102,57 zł, wykonanie planu w 117,29%,
sprzedano 1 457,23 m3 drewna pochodzącego z wycinki martwych drzew z terenów
zieleni miejskiej i lasów komunalnych. W celu utrzymania właściwego stanu
sanitarnego drzewostanu prowadzono cięcia sanitarne (usuwanie martwych, suchych
drzew) w zwiększonym zakresie do planowanego,
•
dochody nieplanowane na kwotę 29 611,59 zł pochodziły z kar umownych i odsetek
bankowych,
•
dzierżawy gruntów na kwotę 1 757 934,92 zł, wykonanie planu w 158,26%,
•
przekroczenie wykonania planu było spowodowane zwiększoną ilością wystąpień
o odpłatne udostępnianie terenów pod inwestycje oraz z większej ilości zawartych
umów dzierżawy,
•
wpływy z usług na kwotę 105 432,13 zł, wykonanie planu w 131,79% spowodowane
było zwiększonymi wpływami za sprzedaż mediów (energia, woda),
•
sprzedaż biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego na kwotę 478 921,98 zł, wykonanie
planu w 108,85%,
•
w sezonie zwiedzania od 1 kwietnia 2012 r. do 30 października 2012 r. Ogród Japoński
odwiedziło 20 3426 osób.
Sprzedano bilety:
normalne - 117 262 szt.
ulgowe
- 86 097 szt.
Karnety - 67 szt.
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
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ZIELEŃ MIEJSKA I PROGRAM NASADZEŃ
środki budżetowe
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan ogółem

17 011 173,00 zł

Wykorzystanie środków na zadaniu Zieleń Miejska i Program Nasadzeń - 99,89%.
Wydatki poniesiono na wykonanie zadań:

•

Podatek leśny – 18 569,00 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej odprowadził podatek leśny od zarządzanych powierzchni lasów
komunalnych Wrocławia.

•

Rozliczenie licznikowe eksploatacji fontann – 286 136,15 zł

w tym:
zakup wody
86 136,15 zł
zakup energii
200 000,00 zł
Zadanie obejmowało zakup energii i wody do eksploatacji systemów nawadniających,
napowietrzających, fontann oraz zakup energii do oświetlenia części terenów zieleni
i iluminacji obiektów zabytkowych.

•

Bieżąca konserwacja parków i zieleńców – 8 794 377, 52 zł

w tym:
środki budżetowe
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Konserwację prowadzono na terenach zieleni:
parków i zieleńców - pow. 676,54 ha
zieleni tymczasowej i nieurządzonej– pow. 83,30 ha.

•

8 511 280,05 zł
283 097,47 zł

Bieżąca konserwacja zieleni przyulicznej – 4 765 605,94 zł

w tym:
środki budżetowe
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 828 929,04 zł
2 936 676,90 zł

Bieżącą konserwację prowadzi się na terenie zieleni przyulicznej pasów drogowych, pętli
tramwajowych i rezerw komunikacyjnych o powierzchni 513,79 ha. Dodatkowo prowadzi
się konserwację zieleni rowów przydrożnych na powierzchni 63,04 ha.

•

Konserwacja Lasów Komunalnych – 1 669 826,37 zł

w tym:
środki budżetowe
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

851 554,75 zł
818 271,62 zł

Powierzchnia terenów objętych konserwacją i pielęgnacją wynosi 1128,42 ha.
W ramach prac konserwacyjnych wykonano cięcia sanitarne, pozyskując 1 176,51 m3
grubizny, w tym:
drewna opałowego – 1.056,04 m3,
papierówki – 120,47 m3.
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W 2012 r. zalesiono 30,21 ha gruntów porolnych w rejonie ul. Opatowickiej oddz. 52A
pododdział h i f wysadzając ok. 190 000 szt. sadzonek leśnych, oraz zalesiono ok. 2,40
ha gruntów porolnych w rejonie Świniar wysadzając ok. 19 200 szt. sadzonek.
W ramach prowadzonych nasadzeń uzupełniających wysadzono leśny materiał roślinny:
- na powierzchniach leśnych lasów komunalnych 10 600 szt.
- na terenie Parku Leśnego Janówek 15 300 szt.
W ramach przebudowy drzewostanów starszych klas wieku obsadzono 5,20 ha luk
i halizn wysadzając 24 200 szt. sadzonek leśnego materiału roślinnego.
W drzewostanach młodszych - do II klasy wieku o powierzchni 195,26 ha, wykonano
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne: koszenie upraw leśnych, czyszczenia wczesne upraw
i czyszczenia późne w młodnikach.

•

Nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej - 922 627,64 zł

Koszt dostawy materiału roślinnego w roku 2012 wyniósł ogółem
w tym:
środki budżetowe
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

460 673,63 zł

W ramach zadania dostarczono materiał roślinny do nasadzeń uzupełniających
na terenach zieleni parkowej i przyulicznej oraz do ukwiecenia terenów zieleni miejskiej:
- nasadzenia uzupełniające:
- drzewa - 569 szt.
- Krzewy - 28 067 szt.
- Byliny - 3 265 szt.
- Pnącza - 635 szt.
- ukwiecenie miasta:
- rośliny rabatowe - 287 542 szt.
Dostarczone kwiaty wysadzono na kwietnikach o powierzchni ogólnej 38,64 arów, oraz
w donicach ozdobnych m.in.: na promenadzie w Parku Kopernika, Ostrowie Tumskim,
ul. Szewskiej i pl. Marii Magdaleny, ul. Oławskiej, wokół Hali Stulecia.
W ramach zadania dostarczono i nasadzono 93 500 szt. roślin cebulowych.

•

Dozór i funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego – 248 829,24 zł

W ramach zadania:
- zapewniono funkcjonowanie Ogrodu w okresie zwiedzania od 1 kwietnia do
31 października 2012 r.
- zabezpieczono ogród w okresie zamknięcia tj. od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. oraz
od 1 listopada do 31 grudnia 2012 r.

•

Eksploatacja oświetlenia parkowego - 629 121,25 zł

Zadanie obejmowało eksploatację i konserwację oświetlenia parkowego oraz iluminację
obiektów zabytkowych, będących w zarządzie ZZM, w tym m.in.:
- iluminację obiektów zabytkowych na Wyspie Piaskowej, iluminację pomników: kard.
B. Kominka, „Europejski Krzyż Pokoju”, B. Chrobrego, Pomnika Wspólnej Pamięci,
- oświetlenie parkingu przy ul. Mickiewicza, oświetlenia terenów zieleni przy
Al. Dąbskiej w Parku Szczytnickim oraz w Ogrodzie Japońskim,
- oświetlenie parku osiedlowego przy ul. Orzechowej, na pl. Św. Macieja, w Parku
Południowym, Grabiszyńskim i Staszica, na Wyspie Słodowej, w Parku Osiedlowym
przy ul. Bajana, oświetlenia placów zabaw przy ul. Mikołowskiej i ul. Mrągowskiej,
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-

eksploatację oświetlenia parkowego na pozostałych terenach zieleni miejskiej
Wrocławia.

•

Prace interwencyjne – 432 266,98 zł

W ramach przyznanych środków w 2012 r. wykonano:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z przyłączami infrastruktury podziemnej:
wod.-kan. i elektrycznej,
- monitoring i deratyzację wybranych terenów zieleni miejskiej we Wrocławiu,
- prace ratunkowe w starodrzewiu przy ul. Dubois,
- ochronę mienia wybranych terenów zieleni miejskiej we Wrocławiu,
- zakupiono 17 szt. ławek i 8 szt. koszy parkowych,
- remont altany drewnianej na terenie Parku Słonecznego,
- dostawę kontenera sanitarnego oraz kontenera portiera na Wyspę Słodową wraz
z obsługą i ochroną,
- wynajem tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego część Placu Strzeleckiego,
- korektę sieci przyłącza gazu w obrębie Wzgórza Polskiego,
- niwelację terenu dowiezionym humusem, remont nawierzchni w obrębie szaletu oraz
ustawienie tablic informacyjnych na terenie Wzgórza Polskiego,
- zabezpieczenie szaletu w Parku Szczytnickim ogrodzeniem z siatki,
- ekspertyzę pod kątem ratowania okazowych buków w parku Szczytnickim,
- koszenie terenu przy ul. Obornickiej przed dniem Wszystkich Świętych,
- ogrodzenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Zamenhofa,
- remont urządzeń zabawowych na wybranych terenach zieleni miejskiej,
- analizę przed-wykonawczą systemu do zarządzania zasobami zieleni miejskiej.

•

Konserwacja fontann - 417 000,00 zł

Zadanie obejmowało koszt prowadzenia eksploatacji i konserwacji instalacji
nawadniających, napowietrzających i fontann, w tym:
- napowietrzania stawów w Parku Południowym i Parku Nowowiejskim oraz na terenie
zieleńca przy ul. Anielewicza,
- deszczowania trawników: na placu Katedralnym, Kościuszki i Strzeleckim,
w Parku Południowym, Parku Kopernika, przy Katedrze od strony południowej, na Osi
Grunwaldzkiej - od ul. Norwida do Mostu Szczytnickiego, od ul. Piastowkiej do ul.
Bujwida oraz od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Reagana, na dziedzińcu Ossolineum
i w Ogrodzie Japońskim,
- nawadniania kropelkowego zieleni na terenach Promenad Staromiejskich, Parku
Południowego, Parku Kopernika, na zieleńcu przy Pl. Strzeleckim i ul. Pomorskiej,
- fontann: w Parku Kopernika, na Promenadzie Staromiejskiej, „Krasnale” na
pl. Teatralnym, na Wzgórzu Słowiańskim, przy ul. Przestrzennej, na pl. Św. Macieja,
w Parku Brochowskim, na Osi Grunwaldzkiej, przy Ossolineum,
- kaskad wodnych na terenie Ogrodu Japońskiego,
- zdroju na Wzgórzu Partyzantów,
- punktu poboru wody w Parku Południowym przy polanie hippicznej.

•

Konserwacja zabytkowego Kościółka w Parku Szczytnickim - 7 564,50 zł

W ramach zadania prowadzono monitoring przeciwpożarowy zabytkowego kościółka
Św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim wraz z bieżącą konserwacją urządzeń
monitorujących.

•

Eksploatacja fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia - 1 713 111,65 zł
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W roku 2012 środki otrzymane na pokrycie kosztów funkcjonowania fontanny
multimedialnej przeznaczono na:
- uruchomienie fontanny na sezon 2012 r., bieżącą eksploatację, przygotowanie,
organizację i obsługę pokazów multimedialnych typu „show” (woda, światło, dźwięk,
laser),
- pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- pokrycie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
- ochronę i monitoring obiektu.

•

Odbiór ścieków – 14 153,32 zł

Koszt odbioru ścieków powstałych podczas eksploatacji fontann.

•

Nadzory inwestorskie - 26 100,00 zł

W ramach posiadanych środków pełniono nadzory inwestorskie i archeologiczne nad
inwestycjami prowadzonymi w 2012 r. na terenach zieleni miejskiej, w tym:
- zagospodarowanie terenu Wzgórza Polskiego - Bastionu Ceglarskiego,
- budowa przyłącza wod.-kan. na Wyspy Słodowej dla potrzeb okresowo instalowanych
kontenerów sanitarnych i punktów gastronomicznych,
- budowę przyłącza wod.-kan. dla fontanny w Parku Kopernika.

•

Umowy-zlecenia, umowy o dzieło - 59 693,00 zł

W ramach posiadanych środków w 2012 r. zrealizowano następujące zadania:
- ekspertyzy dotyczące stanu gleby i drzew na terenach zieleni miejskiej,
- bieżąca pomoc informatyczna oraz serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego
będącego w użytkowaniu ZZM,
- opracowanie regulaminu zamówień publicznych dla ZZM,
- szkolenie pracowników ZZM w zakresie obsługi programu „MS Project”,
- wyposażenie i utrzymywanie woliery z gołębiami w Parku Kopernika.

•

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 241 307,58 zł

W ramach zadania wykonano m.in.:
- inwentaryzacje dendrologiczne: Promenady od ul. Krupniczej do Świdnickiej oraz
wejścia do Parku Zachodniego od strony ul. Lotniczej - Milenijnej,
- mapy geodezyjne do celów projektowych: zieleńca z placem zabaw przy ul. Róży
Wiatrów i ul. Jerzmanowskiej oraz terenu Wzgórza Słowiańskiego,
- programy konserwatorskie rzeźb na Ostrowie Tumskim: Herkulesa z sześcioma
wazonami, Św. J. Nepomucena oraz Figury Matki Boskiej,
- koncepcję uporządkowania, wprowadzenia zabezpieczeń i małej architektury
na Wyspie Słodowej,
- projekty wejść do Parku Zachodniego: od strony ul. Lotniczej – Milenijnej oraz przy
Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator”,
- projekt zabezpieczenia klonów w Rynku i przy ul. Świdnickiej – II wersja,
- koncepcję zagospodarowania terenu „Alei ESK” przy ul. Granicznej.
ZADANIE INWESTYCYJNE
Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich – 1 084 156,98 zł
W roku 2012 w ramach programu realizowano następujące zadania:
•
„Katyńskie Dęby Pamięci”, w tym: dokumentację projektowo kosztorysową,
•
zagospodarowanie terenu Wzgórza Polskiego - Bastionu Ceglarskiego, w tym:
uporządkowanie terenu, profilowanie skarp, budowa przyłącza energetycznego i sieci,
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•

montaż lamp dla iluminacji murów bastionu, wykonanie placu wejściowego od ul.
Purkyniego, montaż stalowych balustrad, bram i krat zabezpieczających,
zamontowanie ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych oraz założenie
trawników,
nasadzenia EURO - zagospodarowanie wejścia do Parku Zachodniego od strony
ul. Lotniczej- Milenijnej, w tym: budowa ścieżek i placu wejściowego z kostki
betonowej, montaż ławek i koszy na śmieci, zakup i montaż formy przestrzennej –
piłki EURO 2012, budowa klombów, nasadzenia krzewów i traw ozdobnych.

Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej - 146 639,64 zł
W roku 2012 wykonano następujące zadania:
•
przyłącza wod.-kan. dla potrzeb fontanny, woliery i nawodnienia w Parku
Kopernika,
•
dokumentację projektowo- kosztorysową na odbudowę zbiornika „C” fosy
miejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej,
•
projekt zagospodarowania terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku
od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej – etap I.
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 281 323,69 zł
W ramach przyznanych środków zrealizowano następujące zadania:
• Wzgórze Polskie: roboty dodatkowe polegające na poszerzeniu chodnika wzdłuż ul.
Purkyniego oraz remoncie ścieżek i schodów terenowych prowadzących na szczyt
wzgórza od strony Bulwaru Dunikowskiego,
• Park Szczytnicki: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy
szaletu miejskiego przy ul. Różyckiego – etap I,
• Ostrów Tumski: konserwacja rzeźby „Herkulesa” i sześciu kamiennych wazonów na
skwerze przy placu Katedralnym,
• zagospodarowanie obiektów elementami małej
architektury na terenach
zabytkowych: dostawa i montaż 44 szt. ławek i 50 szt. koszy na śmieci.
Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych - 9 999,90 zł
W ramach programu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy
oświetlenia terenu zieleni na Placu Kościuszki.
ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013.
Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi
mieszkańców Obszaru Wsparcia.
W dniu 16 marca 2010 r. uchwałą nr 4088/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
dokonał wyboru w trybie konkursowym niżej wymienionych projektów, które zrealizował
ZZM na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu:
Przebudowa zieleńca przy Placu Strzeleckim - 61 690,85 zł
W 2012 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane w zakresie wykonania sieci wraz
z ustawieniem słupów monitoringu wizyjnego oraz zamontowano tablice informacyjne
i pamiątkowe.
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Obiekt oddano do użytkowania dnia 3 kwietnia 2012 r.
Przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej- Kaszubskiej - 2 115 618,98 zł
W 2012 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane, w tym: remont istniejącego placu
zabaw, budowę placu rekreacji ruchowej dla młodzieży i placu rekreacyjno wypoczynkowego dla osób starszych, przebudowę ścieżek, alejek i placyków, budowę
ekranu akustycznego oraz niskiego ogrodzenia stalowego, wyposażono teren w ławki,
kosze na śmieci i stojaki na rowery. W części skweru przy ul. Kaszubskiej powstała
wydzielona strefa dla psów z psią toaletą.
Obiekt oddano do użytkowania dnia 7 sierpnia 2012 r.
Remont i przebudowa Parku Staszica - 6 046 872,06 zł
W 2012 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane, w tym: przebudowę układu
komunikacyjnego - ścieżki, alejki, place i placyki, przebudowę placów zabaw dla dzieci
i młodzieży, budowę polany rekreacyjno-sportowej, budowę fontanny z płytą do zabaw
wodnych, budowę miejsca dla imprez okazjonalnych z placykiem pod estradę, budowę
strefy spacerów z psami, budowę sieci monitoringu wizyjnego, budowę wysokiego
ogrodzenia terenu parku oraz niskich wygrodzeń rabat, wyposażono teren parku w ławki,
kosze na śmieci, tablice informacyjne i pamiątkowe, nasadzono drzewa i krzewy oraz
założono trawniki wraz z systemem nawadniającym.
Obiekt oddano do użytkowania dnia 13 września 2012 r.
INNE PROGRAMY
Program zieleni rozproszonej – 100 000,00 zł
Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu materiału roślinnego
do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu.
Ponadto zakupiono materiał roślinny na tereny innych wnioskodawców m.in. Rad Osiedli,
Szkoły Podstawowej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Program poprawy
506 296,09 zł

estetyki

i

zagospodarowania

rekreacyjnego

miasta

-

W roku 2012 w ramach programu wykonano:
•
przeglądy techniczne z podstawową konserwacją urządzeń zabawowych na placach
zabaw w parkach i na zieleńcach będących pod zarządem ZZM,
•
naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw dla dzieci oraz ścieżek zdrowia
w parkach i zieleńcach będących pod zarządem ZZM,
•
remont nawierzchni na placu zabaw w Parku im. M. Dąbrowskiej,
•
remont nawierzchni gumowej i ogrodzenia boiska w parku osiedlowym przy
ul. Bajana,
•
dostawę i montaż urządzeń oraz ogrodzenia z dog-stopami na placu zabaw przy ul.
Róży Wiatrów,
•
dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Przedwiośnie – Starodębowa,
•
dostawę i montaż altany na terenie parku przy ul. Ziemniaczanej.
Uporządkowanie terenu zieleni ul. Odkrywców 100 – 7 255,75 zł
W 2012 r. w ramach zadania wykonano niezbędne prace pielęgnacyjne terenów zieleni
wokół obiektu budowli ochronnej przy ul. Odkrywców 100.
Plany zagospodarowania przestrzennego – 29 889,00 zł.
W ramach zadania opracowano „Koncepcję zagospodarowania terenu w Parku im. S.
Tołpy pod instalację formy plastycznej INTEGRACJA wraz z fundamentami, oświetleniemiluminacją, nawierzchniami, małą architekturą i zielenią”.
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ZADANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI KOMUNALNYCH
Utrzymanie i konserwacja rowów, rurociągów, drenaży i studni publicznych
Na utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych w 2012 r. przyznano środki w wysokości
1 728 260,96 zł w tym 500 000,00 zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W ramach tych środków wykonano:
• czyszczenie rowów, rurociągów i drenaży:
oczyszczono
rowy
w
dzielnicach:
Fabryczna
82 681
mb,
Krzyki – 34 278 mb, Psie Pole – 40 585 mb,
• utrzymanie studni publicznych - 28 szt.,
• utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych na wylotach do rzek,
przeprowadzono
dwukrotną
konserwację
klap
i
zasuw
urządzeń
przeciwpowodziowych oraz remont
zasuwy kanałowej na wlocie do fosy
miejskiej,
• remonty i konserwacja przepompowni wód deszczowych i drenażowych,
• wykonano badanie wód na wylotach kanałów do cieków otwartych – 170 punktów
poboru prób,
• zaktualizowano 2 pozwolenia wodno prawne,
• zakupiono energię elektryczną do zasilania przepompowni wód deszczowych
i drenażowych za kwotę – 100 000,00 zł,
• zakupiono 6 szt. pokryw nastudziennych – 5 080,00 zł,
• odprowadzono opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 115 357,46 zł,
• opłaty za umieszczone przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – 21
982,78 zł.
Ponadto zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 września 2010 r. za zarządzanie
i eksploatację kanalizacji deszczowej zapłacono MPWiK kwotę – 882 500,00 zł.
Wydatki inwestycyjne
Na zadanie związane z programem modernizacji systemu odwodnienia miasta
wykorzystano środki w łącznej wysokości 161 622,00 zł na realizację projektu
„Przebudowa rowu B-9”.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
W 2012 r. zrealizowano zadania z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta
Wrocławia, a w szczególności prowadzono państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
W ramach przyjętego budżetu zadania były realizowane w następujących
grupach:
I
II
III

Grupa zadań obejmujących prace związane z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla działek stanowiących mienie
komunalne i Skarbu Państwa w zakresie wznowień znaków granicznych i podziałów
nieruchomości.
Grupa
zadań
obejmujących
prace
organizacyjno-techniczne
pozwalające
na sprawniejsze i pełniejsze wykorzystanie baz danych oraz bardziej efektywne
działanie ZGKiKM.

REALIZACJA ZADAŃ ZALICZONYCH DO GRUPY PIERWSZEJ
Prowadzono
bieżącą
aktualizację
baz
danych
geodezyjnego i kartograficznego w oparciu o:

771

państwowego

zasobu

•

wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych przekazanych do zasobu
oraz wyciągi z operatów szacunkowych,
wnioski właścicieli i władających gruntami,
prawomocne orzeczenia sądowe, ostateczne decyzje administracyjne, zawiadomienia
z ksiąg wieczystych, odpisy aktów notarialnych, akty normatywne (w tym uchwały
Rady Miejskiej Wrocławia).

•
•

Prowadzono obsługę interesantów poprzez:
•
przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, oraz zamówień
i wniosków na udostępnianie informacji i wydanie dokumentów z państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
•
przygotowanie i udostępnianie materiałów, informacji i dokumentów dla zgłoszonych
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz dla złożonych zamówień i wniosków.
Udostępnianie informacji następowało poprzez: Internet, Intranet, telefonicznie, pocztę
elektroniczną, faks, pocztę oraz bezpośredni kontakt.
•
Pobierano opłaty za udostępnione materiały, dokumenty oraz udzielane informacje
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat (Dz. U.
z 2004 r. Nr 37, poz. 333).
•
Dopracowano i kontynuowano proces związany z wykonywaniem podziałów działek
mienia komunalnego i Skarbu Państwa oraz rozgraniczeń, wznowień znaków
granicznych i okazań granic działek dla nowych nabywców mienia komunalnego
i Skarbu Państwa.
•
Realizacja tych prac umożliwiała opracowanie dokumentacji do sprzedaży
nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa.
•
Przygotowano różnorodne dokumentacje dla potrzeb wydziałów merytorycznych
Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy związane z prowadzonymi przez te jednostki
postępowaniami np. dla potrzeb komunalizacji, regulacji stanów prawnych, decyzji
o warunkach zabudowy, sprzedaży mienia komunalnego itp.
•
Opracowano 15 projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia związanych z nadaniem
nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia.
•
Zrealizowano 300 wniosków o nadanie numerów porządkowych adresowych
budynków.
•
Wykaz wybranych zrealizowanych zadań przez ZGKiKM.

Lp.

Ilość

Wyszczególnienie czynności
2009

1.

2.

Wprowadzanie zmian do operatu
ewidencyjnego
Przygotowywanie i wysyłka zawiadomień o
wprowadzonych zmianach w ewidencji
gruntów

2010

2011

2012

88 436 121 509 118 786

89 439

32 160

36 256

40 881

30 430

3.

Przyjmowanie zamówień i przygotowywanie
materiałów do prac geodezyjnych

8 843

9 097

10 266

9 224

4.

Kontrola operatów przyjmowanych do
zasobu

7 356

7 944

9 027

8 503

10 945

3 774

3 414

2 527

5.

Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb
Urzędu Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych Gminy /ilość spraw/
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6.
7.
8.
9.

Liczba przyjętych do uzgadniania projektów
Liczba uzgodnionych projektów
/wydanych opinii/

3 082

2 903

3 337

2 799

2 761

2 584

2 913

2 748

79

77

82

73

228

276

281

236

Podziały działek
Wznowienia granic, okazania granic działek

REALIZACJA ZADAŃ OBEJMUJĄCYCH PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE
POZWALAJĄCE NA OPRACOWANIE I PEŁNIEJSZE WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH
•
•

•

•
•
•

•
•
•

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.
Skanowanie obejmowało również dokumentację archiwalną oraz przekazywane przez
kancelarie notarialne odpisy aktów notarialnych i orzeczenia sądowe.
W roku 2012 kontynuowano udostępnianie danych za pośrednictwem Internetu
i Intranetu dla upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostek
organizacyjnych gminy, Urzędu Wojewódzkiego i innych upoważnionych instytucji
do korzystania z dostępu do danych z ewidencji gruntów i budynków.
W 2012 r. dostęp publiczny do baz danych był zrealizowany poprzez 1 683 163 ilości
operacji.
Doskonalono wdrożony system internetowego udostępniania dla upoważnionych osób
rejestr cen i wartości nieruchomości.
Z
uwagi
na
brak
przepisów
wykonawczych
do
prawa
geodezyjnego
i kartograficznego, w tym rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prace nad nowym oprogramowaniem
komputerowym należało wstrzymać do czasu ich wydania.
Prowadzono oprócz bieżącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
weryfikację istniejących zapisów w ewidencji co do zgodności ich z przepisami
prawnymi oraz zapisami w księgach wieczystych.
W sposób ciągły prowadzono szkolenia pracowników w zakresie doskonalenia
zawodowego bhp, obsługi wdrażanych oprogramowań, obsługi interesantów, zmiany
przepisów prawa, systemu zarządzania jakością, itp.
Łącznie w szkoleniach kartograficznych, seminariach wzięło udział 111 osób,
co stanowi 79 % ilości zatrudnionych.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Postanowienia niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej
wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków Wrocławia
LP
.

NUMER
UCHWAŁY

DATA
UCHWAŁY

1

XXXV/775/12

29.11.2012

2

XXXV/774/12

29.11.2012

TYTUŁ UCHWAŁY

Uchwała Rady Miejskiej w
sprawie nadania nazw
nowym ulicom na terenie
Wrocławia
Uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie
zmiany uchwały nr

773

Wrocławia

zostały

DATA
OGŁOSZENIA

POZYCJA
DZIENNIKA
Dz.U.W.D

14.12.2012

4914

14.12.2012

4913

3

XXXV/776/12

29.11.2012

4

XXXV/777/12

29.11.2012

5

XXXV/778/12

29.11.2012

6

XXXII/739/12

18.10.2012

7

XXXII/740/12

18.10.2012

8

XXXI/704/12

13.09.2012

9

XXIX/671/12

05.07.2012

10

XXXIX/672/13

05.07.2013

11

XXIX/670/12

05.07.2012

XVI/294/11 Rady
Miejskiej Wrocławia
w sprawie nadania nazw
nowym ulicom na terenie
Wrocławia
Uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie
zmiany uchwały nr
XX/103/88 Miejskiej
Rady Narodowej we
Wrocławiu w sprawie
ustalenia nazw ulic na
terenie miasta Wrocławia
Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie zmiany
uchwały Nr 115/52
Miejskiej Rady
Narodowej we Wrocławiu
zmieniającej nazwy ulic
we Wrocławiu
Uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia. w sprawie
zmiany uchwały nr 17/59
Rady Narodowej Miasta
Wrocławia w sprawie
nadania nazwy
znajdującej się w pobliżu
Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego
Uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie
zmiany uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia nr
LXXVIII/526/94
w sprawie prawnego
uregulowania niektórych
nazw ulic i placów
istniejących na terenie
Wrocławia
Uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie
nadania nazwy ulicy na
terenie Wrocławia
Uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie
nadania nazw nowym
ulicom na terenie Wroc.
Uchwała Rady Miejskiej w
sprawie nadania nazwy
rondu we Wrocławiu
Uchwała Rady Miejskiej w
sprawie nadania nazwy
rondu we Wrocławiu
Uchwała Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie
nadania nazw nowym

774

14.12.2012

4915

21.12.2012

5062

21.12.2012

5063

26.10.2012

3605

26.10.2013

3631

24.09.2012

3231

25.07.2012

2668

25.07.2013

2667

25.07.2012

2667

ulicom na terenie
Wrocławia

12

XXV/569/12

19.04.2012

Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie nadania nazw
nowym ulicom na terenie
Wrocławia

14.05.2012

1753

POZOSTAŁE ZADANIA
Kontynuowano współpracę z:
• Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,
• Politechniką Wrocławską,
• Technikum Geodezyjnym we Wrocławiu, Legnicy i Wieruszowie.
W
•
•
•

ramach współpracy organizowano:
lekcje dydaktyczne dla uczniów i studentów,
praktyki dla uczniów i studentów,
współpracę przy realizacji prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich).

Powyższe działania umożliwiały uczniom i studentom praktyczne zapoznanie się
z funkcjonowaniem powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej na terenie dużej
aglomeracji miejskiej jaką jest Wrocław.

775

776

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE URZĘDU ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE W 2012 R.
DECYZJE
URZĘDU

ADMINISTRACYJNE

WYDANE

PRZEZ

KOMÓRKI

ORGANIZACYJNE

W 2012 r. komórki organizacyjne Urzędu wydały 349 114 decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Ilość wydanych decyzji w poszczególnych Departamentach Urzędu

Departament

Ilość wydanych
decyzji 2012 r.

Ilość wydanych
decyzji 2011 r.

Ilość wydanych
decyzji 2010 r.

Departament Prezydenta

0

0

794

205 369

219 130

196 548

124 294

147 341

144 487

3 489

2 171

4 209

7 794

7 307

3 223

8 033

7 891

7 744

135

263

26

349 114

348 103

357 031

Departament Finansów
Publicznych
Departament Obsługi i
Administracji
Departament Spraw
Społecznych
Departament
Nieruchomości i
Eksploatacji
Departament Architektury
i Rozwoju
Departament
Infrastruktury i
Gospodarki
Razem

W roku sprawozdawczym - spośród 349 114 wydanych decyzji administracyjnych, 742
zostało zaskarżonych, co stanowi 0,21% wydanych decyzji ogółem i zauważyć można
nieznaczny spadek zaskarżonych decyzji w stosunku do roku 2011.
Z decyzji zaskarżonych - skierowano do:
• Samorządowego Kolegium Odwoławczego – 476 – co stanowi 0,13 % ogółem
wydanych decyzji,
• Wojewody - 266 - co stanowi 0,07 % ogółem wydanych decyzji,
• 134 zaskarżonych decyzji w toku – co stanowi 0,03 %.
Znikoma część zakwestionowanych decyzji administracyjnych (0,21 % tj. 742 decyzje)
dowodzi o dużej poprawności merytorycznej oraz formalnej wydanych
dokumentów.
Z zaskarżonych decyzji:
• 217 utrzymano w mocy, co w stosunku do decyzji wydanych stanowi 0,06 %,
• 152 uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania, co w stosunku do wydanych
decyzji stanowi 0,04 %,
• 27 uchylono i zmieniono, co w stosunku do wydanych decyzji stanowi 0,008 %,
• 134 uchylono i umorzono postępowanie I instancji lub odwoławcze, co w stosunku do
wydanych decyzji stanowi 0,03 %,
• w 8 przypadkach stwierdzono nieważność decyzji, co w stosunku do wydanych decyzji
stanowi zaledwie 0,002 %.
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Wysoki poziom prawidłowo wydanych decyzji potwierdza słuszność przyjętych procedur
nadzoru nad załatwianiem spraw oraz świadczy o skutecznym przygotowaniu
pracowników i podnoszeniu w tym zakresie ich kwalifikacji.
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DECYZJE
ADMINISTRACYJNE
ORGANIZACYJNE
W
2012
r.
jednostki
administracyjnych.

2006

2007

WYDANE

organizacyjne

2008

PRZEZ

Miasta

2009

2010

MIEJSKIE

wydały

189

2011

2012

JEDNOSTKI

280

decyzji

Ilość wydanych decyzji w poszczególnych jednostkach

Jednostka

Ilość wydanych decyzji w 2012 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

14 835

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

96 260

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności (działający przy MOPS)

10 518

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

67 147

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego

517

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
Razem

3
189 280

Spośród 189 280 wydanych decyzji administracyjnych, zaskarżono 3 624, co stanowi
1,91 % wydanych decyzji.
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Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.) od orzeczeń Powiatowego Zespołu
służy odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
natomiast od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu - do sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych. Z uwagi na tak długą drogę odwoławczą, Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności nie dysponuje danymi na koniec okresu
sprawozdawczego o sposobie rozpatrzenia wszystkich odwołań.
Na 3 624 zaskarżone decyzje, 653 (18,01 %) zostało utrzymanych w mocy.
Stwierdzono nieważność 19, decyzji, co stanowi 0,01 % spośród wszystkich wydanych
przez jednostki organizacyjne Miasta decyzji i świadczy o ich dużej poprawności
formalnej.
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Nazwa komórki
organizacyjnej
Urzędu/miejskiej
jednostki
organizacyjnej
Gminy

780
uchylonych i zmienionych

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania
uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

stwierdzenie nieważności

inne

utrzymanych

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania
uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

stwierdzenie nieważności

inne

uchylonych

-

-

0
-

-

i zmienionych

Ilość decyzji
zaskarżonych

w mocy

w mocy

0
utrzymanych

udział%

RAZEM
Ilość
wydanych
decyzji
ogółem
ogółem

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT PREZYDENTA
Ilość decyzji zaskarżonych
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Ilość decyzji zaskarżonych
do Wojewody

Udział procentowy
Udział procentowy

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH

21

9,65%

1,13%

14,20%

61,36%

1,70%

11,93%

17

2

25

108

3

21

9,65%

1,13%

14,20%

61,36%

1,70%

11,93%

inne

3

stwierdzenie nieważności

108

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

25

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

0,08%

2

uchylonych i zmienionych

176

17

utrzymanych w mocy

205 369

inne

RAZEM

stwierdzenie nieważności

0,08%

Udział procentowy

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

176

Udział procentowy
uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

205 369

Ilość decyzji zaskarżonych
do Wojewody

uchylonych i zmienionych

WPO

Ilość decyzji zaskarżonych
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

utrzymanych w mocy

Ilość
wydanych
decyzji
ogółem

udział%
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Nazwa komórki
organizacyjnej
Urzędu/miejskiej
jednostki
organizacyjnej
Gminy

ogółem

Ilość decyzji
zaskarżonych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

0,52%

Powiatowy Urząd
Pracy

67 147

455

0,67%

Razem

191 441

576

0,30%

13
65%

_

_

4
20%

_

_

_

41

2

4

7,11%

0,34%

0,69%

_

_

_

2,97%

44,55%

_

_

_

1

2

5%

10%

_

_

_

1

5

422

0,17%

0,86%

73,26%

377
82,85%

inne

20

_

45

stwierdzenie nieważności

3 784

_

3

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

WOK

_

_

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

0,00%

1,98%

_

13

3

1

6

12,87%

2,97%

0,99%

5,94%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

35

4

7,69%

0,87%

48

7

1

45

8,33%

1,21%

0,17%

7,81%

uchylonych i zmienionych

0

27,72%

_

utrzymanych w mocy

4 768

2

inne

USC

28

stwierdzenie nieważności

0,08%

Udział procentowy

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

101

Udział procentowy
uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

115 742

Ilość decyzji zaskarżonych
do Wojewody

uchylonych i zmienionych

WSO

Ilość decyzji zaskarżonych
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

utrzymanych w mocy

Ilość
wydanych
decyzji
ogółem

udział%
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Nazwa komórki
organizacyjnej
Urzędu/miejskiej
jednostki
organizacyjnej
Gminy

ogółem

Ilość decyzji
zaskarżonych

_

_

_

_

39
8,57%

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH

0,55%

BSR

2

0

0%

MOPS

96 260

692

0,71%

PZdsON *
Centrum
Informacji i
Rozwoju
Społecznego

RAZEM

10 518 2 428 23,08%

3

1

33%

110 270 3 149 2,85%

1

25%

12,50%

1

1

2

5,26%

5,26%

10,52%

-

-

257

-

inne

19

2

-

stwierdzenie nieważności

3 446

50%

-

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

WED

4

-

uchylonych i przekazanych
do ponownego rozpoznania

38,09%

-

uchylonych i zmienionych

8

-

utrzymanych w mocy

21

100,00%

inne

WZD

1

Udział procentowy
stwierdzenie nieważności

5%

Udział procentowy
uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

1

Ilość decyzji zaskarżonych
do Wojewody

uchylonych i przekazanych
do ponownego rozpoznania

20

Ilość decyzji zaskarżonych
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

uchylonych i zmienionych

BWO

utrzymanych w mocy

Ilość
wydanych
decyzji
ogółem

udział%

783

Nazwa komórki
organizacyjnej
Urzędu/miejskiej
jednostki
organizacyjnej
Gminy

ogółem

Ilość decyzji
zaskarżonych

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
12,50%
10

-

-

-

-

-

_

17

142

14

19

243

37,13%

2,45%

20,52%

2,02%

2,74%

35,11%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

263

18

15

19

2 682

8,35%

1
100%
147

52,63%

2428*
100%

0,57% 4,66% 0,47% 0,60% 85,16%

5
26,31%

5
0,15%

* Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.) od orzeczeń Powiatowego
Zespołu służy odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, natomiast od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu - do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na tak długą drogę odwoławczą, informacje o sposobie
rozpatrzenia odwołania Powiatowy Zespół uzyskuje często dopiero po roku. Również zwrot akt sprawy z Wojewódzkiego Zespołu następuje z dużym opóźnieniem. Z tego powodu nie dysponujemy informacjami na koniec okresu sprawozdawczego
o sposobie rozpatrzenia wszystkich odwołań.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

0,38%

26,66%

4

3

9,30%

6,97%

6

7

17
39,53%

-

22

3

37,93%

5,17%

10,34% 12,06%

-

6,66%
19
44,18%
20
34,48%

inne

58

13,33%

stwierdzenie nieważności

14 970

20%

1

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

Razem

33,33%

-

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

0,28%

4

uchylonych i zmienionych

43

2

utrzymanych w mocy

14 835

3

inne

ZDiUM

5

stwierdzenie nieważności

11,11%

Udział procentowy

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

15

Udział procentowy
uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

135

Ilość decyzji zaskarżonych
do Wojewody

uchylonych i zmienionych

WIM

Ilość decyzji zaskarżonych
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

utrzymanych w mocy

Ilość
wydanych
decyzji
ogółem

udział%

784

Nazwa komórki
organizacyjnej
Urzędu/miejskiej
jednostki
organizacyjnej
Gminy

ogółem

Ilość decyzji
zaskarżonych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I EKSPLOATACJI
Ilość decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody

5

2

27,77%

2,77%

13,88%

5,55%

_

_

1 985

36

1,81%

WSP

78

3

3,84%

WNK

851

32

3,76%

WBZ

3 559

2

0,05%

_

_

_

WNS

189

1

0,52%

_

_

Razem

7 794

74

0,94%

14
18,91%

4
12,50%

1

_

_

1

1

1

2,77%

2,77%

2,77%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1

1

4

1,35%

1,35%

5,40%

_

_

_

_

_

_

1

1

50%

50%

41,66%

3,12%

53,12%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1

16

2

1

32

1

1

1,35%

21,62%

31,25%

_

_

15

17

_

_

_

1

10

_

_

_

_

_

_

_

33,33%

inne

1

WSR

stwierdzenie nieważności

10

0,00%

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

_

0

uchylonych i zmienionych

stwierdzenie nieważności

_

1 132

utrzymanych w mocy

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

_

WTR

inne

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

_

Ilość wyda
nych decyzji
ogółem

udział %

_

Nazwa komórki
organizacyjnej
Urzędu/miejskiej
jednostki
organizacyjnej
Gminy

ogółem

785

uchylonych i zmienionych

Udział procentowy

utrzymanych w mocy

Udział procentowy

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

Ilość decyzji
zaskarżonych

2,70% 1,35% 43,24% 1,35%

1,35%

_

2
66,66%

1
100%

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT ARCHITEKTURY I ROZWOJU

0,96%

Razem

8 550

333

3,89%

2

57

5

1

36

46

15

26

10

12,80%

0,60%

17,37%

1,52%

0,30%

10,97%

14,02%

4,57%

7,92%

3,04%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

36

15

26

10

1
20%
43

-

2

3
60%
60

1
20%
47

12,91% 0,60% 18,01% 1,50% 0,30% 10,81% 14,11% 4,50% 7,80%

3%

-

_

inne

5

42

stwierdzenie nieważności

517

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

ZGKiKM

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

0,00%

uchylonych i zmienionych

0

utrzymanych w mocy

1 171

inne

MKZ

stwierdzenie nieważności

4,77%

Udział procentowy

uchylonych i umarzających
postępowanie I instancji lub
odwoławcze

328

Udział procentowy

uchylonych i przekazanych do
ponownego rozpoznania

6 862

Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody

uchylonych i zmienionych

WAB

Ilość decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

utrzymanych w mocy

Ilość
wydanych
decyzji
ogółem

udział%

786

Nazwa komórki
organizacyjnej
Urzędu/miejskie
jednostki
organizacyjnej
Gminy

ogółem

Ilość decyzji
zaskarżonych

88
26,82%

88
26,42%

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE PRZEZ DEPARTAMENTY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

udział %

0,00%

205 369

176

0,08%

Departament
Finansów
Publicznych
Departament

787

Obsługi

124 294

121

0,09%

i Administracji
Departament
Spraw

3 489

28

0,80%

Społecznych
Departament
Nieruchomości

7 794

74

0,94%

i Eksploatacji
Departament
Architektury

8 033

328

4,08%

i Rozwoju
Departament
Infrastruktury

135

15

11,11%

i Gospodarki

Razem

349 114

742

* W tym postępowania niezakończone

_

_

_

_

_

17

2

25

108

3

21

9,65%

1,13%

14,20%

61,36%

1,70%

11,93%

41

2

4

1

5

45

33,88%

1,65%

3,30%

0,82%

4,13%

37,19%

6

1

4

1

21,42%

3,57%

14,28%

3,57%

14

1

16

2

1

32

1

1

18,91%

1,35%

21,62%

2,70%

1,35%

43,24%

1,35%

1,35%

42

2

57

5

1

36

46

15

26

10

12,80%

0,60%

17,37%

1,52%

0,30%

10,97%

14,02%

4,57%

7,92%

3,04%

5

3

2

4

_

_

_

_

_

_

33,33%

20%

13,33%

26,66%

125

11

108

120

6

92

16

44

14

2

98

16,84%

1,48%

14,55%

16,17%

0,80%

2,15%

5,92%

1,88%

0,26%

13,20%

_

_

inne*

0

stwierdzenie nieważności

0

uchylonych i
umarzających
postępowanie I instancji
lub odwoławcze

Prezydenta

uchylonych i
przekazanych do
ponownego rozpoznania

Departament

uchylonych i zmienionych

Miasta)

Udział procentowy
stwierdzenie nieważności

jednostek
organizacyjnych

Udział procentowy
uchylonych i
umarzających
postępowanie I instancji
lub odwoławcze

ogółem

uchylonych i
przekazanych do
ponownego rozpoznania

decyzji
ogółem

Ilość decyzji zaskarżonych do Wojewody

uchylonych i zmienionych

(bez
nadzorowanych

Ilość decyzji zaskarżonych do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego

utrzymanych w mocy

Ilość decyzji
zaskarżonych

inne*

Ilość
wydanych

utrzymanych w mocy

Departament

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

13

3

1

6

10,74%

2,47%

0,82%

4,95%

_

_

_

1

1

4

1,35%

1,35%

5,40%

11

_

_

_

39,28%

_

1

5
17,85%
_

_

88
26,82%

6,66%
106

0,21%
14,28% 12,39%
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