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SPRAWOZDANIE
Z DZIAt.ALNOSCI PREZYDENTA MIASTA SW[~TOCHt.OWICE
w okresie od dnia 24 sierpnia 2011 r. do dnia 19 pazdziernika 2011 r.
W przedmiotowym okresie , dzialajejc osobiscie lub poprzez swojego Pierwszego i Drugiego
innych upowaznionych pracownik6w Urz~du :

1.

Wystetpitem z inicjatywet

podj~cia

przez

Rad~

Zast~pc~

oraz

Miejsket uchwat w sprawach:

a. zmiany uchwaly Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Swi~tochlowice na lata 2011-2012 ,
b.

przystejpienia do sporzejdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Slejskiej i Miel~ckiego ,

c.

zmiany uchwaly nr V/23/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia budzetu miasta na 2011 rok ,

d. zmiany uchwaly Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sw i ~tochlowi ce na lata 2011 - 2022 ,
e. zmian w uchwale nr LVII/431/10 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokosci oplat za swiadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Miasto Swi~tochlow i ce ,
f.

zmiany uchwaly Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania statutu "Zespolowi opieki nad dziecmi w wieku do lat 3" Miasta Swi~tochlowice ,

g. zmiany uchwaly Nr VIII/1 05/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 29.06.2011 r. w sprawie
ustalenia wysokosci oplaty za pobyt dziecka w zlobku i klubie dzieci~cym utworzonych przez Gm i n~
Swi~tochlowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokosci oplaty za wyzywienie oraz
okreslen ia warunk6w zwolnienia od ponoszenia oplat,

2.

h.

przystejpienia Miasta Swi~tochlowice do projektu systemowego "Mam zaw6d - mam prac~
w regionie" realizowanego przez Urzejd Marszalkowski Wojew6dztwa Slejskiego w ramach Dzialania
9.2 "Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki,

i.

udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie II etapu prac konserwatorskich przy Zespole witrazy
kosciola ewangelicko - augsburskiego sw. Jana Chrzciciela w Sw i ~tochlowicach ,

j.

okreslenia liczby przedstawicieli Gminy Swi~tochlowice i wyboru jej przedstawicieli do skladu Rady
Spolecznej dzialajejcej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej pn . Zesp6l
Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlow icach oraz powolania Rady Spolecznej Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej pn . Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach .

Podjettem zarzetdzenia w sprawach:
zmian zarzqdzenia nr 59/11 Prezydenta Miasta Swi~tochlowice z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie
ustalenia planu finansowego dla urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzejd Miejski
w Swi~tochlowicach na rok 2011,
b. zmian zarzqdzenia nr 60/11 Prezydenta Miasta Swi~tochlowice z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
przekazania podleglym jednostkom informacji 0 ostatecznych kwotach dochod6w i wydatk6w tych
jednostek na rok 2011 ,
c.
dokonania podzialu rezerw ,
d. zmian budzetu miasta na 2011 rok ,
e. zmian planu wydatk6w w budzecie miasta na 2011 rok,
a.

f.
g.

zmian planu dochod6w i wydatk6w w budzecie miasta na 2011 rok ,
zmiany Zarzqdzenia nr 318/08 Prezydenta Miasta Swi ~ tochlowice z dnia 31 .12.2008 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania instrukcji inwentaryzacyjnej , instrukcji kontroli i obiegu dokument6w
ksi~gowych oraz instrukcji kasowej b~dqcych uzupelnieniem do przyj~tej polityki (zasad)
rachunkowosci Urz~du Miejskiego w Swi~tochlow i cach ,
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h.

sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomosci gruntowej polozonej w Swi~tochlowicach przy
ul. Komandra,

i.

sprzedazy w trybie bezprzetargowym 880/1000 udzialu w zabudowanej nieruchomosci gruntowej
polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Czajora 12,

j.

sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomosci gruntowej polozonej w Swi~tochlowicach przy
ul. Bytomskiej,

k.

wyznaczenia sklad6w Komisji przetargowych do przeprowadzenia:

I.

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz prawa uzytkowania
wieczystego zabudowanej osrodkiem wczasowym nieruchomosci polozonej w Mrzezynie
przy ul. Kolobrzeskiej w wojew6dztwie zachodniopomorskim ,
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz zabudowanej nieruchomosci
polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Bytomskiej 5,
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6
znajdujqcego si~ w segmencie nr 13 budynku nr 1 -13 przy ul. Szpitalnej
w Swi~tochlowicach ,
czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa wlasnosci lokalu
mieszkalnego nr 3 znajdujqcego si~ w segmencie nr 28a budynku nr 26a-28a-30a przy
ul. W. Polaka w Swi~tochlowicach wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej
cz~sci gruntu,
ogloszenia pierwszych przetarg6w ustnych nieograniczonych na sprzedaz:

niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. lagiewnickiej 15-15a,
nieruchomosci Skarbu Panstwa stanowiqcej dzialk~ oznaczonq numerem ewidencyjnym
947/174 polozonej w Swi~tochlowicach przy skrzyzowaniu ul. Sztygarskiej z ul. Kolonia
Zygmunt m. Bytom ,
- dzialki gruntowej polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Kamionki 1,
- lokalu mieszkalnego nr 14 znajdujqcego si~ w segmencie nr 2a budynku nr 2a-2b przy
ul. Komandra w Swi~tochlowicach,
- lokalu mieszkalnego nr 2 znajdujqcego si~ w budynku nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej
w Swi~tochlowicach ,
- lokalu mieszkalnego nr 5 znajdujqcego si~ w budynku nr 13 przy ul. Morcinka
w Swi~tochlowicach ,
- lokalu mieszkalnego nr 8 znajdujqcego si~ w segmencie nr 62b budynku nr 62a-62b-62c-62d
przy ul. lagiewnickiej w Swi~tochlowicach wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste
ulamkowej cz~sci gruntu ,
m. ogloszenia drugich przetarg6w ustnych nieograniczonych na sprzedaz
-

si~

-

lokalu mieszkalnego nr 7 znajdujqcego
ul. Wodnej w Swi~tochlowicach ,

-

lokalu mieszkalnego
w Swi~tochlowicach ,

nr

5

znajdujqcego

si~

w

budynku

nr

-

lokalu mieszkalnego
w Swi~tochlowicach,

nr

12 znajdujqcego

si~

w

budynku

nr 4

-

lokalu mieszkalnego nr 5 znajdujqcego si~ w budynku
w Swi~tochlowicach ,

-

lokalu mieszkalnego nr 5 znajdujqcego si~ w budynku nr 6a przy ul. Katowickiej
w Swi~tochlowicach,

w segmencie nr 6d budynku nr 6a-6b-6c-6d przy

lokalu mieszkalnego nr 9 znajdujqcego
w Swi~tochlowicach,

si~

8

przy
przy

ul.
ul.

Nowej
Hajduki

nr 18 przy ul. Komandra

w budynku nr 15 przy ul. Dworcowej

-

zabudowanej nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Bytomskiej 5,

-

prawa uzytkowania wieczystego zabudowanej osrodkiem wczasowym nieruchomosci
polozonej w Mrzezynie przy ul. Kolobrzeskiej w wojew6dztwie zachodniopomorskim,

- nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Kamionki,
n. ogloszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalnego nr 6
znajdujqcego si~ w segmencie nr 13 budynku nr 1-3-5-7-9-11-13 przy ul. Szpitalnej
w Swi~tochlowicach ,
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o.

oddania zabudowanej nieruchomosci gruntowej w nieodplatne uzytkowanie Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Swi~tochlowicach ,

p.

sprzedazy na rzecz najemc6w 49 lokali mieszkalnych ,

q.

odwolania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Sudeckiej ,

r.

ustanowienia sluzebnosci
ul. Granitowej,

s.

przebiegu poszczeg61nych etap6w bezprzetargowej sprzedazy lokali mieszkalnych na rzecz
najemc6w i lokali uzytkowych na rzecz najemc6w i dzierzawc6w oraz sprzedazy lokali mieszkalnych
i uzytkowych w drodze przetargu,

t.

powolania komisji do przeprowadzenia post~powania wyjasniajqcego w sprawie wniosku P.P.U.H.
"PAREX" 0 rozlozenie na raty zaleglosci czynszowych oraz umorzenia odsetek od tychze zaleglosci
za nieruchomosc, polozonq w Swi~tochlowicach przy ul. Bytomskiej 5,

przesylu

na

nieruchomosci

u.

regulaminu przetarg6w na najem lokali uzytkowych,

v.

okreslenia wysokosci
do przetargu,

stawek

czynszu

stanowiqcych

na

polozonej

podstaw~

sprzedaz
w

niezabudowanej

Swi~tochlowicach

ustalenia

stawki

przy

wyjsciowej

w.

przeprowadzenia na terenie miasta Swi~tochlowice obowiqzkowej akcji deratyzacji (odszczurzania),

x.

ustanowienia koordynatora gminnego, zast~pcy koordynatora gminnego, operatora obslugi
informatycznej, pelnomocnik6w okr~gowej komisji wyborczej oraz operator6w system6w
informatycznych w obwodach glosowania utworzonych na obszarze Miasta Swi~tochlowice,

y.

powolania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia i ustalenia wynik6w glosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na
dzien 9 pazdziernika 2011 roku,

z.

wyznaczenia terminu pierwszych posiedzen Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia
i ustalenia wynik6w glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzien 9 pazdziernika 2011 roku,

aa. stwierdzenia wygasni~cia czlonkostwa w ObwodoweJ Komisji Wyborczej nr 2, 3, 4, 20 i 25
w Swi~tochlowicach powolaneJ celem przeprowadzenia wybor6w do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzien 9 pazdziernika 2011 r.,
bb. odwolania czlonka Komisji ze skladu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1, 2, 6, 7, 11 , 20, 23 i 27
w Swi~tochlowicach powolanej celem przeprowadzenia wybor6w do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzien 9 pazdziernika 2011 r.,
cc. uzupelnienia skladu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Swi~tochlowicach powolanej celem
przeprowadzenia wybor6w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarzqdzonych na dzien 9 pazdziernika 2011 r.,
dd. stwierdzenia wygasni~cia czlonkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Swi~tochlowicach
powolanej celem przeprowadzenia wybor6w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzien 9 pazdziernika 2011 r.,
ee. przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprz~tu i srodk6w obrony
znajdujqcego si~ w magazynie Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci,

ff.

cywilnej

przygotowania i przeprowadzenia cwiczenia obronnego,

gg. przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie zmiany uchwaly Nr VIII/1 04111 Rady Miejskiej
w Swi~tochlowicach z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie nadania Statutu "Zespolowi opieki nad
dziecmi w wieku do lat 3" Miasta Swi~tochlowice,
hh. zmiany zarzqdzenia Nr 334/2011 Prezydenta Miasta Swi~tochlowice z dnia 0607 .2011 r. w sprawie
powolania zespolu do spraw przeksztalcenia Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej pn. Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach,
ii. realizacji uchwaly Nr VIII/103/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia jednostki budzetowej udzielajqcej opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 pod
nazwq "Zesp61 opieki nad dziecmi w wieku do lat 3" miasta Swi~tochlowice oraz uchwaly
Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania
statutu "Zespolowi opieki nad dziecmi w wieku dla lat 3" miasta Swi~tochlowice,
jj.

przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie zmiany uchwaly Nr VIII/1 05111 Rady Miejskiej
w Swi~tochlowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za pobyt
dziecka w zlobku i klubie dzieci~cym utworzonych przez Gmin~ Swi~tochlowice albo u dziennego
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opiekuna, maksymalnej wysokosci oplaty za wyzywienie oraz okreslenia warunk6w zwolnienia
od ponoszenia oplat,
kk. powolania Sekretarza w Miejskim Zespole ds. Orzekania 0 Niepelnosprawnosci w Swi~tochlowicach,
II. wyznaczenia osoby do skladu Rady Spolecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej pod nazwq Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach, jako jej Przewodniczqcego,
mm.
wprowadzenia w roku szkolnym 2011/2012 jednolitych druk6w aneks6w do arkuszy
organizacji pracy szk61 i plac6wek oswiatowych dla kt6rych organem prowadzqcym jest Miasto
Swi~tochlowice,

nn. wyznaczenia nauczyciela do zast~powania w okresie od 01.09.2011 r. do 31 .08.2012 r. Dyrektora
Gimnazjum Nr 4 w Swi~tochlowicach Pani Justyny Baic,
00 .

odwolania Pani Aleksandry Baran ze stanowiska Dyrektora Zespolu Szk61 Ekonomiczno Informatycznych w Swi~tochlowicach,

pp. powolania Komisji
Swi~tochlowice,

dokonujqcej

wyboru

kandydat6w

do

uzyskania

stypendium

Miasta

qq. przyznania Stypendi6w Miasta Swi~tochlowice dla uczni6w gimnazj6w i szk61 ponadgimnazjalnych
zamieszkalych na stale w Swi~tochlowicach,
rr.

wyznaczenia nauczyciela do zast~powania w przypadku nieobecnosci Dyrektora Mlodziezowego
Domu Kultury w Swi~tochlowicach Pana Wojciecha Przetacznika,

ss. powolania Komisji opiniujqcej kandydat6w do nagrody Prezydenta Miasta Swi~tochlowice,
tt.

przyznania Nagr6d Prezydenta Miasta Swi~tochlowice dla nauczycieli za osiqgni~cia dydaktyczno
- wychowawcze,

uu . przyznania Stypendi6w
w Swi~tochlowicach,

Miasta

Swi~tochlowice

dla

student6w

zamieszkalych

na

stale

vv. powolania zespolu ds . przygotowania i realizacji projektu pn. : "Wyr6wnanie szans edukacyjnych
uczni6w z grup 0 utrudnionym dost~pie do edukacji oraz zmniejszenie r6znic w jakosci uslug
edukacyjnych"; "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczni6w klas I - III szk61
podstawowych" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Dzialania 9.1, Poddzialania 9.1 .2. POKL,
ww. zmian do zasad rozdysponowania srodk6w z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych
w Urz~dzie Miejskim w Swi~tochlowicach z dnia 30.05 .2003 r ,
xx. powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia wst~pnej i merytorycznej selekcji kandydat6w
w procedurze naboru na wolne kierownicze stanowisko urz~dnicze zast~pcy naczelnika Wydzialu
Organizacji i Zamowien Publicznych,
yy. wyznaczenia koordynatora czynnosci kancelaryjnych w Urz~dzie Miejskim w Swi~tochlowicach,
zz. powolania skladu osobowego i okreslenia zakresu dzialania Komisji Likwidacyjnej w
Miejskim w Swi~tochlowicach,

Urz~dzie

aaa.
zmiany zarzqdzenia Prezydenta Miasta Nr 428/2011 z dnia 19082011 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej i regulaminu udzielania zam6wien
publicznych w Urz~dzie Miejskim w Swi~tochlowicach,
bbb.
nieodplatnego przekazania do Centrum Integracji Spolecznej w Swi~tochlowicach sprz~tu
wyszczeg61nionego w zalqczniku nr 1 do zarzqdzenia .
3. W dniu 30.09 .2011 r. wspolnie z Kierownikiem Urz~du Stanu Cywilnego odwiedzilem Paniq Franciszk~

Grychtol, kt6ra w tym dniu obchodzila 100 lat zycia
4. W dniu 13.10.2011 r. , w trakcie uroczystosci Zlotych i Diamentowych God6w, wr~czylem parom
obchodzqcym 50 lecie malzenstwa medale Prezydenta RP za dlugoletnie pozycie malzenskie.
Ponadto w przedmiotowym okresie:
5.

w zakresie architektury, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomosciami:

a.

wydano 53 decyzji administracyjnych, dotyczqcych: pozwolenia na budow~, pozwolenia na
rozbiork~, odmowy wydania pozwolenia, zmiany pozwolenia, ustalenia warunk6w zabudowy,
przeniesienia warunkow zabudowy, odmowy zmiany warunk6w zabudowy, ustalenia warunk6w
celu publicznego, sprzeciwu wobec zgloszonych robot,
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b.

p rzyj~to

37 zawiadomien

0

zamiarze przystqpienia do rob6t nie wymagajqcych pozwolenia na

budow~ ,

c.

wydano 9 postanowien uzgadniajqcych podzialy nieruchomosci,

d.

wydano 9 postanowien z zakresu ochrony zabytk6w,

e.

wydano szereg opinii lokalizacyjnych, wypis6w i wyrys6w
przestrzennego, zaswiadczen oraz pism informacyjnych,

f.

przeprowadzono 4 przetargi nieruchomosci niezabudowanych,

g.

ogloszono zamiar sprzedazy w
nieruchomosci niezabudowanej ,

h.

ogloszono zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc6w 35 lokali mieszkalnych
z bonifikatq 90% oraz 22 lokali mieszkalnych z bonifikatq 95%,

i.

ogloszono zbycie lokalu mieszkalnego w drodze przetargu,

j.

zawarto 21 um6w dzierzawy grunt6w z przeznaczeniem pod ogr6dki oraz garaze i magazynowo 
skladowe ,

k.
I.

6.

przetargu

1

planu

nieruchomosci

zagospodarowania

zabudowanej

oraz

rozpatrzono 3 wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomosci,
wydano 297 pism w sprawie naliczenia, przypomnienia, wezwan do oplat z tytulu uzytkowania
wieczystego, zmiany stawki procentowej oraz aktualizacji oplat rocznych,

m.

wydano 3 decyzje w sprawie przeksztalcenia uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci,

n.

wystawiono 539 faktur z tyt. czynszu dzierzawnego.

w zakresie geodezji i kartografii:
a.

wszcz~to
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post~powan

oraz wydano 2 decyzje dotyczqce podzial6w nieruchomosci,

b.

nadano 2 numery porzqdkowe dla nieruchomosci,

c.

zorganizowano 3 posiedzenia Miejskiego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej , podczas
kt6rych uzgodniono i zaopiniowano na wniosek inwestor6w 8 projekt6w dotyczqcych usytuowania
nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

d.
e.

przyj~to

f.
g.

7.

drodze

z

i zrealizowano 411 zam6wien na dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,
69 zgloszen prac geodezyjnych i kartograficznych, dla kt6rych przygotowano odpowiednie
dokumenty niezb~dne do wykonania tych prac,
wprowadzono 481 zmian w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w,
udzielono118 pisemnych odpowiedzi na zapytania dotyczqce ewidencji gruntow i budynk6w,
przyj~to

w zakresie gospodarki miejskiej i ekologii:
a. w dniach 01 .10.2011 i 08.10 .2011 przeprowadzono akcj~ edukacji ekologicznej w zakresie zbi6rki
zuzytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego pn " Swi~tochlowicki Festiwal Recyklingu GRATY
Z CHATY" ,
b. rozpatrzono wnioski mieszkancow Swi~tochlowic i przyznano dofinansowania do zmiany systemu
ogrzewania,
c.

zrealizowano zadanie pn . Budowa linii do segregacji odpadow komunalnych wraz z infrastrukturq
towarzyszqcq na Skladowisku Odpadow Komunalnych w Swi~tochlowicach " .

8. w zakresie inwestycji i remontow:
h. zawarto 11 umow na :
nadzor autorski nad realizacjq wymiany instalacji elektrycznej i oswietleniowej
Przedszkola Miejskiego nr 3,
przebudow~

cz~sciowq

przylqczy

kanalizacji

deszczowej

w

budynku

w budynku

Zespolu

Szk61

Ogolnoksztalcqcych nr 1,
przebudow~

korytarza przy Sali gimnastycznej w Zespole Szk61 Og61noksztalcqcych nr 1,

wykonanie instalacj i c.w.u . z urzqdzeniami, armaturq wraz z robotami towarzyszqcymi
w budynku nr 14 Szkoly Podstawowej nr 17,
przebudow~ w~zl6w sanitarnych
Przedszkola Miejskiego nr 2,

(posadzki , scianki dzialowe z drzwiami) w budynku
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nadz6r inwestorski nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy
ul. Czajora 3 na zlobek,
nadz6r autorski nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn.
ul. Czajora 3 na zlobek,
renowacj~ scian wewn~trznych w budynku
zewn~trznych i wymiany wewn~trznej

scian

Przebudowa budynku przy

Przedszkola Miejskiego nr 3 po dokonaniu wymiany
instalacji elektrycznej,

wykonanie zasilania obslugujqcego taboret oraz
pomieszczen Klubu Malucha nr 3 ,

wind~

przyschodowq przy wejsciu do

wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SAP) w budynku Miejskiego Oomu Pomocy Spolecznej
"Zlota Jesien" przy ul. Imieli 12,
wykonanie nasadzen drzew w zamian za usuni~te w zwiqzku z realizacjq zadania Moje boisko
ORLIK 2012 przy Szkole POdstawowej nr 17,

i.

przygotowano 4 umowy

b~dqce

w trakcie zawierania na :

studium wykonalnosci dla projektu pn . " rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka jako miejsca
rekreacji i wypoczynku ",
uregulowanie naleznosci za wykonane roboty zwiqzane z wymianq instalacji elektrycznej
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Swi~tochlowicach przy ul. Harcerskiej 6 oraz
w Klubie Ozieci~cym nr 1 zlokalizowanym w budynku w/w przedszkola,
nadz6r inwestorski nad realizacjq zadania "Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w OPS
Zlota Jesien ,
wymian~

parkietu oraz wykonanie podloza z plyt OSB w budynku
w Swi~tochlowicach - gabinet Prezydenta Miasta,
j. zakonczono roboty budowlane zwiqzane z realizacjq zadan inwestycyjnych pn. :

Urz~du

Miejskiego

"Adaptacja pomieszczen w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Harcerskiej 6
w Swi~tochlowicach na Klub Ozieci~cy Nr 1",
"Adaptacja pomieszczer'i w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Sudeckiej 1
w Swi~tochlowicach na Klub Ozieci~cy nr 2",
"Adaptacja pomieszczer'i w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. K. Miarki
w Swi~tochlowicach na Klub Ozieci~cy nr 3",
"Remont pomieszczen szatni i umywalni, wymiana nawierzchni sali gimnastycznej w Zespole
Szk61 Og61noksztalcqcych nr 1 w Swi~tochlowicach",
"Przebudowa w~zla cieplnego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody
zimnej i cieplej, cyrkulacji, instalacji p.poz oraz kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Miejskim
nr 2 w Swi~tochlowicach ",
"Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie dachu cz~sci niskiej budynku Centrum Kultury
Slqskiej przy ul. Krauzego 1 w Swi~tochlowicach".
k. zawarto aneks do umowy na czasowe uzyczenie terenu dla zadania pn .: "Budowa gazociqgu
sredniego cisnienia On 250 CN 1,6 MPa , stanowiqcego przylqcze do stacji redukcyjno - pomiarowej
na terenie zakladu ARCELOR MITTAL z siedzibq przy ul. Metalowc6w 5 w Swi~tochlowicach"
realizowanego przez G6rnoslqskq Sp6lk~ Gazownictwa Sp. z 0 .0 . w Zabrzu,
I. opracowano i przeslano do Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Slqskiego 8 raport6w
z realizacji zadania "Przebudowa obiekt6w sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK
2012 przy Szkole Podstawowej nr 17 w Swi~tochlowicach ul. Armii Ludowej 14",
m. sporzqdzono i przeslano do Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Slqskiego wniosek 0 platnosc
kor'icowq dla projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sqdowej 1 na Centrum Inicjatyw Spolecznych
w Swi~tochlowicach" , realizowanego w ramach Poddzialania 2.1 Rewitalizacja - duze miasta RPO
WSL na lata 2007 - 2013.
9.

w zakresie spraw organizacyjnych i zam6wien publicznych:
a. dokonano wyboru wykonawc6w na

realizacj~

zam6wier'i publ icznych pn.:

"Budowa odcinka ulicy Emanuela Imieli w Swi~tochlowicach wraz z oswietleniem" ,
"Przebudowa ulicy Brzozowej w Swi~tochlowicach" ,
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"Przebudowa ulicy Chorzowskiej w SwiE;ltochlowicach etap III
od skrzyzowania z ul. Bieszczadzkg do ul. Bukowego",

0

dlugosci 566 mb na odcinku

"Dowoz niepelnosprawnych uczniow zamieszkalych w SWiE;ltochlowicach do placowek
oswiatowych w roku szkolnym 2011/2012",
b. zorganizowano i zaprotokolowano 25 spotkan mieszkancow z kierownictwem UrzE;ldu w ramach
przyjmowania przez nich skarg i wnioskow obywateli,
c. sporzgdzono projekty dokumentow oraz zarejestrowano 60 pelnomocnictw oraz upowaznien
Prezydenta Miasta.
10. w zakresie drag i mostaw :
a.
b.

wydano 94 decyzji administracyjnych, dotyczgcych zajE;lcia pasa drogowego,
wydano 170 zezwolen na przejazd pojazdow nienormatywnych,

c.
d.

wydano 170 decyzji administracyjnych w sprawie oplaty za przejazd pojazdow nienormatywnych ,
wydano dla Generalnej Dyrekcji Drag Krajowych i Autostrad 6 postanowien, uzgadniajgcych trasy
przejazdu pojazdow nienormatywnych ,
wydano 7 postanowien,
udzielono 9 odpowiedzi na wnioski mieszkancow,
sporzgdzono zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy,
zawarto 9 umow na roboty budowlane i projektowe.

e.
f.
g.
h.

11. w zakresie promocji miasta:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.
j.
k.

przygotowano i dostarczono niezbE;ldne dokumenty do podpisania umowy z Zarzgdem
Wojewodztwa Sigskiego na realizacjE;l projektu pn . "Remont i przebudowa dawnego budynku
Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1, z przeznaczeniem na siedzibE;l Muzeum Miejskiego
w SWiE;ltochlowicach,
przygotowano we wspolpracy z Wydzialem Drag i Mostow wniosek wraz z zalgcznikami
o dofinansowanie remontu ul. Chorzowskiej w ramach tegorocznej edycji "Narodowego programu
przebudowy drag lokalnych
- Etap II
Bezpieczenstwo - DostE;lpnosc - Rozwoj",
tzw. "schetynowek",
przygotowano we wspolpracy z Wydzialem Architektury i Gospodarki Przestrzennej oraz
Wydzialem Gospodarki Nieruchomosciami wniosek wraz z zalgcznikami 0 objE;lcie gruntow
gminnych przez Katowickg Specjalng StrefE;l Ekonomiczng SA w Katowicach ,
przygotowano i przeprowadzono we wspolpracy z Komend g Miejskg Policji, Komendg Miejskg
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz jednostkami miejskimi spotkania pierwszoklasistow
swiE;ltochlowickich szk61 pOdstawowych pod nazwg "Bezpieczna droga do szkoly" na terenie
Mlodziezowego Domu Kultury,
pozyskano dofinansowanie w ramach tzw. "funduszu prewencyjnego" spolki PZU SA na
organizacjE;l imprezy "Bezpieczna droga do szkoly",
przygotowano program pobytu i obslugE;l przebywajgcej w SWiE;ltochlowicach 40 - osobowej
delegacji z miasta partnerskiego Novy Jicin, pod przewodnictwem wieloletniego starosty miasta
Pavia Vesselego,
przygotowano program i obslugE;l delegacji miE;ldzynarodowych z miast partnerskich Tiszaujvaros
oraz Nowy Jicin, kt6re przebywaly w miescie na zaproszenie wladz miasta z okazji imprezy
"Europa bez granic" - Nasz wspolny dom",
zainicjowano prace nad wydaniem albumu promocyjnego miasta - zebranie materialu
fotograficznego w aurze letniej i wczesnojesiennej,
podjE;lto dzialania informacyjne polegajgce na wypromowaniu uruchomionej strefy bezplatnego
Internetu w ciggu deptaku przy ul. Katowickiej ,
zainicjowano wspolpracE;l z Agencjg Reklamowg VERT nad nowym logotypem miasta z uzyciem
hasla" SWiE;ltochlowice - Blizej niz myslisz" oraz spojnym systemem identyfikacji wizualnej,
rozpoczE;lto prace i nadzor nad biezgcymi postE;lpami oraz koordynacja wszelkich dzialan
zmierzajgcych do uruchomienia nowej strony internetowej miasta www.swietochlowice.pl .
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12. w zakresie podatkow, optat lokalnych i egzekucji administracyjnej:
a. wydano 327 decyzji administracyjnych,
b. wystawiono 309 postanowien i wezwan ,
c. wystawiono 438 upomnien,
d. wystawiono 26 tytulow wykonawczych,
e. dokonano 265 czynnosci egzekucyjnych,
przyj~to

f.
9

do realizacji 26 tytulow wykonawczych ,
zrealizowano 117 tytulow wykonawczych,

h.

wydano 2 zaswiadczenia.

13. w zakresie obstugi mieszkancow:
a. wydano 52 decyzji w sprawie wymeldowania z urz~du lub na wniosek,
b. dokonano 363 zameldowan i wymeldowan, dot. pobytu stalego i czasowego,
c. wystawiono 356 zaswiadczen dot. zameldowania i wymeldowania ,
d. zarejestrowano lqcznie 303 zdarzen prawnych , dotyczqcych urodzen, zgon6w, malzenstw,
rozwodow,
e. udzielono 670 pisemnych informacji osobowo-adresowych,
f.
dokonano 18 zmian nazwisk,
9

przyj~to

h.

wydano 667 dowodow osobistych,

i.

uniewazniono 574 dowod6w osobistych,

741 wniosk6w

0

wydanie dowodow osobistych,

j.

przyj~to

k.

udzielono 19 odpowiedzi na wnioski
i uniewaznionych dowodow osobistych,

I.
m.
n.
o.
p.

wydano 46 decyzji, dot. zezwolen na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych,
wydano 67 decyzji 0 wykresleniu z ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wydano 39 zaswiadczen 0 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wydano 83 zaswiadczen 0 zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
zakonczono wprowadzanie do bazy Pesel numerow ksiqzeczek wojskowych, ktore zostaly wydane
osobom stajqcym w roku biezqcym do kwalifikacji wojskowej ,

q.

wydano 304 praw jazdy oraz 4

r.

wydano 3 pozwolenia do kierowania tramwajami,

s.

wydano 29 decyzji 0 cofni~ciu uprawnien do
dot. zatrzymania uprawnien do kierowania pojazdami,

t.

wprowadzono 20 zakaz6w prowadzenia pojazd6w ,

156 zgloszen

0

utracie dowodu osobistego,
0

udost~pnienie

mi~dzynarodowe

danych

z

ewidencji

wydanych

prawa jazdy,
kierowania

pojazdami

u.

wydano 29 skierowan i zaswiadczen na egzamin sprawdzajqcy kwalifikacje,

v.

zwr6cono i przywr6cono 16 praw jazdy po zatrzymaniu,

w.
x.

wydano 642 dowodow rejestracyjnych ,
wydano 672 pozwolen czasowych,

y.
z.

wydano 45 kart pojazd6w,
dokonano 417 zmian danych zawartych w dowodach rejestracyjnych ,

aa.
bb.
cc.
dd.
ee.

wydano 47 decyzji 0 wyrejestrowaniu pojazdu,
przyj~to 289 zawiadomien 0 zbyciu pojazdow,
wydano 34 kart parkingowych,
wydano 7 licencji, zaswiadczen i wypisow na przewoz drogowy,
zatwierdzono 8 zmian organizacji ruchu drogowego.

oraz

19

decyzji
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W ramach nadzorowanych przez Urz~dnika Wyborczego czynnosci wyborczych:
a. podano do publicznej wiadomosci w formie informacji elektronicznej na serwlSle internetowym
miasta, oraz na tablicach ogloszen Urz~du , jak r6wniet w formie plakat6w i/lub ogloszen
w telewizji miejskiej :
- tresc obwieszczenia Prezydenta Miasta 0 numerach i granicach obwod6w glosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym 0 siedzibach komisji dostosowanych do
potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz siedzibie obwodowej komisji wlasciwej dla glosowania
korespondencyjnego,
- tresc uchwal Panstwowej Komisji Wyborczej w sprawie granic okr~g6w wyborczych,
zarejestrowanych kandydat6w na posl6w i senator6w,
- tresc informacji 0 uprawnieniach wyborczych os6b niepelnosprawnych oraz 0 motliwosci
dopisania do spisu wyborc6w os6b czasowo przebywajqcych na terenie miasta i os6b nigdzie
nie zamieszkalych,
- informacj~ 0 motliwosci dowozu os6b niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do lokalu
wyborczego wraz z przewozem powrotnym,
b. przygotowano spisy wyborc6w obejmujqce dane 42.444 mieszkanc6w Swi~tochlowic
uprawnionych do oddania glosu w wyborach do Sejmu i Senatu w tym z urz~du uj~to 42.358 os6b,
a 86 os6b na pisemny wniosek,
c.
przyj~to 9 wniosk6w wyborc6w przebywajqcych czasowo na terenie miasta lub wyborc6w nigdzie
niezamieszkalych 0 dopisanie do spisu wyborc6w,
d. przyj~to 6 wniosk6w 0 sporzqdzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania,
e. wydano 172 zaswiadczen 0 prawie do glosowania,
f.
przyj~to 1 wniosek w sprawie glosowania korespondencyjnego,
g. przyj~to zgloszenia kandydat6w do sklad6w obwodowych komisji wyborczych z ramienia
10 komitet6w wyborczych,
h. przeprowadzono publiczne losowania sklad6w 15 obwodowych komisji wyborczych w przypadku
gdzie Iqczna liczba zgloszonych kandydat6w przekroczyla liczebnosc przewidzianq w Kodeksie
wyborczym,
i.
przeprowadzono szkolenia dla 238 czlonk6w Obwodowych Komisji Wyborczych oraz 27
operator6w obslugi informatycznej,
j.
sprawowano bietqcq obslug~ techniczno - informatycznq 27 Obwodowych Komisji Wyborczych,
wtym:
dostarczono niezb~dne wyposatenie
siedzib
komisji
obwodowych w
piecz~cie,
karty do glosowania, plakaty informacyjne oraz materialy biurowe ,
- zapewniono bietqcq kontrol~ sprawnosci sieci teleinformatycznej (w szczeg61nosci poprzez
testy Iqcznosci telefonicznej i internetowej),
- przygotowano i dostarczono komisjom wyborczym niezb~dne w pracach druki dokument6w
w tym projekty protokol6w i uchwal, zaswiadczen i zestawien,
k. dokonano sprawdzenia wszystkich lokali wyborczych pod kqtem ich funkcjonalnosci, spelnienia
kryteri6w przewidzianych
przepisami
prawa oraz dostosowania do potrzeb os6b
niepelnosprawnych (w przypadku lokali wyznaczonych do tego celu),
I.
zapewniono bietqcq wymian~ informacji pomi~dzy Urz~dem Miasta a czlonkami Obwodowych
Komisji Wyborczych w tym w szczeg61nosci w dniu wybor6w (dytury os6b udzielajqcych wyjasnien
w przedmiocie obowiqzujqcych przepis6w prawa wyborczego oraz potwierdzajqcych dane
z ewidencji ludnosci),
m. dokonano przyj~cia protokol6w z glosowania oraz ich przekazania upowatnionym pracownikom
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
14. w zakresie nadzoru wtascicielskiego i zdrowia:
a. wydano 15 decyzji administracyjnych w przedmiocie skierowania do zakladu opiekunczo 
leczniczego,
b.
rozstrzygni~to procedur~ i pod pisano umow~ z wylonionym podmiotem na wykonanie biznesplanu
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej pn . "Zesp61 Opieki Zdrowotnej
w Swi~tochlowicach", obecnie trwajq prace nad przygotowaniem biznesplanu,
c. rozstrzygni~to procedur~ w sprawie i podpisano umow~ z wylonionym podmiotem na
przeprowadzenie wyceny skladnik6w majqtkowych Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej pn. Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach, trwajq prace zwiqzane z wycenq
majqtku ,
d. przeprowadzono procedur~ i podpisano umow~, kt6rej przedmiotem jest dwukrotna edycja
kwartalnika pn. "Zdrowe Miasto Swi~tochlowice",

9

e.

sporzqdzono i przedlozono protok61 kontroli sprawdzajqcej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej pn. Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach obejmujqcy ocen~ stopnia realizacji
zalecen i wniosk6w pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednio prowadzonej kontroli oceny
dzialalnosci Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach oraz
pracy jej kierownika w zakresie:
- realizacji zadan statutowych, dost~pnosci i poziomu udzielonych swiadczen ,
- prawidlowosci gospodarowania mieniem,
- gospodarki finansowej ,
obejmujqcej okres od dnia 31 grudnia 2009 r. do dnia 30 wrzesn ia 2010 r.

15. w zakresie edukacji:
a.

wydano 11 decyzji, dotyczqcych dofinansowania pracodawcom koszt6w ksztalcenia mlodocianych
pracownik6w,

b.

wydano 503 decyzji , dotyczqcych przyznania stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym,

c.

wydano 7 decyzji , dotyczqcych odmowy przyznania stypendium szkolnego w formie pomocy
rzeczowej 0 charakterze edukacyjnym z powodu niespelnienia kryterium dochodowego,
zawarto 5 um6w w sprawie dowozu dzieci niepelnosprawnych do szk61 i plac6wek oswiatowych,
zawarto porozumienie w sprawie zwrotu koszt6w dotacji udzielanej przez miasto Chorz6w na
kazdego ucznia ucz~szczajqcego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niz
jednostka samorzqdu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Chorzowa,
a b~dqcego mieszkancem miasta Swi~tochlowice,
dokonano weryfikacji 529 zlozonych wniosk6w w sprawie przyznania stypendium szkolnego
w formie pomocy rzeczowej 0 charakterze edukacyjnym,

d.
e.

f.
g.

dokonano weryfikacji 11 zlozonych wniosk6w w sprawie dofinansowania pracodawcom koszt6w
ksztalcenia mlodocianych pracownik6w,

h.

wyslano 29 wezwan dotyczqcych uzupeln ienia dokumentacj i do wniosku
szkolnego,

i.
j.

w dniu 30.08.2011 r. odbyl si~ konwent dyrektor6w swi~tochlowickich plac6wek oswiatowych,
udzial przedstawicieli Wydzialu Edukacji w pracach Komisji powolanej w celu weryfikacji wniosk6w
i wyboru uczni6w gimnazj6w i szk61 ponadgimnazjalnych do otrzymania stypendium Miasta

0

przyznanie stypendium

Swi~tochlowice,

k.

sporzqdzanie informacji dotyczqcej ankiety dla Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji
dzieci 6 - letnich ,
I.
przygotowano i zlozono w Kuratorium Oswiaty w Katowicach aneks do wniosku do Wojewody
Slqskiego 0 przyznanie dotacji celowej na realizacj~ RZqdowego programu pomocy uczniom
w 2011 r. "Wyprawka szkolna" wraz z korektq informacji oraz kartq realizacji zadania ,
m. organizacja spotkania Prezydenta Miasta Swi~tochlowice ze stypendystami (uczniowie gimnazjum
i szk61 ponadgimnazjalnych),
n.

udzial w posiedzeniu komisji Slqskiego Zwiqzku Gmin i Powiat6w pn . "Odplatnosc za przedszkola",

o.

udzial w badaniach pomiaru oswiaty przeprowadzanych przez Instytut Badan
z Warszawy ,

p.

udzial przedstawicieli Wydzialu Edukacji w pracach Komisji powolanej w celu weryfikacji wniosk6w
i wyboru student6w do otrzymania stypendium Miasta Swi~tochlowice,
udzial Naczelnika w zast~pstwie za Prezydenta Miasta w uroczystosciach obchod6w Dnia Edukacji
Narodowej w Zespole Szk61 Og61noksztalcqcych Nr 1,

q.
r.

s.
t.

u.

Edukacyjnych

przekazano do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
sprawozdanie z realizacji zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu
sr6drocznego wi p61roczu roku szkolnego 2011/2012 zgodnie z umowq z dnia 09 .09 .2011 r.,
przygotowano i przeprowadzono 11 Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajqcych
si~ 0 awans na stopien nauczyciela mianowanego,
przygotowano dokumenty i uczestniczono w Komisji rozpatrujqcej wnioski 0 Nagrody Prezydenta
Miasta Swi~tochlowice dla nauczycieli za ich osiqgni~cia dydaktyczno - wychowawcze ,
wszcz~to post~powanie

oceny pracy dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 19,

10

v.

przygotowano i wzi~to udzial w Spotkaniu Prezydenta Miasta Swi~tochlowice z nagrodzonymi,
mianowanymi, jubilatami i odchodzqcymi na emerytur~ pracownikami oswiaty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej,

w.

przygotowano dokumenty nt. szk61 i plac6wek oswiatowych dla Wydzia1u Obslugi Mieszkaric6w,
w zwiqzku z opracowaniem planu transportowego dla obszaru KZK GOP w Katowicach.

16. w zakresie kultury, sportu i spraw spolecznych:
a. analiza wynik6w ankiety nt. funkcjonowania Powiatowego Urz~du Pracy,
b. skoordynowano dzialania zwiqzane z przygotowaniem wydawnictwa z okazji Europejskiego Roku
Aktywnosci Os6b Starszych i Solidarnosci Mi~dzypokoleniowej,
c. wsprnorganizacja "Biegu przelajowego 0 Puchar Prezydenta Miasta".
zarz~dzania

17. w zakresie

kryzysowego i ochrony ludnosci:

a. zgodnie z zaleceniami Wojewody Slqskiego z dnia 15 lipca 2011 r. opracowano i przeslano
do uzgodnienia wojewodzie slqskiemu powiatowy plan zarzqdzania kryzysowego,
b.

na podstawie decyzji Nr 60/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie
w trybie doraznym przystqpiono w dniu 12.09.2011 r. do rozbi6rki budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Chorzowskiej 68 - 70 w Swi~tochlowicach, po czym teren rozbi6rki zosta1
zniwelowany i uporzqdkowany,
c. udzial w wojew6dzkim treningu ATP 45B - 7.09 .2010 - wymiana informacji i prognozowania skateri
w sytuacji utycia broni masowego ratenia,
d. nadz6r nad przeprowadzeniem przeklasyfikowania sprz~tu i srodk6w obrony cywilnej w zakladach
pracy posiadajqcych Formacje Obrony Cywilnej.

18. w zakresie spraw gospodarczych i obslugi urz~du:
a. wydano 1 zaswiadczenie dot. okresu zatrudnienia w Rejonowym Przedsi~biorstwie Rob6t
Budowlanych i Towarzystwie Upi~kszania Miasta,
b. przyj~to 7 320 podari i wniosk6w,
c. wyslano: list6w zwyklych - 1 593 , list6w poleconych za dowodem dor~czenia - 4 959, list6w
wartosciowych - 7

Sporzadzil:
Wydzial Organizacji i Zam6wieri Publicznych Urz~du Miejskiego, na podstawie danych b~dqcych
w posiadaniu Wydzialu oraz informacji przekazanych przez poszczeg61ne kom6rki organizacyjne Urz~du.

Swi~tochlowice, 21.10.2011 r.
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