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SPRAWOZDANIE 

Z DZIALALNOSCI PREZYDENTA MIASTA SWIE;TOCHLOWICE 

w okresie od dnia 20 wrzesnia 2012 r. do dnia 17 paidziernika 2012 r. 

W przedmiotowym okresie, dzialajCj.c osobiscie lub poprzez swojego Pierwszego i Drugiego 

Zastypcy oraz innych upowaznionych pracownik6w Urzydu: 

1. 	 Wyst~pilem z inicjatyw~ podjf(cia przez Radf( Miejsk~ uchwal w sprawach: 

a. 	 zmian Uchwaly Nr XIVI169111 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia 

21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta na 2012 r., 

b. 	 zmiany Uchwaly Nr XIV1168111 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia 

21 grudnia 2011 r. w sprawle Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Swiytochlowice na lata 2012 - 2023 , 

c. 	 emisji obligacji komunalnych w roku 2012, 

d. 	 wyrazenia zgody na nabycie przez Gminy Swiytochlowice prawa uzytkowania 

wieczystego nieruchomosci polozonej w Swiytochlowicach przy ul. Wierzbowej 8a 

od "DOROTKA" Sp. z 0 .0. , 

e. 	 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

ograniczonymi ulicami: ChorzowskCj., BytomskCj., BieszczadzkCj., SudeckCj. i StawowCj., 

f. 	 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 

ulicy Szkolnej, 

g. 	 okreSlenia przystank6w komunikacyjnych udostypnianych dla operator6w 

i przewoznik6w, kt6rych wlascicielem lub zarzCj.dzajCj.cym jest Miasto Swiytochlowice, 

warunk6w i zasad korzystania z tych obiekt6w, 

h. 	 stawek opIat za korzystanie przez operator6w przewoznik6w z przystank6w 

komunikacyjnych, kt6rych wIascicielem lub zarzCj.dzajCj.cym jest Miasto 

Swiytochlowice, 

1. 	 stalych okryg6w wyborczych na obszarze miasta Swiytochlowice, 

J. 	 zmiany Uchwaly Nr XVIII/207112 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia 

18 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia zadan z zakresu rehabilitacj i zawodowej 
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i spolecznej oraz wysokosci srodk6w Pailstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b 

Niepelnosprawnych realizowanych przez miasto Swiytochlowice w roku 2012, 

k. 	 zmiany Uchwaly Nr XIVI172111 Rady Miejskiej w Swiytochlowicach z dnia 

21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii na rok 

2012, 

2. 	 Podj~lem zarz~dzenia w sprawach: 

a. zmian zarzqdzenia ill 1012012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 11 stycznia 

2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla urzydu jednostki samorzqdu 

terytorialnego - Urzqd Miejski w Swiytochlowicach na rok 2012, 

b. zmian zarzqdzenia ill 1112012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie przekazania podleglym jednostkom infonnacji 0 ostatecznych 

kwotach dochod6w i wydatk6w tych j ednostek na rok 2012, 

c. dokonania podzialu rezerw, 

d. zmian planu wydatk6w w budzecie miasta na 2012 rok, 

e. zmian planu dochod6w i wydatk6w w budzecie miasta na 2012 rok, 

f. ogloszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w uzytkowanie 

wieczyste nieruchomosci polozonej w Swiytochlowicach przy ul. Chopina, 

g. ogloszenia pierwszych przetarg6w ustnych nieograniczonych na sprzedaz: 

- dzialek gruntowych polozonych w Swiytochlowicach przy ul. Slqskiej 85, 

- prawa uzytkowania wieczystego zabudowanej osrodkiem wczasowym 

nieruchomosci polozonej w Mrzezynie przy ul. Kolobrzeskiej 

w Wojew6dztwie Zachodniopomorskim, 

- prawa uzytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomosci polozonej 

w Swiytochlowicach przy ul. Chorzowskiej 112, 

h. ogloszenia drugich przetarg6w ustnych nieograniczonych na sprzedaz: 

- nieruchomosci polozonej w Swiytochlowicach przy ul. Zelaznej, 

- niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Swiytochlowicach przy 

ul. Czajora, 

- dzialki gruntowej polozonej w Swiytochlowicach przy ul. Slqskiej 83, 85, 
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lokalu mieszkalnego ill 6 znajdujqcego SH( w segmencle ill 1 budynku 

ill 1 - Ia - 1 b - Ic - 1 d - Ie przy ul. Hutniczej w Swiytochlowicach, 

- lokalu mieszkalnego ill 4 znajdujqcego siy w segmencie ill 1 c budynku 

ill 1 - 1 a-I b - lc - Id - Ie przy ul. Hutniczej, 

lokalu mieszkalnego ill 7 znajdujqcego siy w segmencie ill 7 budynku ill 7 - 9 

przy ul. lordanowskiej w Swiytochlowicach, 

lokalu mieszkalnego ill 1 znajdujqcego siy w segmencie ill 62d budynku 

ill 62a-62b-62c-62d przy ul. Lagiewnickiej w Swiytochlowicach wraz 

z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej czysci gruntu, 

1. 	 ogloszenia trzecich przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz: 

- dzialki gruntowej polozonej w Swiytochlowicach przy ul. Barlickiego 

i ul. dr Bukowego, 

-	 niezabudowanych nieruchomosci polozonych w Swiytochlowicach przy 

ul. Czajora, 

J. 	 ogloszenia szostego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaz ulamkowych 

cZysci gruntu polozonego w Swiytochlowicach przy ul. Slyzan przeznaczonego pod 

budowy 9 garazy, 

k. 	 sprzedazy nieruchomosci lokalowej znajdujqcej siy w kompleksie garazowym przy 

ul. Lampego 2A w Swiytochlowicach, 

1. 	 sprzedazy lokalu uzytkowego znajdujqcego siy w budynku przy ul. Sudeckiej 9, 

m. sprzedazy nieruchomosci lokalowej znajdujqcej siy przy ul. Pocztowej 7 - 7a 

w Swiytochlowicach, 

n. sprzedazy na rzecz najemcow 2 lokali mieszkalnych, 

o. powierzenia w zarzqd i administracjy zabudowanq nieruchomosc polozonq 

w Swiytochlowicach przy ul. Szkolnej 10, 

p. 	 odwolania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w uzytkowanie 

wieczyste nieruchomosci polozonej w Swiytochlowicach przy ul. Bytomskiej, 

q. 	 oddania zabudowanej nieruchomosci gruntowej w nieodplatne uzytkowanie Muzeum 

Powstan Slqskich w Swiytochlowicach, 

r. 	 uchylenia Zarzqdzenia Nr 539/2012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 

09.10.2012 r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz 

3 



prawa uZytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomosci polozonej 

w Swiytochlowicach przy ul. Chorzowskiej 112, 

s. 	 powolania Komisji opiniujqcej kandydatow do nagrody Prezydenta Miasta 

Swiytochlowice, 

t. 	 ustalenia wysokosci pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow 

zamieszkalych na terenie Swiytochlowic w roku szkolnym 2012/2013, 

u. 	 przyznania nagrod Prezydenta Miasta Swiytochlowice dla nauczycieli za osiqgniycia 

dydaktyczno - wychowawcze, 

v. 	 przyznania Stypendiow Miasta Swiytochlowice dla studentow zamieszkalych na stale 

w Swiytochlowicach, 

w. 	 powolania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Swiytochlowicach na kadencjy w latach 

2012 - 2016, 

x. 	 zmiany zarzqdzenia Nr 469/2012 Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 

06.09.2012 r. w sprawie powolania miydzywydzialowego zespolu do tworzenia 

i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Swiytochlowice. 

Ponadto w przedmiotowym okresie: 

3. 	 w zakresie architektury, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomosciami: 

a. wydano 16 decyzji administracyjnych dotyczqcych pozwolenia na budowy, odmowy 

wydania pozwolenia, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

b. przyjyto 15 zawiadomien 0 zamiarze przystqpienia do robot nie wymagajqcych 

pozwolenia na budowy, 

c. wydano 4 postanowienia uzgadniajqce podzial nieruchomosci, 

d. wydano szereg opmll lokalizacyjnych, wypisow wyrysow z planu 

zagospodarowania przestrzennego, zaswiadczeil oraz pism informacyjnych, 

e. nabyto 1 nieruchomos6 niezabudowanq w zwiqzku z rozwiqzaniem uzytkowania 

wieczystego dzialek nr 2436/44 i 2417/35 polozonych w Swiytochlowicach przy 

ul. Sztygarskiej, 

f. dokonano zbycia w drodze przetargu 4 nieruchomosci niezabudowanych, 

g. ogloszono zbycie w drodze przetargowej 4 nieruchomosci niezabudowanych, 
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h. ogloszono zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc6w 7 lokali 

mieszkalnych oraz 4 lokali uzytkowych, 

1. 	 zawarto 8 um6w dzierzawy grunt6w z przeznaczeniem pod ogr6dki, garaze, reklamy 

oraz na cele magazynowo - skladowe, 

J. 	 zawarto 2 umowy najmu, 

k. 	 wydano 339 pism w sprawie naliczenia, przypomnienia, wezwania, aktualizacji opiat 

rocznych, nadplaty z tytulu uzytkowania wieczystego, uzytkowania i trwalego 

zarzqdu, 

1. 	 przyjyto do realizacji 10 wniosk6w w sprawle regulacji stan6w prawnych 

nieruchomosci zabudowanych i niezabudowanych, 

m. 	 dokonano 2 przeksztalcen prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, 

n. 	 wystawiono 54 faktury z tyt. czynszu dzierzawnego. 

4. 	 w zakresie geodezji i kartografii: 

a. 	 wszczyto 4 postypowania dotyczqce podzial6w nieruchomosci, 

b. 	 wydano 3 decyzje dotyczqce podzial6w nieruchomosci, 

c. 	 nadano 3 numery porzqdkowe dla nieruchomosci, 

d. 	 zorganizowano 2 posiedzenia Miejskiego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej, podczas kt6rych uzgodniono i zaopiniowano na wniosek inwestor6w 

4 projekty dotyczqce usytuowania nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

e. 	 przyjyto i zrealizowano 149 zam6wien na dokumenty z zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

f. 	 przyjyto 45 zgloszen prac geodezyjnych kartograficznych dla kt6rych 

przygotowano odpowiednie dokumenty niezbydne do wykonania tych prac, 

g. 	 wprowadzono 172 zmiany w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w, 

h. 	 udzielono 24 pisemne odpowiedzi na zapytania dotyczqce ewidencji grunt6w 

i budynk6w. 

5. w zakresie gospodarki miejskiej i ekologii: 

a. zakonczono przetarg na zakup energii elektrycznej dla budynk6w uzytecznosci 

publicznej, realizowany we wsp61pracy z G6moslqskim Zwiqzkiem 

Metropolitalnym, 
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b. przeprowadzono akcjy sprz"ltania swiata, 

c. wydano 6 decyzji dotycz"lcych wycinki drzew. 

6. w zakresie inwestycji i remontow: 

a. 	 przygotowano do zawarcia 3 urnowy na: 

technicznej, stanu technicznego konstrukcji 

i pokrycia dachu budynku przy ul. Szpitalnej w Swiytoch!owicach, 

planowanego do zagospodarowania na Muzeum Powstan Sl"lskich, 

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowy boisk 

sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1, 

pokrycie piank"l PUR dachu na budynku ZSO Nr 2 B w Swiytoch!owicach 

ul. 	Sudeckiej 5, 

b. 	 1 wniosek 0 postypowania 0 publiczne dla 

zadania pn.: "Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na 

siedziby Muzeurn Powstail Sl"lskich w Swiytochlowicach", 

c. 	 sporz"ldzono 1 wniosek 0 wydanie pozwolenia na budowy dla 

. "Przebudowa budynku Zesporu Szk61 Og6lnoksztalc"lcych Nr 2 przy 

Sudeckiej w Swiytochlowicach obejmuj"lca budowy i pochylni dla 

niepe!nosprawnych \vraz z przebudow"l sanitarnych,HV':.L.\,;,:,vH 

d. 	 sporZ"tdzono 1 wniosek 0 ustalenie warunk6w zabudowy dla zadania 

i przebudowa budynku kotlowni przy Szkolnej w Swiytochlowicach 

z przeznaczeniem na Zaklad Aktywizacji Zawodowej", 

e. 	 opracowano wniosek 0 okreslenie mozliwosci przyl"lczenia do 

kanalizacyj nej, cieplnej oraz 

f. 	 6 kontroli stanu technicznej sprawnosci element6w 

budynk6w plac6wek oswiatowych, 

7. w zakresie spraw organizacyjnych i kadr: 

a. zorganizowano i zaprotoko!owano 28 spotkan mles~~Kanclo, z kierownictwem Urzydu 

w ramach przyjmowania nich i wniosk6w obywateli, 
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b. sporz'!-dzono projekty dokumentow oraz zarejestrowano 8 pelnomocnictw 

i upowaZnien Prezydenta Miasta, 

8. w zakresie drog i mostow: 

a. wydano 24 decyzje administracyjne dotyczqce zajycia pas a drogowego, 

b. wydano 52 zezwolenia na przejazd pojazdow nienormatywnych, 

c. wydano 52 decyzje administracyjne w sprawie oplaty za przejazd pojazdow 

nienormatywnych, 

d. wydano dla Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad 7 postanowien 

uzgadniajqcych trasy przejazdu pojazdow nienormatywnych, 

e. wydano 5 postanowien dotyczqcych wynagrodzenia oraz zwrotu wydatkow 

za parkowanie i holowanie pojazdow, 

f. zawarto 2 umowy na roboty budowlane i projektowe. 

9. 	 w zakresie promocji miasta: 

a. 	 rozpoczyto rzeczow'!- realizacjy projektu pn. "Swiytochlowice. Blizej niz myslisz" 

- Promocja terenow inwestycyjnych miasta", dofinansowanego w ramach RPO WSL 

na lata 2007 - 2013. Realizacja przedmiotowego projektu opiera siy na wspolpracy 

z firmami zewnytrznymi w procesie przygotowania spotu reklamowego miasta, 

folderu promocyjnego oraz zorganizowania i przeprowadzenia wizyty studyjnej. 

Podczas konferencji bydqcej elementem wizyty, obok przedsiybiorcow udzial wziyli 

przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym m.in.: Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, Gornosl,!-skiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Slqskiego 

Centrum Obslugi Inwestora i Eksportera. Zamontowano tablice informacyjne 

na 10 terenach inwestycyjnych, ponadto trwajq prace projektowe nad 

przygotowaniem graficznym reklamy w portach lotniczych i na portalach 

internetowych, 

b. 	 wdrozono po okresie probnego testowania uslugy "e-Urzydnik - Wirtualny doradca" 

na stronie internetowej www.swietochlowice.pl , 

c. 	 przygotowano wizyty Prezydenta Miasta w partnerskim miescie Heiloo w Holandii, 

ktora odbyla siy w dniach od 27.09.2012 r. do 28.09.2012 r. 
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d. 	 wsp6lpracowano z G6moshlskiego Metropolitalnego w 

przygotowania misji Swiytochlowic pod kierunkiem 

Prezydenta Miasta, Pana Dawida Kostempskiego, w Monachium na 

targach REAL 2012 w dniach od 08.10.2012 r. do 10.10.2012 r. 

10. 	w zakresie podatkow, oplat lokalnych i egzekucji administracyjnej: 

Wydzial Finansowy - Podatk6w i Egzekucji Administracyjnej podejmowal 

dzialania wyl~cznie 0 charakterze biez~cym polegaj~ce na wydawaniu decyzji 

administracyjnych, wystawianiu postanowien, wezwan oraz tytu16w wykonawczych. 

11. 	w zakresie obslugi mieszkancow: 

a. 	 wydano] 3 decyzji w sprawie wymeldowarua z urzydu lub na wniosek, 

wydano 6 decyzji w nalozenia i rzeczowych 

c. 	 dokonano 318 zameldowan i wymeldowan dot. pobytu stalego i 

d. 	 wydano w zwi¢u z wykonaniem obowi~zku meldunkowego, 

e. 	 146 zdarzen prawnych, dotycz~cych urodzen, zgon6w, 

malzenstw, 

f. 	 udzielono 16 i osobowo-adresowych, 

g. 	 wydano 54 na z~danie strony, 

h. 	 przyji(to 335 wniosk6w 0 wydanie dowod6w osobistych, 

1. 	 wydano 404 dowody osobiste, 

J. 	 349 dowod6w osobistych, 

k. 	 przyjyto 51 0 utracie dowodu osobistego, 

1. 	 udzielono odpowiedzi na wnioski 0 udostypnienie z ewidencji wydanych 

dowod6w osobistych, 

m. 	 wydano 22 decyzje dot. zezwolen na Qnr'7Pfii'l i podawanie napoj6w alkoholowych, 

n. 	 przetworzono w elektronicznej 186 \vniosk6w 0 wpis do 


Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci ICEIDG/, 


o. 	 prowadzenie prac zwi~anych z uzupelnianiem danych z ewidencji wojskowej 

w i na Kartach Osobowych Mieszkanc6w oraz 
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administracyjnych 0 wymeldowanie z pobytu stalego osob, ktore nie zglosily siy do 

kwalifikacji wojskowej z powodu wyjazdu na pobyt staly za granicy , 

p. 	 wydano 130 praw jazdy oraz 1 miydzynarodowe prawo jazdy, 

q. 	 wydano 11 decyzji 0 cofniyciu uprawnien do kierowania pojazdami oraz 13 decyzji 

dot. zatrzymania uprawnien do kierowania pojazdami, 

r. 	 wprowadzono 3 zakazy prowadzenia pojazdow, 

s. 	 wydano 9 skierowan i zaswiadczen na egzamin sprawdzajqcy kwalifikacje, 

t. 	 zwrocono i przywrocono 8 praw jazdy po zatrzymaniu, 

u. 	 wydano 322 dowody rejestracyjne, 

v. 	 wydano 338 pozwolen czasowych, 

w. 	 wydano 13 kart pojazdow, 

x. 	 dokonano 227 zmian danych zawartych w dowodach rejestracyjnych, 

y. 	 wydano 33 decyzje 0 wyrejestrowaniu pojazdu, 

z. przyjyto 133 zawiadomienia 0 zbyciu pojazdow, 


aa. wydano 13 kart parkingowych, 


bb. wydano 5 wypisow na krajowy transport drogowy, 


cc. 	 wydano 1 zaswiadczenie i 1 wypis na przewozy na potrzeby wlasne. 

12. 	w zakresie nadzoru wlascicieJskiego i zdrowia: 

a. 	 prowadzony jest proces negocjacji regulowania zobowiqzan przejytych 

od przeksztalconego w spolky kapitaIowq Samodzielnego Publicznego Zakladu 

Opieki Zdrowotnej pn. Zespol Opieki Zdrowotnej w Swiytochlowicach wobec 

poszczegolnych wierzycieli. 

13. 	w zakresie kultury, sportu i spraw spolecznych: 

a. 	 koordynacja dzialan zwiqzanych z organizacjq Dnia Seniora, 

b. 	 przygotowano folder z okazji Europejskiego Roku Aktywnosci Osob Starszych 

i Solidamosci Miydzypokoleniowej, 

c. 	 koordynacja dzialan zwiqzanych z podjytC'!- inicjatywq utworzenia 

w Swiytochlowicach Zakladu Aktywnosci Zawodowej. 
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14. 	w zakresie zam6wien publicznych: 

a. 	 zarejestrowano 8 wnioskow 0 wszczycie procedury w spraWIe udzielenia 

zamowienia publicznego, 

b. 	 dokonano wyboru wykonawcy na realizacjy zamowienia publicznego pn.: 

Ubezpieczenie maj').tku i interesow Gminy Swiytochlowice wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i samorz').dowymi instytucjami kultury, 

Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku 

Prawo energetyczne w ramach wspolnego zamowienia prowadzonego w trybie 

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien 

publicznych, 

Pelnienie obowi').Zkow inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenia 

dzialail promocyjnych dla realizacji projektu pn.: "Oczyszczenie 

i zabezpieczenie przed wtom'). degradacj'). stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu 

przyleglego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, 

Priorytet II. Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Dzialanie 2.2 

przywracarue terenom zdegradowanym wartosci przyrodniczych i ochrona 

brzegow morskich. 

15. 	w zakresie edukacji: 

a. 	 wydano 8 decyzji w spraWle dofinansowania kosztow ksztalcenia mlodocianych 

pracownikow, 1 decyzjy dotycz').q przyznania zasilku szkolnego, 300 decyzji 

w zwi').zku z przyznaniem stypendium szkolnego oraz 9 decyzji dotycZ').cych 

odmowy przyznania stypendium z uwagi na niemoznos6 spelnienia kryterium 

wynikaj').cego z prawa miejscowego, 

b. 	 wydano 4 postanowienia dotycz').ce przywrocenia terminu do zlozenia wniosku 

o przyznanie stypendium szkolnego, 

c. 	 dokonano 652 weryfikacji zlozonych wnioskow w sprawie przyznania stypendium 

szkolnego w roku 201212013, 

d. 	 wydano 42 zaswiadczenia 0 korzystaniu b').dz nie korzystaniu z pomocy materialnej 

w postaci stypendium socjalnego przez uczniow, zamieszkalych na terenie Gminy 

SWiytochlowice w latach 2010 oraz 2011, celem ubiegania siy 0 swiadczenia 

rodzinne, 
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e. przygotowano dokwnenty dla Komisji rozpatruj~cej wnioski 0 Nagrody Prezydenta 

Miasta Swiytochlowice dla nauczycieli za osi~gniecia dydaktyczno - wychowawcze, 

f. w zwi¥ku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej przygotowano i wziyto udzial 

w spotkaniu Prezydenta Miasta z nagrodzonymi, mianowanymi, jubilatami, 

odchodz~cymi na emerytury pracownikami oswiaty, 

g. w dniu 04.10.2012 r. uczestniczono w "Jesiennym Plenerze Malarskim 

Przedszkolak6w" , 

h. w dniu 11.10.2012 r. odbylo siy posiedzenie komisj i stypendialnej dokonuj~cej 

wyboru kandydat6w do uzyskania Stypendiwn Miasta Swiytochlowice dla student6w 

zamieszkalych na stale w Swiytochlowicach. 

16. 	w zakresie zarz~dzania kryzysowego i ochrony ludnosci: 

a. 	 Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci wsp61nie z Wydz~alem 

Nadzoru Wlascicielskiego Zdrowia, Zakladem Opieki Zdrowotnej 

w Swiytochlowicach i Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Chorzowie 

przyst~piono do opracowania "Planu przygotowan podmiot6w leczniczych na 

potrzeby miasta", 

b. 	 w zwi¥ku ze zgloszeniem mieszkanc6w 0 fatalnym stanie technicznym budynku 

mieszkalnego przy ul. Westerplatte 5, wsp61nie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego w Chorzowie dokonano oglydzin nieruchomosci. W zwi¥ku z faktem, 

iz stwierdzono realne zagrozenie katastrof~ budowlan~ niezwlocznie przekazano 

informacjy Wojewodzie Sl~skiemu, 

c. 	 dokonano przegl~du sprzytu OC wytypowano sprzyt do przeklasyfikowania 

i wybrakowania, 

d. 	 pozyskano z terenu miasta dane dot. przekwalifikowania wybrakowania sprzytu 

w magazynach zaklad6w pracy posiadaj~cych FOC, 

e. 	 sporz~dzono i przeslano do Sl~skiego Urzydu Wojew6dzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z realizacji zadan obrony cywilnej za okres od 01.01.2012 r. do 

30.09.2012 r. 

f. 	 w dniu 21.09.2012 r. przeprowadzono szkolenie pracownik6w ds. obrony cywilnej 

w miescie Swiytochlowice nt. utrzymania i ewidencji sprzytu obrony cywilnej, 
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17. 	w zakresie spraw gospodarczych i obslugi urz~du: 

a. 	 przyjyto 3 721 podail i wniosk6w, 

b. 	 wyslano: 


- list6w zwyklych - 779 szt., 


- list6w priorytetowych - 34 szt., 


- list6w zagranicznych - 2 szt., 


- list6w poleconych i za dowodem doryczenia - 2 532 szt., 


- list6w wartosciowych - 2 szt., 


Sporzadzil: 


Wydzial Organizacji i Kadr Urzydu Miejskiego, na podstawie danych byd,!-cych w posiadaniu 


Wydzialu oraz informacji przekazanych przez poszczeg6lne kom6rki organizacyjne Urzydu. 


Swi~tochlowice, 19.10.2012 r. 

Ko\ CELARIA 

R~ y Mlf:j I<.I(J 


~ I 
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La ............... 


PREZ't 

SEKRETARIAT ZAST~pc6w 

PREZVOENTA MIASTA 


~~kl (!.S.... .(cQ..24.o.r. .. 
L.dIL ....... . ....... ... ... . ..~ .• 
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