Katowice, dnia 25 lutego 2015 r.

Przewodnicz ą ca Rady
Miasta KATOWICE
BRM.0004.39.2015

Szanowny Pan
MARCIN KRUPA
Prezydent Miasta Katowice
Uprzejmie informuj ę, że otrzymałam do wiadomo ści — adresowane do Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach - pismo Śląskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddzia ł Miejski w Katowicach zawieraj ące prośbę
o wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie internetowej Oddzia łu oraz wysłania pocztą
elektroniczną powiadomień do wszystkich ratowników Oddziału, maj ących wymagane
kwalifikacje, informacji o mo żliwości zatrudnienie na obiektach MOSiR w Katowicach w
celu zapewnienia służby ratowniczej na miejskich k ąpieliskach, szczególnie w miesi ącach
maj i czerwiec gdy jest to najtrudniejsze.
Ww. pismo otrzymał również Pan Prezydent.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 23 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594, z późn. zm.) uprzejmie prosz ę
o wnikliwe rozpatrzenie postulatu zawartego w ww. pi śmie oraz o powiadomienie mnie kopią
odpowiedzi udzielonej Zainteresowanemu podmiotowi.
Z pąi akaniem
PRZE ODNICZ Ą CA
Rady Miasta Katowice
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Stanisław W ąsala
Dyrektor
Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji
w Katowicach

Wzorem lat poprzednich, w zwi ązku z zbliżającym się sezonem letniego
wypoczynku i otwarciem k ąpielisk na terenie miasta Katowice, maj ąc na
uwadze coroczne trudno ści w rekrutacji ratowników spe łniaj ących wymagania
ustawowe (zgodne z rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych) oraz
wcze śniejszą współpracę w tym zakresie, Zarząd Oddziału Miejskiego Ś l.
WOPR w Katowicach zwraca si ę z pro śbą o wyrażenie zgody na umieszczenie
na stronie internetowej i facebook-u oddzia łu, oraz wysłania pocztą e.mail
powiadomień do wszystkich ratowników oddziału maj ących wymagane
kwalifikacje informacji o możliwości zatrudnienia na obiektach Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Wcze śniejsze umieszczenie takiej informacji mo że pomóc w
zabezpieczeniu w służby ratownicze na k ąpieliskach, szczególnie w miesi ącach
maj i czerwiec, gdzie jest to najtrudniejsze. Z naszej strony zapewniamy o
maksymalnej pomocy w celu rozwi ązania tego problemu.
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Do wiadomo ści:
1. Prezydent Miasta Katowice — Marcin Krupa
2. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice — Krystyna Siejna
3. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki U M Katowice — S ławomir Witek
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