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Informuję, iż w myśl przepisu 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca
20 lOr. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca
społecznie użyteczna /Dz.U. Nr 98, poz. 634/ Prezydent Miasta Katowice przekazał informację,
o wyznaczonych podmiotach, do których w roku 2013 Prezes Sądu Rejonowego Katowice Wschód
oraz Prezes Sądu Rejonowego Katowice-zachód mogą kierować osoby w celu wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej
w zamian za nieściągnięte grzywny, tj.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- Miej ski Zarząd Ulic i Mostów,
- Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Zakład Zieleni Miejskiej,
- Dom Pomocy Społecznej "zacisze",
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szpital Miejski Murcki.
- Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła.

Na podstawie § 2 wym. rozporządzenia prezes sądu rejonowego sporządza corocznie, nie
później niż do 15 października, opinię dotyczącą potrzeb sądów w zakresie wykonywania pracy
przez skazanych oraz przesyła ją niezwłocznie do właściwego organu gminy (opinia określa w
szczególności przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy liczbę skazanych). Uwzględniając
opinię sądu właściwy organ wyznacza podmioty, a informację o nich przedstawia w terminie 30 dni
odjej otrzymania właściwemu prezesowi sądu oraz radzie gminy (wraz z opinią sądu).

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły przedmiotowe opinie przedstawiam w załączeniu
Panu Przewodniczącemu informację o podmiotach (wyznaczonych), w których ma być wykonywana
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna - zgodnie z §3 ust. 5 wlw rozporządzenia oraz
Zarządzenie Nr 554/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 października2011r.w sprawie wyznaczenia
podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Jeżeli w trakcie 2013 roku potrzeby sądu rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez
skazanych w związku z zapadłymi orzeczeniami ulegną zmianie i prezes sądu sporządzi opinię
Prezydent Miasta będzie mógł dokonać aktualizacji informacji w drodze zmiany zarządzenia .
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w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca
społecznic użyteczna.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo17.ądziegminnym (Oz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późnozm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna (Dz.lJ. Nr 98, poz. 634)

§I. Wyznacza się następujące podmioty, o których mowa w § l ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia I czerw'ca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, zwane dalej podmiotami wyznaczonymi,
w których będzie wykonywania kara ograniczenia wolności oraz prdca społecznie użyteczna przez
skaZAnych,skierowanych przez Sąd Rejonowy Katowice~7.achód oraz Są9 Rejonowy Katowice~
Wschód:
l) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0••

2} Komunalny Z.akład Gospodarki Mieszkaniowej,
3) Miejski Zarz.ądUlic i Mostów.
4) Z.akładUtylizacji Odpadów,
5} Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
6} Zakład Zieleni Miejskiej,
7) Miejski Ośrodek Pomocy Społeez.nej.
8) Szpital Miejski Murcki,
9) Dom Pomocy Społecznej ,,zacisze".
10) Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła.

§2. Za prowadzenie wykazu podmiotów wyznaczonych, o którym mowa w §3 ust.5 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów. w których jest wykonywana kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Zarzą9zunia
Urzędu Miasta Katowice.

§3. Zobowiązuje się podmioty wyznaczone do informowania Sekretarl.a Miasta, o każdej zmianie
danych zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w § 2 w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
zmiany.

§4. Wykonanie zjlf7xtdzeniapowierza się podmiotom wymlemonym w §l usU ordZ Naczelnikowi
Wydziału Organizacji iZarządZAniaUrzędu Miasta Katowice.

§6. Traci moc Zarz.ądzenie nr 222512010Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie
wyznaczenia ]Xxłmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca
społecznie użyteczna, zmienione Zarządzeniem nr 51/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11
stycznia 2011r.



Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.
ul. Obroki 140,40-833 Katowice Tel. (32) 25-44-086

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul.
Gratyńskiego 5, 40-126 Katowice Tel. (32) 258-20-21

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 40-381 Katowice, ul.
J.Kantorówny 2a Tel. (32) 256-99-01, 256-99-17

Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych 40-
241 Katowice, ul. Hutnicza 8 Miejsce wykonywania pracy:

Składowisko Odpadów Komunalnych Katowice, ul. Żwirowa
Tel. (32) 255-44-99 wew.31

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji al.Korfantego 35 40-005
Katowice Tel. (32) 253-87-33.259-64-62

prace porządkowe wykonywane w
zmiennych warunkach

atmosferycznych na składowisku
materialów budowlanych na terenie
bazy MZUM przy ul. Milowickiej w

Katowicach (wymagające podnoszenia
i przenoszenia ciyżarów)

pracownik gospodarczy ( praca lekka,
polegająca głównie na pracach

porządkowych)

prace porządkowe na obiektach
MOSiR Katowice

140 d' .. . /'Kocur Zdzisław Stanisława Balcarek - Kierownik Działu Kadr i
go zm mlesu;czme Rozliczeń Pracowniczych Adam Anwailer - mistrz Sortowni

Kot Grzegorz - specjalista ds. Zieleni Urbańska Beata - st. inspektor40 godzin miesięcznie
ds. pracowniczych

Bronisław Rotyński - Kierownik Robót Drogowych (tel.
32/2566085) w sprawach wykonywania pracy przez skazanych-
można kontaktować się z Sekcją Kadr (teI.32/2569885 wew. l 18,
133)

Piotr Stacha - Starszy Mistrz Składowiska nadzorujący pracę
skazanych: Katarzyna Drozdek st. inspektor ds. administracyjno
kadrowych (tel. 32/2554499 wew.3l) - prowadzący sprawy związane
z dokumentacją skazanych i korespondencją z Sądem; Sławomir
Michalik Dyrektor odpowiedzialny za działalność składowiska

40 godzin miesięcznie IKamila Cudak - st. inspektor ds. socjalno administracyjnych

I



prace porządkowe i pielęgnacyjne na
zakład Zieleni Miejskiej 40-523 Katowice, ul. Kościuszki 138 terenach konserwacji przez Zakład

Tel. (32) 251-50-81 Zieleni Miejskiej w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul.
Jagiellońska 17 Tel. (32) 251-00-87

Szpital Miejski Murcki w Katowkach ul. Sokołowskiego
2,40·749 Katowice Tel. (32) 255-61-62

Dom Pomocy Społecznej "zacisze" ul. Traktorzystów, 42
40-695 Katowice Tel. (32) 202-54-32

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św. Ap. Piotra I
Pawła, uL Kilińskiego 1540-061 Katowice Tel. (32) 251-91-

95

Prace porządkowe (sprzątanie terenu na
zewnątrz budynku i utrzymanie

czystości wewnątrz budynku),drobne
prace naprawcze i konserwatorskie

Porządkowanie terenów zielonych,
porządkowanie magazynów

prace konserwatorskie, porządkowe,
pomoc w realizacji obowiązku

szkolnego

40 dz" ". . Kierownicy Działów Konserwacji: Bogusława Szulc- Pacan,
go m mleslęczme Sławomir Siwiec, Włodzimierz Toporek, Zbigniew Popczak

40 godzin miesięcznie Wałdemar Panek - Kierownik Działu Obsługi
251-71-31

40 odz" ." "Bogusława Ciukaj Kierownik Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie
g m mIeSIęcznie Tel. (32) 203-12-60

23,3 godzin
miesięcmie


