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Od redakcji

Ju¿ od roku Herold ukazuje siê w zmienionej szacie graficznej. Wraz ze zmian¹ wizerunku biuletynu
zmienilimy tak¿e jego formu³ê. Informacje z pracy Zarz¹du i Rady Miasta Gdañska otrzymuj¹ Pañstwo
prosto do domów. Chcemy tak¿e, aby Pañstwo dzielili siê z nami swoimi spostrze¿eniami dotycz¹cymi
pracy urzêdu oraz sytuacji w miecie. Specjalnie dla Pañstwa przygotowalimy kolumnê, na której
bêdziemy publikowaæ najciekawsze listy i spostrze¿enia. Byæ mo¿e maj¹ Pañstwo jakie ciekawe
rozwi¹zania, z których moglibymy skorzystaæ. A wiêc do piór!

STATYSTYKA PRACY URZÊDU MIEJSKIEGO
Obecnie w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku zatrudnionych
jest 916 osób. Liczba pracowników magistratu zwiêkszy³a siê
w stosunku do lat poprzednich z uwagi na wprowadzon¹ reformê administracyjn¹, co zaowocowa³o dodatkowymi zadaniami. Od 1 stycznia 1999 r. miasto przejê³o powiatowe jednostki
tj. Miejsk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹, Miejski Inspektorat Weterynarii, Komendê Miejsk¹ Policji, Komendê Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.
W 2000 r. gdañski magistrat wyda³ 201.954 decyzje. Rekordzist¹ jest Wydzia³ Spraw Obywatelskich, który w minionym roku
wyda³ 99.614 decyzji, z tego prawie 56 tys. wysz³o z Referatu
Rejestracji Pojazdów, a 22.751 z Referatu Praw Jazdy.
W minionym roku do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³o 105

skarg, i jest to o 46 skarg mniej ni¿ w roku poprzednim. Najwiêcej uwag zgromadzi³ Wydzia³ Mieszkalnictwa. Czêæ z nich
dotyczy³a niedostatecznego wywi¹zywania siê PGM-ów z obowi¹zków zarz¹dców. Do Wydzia³u Urbanistyki i Architektury
wp³ynê³o 13 skarg, 11 razy mieszkañcy mieli zastrze¿enia do
pracy Wydzia³u Skarbu. Wszystkie skargi s¹ szczegó³owo rozpatrywane, a te, które by³y zasadne, zosta³y ju¿ za³atwione.
Prawnicy urzêdu miejskiego prowadz¹ 454 sprawy s¹dowe
przed S¹dem Rejonowym, Okrêgowym, Apelacyjnym, Naczelnym S¹dem Administracyjnym, S¹dem Najwy¿szym i Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym. Z powództwa miasta prowadzone s¹ 163 sprawy, a w 291 sprawach miasto wystêpuje w
charakterze pozwanego. Najwiêcej spraw dotyczy ci¹gniêcia
nale¿noci.

TENISOWY PUCHAR DLA STULETNIEGO SOPOTU
Stulecie Sopotu by³o okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ i wrêczenia prezentów równie¿ od w³adz
Gdañska.
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Sopotu, która odby³a siê 2 czerwca w Operze Lenej,
prezydent Pawe³ Adamowicz pogratulowa³ sopocianom wspania³ego jubileuszu oraz przekaza³ na rêce prezydenta Jacka Karnowskiego
symboliczny dar. By³ nim unikalny puchar, wykonany ze szczerego srebra, ufundowany pierwotnie jako pierwsza nagroda w grze podwójnej mê¿czyzn turnieju tenisowego, rozegranego
w Sopocie w lipcu 1904 r. Puchar zosta³ odnale-

ziony i zakupiony w jednym z ³ódzkich antykwariatów.
Zdaniem prezydenta Gdañska trudno o lepszy
symbol cis³ych wiêzów ³¹cz¹cych oba miasta.
W licie do w³adz Sopotu prezydent Adamowicz
napisa³ m.in. "U¿ywaj¹c przenoni mo¿na powiedzieæ, ¿e graj¹c razem Gdañsk i Sopot mog¹ liczyæ na pierwsze miejsce w ka¿dym z turniejów
miast polskich. Wyra¿am nadziejê, i¿ podarunek
ten wzbogaci zbiory tworz¹cego siê muzeum sopockiego i bêdzie trwa³ym znakiem rozwijaj¹cego siê dynamicznie partnerstwa Sopotu i Gdañska w ramach metropolii trójmiejskiej".

Opublikowane w poprzednim numerze Herolda" zdjêcie przedstawia³o Józefa Cyrankiewicza, Tadeusza Bejma oraz Josefa Broz Tito. Sporód wszystkich nades³anych do nas poprawnych odpowiedzi wylosowalimy dwóch zwyciêzców: Leszka Waszczuka i Boles³awa Matusiaka. Po odbiór nagrody
zapraszamy do pokoju 305 w Urzêdzie Miejskim. W tym miesi¹cu natomiast
prosimy o odgadniêcie, w którym miejscu Gdañska znajduje siê przedstawiony zegar. Odpowiedzi prosimy kierowaæ na adres: Zespó³ Obs³ugi Prasowej,
Urz¹d Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 88-803 Gdañsk (z dopiskiem konkurs).
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