INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA
Czerwiec 2020 (VI.2020/49)

Szanowni Mieszkańcy,
Czerwiec w samorządzie to miesiąc absolutorium. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu i na jego podstawie odbywa się głosowanie. Po zmianie
prawa od dwóch lat dodatkowo – poza sprawozdaniem finansowym – burmistrz ma obowiązek przedłożyć
radzie i tym samym wszystkim mieszkańcom Raport o stanie gminy. To obszerny – ale przystępny –
dokument, który w dość szczegółowy sposób opisuje najważniejsze inwestycje, przedsięwzięcia i działalność
urzędu i jednostek miasta w poprzednim roku. Zanim opracowanie takiego raportu stało się obowiązkiem
każdego prezydenta i burmistrza w Polsce, w Mikołowie publikujemy od początku poprzedniej kadencji
Informator Międzysesyjny (już 49 razy!), gdzie na bieżąco opisujemy w szczegółach działalność miasta,
dlatego też Raport o stanie Mikołowa 2019 można potraktować jako skrót najważniejszych zapisów
informacji zapisanych nas stronach kilkunastu Informatorów opublikowanych w zeszłym roku. Publikacja
Raportu to też dobry moment, aby podziękować wszystkim Mieszkańcom, Radnym, organizacjom
pozarządowym, przedsiębiorcom i pracownikom samorządowym za wspólny trud i codzienną pracę na rzecz
naszego Mikołowa – Ogrodu Życia.
Serdecznie zapraszam do lektury Raportu o stanie Mikołowa 2019, który został opublikowany w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=28137&bar_id=13503
Życzę wszystkim uczniom mikołowskich szkół udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Ten rok szkolny był wyjątkowy i gratuluję wszystkim nauczycielom i uczniom (ale także rodzicom, bo ich
udział w edukacji dzieci z powodu zdalnego nauczania był spory), że dali radę w tak trudnych warunkach
zakończyć z sukcesami rok szkolny. Mam nadzieję, że we wrześniu zobaczymy się już w szkołach na
inauguracji, ale to wszystko zależy od przebiegu pandemii. Bądźmy dobrej myśli.
W ostatnich tygodniach inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zarówno budowa
przedszkola na ul. Kownackiej jak i centrum przesiadkowego idą zgodnie z planem. Niektóre inwestycje
zostaną ukończone przed czasem jak chociażby termomodernizacja bloku przy ul. Mickiewicza 22. Warto
odnotować jednak, że 10 czerwca po kilku miesiącach prawniczych analiz i przygotowań organizacyjnych
udało się usunąć nielegalne wysypisko niebezpiecznych odpadów na Kamionce.
O reszcie przedsięwzięć z ostatnich tygodni przeczytacie Państwo w niniejszym Informatorze. Życzę
miłej lektury.
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
kierownik Aleksandra Stolarska
ul. Kolejowa 2
tel. 32 324 26 60

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
1.1. Wydawanie informacji/decyzji;
1.2. Przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych i papierowych;
1.3. Wypłaty przyznanych świadczeń;
1.4. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków
1.5. Przygotowanie do nowego okresu świadczeniowego i zasiłkowego
2. W Placówce Wsparcia Dziennego:
2.1. W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych wynikających z stanu epidemii prowadzono konsultacje
telefoniczne za pomocą komunikatorów internetowych, pomagając w nauce zdalnej, organizując
korepetycje, prowadząc rozmowy z dziećmi ich rodzicami;
2.2. Trwają przygotowania do ponownego uruchomienia placówek zgodnie z zalecanymi rygorami
sanitarnymi.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Zmiana systemu obsługi klientów związana z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju;
3.2. Dalsza obsługa dodatkowego numeru telefonu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej umożliwiającego uzyskanie pomocy dla potrzebujących, którzy nie mogą wychodzić z
domu i potrzebują pomocy np. przy zrobieniu zakupów;
3.3. Wsparcie osób będących na kwarantannie;
3.4. Przekazywanie sprawozdań dot. bieżących informacji m.in. z obszaru pomocy społecznej w związku z
rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach;
3.5. Bieżące monitorowanie sytuacji rodzin podlegających asyście rodzinnej poprzez rozmowy telefoniczne,
prowadzenie profilaktyki informacyjnej, wspieranie rodzin rozmowami pedagogizującymi.
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