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Szanowni Mieszkańcy, 

Rok 2020 dobiega końca. Był on wyjątkowy i niestety nie można napisać tego w dobrym tego słowa 
znaczeniu. Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wszystkich sferach życia, naszych 
przyzwyczajeniach i relacjach. Wpłynęła także na życie w mieście. Zredukowane do minimum wydarzenia 
kulturalne i sportowe. Zmniejszone wpływy do budżetu miasta. Pomoc finansowa i ulgi dla poszkodowanych 
lockdownem przedsiębiorców. Ten rok zostanie zapamiętany jako jeden z najtrudniejszych dla nas 
wszystkich. 

Obostrzenia, dodatkowe wydatki i zmniejszone wpływy spowodowane pandemią wymagały 
trudnych, a często bardzo trudnych decyzji. Jak chociażby zawieszenie w tym roku cieszącego się ogromną 
popularnością wśród mieszkańców budżetu obywatelskiego. Jednak ta i inne decyzje ograniczające wydatki 
bieżące uchroniły nas przed kłopotami z realizacją inwestycji. Często nowe realia zaskoczyły miasta, które 
nie były w stanie w nowej rzeczywistości realizować inwestycyjnych planów. Na szczęście w Mikołowie 
zdołaliśmy tego uniknąć i największe inwestycje przebiegały i przebiegają bez większych trudności. Bez 
przeszkód realizowane jest centrum przesiadkowe, budowane jest przedszkole na ulicy Kownackiej czy 
oczekiwana przez wszystkich tężnia solankowa na Małych Plantach. Oddana do użytku kamienica przy ulicy 
Jana Pawła II 4, w którym swoje miejsce znalazły organizacje pozarządowe tętni – na ile to teraz możliwe – 
nowym życiem. Remont kamienic przy Jana Pawła II 2 i Wojciecha 14 też idzie pełną parą, co jest bardzo 
istotne, bo kompleks tych budynków po oddaniu będzie już kompletnym Centrum Aktywności Obywatelskiej, 
czyli miejscem nie tylko oczekiwanym przez mikołowskie NGO-sy, ale także obiektem, który ma jeszcze 
jedno bardzo ważne zadanie – ożywić mikołowski rynek. 

Wydawałoby się, że obowiązkiem rządu jest jak najszersza pomoc miastom w wychodzeniu na 
prostą po ciężkich miesiącach pandemii. Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli hucznie zapowiadane przez 
rząd finansowe koło ratunkowe dla samorządów okazał się być pulą pieniędzy dla swoich. Cały rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia dla samorządów: 6 mld zł trafiło do 
wszystkich gmin i powiatów w Polsce latem (przed wyborami prezydenckimi, wtedy też Mikołów otrzymał 
taką pomoc), natomiast kolejne 6 mld zł z publicznych pieniędzy rząd ma przydzielać teraz (już po 
wyborach). Z tej puli 4,35 mld zł rozdzielono w ramach rozstrzygniętego właśnie naboru miastom, gdzie 
włodarze sprzyjają obecnej władzy. Jak łatwo się domyślić – Mikołów i wiele innych miasto zostało 
pominiętych. To czy „karanie” mieszkańców w taki sposób jest właściwe i moralne warto opisać szerzej i na 
pewno to zrobię, jednak nie kryję oburzenia tym w jaki sposób rząd w czasie pandemii traktuje polskie 
samorządy i ich mieszkańców. 

Jednak nie ma się co załamywać i robić swoje pomimo trudności. Tym bardziej, że przed nami 
święta – czas zadumy i spokoju ducha. Na naszych ulicach – nie tylko w centrum, ale też we wszystkich 
sołectwach i dzielnicy – czuć świąteczny klimat. Ozdoby i oświetlenie świąteczne oraz instalacje 
bożonarodzeniowe tworzą niepowtarzalny nastrój. Na rynek – po roku przerwy – powróciła stajenka i jest 
piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Nad wszystkim góruje mikołowska choinka. Warto wybrać się na 
spacer, najlepiej po zmroku i popodziwiać jak pięknie Mikołów prezentuje się na święta. 

 
Życzę Państwu spokojnych świąt Bożego Narodzenia i żeby nowy rok przyniósł nam wszystkim tak 

bardzo oczekiwane dobre wiadomości. 
 

Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 
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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 
1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
1.1. Wydawanie informacji/decyzji na bieżący nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy; 
1.2. Wydawanie decyzji zmieniających datę przyznania świadczeń w związku z COVID 19; 
1.3  Przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych i papierowych; 
1.4. Wypłaty przyznanych świadczeń; 
1.5. Realizacja nowego okresu świadczeniowego i zasiłkowego; 
1.6. Realizacja programu „ Dobry start”; 
1.7. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków; 
1.8. Przyjmowanie wniosków i wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

gospodarstwa domowego dla wnioskodawców programu „ Czyste Powietrze” 2.0 
2. W Placówce Wsparcia Dziennego: 
2.1. Spotkanie z kibicami Ruchu Chorzów  – przekazanie mikołajkowych  prezentów dla wychowanków 

placówki. 
2.2   Spotkanie   z   Burmistrzem   Stanisławem   Piechulą   –   przekazanie   prezentów   świątecznych   dla 

wychowanków placówki; 
2.3. Obchody Świąt – zajęcia tematyczne (online), przekazanie życzeń i upominków wychowankom; 
2.4. Udział  w  lV  Konferencji  z  cyklu  „Współczesne  wyzwania  w  edukacji”  pt.:”FASD  w  perspektywie 

medycznej, psychologicznej i edukacyjnej” organizowanej przez Ośrodek Fastryga.(online) 
 

3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Przygotowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania; 

3.2. Zapewnienie świątecznego posiłku dla osób potrzebujących wraz z upominkami przygotowanymi we 
współpracy z Centrum Integracji Społecznej i Klubem Seniora-SeniorSPA 

3.3. Nawiązanie współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie w celu organizacji i dostarczania 
posiłków osobom potrzebującym w okresie od 14.12.2020 r. do 24.12.2020 r.; 

3.4. Udział  z  spotkaniu  Partnerskiego  Zespołu  Kooperacyjnego  w  ramach  realizowanego  Projektu 
Koopreacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin; 

3.5. Udział w spotkaniach Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych w ramach modelu Kooperacje 3D; 
3.6. Praca z rodzinami odbywa się w znaczącej większości przy wykorzystaniu technik komunikowania się 

na odległość. 
4. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
4.1. Rozpoczęto nadzór merytoryczny nad realizacją otwartego konkursu ofert w dziedzinie Przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym; 
4.2. Zakończono prace nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2021 oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021; 
4.3. Rozpoczęto prace nad projektem wsparcia Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie; 
4.4. Rozpoczęto przygotowania do organizacji II Powiatowej Konferencji GKRPA w Mikołowie 
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