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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Kwiecień 2021 (IV.2021/58) 

 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
W sytuacji covidowej w naszym mieście jak i w Polsce niestety bez większych zmian. Wszyscy 

czekamy na dobre wieści, ale jak widać musimy się uzbroić w cierpliwość. Zapowiedziane otwarcie żłobków 
i przedszkoli może być pierwszym, pozytywnym sygnałem zwiastującym polepszenie obecnej sytuacji, ale 
wciąż musimy bardzo uważać i przestrzegać zaleceń sanitarnych. By pomóc w walce z koronawirusem, 
wspólnie z Powiatem uruchamiamy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 masowy punkt szczepień, 
mając nadzieję, że dzięki temu trochę szybciej zaczniemy wychodzić z lockdownu. 

Urząd Miasta w ostatnim miesiącu przystąpił do przygotowania dokumentacji kilku bardzo ważnych 
inwestycji. Przygotowujemy się do gruntownej przebudowy kamienicy Rynek 19, gdzie mieści się Miejski 
Dom Kultury. Drugą ważną inwestycją, do której przystępujemy jest budowa wielorodzinnych domów 
mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego. Z kolei w Borowej Wsi przygotowujemy 
dokumentację projektową dla budowy nowego przedszkola. Projektujemy także przebudowę budynku przy 
ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej, dla tego przedsięwzięcia wybraliśmy już 
projektanta w drodze przetargu. 

Obecne czasy, w których spotkania osobiste są niemożliwe wymagają od nas dostosowania się 
i przeniesienia części kontaktów Urzędu z mieszkańcami do internetu. Tak dzieje się od jakiegoś czasu 
chociażby w tematach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. W ostatnim miesiącu 
spotkaliśmy się na dyskusjach publicznych za pośrednictwem platformy zoom z mieszkańcami w sprawach 
planów zagospodarowania na ulicy Pokoju i ulicy Rybnickiej. W ten sam sposób odbywają się komisje i sesje 
Rady Miejskiej. 

Powiększamy systematycznie funkcjonalność naszych stron internetowych. W ostatnim czasie 
oddaliśmy do użytku mieszkańców dwie nowe witryny. Jedna dotyczy uchwały krajobrazowej. Funkcjonuje 
na niej interaktywna mapa, który w przystępny sposób pomaga w poznaniu zmian jakie będą zachodzić 
w naszej przestrzeni publicznej. Stronę znajdą Państwo pod adresem krajobrazowa.mikolow.eu. Z kolei 
witryna odpady.mikolow.eu została rozbudowana w zakresie informacji dotyczących zadania „Akcja 
segregacja”. Serdecznie zachęcam do korzystania. 

W przyszłym roku – jak wszyscy wiedzą – nasze miasto będzie obchodzić wielki jubileusz 800 lat. 
Do obchodów zostało jeszcze sporo czasu, ale pierwsze przygotowania, rozmowy i zbieranie pomysłów już 
się zaczęły. Chciałbym, aby mieszkańcy czuli się nie tylko uczestnikami, ale także współorganizatorami, 
dlatego wystawiliśmy skrzynki pomysłów w przedszkolach, gdzie rodzice i dzieci mogły dzielić się z nami 
swoimi pomysłami. Otrzymaliśmy sporo naprawdę bardzo ciekawych pomysłów. Pod koniec marca 
zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie 800-lecia Mikołowa. 
Rozstrzygnięty został także konkurs na opracowanie promocyjnego logotypu jubileuszu. Powołany został 
komitet, który będzie nadzorował postępy przygotowań do naszego święta. Będę Państwa na bieżąco 
informował o przedsięwzięciach i imprezach planowanych na 2022 rok, a tymczasem życzę miłej lektury. 

 
 
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, opracowywanie złożonych wniosków i ustalanie od 

01.06.2021r. prawa do świadczenia wychowawczego; 
1.6. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków; 
1.7. 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. Praca zdalna z wychowankami placówki. 
2.2. Udział wychowawcy w coachingu grupowym organizowanym przez ROPS woj. śląskiego w ramach 

projektu:„Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
2.3. 3.  Udział wychowawców w webinarze pt. „Wysoko wrażliwe dziecko w grupie” - organizowanym przez 

Famiga; webinarze  pt. „Jak  odzyskać uczniów utraconych  podczas pandemii”  w ramach Kongresu 
„Zmiana  edukacji”  organizowanego  przez  Fundację  Zaawansowanych  Technologii;  webinarze  pt. 
„Patotreści. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w Internecie” organizowanym przez MISO; seminarium pt. 
„Wszystko gra?” Wpływ gier cyfrowych na dzieci” - organizowane przez Polskie Centrum Programu 
”Safer Internet 

3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Bieżąca pomoc osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia 
3.2. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
4. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
4.1. Złożenie  sprawozdań  dotyczących  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 
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