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Szanowni Mieszkańcy,
Zakończył się aktywny czas kampanii wyborczej i samych wyborów. W ich wyniku
poznaliśmy nowy skład Rady Miejskiej. Zostałem także przez Państwa obdarzony zaufaniem
i dzięki Państwa poparciu przez najbliższe pięć lat będę kontynuował swoją pracę na rzecz
Mikołowa na stanowisku Burmistrza Miasta. Bardzo za ten kredyt zaufania dziękuje. Zarówno ja,
jak i nowa Rada Miejska będzie go spłacać ciężką, uczciwą pracą na rzecz Mikołowa.
W zeszłej kadencji postawiłem na transparentność sprawowania mandatu i funkcjonowania
Urzędu Miejskiego i poległych jednostek. Niniejszy informator jest jednym z elementów dostępu
mieszkańców do informacji i wszystkich – większych i mniejszych - przedsięwzięć realizowanych
w mieście. W tej kadencji zamierzam kontynuować tę formę sprawozdawczości z działalności
samorządu.
Przez ostatni miesiąc Urząd i jednostki pracowały bez zakłóceń, czego potwierdzenie
znajdą Państwo w lekturze niniejszego informatora.
Zakończyła się budowa drugiego etapu budownictwa mieszkaniowego na Nowym Świecie.
Kolejne, nowe lokale zostaną oddane do użytku mieszkańców. Zakończyły się także kolejne
termomodernizacje (Prusa 5 c-f, Mickiewicza 1, 19, 24, Górnicza 6, os. Grunwaldzkie 11). Prace
trwają natomiast m.in. na os. Grunwaldzkim 10, 12, os. Grunwaldzkim 3,4, ul. Żwirki i Wigury 46.
Trwają także prace przy przebudowie dróg (m.in. Bluszcza, Kosów); zakończono natomiast prace
budowlane na parkingu przy ul. Słowackiego. Zakład Inżynierii Miejskiej wykonał modernizację
odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Fitelberga.
W ostatnich tygodniach podpisaliśmy porozumienie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim na
realizację projektu pn. „Bądź bezpieczny na drodze! - ochrona uczestników ruchu drogowego
w Gminie Mikołów”. W ramach tego projektu wspólnie z Komendą Powiatową Policji
zorganizowaliśmy spotkania na temat bezpiecznego poruszania się w okolicach przejść dla
pieszych z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.
W miniony weekend odbyło się uroczyste otwarcie wystawy XXVIII Międzynarodowego
Pleneru Malarskiego Impresje Mikołowskie 2018. To jedno z najważniejszych wydarzeń
kulturalnych w mikołowskim kalendarzu stało się okazją do ugoszczenia delegacji z naszych miast
partnerskich. Swoim udziałem uświetnili tę uroczystość przedstawiciele Beuningen w Holandii,
Sainte Genevieve des Bois z Francji oraz goście z czeskich Klimkovic i Litovela. Była to okazja do
zaprezentowania naszym przyjaciołom walorów Mikołowa, podtrzymanie przyjacielskich relacji
i wymiana doświadczeń.
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. Realizacja nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego;
1.2. Realizacja rządowego programu „Dobry Start” 300+;
1.3. Wydawanie decyzji zmieniającej od dnia 01.11.2018r. kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego oraz
zasiłku dla opiekuna
2. W Placówce Wsparcia Dziennego
2.1. W placówce odbyło się spotkanie w ramach projektu „Świat u stóp” z Państwem Małgorzatą i Dariuszem
Waszkiewicz organizowane przez Fundację „Edukacja z Wartościami”;
2.2. Udział pracowników na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Neurobiologiczne podłoże
zachowań agresywnych” organizowanym przez Dom dziecka w Orzeszu;
2.3. Udział w IX Powiatowej Konferencji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt.: Dziecko w
sytuacji silnego kryzysu. Prawidłowa diagnoza i interwencja” organizowanej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie;
2.4. Rozpoczęcie przygotowań do udziału w corocznej Gali Wolontariatu w Domu Kultury w Mikołowie;
2.5. Rozpoczęcie przygotowań do Świat Bożego Narodzenia w placówce
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Realizacja wsparcia w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
3.2. Udział pracowników na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Neurobiologiczne podłoże
zachowań agresywnych” organizowanym przez Dom dziecka w Orzeszu;
3.3. Realizacja warsztatów rozwojowych z zakresu wspierania rodziny;
3.4. Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i członków grup roboczych;
3.5. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego za zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
3.6. przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
żywności lub posiłku w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
3.7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniego gminnego "Programu osłonowego w zakresie dożywiania" na
lata 2019-2023.
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