INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA
Listopad 2019 (XI.2019/45)

Szanowni Mieszkańcy,
Za nami obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Mikołowie
świętowanie rozpoczęło się mszą świętą w Bazylice a zakończyło radosnym piknikiem na placu
Harcerskim. Było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i pieczenie kiełbasek. Mieszkańcy
dopisali i zabawa była przednia. W przeddzień święta niepodległości bawiliśmy się jak co roku
na rynku na Marcinowym Jarmarku i Marcinowym Święcie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację tych wydarzeń, a w szczególności pracownikom Biuro Promocji
i Miejskiego Domu Kultury oraz mikołowskim harcerzom.
Z zakończonych inwestycji w mijającym miesiącu należy wyróżnić zrealizowane projekty
wybrane w Budżecie Obywatelskim, czyli wiatę biesiadną wraz z utwardzeniem z kostki brukowej
na Kamionce oraz rozbudowę siłowni, paleniska na ognisko, stołów do szachów i tenisa stołowego
na Recie. To zrealizowane projekty z poprzedniej edycji, natomiast poznaliśmy także wybór
mieszkańców w edycji aktualnej. Mieszkańcy wybrali trzy spośród dużych projektów i osiem z puli
małych. Lokalizację zwycięskich projektów można sprawdzić w aplikacji gis.mikolow.eu. A to co
szczególnie zasługuje na wyróżnienie i słowa uznania to frekwencja. W głosowaniu wzięło udział
ponad 9 tysięcy mieszkańców naszego miasta, co przełożyło się na rekordową frekwencję (ponad
22%). Jestem dumny, że tak wiele osób zdecydowało się oddać swój głos na projekty zgłaszane
przez swoich sąsiadów.
O innych ważnych wydarzeniach naszym mieście, zakończonych inwestycjach i nowo
podjętych inicjatywach przeczytają Państwo na kolejnych stronach Miejskiego Informatora.
Życzę miłej lektury.
Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula
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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 na okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 i 2019/2020;
1.2. Przyjmowanie wniosków papierowych na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy;
1.3. Weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych i papierowych;
1.4. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków;
1.5. wypłata przyznanych świadczeń.
2. W Placówce Wsparcia Dziennego:
2.1. W ramach akcji Rower Pomaga Fundacja Ekologiczna ARKA przekazała dla Placówki
Wsparcia Dziennego rower;
2.2. Uczestniczono w zebraniu Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie wychowanków;
2.3. Przygotowania do spotkania mikołajkowego - pisanie przez wychowankowie listów do Św. Mikołaja;
2.4. Rozpoczęcie przygotowań do obchodów Świat Bożego Narodzenia w placówce.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1 III Spotkanie inicjujące powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego
3.2 Udział Kierownika i pracowników w X powiatowej Konferencji Na Rzecz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie;
3.3 Spotkanie z przedstawicielami Rady Seniorów w celu nawiązania współpracy;
4.3 Udział pracowników MOPS w Mikołowie w pokazie filmu „W roli ojca” będącego relacją z realizacji
relacją z realizacji programu resocjalizacyjnego „Kochaj - nie odrzucaj” prowadzonego przez
Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w Żorach.
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