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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Marzec 2021 (III.2021/57)

Szanowni Mieszkańcy, 

Już od roku, za każdym razem gdy zaczynam pisać wstęp do informatora mam nadzieję napisać, że 
pandemia i związane z nią obostrzenia są już za nami. Niestety koniec zimy przyniósł trzecią falę 
zachorowań i perspektywę świąt bez tradycyjnych, rodzinnych spotkań. Sytuacja jest na tyle poważna, że 
zostaliśmy zmuszeni zamknąć Urząd Miasta dla mieszkańców, gdyż liczba urzędników zakażonych 
koronawirusem spowodowała tak znaczące braki kadrowe, że niemożliwe okazało się normalne 
funkcjonowanie urzędu. Wiem z jakimi utrudnianiami się to wiąże, ale liczę, że w tej wyjątkowej sytuacji 
ta trudna decyzja spotka się ze zrozumieniem mieszkańców. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał 
co najmniej do 9 kwietnia i liczę, że po tej dacie będziemy w stanie wrócić do normalnej obsługi 
mieszkańców (wciąż jednak ograniczonej do Sali Podawczej i spotkań umawianych telefonicznie). Warto 
przed planowaną wizytą w urzędzie sprawdzić naszą stronę internetową (www.mikolow.eu), a także miejskie 
strony na portalach społecznościowych. 

 W tym wydaniu informatora przeczytają Państwo tradycyjnie o wszystkich pracach prowadzonych 
przez Urząd Miasta i jego jednostki. Miedzy innymi o wyborze logotypu, który będzie promował obchody 
800-lecia Mikołowa (https://tiny.pl/rk7nq), o uruchomieniu w urzędzie punktu konsultacyjnego, który ma za 
zadanie wspierać mieszkańców w skorzystaniu z programu „Czyste Powietrze” oraz pracach remontowych 
realizowanych przez ZGL (remonty pustostanów: K. Miarki 9/5, Żwirki i Wigury 20/38, Żwirki i Wigury 46/24, 
przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza na budynku przy ul. Katowickiej 5 czy remont 
schodów wewnętrznych na os. Mickiewicza 3).  

16 marca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej, które było okazją do szczegółowego 
omówienia tematu terenów pod działalność produkcyjną na Recie Śmiłowickiej. W komisji wzięło udział 
ponad 140 osób (odbywała się rzecz jasna zdalnie). Na liczne pytania mieszkańców okolicznych osiedli 
Sielanka i Siedlisko odpowiadali przedstawiciele inwestora oraz władze miasta i radni. Spotkanie trwało 
ponad 5 godzin. 

W oczekiwaniu na wiosnę, ogłosiłem konkurs „Zielony i kwitnący Mikołów - eksponowane miejsca 
prywatne”. Konkurs jest dobrą okazją do posadzenia nowych roślin na swoim terenie. Z korzyścią dla całego 
miasta można upiększyć swoje ogrodzenie, parkan, mur, kawałek działki – jedyny warunek, to widoczne dla 
każdego miejsce. Szczegóły konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie UM 
(https://tiny.pl/rk7nd) . 

Szanowni Państwo wraz ze swoimi zastępcami i całym Urzędem Miasta życzę Państwu, aby 
nadchodzące Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, 
spokój, ciepło i nadzieję. Mimo trudnego czasu i kolejnych świąt spędzonych w odosobnieniu życzymy, aby 
kolejna okazja do świętowania odbyła się już w najbardziej utęsknionej przez nas wszystkich formie, czyli 
w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. 

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  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 (wyłącznie wnioski elektroniczne);   
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. Przygotowania do obchodów Świąt Wielkanocnych w Placówce. 
2.2. Udział w Szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego UNPLUGGED - przeciwdziałanie 

przyjmowaniu substancji uzależniających przez dzieci i młodzież, organizowanego przez Ośrodek 
Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa 

3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Włączenie się do przygotowania Wielkanocnego Śniadania dla Ubogich i Samotnych poprzez 

wykonanie w domach kartek świątecznych przez uczestniczki Klubu Seniora-Senior Spa. 
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