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Szanowni Mieszkańcy,
Po przerwie spowodowanej koronawirusem, mam nadzieję, że zaczniemy powoli wracać do
normalności. W czasie pandemii, przez dłuższy czas Urząd Miasta nie przyjmował mieszkańców,
a wszystkie sprawy były załatwiane telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Od kilkunastu dni
w głównym budynku można załatwiać najpilniejsze sprawy osobiście. Rząd otwiera kawiarnie,
restauracje, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Pomimo tego, że obostrzenia są łagodzone, to nie
zwalnia nas wszystkich to z konieczności przestrzegania wszystkich zaleceń i przepisów
dotyczących społecznego dystansowania, noszenia maseczek i zachowania rygorystycznych
zasad higieny. Jest lepiej, ale to jeszcze nie koniec pandemii.
W ostatnich tygodniach przygotowaliśmy pomoc mikołowskim przedsiębiorcom.
Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową (https://mikolow.eu/koronawirus/), gdzie zebraliśmy
wszystkie propozycje, ulgi, rady i ułatwienia. Zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie
rozwiązać wszystkich problemów i potrzeb z jakimi w tym trudnym czasie borykają się firmy
w Mikołowie, ale zawsze to pewne ułatwienia i pomoc.
Jak przeczytacie Państwo w niniejszym wydaniu Informatora Miejskiego Urząd i nasze
jednostki pracowały nie tylko nad tematem pandemii. Wszystkie inwestycje realizowane są
w terminie, część z nich nawet szybciej niż zakładaliśmy w harmonogramach. Największe
inwestycje jak budowa centrum przesiadkowego czy budowa nowego przedszkola przy
ul. Kownackiej idą pełną parą. Szczególnie spektakularnie wygląda ta pierwsza inwestycja. Prace
nad nową płytą dworca autobusowego są już bardzo zaawansowane. Przed nami jednak etap,
w którym przebudowany zostanie układ drogowy. Ta część prac będzie się wiązać z pewnymi
(może i nawet znacznymi) zmianami w organizacji ruchu. W efekcie tego możemy spodziewać się
korków w centrum, dlatego też uruchomiliśmy dedykowany tej inwestycji serwis internetowy (strona
https://mikolow.eu/nowe-centrum-przesiadkowe/ i newsletter) – gorąco zachęcam, aby być
na bieżąco z naszymi komunikatami. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych nerwów.
Nasze instytucje kultury siłą rzeczy w czasie pandemii musiały znaleźć nowy sposób
funkcjonowania. Część działalności przeniosła się do internetu. Stąd też w kilku miejscach tego
Informatora zamieściliśmy odnośniki do wydarzeń, które odbyły się w sieci. Dlatego też zachęcam
nie tylko do czytania, ale i oglądania.
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 okresu zasiłkowego i świadczeniowego;
1.2. Przygotowanie i zmiany decyzji w sprawie okresu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia
pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego w związku z art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
2. W Placówce Wsparcia Dziennego:
2.1. W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych wynikających z stanu epidemii prowadzono konsultacje
telefoniczne za pomocą komunikatorów internetowych, pomagając w nauce zdalnej, organizując
korepetycje, prowadząc rozmowy z dziećmi ich rodzicami.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. zmiana systemu obsługi klientów związana z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju;
3.2. uruchomienie dodatkowego numeru telefonu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej umożliwiającego uzyskanie pomocy dla potrzebujących, którzy nie mogą wychodzić z
domu i potrzebują pomocy np. przy zrobieniu zakupów;
3.3. wsparcie osób będących na kwarantannie;
przygotowanie Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
3.4. przygotowanie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020 za rok 2019;
3.5. przygotowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019;
3.6. przygotowanie Sprawozdania z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2019;
3.7. przygotowanie Sprawozdania z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za rok
2019;
3.8. przekazywanie codzienne sprawozdań dot. bieżących informacji m.in. z obszaru pomocy społecznej w
związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach;
3.9. przygotowanie MOPS do obsługi klientów na terenie Ośrodka związanej z konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną;
3.10. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „(Nie)-samo-dzielni”realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny)dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT;
3.11. wyłonienie wykonawcy do realizacji zamówienia pn. „Wykonanie usług dla bezdomnych tj. pomoc
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób w zakresie zapewnienia
schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych
z terenu gminy Mikołów;
3.12. Bieżące monitorowanie sytuacji rodzin podlegających asyście rodzinnej poprzez rozmowy telefoniczne,
prowadzenie profilaktyki informacyjnej, wspieranie rodzin rozmowami pedagogizującymi.
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