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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Styczeń 2021 (I.2021/55) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Nowy rok przyniósł długo oczekiwane zmiany. Część klas wróciła do szkół. Rozpoczęły się 

szczepienia. To jeszcze wiele nie zmienia w życiu miasta, bo nadal restauracje, obiekty sportowe czy 
kulturalne są zamknięte, ale to małe kroki ku względnej normalności. Nadal musimy dbać o siebie, 
utrzymywać dystans, zakrywać usta i nie spotykać się w większych grupach. Potrzeba nam teraz spokoju 
i cierpliwości,  bo  jest  szansa,  że  z  każdym  kolejnym  miesiącem  będzie  lepiej,  a  pandemia  będzie 
w defensywie. Na razie róbmy swoje i trzymajmy się zaleceń. 

Powrót klas 1-3 do szkół odbył się bez większych problemów. Byliśmy na tę decyzję przygotowani 
i wszystkie środki ostrożności i przygotowania placówek zadziałały. Miejmy nadzieję, że sytuacja pozwoli na 
powrót reszty uczniów w najbliższym czasie. Jeśli taka decyzja by zapadła, to na to również jesteśmy gotowi. 

W tym miesiącu wreszcie  zawitała do  Mikołowa prawdziwa zima  –  z obfitymi opadami śniegu 
i mrozem. Na Sośniej  Górze  (i  w  innych  miejscach  miasta)  zaroiło  się  od  dzieciaków  (i  dorosłych) 
na sankach. Obfite opady, to także wzmożona praca dla miejskich służb – przede wszystkim dla Zakładu 
Usług Komunalnych. 

 
W tym informatorze przeczytają Państwo o wielu realizowanych i zakończonych inwestycjach. Warto 

wyróżnić kilka z tych najważniejszych i najbardziej oczekiwanych. Takimi inwestycjami są z całą pewnością 
roboty prowadzone na Plantach - budowa tężni solankowej w Mikołowie (wartość zadania 172.815 zł) 
na Małych Plantach i rekultywacja stawu „Duże Planty”(wartość zadania 329.000 zł). Trwają także prace 
w Paniowach gdzie rozbudowywana i przebudowywana jest Szkoła Podstawowa nr 8. Z kolei w Śmiłowicach 
zakończono i odebrano budowę parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Jesionowej (wartość 
robót 319.800 zł). 

Z nowości informatycznych w Urzędzie warto wspomnieć o tym, że uruchomiliśmy usługę 
"Elektroniczny odpis Aktu Stanu Cywilnego", która umożliwia mieszkańcom płatność on-line oraz uzyskanie 
odpisu w sposób automatyczny (i co najważniejsze zdalny). 

Od końca zeszłego roku Mikołów ma Strategię Rozwoju – ważny dokument, który nakreśla kierunki 
rozwoju naszego miasta, szanse jakie przed nim stoją i zagrożenia, na które musimy się przygotować. Aby 
nasza strategia faktycznie przynosiła miastu korzyści powołałem Zarządzeniem Burmistrza Strategiczny 
Zespół Sztabowy, którego zadaniem jest nadzór nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 
2020-2030. 

 
Trwa kampania 1%, aktualizujemy nasze bazy danych, które dostępne są na naszych stronach 

internetowych, a w  Gazecie  Mikołowskiej  ukaże  się  materiał  promujący  akcję.  Zdaję  sobie  sprawę, 
że zdecydowana większość z nas rozlicza się z fiskusem pod koniec kwartału, ale już teraz apeluję o to, aby 
pamiętać o przekazaniu 1% lokalnie dla organizacji pożytku publicznego działających w Mikołowie, albo 
na rzecz naszych mieszkańców. 

 
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 i zasiłkowego; 
1.6. Realizacja programu „ Dobry start”; 
1.7. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków; 
1.8. 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. Podsumowanie I semestru roku świetlicowego 2020/2021. 
2.2 Rozpoczęcie II semestru roku świetlicowego 2020/2021; 
2.3. Praca zdalna z wychowankami Placówki; 
2.4. Udział wychowawcy w kursie „Pozytywna dyscyplina – kurs on-line dla nauczycieli szkolnych. 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
3. 2. Zapisy pracowników na szczepienie przeciwko Sars-CoV-2 
3.3. Podjęcie działań celem zapewnienia transportu na szczepienia dla osób, które nie są w stanie dotrzeć 

do placówki; 
3.4. Przygotowanie zarządzenia w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie 

użytecznych; 
3.5. Wysłanie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zorganizowania prac społecznie 

użytecznych; 
4. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
4.1. posiedzenia Zespołu Motywacyjno-Interwencyjnego - rozmowy z klientami i świadkami, inicjowanie 

procedury zobowiązania do podejmowania leczenia odwykowego, bieżący kontakt z klientami, 
poradnictwo i konsultacje telefoniczne, prace w grupach roboczych ds. Niebieskiej Karty; 

4.2. posiedzenia Zespołu Kontrolnego i Opiniującego - wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych; 

4.3. posiedzenia Zespołu ds. Profilaktyki i Edukacji - koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych 
na terenie Gminy 
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