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Szanowni mieszkańcy, 

 

W nowy rok wchodzimy z nowym budżetem, który pod względem inwestycji jest rekordowy. Sto pozycji w 
załączniku inwestycyjnym i ponad 30 milionów złotych przeznaczonych na ich realizację zapowiadają 
pracowity rok. Wszystkie inicjatywy podejmowane przez urząd i jednostki szczegółowo prezentuję co miesiąc 
na łamach niniejszego informatora. 

 
W mijającym miesiącu zakończyliśmy kilka inwestycji, które były oczekiwane przez mieszkańców. Między 

innymi budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Bujakowie, wiaty wypoczynkowej z 
grillem w Borowej Wsi, termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Prusa 5 a-b i ul. Wyzwolenia 31, 
a także obniżyliśmy krawężniki na parkingu „przy armacie”, umożliwiając tym samym przejazd wózkom, 
osobom niepełnosprawnym i rowerom. 

 
Przygotowania dla kluczowych w tym roku inwestycji weszły w decydującą fazę - zawarliśmy umowę na 

przeprojektowanie kamienic: Rynek 2, ul. św. Wojciecha 14 oraz ul. Jana Pawła II 4 na potrzeby Centrum 
Aktywności Społecznej, w tym środowiskowej placówki wsparcia dziennego i pomieszczeń dla organizacji 
pozarządowych oraz - co jest bardzo dobrą wiadomością - decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 
otrzymaliśmy na tą inwestycję dofinansowanie w wysokości 6 285 848,03 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pod koniec zeszłego roku Bank Gospodarstwa 
Krajowego dofinansował dotacją inwestycję przebudowę budynku przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5 kwotą 
przekraczającą milion złotych (45% dofinansowania). 

 
Uruchomiliśmy nowy Biuletyn Informacji Publicznej (w ramach projektu „Wirtu@lny Urząd – system 

elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów”), a przygotowanie nowego portalu internetowego 
Mikołowa jest już na ostatniej prostej. 

 

W ramach naszych działań proekologicznych sfinansowaliśmy 10 czujników smogowych, a także 
przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”. 

 
O tych i innych ważnych przedsięwzięciach podjętych pod koniec zeszłego roku i w pierwszych 

tygodniach nowego - przeczytacie Państwo w niniejszym informatorze. 
 

Zapraszam do lektury. 
 

Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 

INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Styczeń 2018 

(I.2018/26) 
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
kierownik Janina Ryguła 

ul. Kolejowa 2 
tel. 32 324 26 60 

 
 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 

1.1. Spotkanie świąteczne w Placówce z uczniami i nauczycielami I LO im. Karola Miarki w Mikołowie. 
1.2. Podsumowanie I semestru świetlicowego roku szkolnego 2017/2018 
1.3. Przygotowania do zajęć w okresie ferii zimowych. 
1.4. Przygotowania do balu karnawałowego dla wychowanków w placówce. 
1.5. Udział w koncercie kolędowym byłego wychowanka Placówki w kościele ewangelickim w Mikołowie. 
2. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
2.1. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w 

dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie zapewnienia schroniska wraz z wyżywieniem i 
zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych z terenu gminy Mikołów 

2.2. Rozstrzygnięcie konkursu na realizacje Programu Aktywności Lokalnej na 2018 rok. 
2.3. Planuje się podjęcie Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania. 

2.4. Przygotowania do realizacji projektu pt. „Postaw na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Priorytet: IX. Włączenie społeczne, 
Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych – ZIT dla osób niesamodzielnych , niepełnosprawnych, opiekunów 
faktycznych. 

2.5. Podpisanie umowy na realizację usług opiekuńczych na ternie gminy Mikołów w okresie od lutego 2018 
do grudnia 2019 

3. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
3.1. Rozpoczęto  procedurę  zmian  decyzji  dotyczących  świadczeń  pielęgnacyjnych  –  zmiana  kwoty 

świadczeń od 01.01.2018r.-zgodnie z Obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 

1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo Specjalistycznej: 
1.1 Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną”. 

Wyróżnienie jednej z podopiecznych placówki w kategorii wiekowej 14 - 16 lat. 
2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych 

miesiąca są kontynuowane. 


