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Szanowni Mieszkańcy,
Ostanie dni upłynęły na obchodach dwóch bardzo ważnych rocznic. Jedna to 20 lat
istnienia powiatu mikołowskiego, druga to ćwierć wieku współpracy z niemieckim regionem Neuss.
Z tych okazji we wszystkich miastach naszego powiatu odbywały się koncerty, zawody sportowe,
konferencje. Z tej okazji chciałbym złożyć życzenia zarządowi powiatu, powiatowym radnym i
pracownikom starostwa.
Pierwsze dni września to także uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II Wojny
Światowej oraz 100 leciem Powstań Śląskich. W związku z tym miejskie służby uporządkowały i
przygotowywały miejsca pamięci narodowej na terenie naszego miasta.
W Mikołowie zakończył się w ostatnich tygodniach ważny etap piątej edycji Budżetu
Obywatelskiego - weryfikacja wniosków. Po rzetelnej ocenie pomysłów mieszkańców do kolejnego
etapu zostało zakwalifikowanych 30 wniosków. Spośród nich w głosowaniu w październiku
mieszkańcy wybiorą zwycięzców. Gorąco zachęcam do udziału.
Warto wspomnieć o znacznym dofinansowaniu jakie pozyskaliśmy w ostatnich tygodniach
na łączną kwotę prawie 3 milionów 260 tysięcy złotych. 10 września otrzymaliśmy informacje o
przyznaniu dofinansowania dla projektu: „System transportu niskoemisyjnego – przebudowa węzła
ulic Prusa-Miarki w kierunku Rybnicka, Wyzwolenia w Mikołowie” (kwota dofinansowania 2 711
714,50 zł) oraz „Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga w Mikołowie etap I”
(kwota dofinansowania 547 335,00 zł) w ramach rządowego Funduszu dróg Samorządowych
2019.
Już od najbliższego czwartku Mikołów opanują seniorzy, ponieważ przez trzy dni (19-21
września) w Mikołowie odbywać się V Mikołowskie Dni Seniora. W programie cała masa atrakcji:
warsztaty, spotkania z lekarzami, spotkanie z reżyserem Wojciechem Sarnowiczem, pokaz
filmowy, dostępne będą stanowiska konsultantów medycznych i wiele innych. Ponadto
zainteresowani będą mogli zwiedzić Komendę Powiatowej Policji w Mikołowie, a w sobotę (21.09)
odbędzie się SENIORIADA czyli Dzień Seniora na sportowo. Wiem, że jak co roku seniorzy
dopiszą, a mikołowski rynek i miejskie jednostki szczelnie wypełnią się wcześnie urodzonymi
mieszkańcami naszego miasta. Do zobaczenia!
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. 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;
1.4. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków;
1.5. wypłata przyznanych świadczeń.
2. W Placówce Wsparcia Dziennego:
2.1. Podsumowanie czasu wakacji i półkolonii w placówce;
2.2. Rozpoczęcie nowego roku świetlicowego 2019/2020;
2.3. Reorganizacja pracy placówki;
2.4. Uczestnictwo kierownika w Łańcuchu Czystych Serc organizowanym przez Klub Młodzieżowy
i Stowarzyszenie „Powrót”;
2.5. Uczestnictwo kierownika w Dniu Otwartym w Dziennym Domu Opieki w Mikołowie.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Mikołowskich Szkół i Przedszkoli dotyczące
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