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Słowo wstępne
Szanowni Mieszkańcy Mikołowa,
Przedstawiam Państwu "Raport o stanie Mikołowa za rok 2019", który jest podsumowaniem działań
burmistrza i samorządu w 2019 roku. Skupiłem się na tych działaniach, które mają największy wpływ
na jakość życia w Mikołowie, która niewątpliwie wyróżnia Mikołów spośród miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To właśnie Mikołów jest często wybierany jako cel przeprowadzek mieszkańców Metropolii, co przekłada się na stale rosnącą liczbę osób zamieszkujących nasze miasto.
Jakość życia nie sposób opisać jednym słowem, bo na tę wielowymiarową wartość składają się
zarówno czynniki materialne (dobre warunki do mieszkania, pracy i nauki), ale także niematerialne
(edukacja, zieleń i stan środowiska, bezpieczeństwo). O wszystkich tych aspektach, ich stanie i konkretnych działaniach podejmowanych przez mikołowski samorząd w tych obszarach przeczytacie
Państwo na stronach niniejszego raportu.
Duża część tego opracowania dotyczy finansów miejskich, gdyż to właśnie stabilny budżet i dobra
sytuacja finansowa pozawala nam na realizowanie wielu inwestycji i programów dla mieszkańców.
W 2019 roku dochody miasta wyniosły 257 129 163,21 złotych. Najważniejsze źródła dochodów
miasta to dochody własne (62,47%), subwencje, dotacje celowe oraz środki zewnętrzne zarówno
z budżetu Unii Europejskiej jak i Metropolii, województwa i państwa.
Dzięki stabilnym dochodom i z rozwagą planowanym wydatkom w 2019 roku mieliśmy wystarczające środki na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej niezbędnej do codziennego funkcjonowania miasta, ważne dla mieszkańców inwestycje i remonty oraz realizację projektów wybranych przez mikołowian w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
W 2018 roku rozpoczęliśmy kończący się właśnie proces rewitalizacji kamienic na mikołowskiej
Starówce (ul. Jana Pawła II 2, 4, 6 i św. Wojciecha 14), poszerzyliśmy bazę sportową o boisko wielofunkcyjne przy ul. Zielonej, rozbudowaliśmy budynek klubowy Orła Mokre, zrealizowaliśmy długo
oczekiwane inwestycje drogowe (m.in. ul. Południowa, Szkolna, Kosów, Zawilców, Polna-Strażacka).
Rok 2018 to rok, w którym rozpoczęła się największa od lat inwestycja realizowana przez Urząd
Miasta, czyli Budowa Centrum Przesiadkowego i nowego układu drogowego w centrum. Ta warta
kilkadziesiąt milionów złotych inwestycja będzie realizowana do 2022 roku. W 2019 roku zakończona została budowa parkingu i drogi łączącej ulicę Kolejową z ulicą Krawczyka i ulicą Waryńskiego.
Jednym z priorytetów tej kadencji są działania ekologiczne – zarówno duże inwestycje (jak termomodernizacje), ale także działania edukacyjne i akcje społeczne mające na celu uświadomienie, że
dbanie o zieleń i środowisko w naszym mieście jest najważniejszym obowiązkiem nas wszystkich.
Zachęcam do lektury Raportu, który nie tylko jest cennym źródłem informacji na temat działań podejmowanych przez mikołowski samorząd, ale liczę, że stanie się także punktem wyjścia do szerszej dyskusji na temat rozwoju naszego miasta. Niezmiennie istotna dla mnie jest transparentność
funkcjonowania władz miasta, dlatego już od początku poprzedniej kadencji wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta przedstawiają co miesiąc najważniejsze decyzje, zadania i ich realizację.
Każdy kto zechciałby zapoznać się bardziej szczegółowo z działalnością mikołowskiego samorządu
zapraszam do Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Kierownictwo Urzędu Miasta » Burmistrz
Mikołowa » Informator Miesięczny), gdzie co miesiąc przedstawiamy szczegółowe zestawienie najważniejszych inicjatyw komórek Urzędu Miasta i jego jednostek.
Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom, Radnym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom
i pracownikom samorządowym za wspólny trud i codzienną pracę na rzecz naszego Mikołowa –
Ogrodu Życia.

Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
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01. MIKOŁÓW - PROFIL MIASTA

1.
Mikołów - profil miasta
Gmina Mikołów zlokalizowana jest w centralnej części województwa śląskiego,
w powiecie mikołowskim, w południowej
części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w dolinie rzeki Jamny. Pod względem
administracyjnym dzieli się na: Mikołów
(miasto); sołectwa: Borowa Wieś, Bujaków,
Mokre, Paniowy i Śmiłowice. W jego skład
wchodzi też dzielnica Kamionka. Nazwy niektórych części miasta mają charakter zwyczajowy. Całkowita powierzchnia Mikołowa
to 79,21 km². Gmina położona jest w obszarze Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Mikołów
jest siedzibą powiatu mikołowskiego (pow.
231,5 km²), który tworzą: Mikołów, Łaziska
Górne, Orzesze, Ornontowice i Wyry. Miasto
graniczy z Katowicami, Tychami, Łaziskami
Górnymi, Orzeszem, Ornontowicami, Gierałtowicami, Wyrami oraz Rudą Śląską.

Borowa Wieś

Od maja 2017 roku Mikołów jest członkiem
Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
Mikołów jest prężnym ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego, a jego niezaprzeczalnym atutem jest duży obszar terenów zielonych.
Miasto przecinają drogi krajowe nr 81 (Katowice-Skoczów-Cieszyn) oraz nr 44 (Gliwice-Oświęcim-Kraków). Węzeł autostrad A1
i A4 leży stąd w odległości ok. 20 km. Najbliższymi lotniskami są Katowice-Pyrzowice
(ok. 46 km) i Kraków-Balice (ok. 77 km).
Mocną stroną Mikołowa jest położenie
i kameralny charakter miasta. Mikołów jest
atrakcyjnym miejscem do życia i jest często wybierany jako kierunek przeprowadzek
mieszkańców nie tylko Metropolii. Niewielka

Śmiłowice

Paniowy

Kamionka

Bujaków

Mokre
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odległość i dobre skomunikowanie z Katowicami, Tychami i Rudą Śląską sprawiają, że
liczba mieszkańców od lat systematycznie
się zwiększa.
Obszar Mikołowa charakteryzuje się urozmaiconym ukształtowaniem powierzchni
z przewagą terenów wzniesionych. Najwyżej położonym punktem miasta jest północne zbocze Góry Świętego Wawrzyńca
o wysokości 345,9 m n.p.m., natomiast najniżej położone jest ujście rzeki Promny do
Kłodnicy znajdujące się na wysokości 222,2
m n.p.m. Pierwsze historyczne wzmianki
o istnieniu miejscowości Mikołów pojawiły
się w pierwszej połowie XIII wieku. Mikołów
pełnił wtedy funkcje grodu i siedziby kasztelanii. W 1547 roku Mikołów formalnie stał
się miastem.
W Mikołowie od 2003 roku działa Śląski
Ogród Botaniczny. Podstawę dla utworzenia
Ogrodu stanowiła inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w 1996 roku, z której
wyniknęło, że w Mokrem, sołectwie Mikołowa, zachowały się unikatowe elementy
środowiska naturalnego. Na obszarze ok. 5
km2 przetrwało rzadko spotykane bogactwo
siedlisk przyrodniczych: cenne drzewostany
leśne Fiołkowej Góry i doliny dwóch potoków: Promny i Jasienicy; tereny podmokłe
i pola uprawne z rzadkimi dziś zadrzewieniami śródpolnymi – czyżniami; wyrobiska
wapienne, wąwozy i wzgórza; setki gatunków roślin i zwierząt, także rzadkich i chronionych. Obecnie Śląski Ogród Botaniczny
zajmuje powierzchnię 15 ha, na których
znajduje się 14 kolekcji, poprowadzono
3 km ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych.
Ważnym rekreacyjnym terenem zielonym
w Mikołowie są Planty. Park usytuowany
jest między ulicą Konstytucji 3 Maja, a potokiem Aleksander. Północna część parku,
nazywana Małymi Plantami, zlokalizowana
jest niemal w centrum miasta, co stanowi
atrakcyjny element przestrzeni. Małe i Duże
Planty oddziela ulica Górnicza. Od wielu lat
władze miasta współpracują z lokalną społecznością w celu stałej poprawy jakości
terenu Plant. W roku 2001 Planty zostały
wpisane do rejestru zabytków województwa
śląskiego.
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Komfort zamieszkania i walory przyrodnicze stały się podstawą do stworzenia logo
i hasła promocyjnego Mikołowa. Od 2015 r.
Mikołów posługuje się nowym logo marketingowym i hasłem „Ogród Życia”. Logo ma
kształt tarczy zwieńczonej blankami, które
nawiązują do architektury miejskiego ratusza. Z kolei centralna część logo wygląda
jak kielich tulipana z jego płatkami. Symbolika i kolorystyka logotypu odnoszą się do
Śląskiego Ogrodu Botanicznego i malowniczego krajobrazu gminy.

W 2019 roku Mikołów zamieszkiwało ogółem 39 431 mieszkańców. W tym 18 818
mężczyzn i 20 613 kobiet. Mikołowski Urząd
Stanu Cywilnego w 2019 roku odnotował:
– 806 urodzeń ogółem, z czego 49%
stanowią dziewczynki, 51% - chłopcy; 24% stanowią urodzenia ze
związków pozamałżeńskich, 76% z małżeństw,
– 662 zgony ogółem, z czego 53% stanowią zgony mężczyzn, 47% - kobiet,
– 234 zawarte związki małżeńskie (125
śluby cywilne, 109 śluby konkordatowe),
– 103 zarejestrowane rozwody oraz dwie
separacje.

39 431

mieszkańców

52%

20 613 kobiet

48%

18 818 mężczyzn
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02. ZARZĄDZANIE MIASTEM

2.
Zarządzanie miastem
Kierownictwo Urzędu Miasta
I Zastępca Burmistrza Mikołowa:
Mateusz Handel

Burmistrz Mikołowa:
Stanisław Piechula

II Zastępca Burmistrza Mikołowa:
Iwona Spychała-Długosz
Sekretarz Miasta:
Jakub Jarząbek
Skarbnik Miasta:
Danuta Jasińska-Gdaniec
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Rada Miejska Mikołowa
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Mikołowa:
Katarzyna Syryjczyk Słomska
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Mikołowa:
Remigiusz Kuś
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Mikołowa:
Michał Rupik
– Radny Mateusz Bies (Przewodniczący
Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji)
– Radna Martyna Centkowska-Strzelczyk
(Przewodnicząca Komisji Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji)
– Radna Ewa Chmielorz
– Radna Anna Chrapek-Budacz
– Radny Sylwester Czarnota
– Radna Aneta Esnekier (Przewodnicząca
Komisji Nr 1 ds. Samorządu)
– Radna Agnieszka Fiola (Przewodnicząca Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska)
– Radna Katarzyna Głośna (Przewodnicząca Komisji Nr 2 ds. Budżetu)
– Radna Stanisława Hajduk-Bies
– Radny Krzysztof Jakubiec
– Radna Ewelina Kukla (Przewodnicząca
Komisji Nr 6 ds. Społecznych)
– Radna Grażyna Ostafin
– Radny Jan Przewoźnik
– Radny Łukasz Ryguła (Przewodniczący
Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej)
– Radny Andrzej Sukiennik (Przewodniczący Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych)
– Radny Jarosław Sworzeń (Przewodniczący Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta)
– Radny Adam Zawiszowski
– Radny Krzysztof Żur (Przewodniczący
Komisji Nr 8 Rewizyjnej)
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W 2019 roku Rada Miejska Mikołowa obradowała na 15 sesjach i podjęła 154 uchwały. Wśród podjętych uchwał większość
dotyczyła finansów Mikołowa oraz spraw
z zakresu gospodarowania mieniem gminnym, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, oświaty oraz ochrony środowiska.
Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów,
natomiast uchwały będące aktami prawa
miejscowego dostępne są również w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie
gminnym Burmistrz Mikołowa jest organem
wykonawczym gminy i odpowiada za realizację uchwał podjętych przez Radę Miejską
Mikołowa.
Na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym, Burmistrz Mikołowa każdorazowo, w ciągu 7 dniu od
podjęcia, przekazuje uchwały odpowiednio do organów nadzoru Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydział Nadzoru Prawnego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wszczął
siedem postępowań nadzorczych, w wyniku których w przypadku dwóch uchwał
stwierdzono nieważność w części, natomiast trzy uchwały zostały unieważnione
w całości. Regionalna Izba Obrachunkowa
wszczęła cztery postępowania nadzorcze,
w wyniku których w przypadku jednej uchwały stwierdzono nieważność w części, a jedną
unieważniono w całości.
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską Mikołowa w 2019 roku zostały przez
Burmistrza Mikołowa wykonane lub są
w trakcie realizacji z zachowaniem procedur
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Szczegółowy wykaz podjętych uchwał zawiera tabela znajdująca się na końcu raportu.
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Jednostki Pomocnicze
Na terenie gminy Mikołów funkcjonują jednostki pomocnicze w postaci sołectw na
terenach wiejskich i dzielnic na terenach
miejskich. Jednostki pomocnicze działają
w oparciu o statuty nadane im przez Radę
Miejską, określające organizację i zakres ich
działania. Za zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań statutowych
dzielnic i sołectw, odpowiedzialny jest Burmistrz Mikołowa. Sołectwa i dzielnice prowadzą gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy i samodzielnie gospodarują
środkami wydzielonymi do ich dyspozycji,
przeznaczając je na realizację zadań własnych. Jednostki pomocnicze zachowują
prawo do zarządzania i korzystania oraz
czerpania dochodów z dotychczas posiadanego mienia komunalnego.
W ramach granic administracyjnych Mikołowa funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych
– 5 sołectw (Bujaków, Borowa Wieś, Mokre,
Paniowy i Śmiłowice) oraz jedna dzielnica
(Kamionka). W lutym i marcu 2019 roku
w sołectwach zostały przeprowadzone wybory sołtysa oraz członków rad sołeckich na
kadencję 2019 – 2023. W czerwcu wybrano
członków rady dzielnicy oraz jej zarząd.

Borowa Wieś
Sołtysem Sołectwa Borowa Wieś na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Kazimierz Pruszydło. Do Rady Sołeckiej Borowej
Wsi wybrane zostały następujące osoby:
– Tomasz Berliński
– Antoni Brożek
– Bogumił Dyga
– Grzegorz Matula
– Paweł Mrózek
– Tomasz Nieroba
– Janusz Sordyl
– Andrzej Sukiennik
– Marek Wieczorke

Bujaków
Sołtysem Sołectwa Bujaków na kadencję
2019-2024 został wybrany Pan Andrzej Sobota. Do Rady Sołeckiej Bujakowa wybrane
zostały następujące osoby:
– Krzysztof Bojdoł

–
–
–
–
–
–
–
–
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Agnieszka Fiola
Małgorzata Francug
Łukasz Magdziorz
Mateusz Marek
Józef Papkała
Dorota Rożek
Andrzej Sosna
Beata Sosna

Mokre
Sołtysem Sołectwa Mokre na kadencję
2019-2024 został wybrany Pan Sławomir
Fudala. Do Rady Sołeckiej Mokrego wybrane
zostały następujące osoby:
– Ewa Chmielorz
– Roman Hanus
– Iwona Karamuz
– Jarosław Konowski
– Mateusz Kurpanik
– Jarosław Majewski
– Artur Mura
– Tadeusz Skoworodko
– Michał Szwerthalter

Paniowy
Sołtysem Sołectwa Paniowy na kadencję
2019-2024 został wybrany Pan Jan Gaura.
Do Rady Sołeckiej Paniowy wybrane zostały
następujące osoby:
– Michał Kurpas
– Bernard Pyka
– Adrian Garcorz
– Bernard Mryka
– Bożena Mrozek
– Jolanta Szlauer
– Tadeusz Jagła
– Paweł Gurst
– Marcin Kurpas

Śmiłowice
Sołtysem Sołectwa Śmiłowice na kadencję
2019-2024 został wybrany Pan Józef Świerczyna. Do Rady Sołeckiej Śmiłowic zostały
wybrane następujące osoby:
– Mariusz Babiec
– Stefan Gierlotka
– Alina Kalisz-Dunia
– Bogdan Kolarczyk
– Roman Kołodziej
– Krystyna Kołodziejczyk
– Dorota Majowska
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– Mirosław Orzechowski
– Mieczysław Pełka

Kamionka
Przewodniczącą Rady Dzielnicy Kamionka
na kadencję 2019-2024 została wybrana
Pani Dorota Pytel, Wiceprzewodniczącym
Rady Dzielnicy Kamionka - Pan Michał Dutkiewicz, Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Kamionka - Pan Andrzej Kamiński,
Wiceprzewodniczącym Zarządu Dzielnicy
Kamionka - Pan Krzysztof Janecki, a Członkiem Zarządu Dzielnicy Kamionka - Pani
Barbara Krzyżowska.
Do Rady Dzielnicy Kamionka zostały wybrane następujące osoby:
– Katarzyna Błaszczyk-Dróżdż
– Michał Dutkiewicz
– Jacek Hantulik
– Krzysztof Jakubiec
– Krzysztof Janecki
– Ewa Jarczyk
– Andrzej Kamiński
– Zbigniew Kozacki
– Barbara Krzyżowska
– Michał Mielczarek
– Iwona Mizera-Dutkiewicz
– Krzysztof Nowak
– Czesław Pająk
– Sylwester Plata
– Dorota Pytel
– Beata Ruta
– Joanna Smolarek
– Bogdan Strzoda
– Iwona Świerczek
– Dariusz Witkowicz
– Danuta Żyłka
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Młodzieżowa Rada
Miejska
Biuro Promocji uczestniczyło w tworzeniu
Młodzieżowej Rady Miejskiej, która została
powołana do życia pod koniec 2019 roku.
Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi
na potrzeby młodych osób mieszkających
w Mikołowie. Ma szerzyć ideę samorządności. Już od samego początku radni wykazali
się kreatywnością i pomysłowością. Zaproponowali szereg działań mających na celu
włączenie mieszkańców w działania samorządu terytorialnego oraz integrację środowisk lokalnych. Radni spotykają się na sesji
co kwartał, gdzie ustalają priorytety i dalsze
kroki postępowania.
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej:
– Jan Sojka (Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej)
– Beniamin Bożek (Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej)
– Julia Wójcik (Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej)
– Kinga Kapuścik (Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej)
– Mikołaj Skorupa
– Dominik Palka
– Weronika Kuster
– Mateusz Gwiżdż
– Kacper Jurowicz
– Wojciech Linca
– Paula Kawka
– Maciej Geratowski
– Alicja Muzyczuk
– Emilia Skiba
– Natalia Kukier
– Korneliusz Lis
– Wiktoria Zając
– Wojciech Gołba
– Paulina Wolnik
– Alicja Gonsior
– Kuba Dutkiewicz
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03. GOSPODARKA I FINANSE

3.
Gospodarka i finanse
Budżet miasta
Podstawą gospodarki finansowej Gminy
Mikołów w roku 2019 był budżet ustalony
Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołów na
Wyszczególnienie

rok 2019 wraz ze zmianami dokonywanymi
w trakcie roku w drodze Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Mikołowa w ramach posiadanych uprawnień.
Plan i wykonanie budżetu Gminy Mikołów
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 prezentuje poniższa tabela:
Plan 2019
(po zmianach)

Wykonanie za
2019

Realizacja
w%

Dochody ogółem

257 129 163,21

251 084 035,64

97,65

Dochody bieżące;

238 010 437,02

235 715 504,05

99,04

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych;

65 979 289,00

66 602 668,00

100,94

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych;

2 500 000,00

2 592 264,88

103,69

podatki i opłaty

60 701 788,68

59 690 879,05

98,33

z podatku od nieruchomości

37 234 895,22

37 463 261,48

100,61

z subwencji ogólnej

33 260 154,00

33 260 154,00

100,00

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

52 660 340,29

52 029 831,06

98,80

w tym dotacje

52 103 250,99

51 587 870,33

99,01

Dochody majątkowe, w tym;

19 118 726,19

15 368 531,59

80,38

2 504 200,00

3 093 889,97

123,55

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

16 475 026,19

11 917 512,62

72,34

w tym dotacje

15 478 841,34

9 387 888,77

60,65

Wydatki ogółem

265 056 710,63

248 451 853,51

93,74

Wydatki bieżące, w tym

231 457 543,72

223 169 268,92

96,42

wydatki na obsługę długu, w tym

1 512 471,47

1 450 639,80

95,91

odsetki

1 512 471,47

1 450 639,80

95,91

Wydatki majątkowe

33 599 166,91

25 282 584,59

75,25

Wynik budżetu

-7 927 547,42

2 632 182,13

X

Przychody budżetu

13 727 547,42

13 727 547,42

100,00

8 727 547,42

8 727 547,42

100,00

ze sprzedaży majątku

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;
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w tym na pokrycie deficytu budżetu;

7 927 547,42

2 632 182,13

33,20

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

Rozchody budżetu;

5 800 000,00

5 800 000,00

100,00

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

5 800 000,00

5 800 000,00

100,00

54 948 248,00

54 948 248,00

X

6 552 893,30

12 546 235,13

191,46

Kwota długu
Nadwyżka operacyjna
(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

89 948 059,11

88 279 563,30

98,15

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

16 934 721,11

16 252 105,18

95,97

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4
ustawy

42 918 342,71

34 152 167,22

79,57

bieżące

19 546 230,06

18 590 492,49

95,11

majątkowe

23 372 112,65

15 561 674,73

66,58

Dochody

Wydatki

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2019,
uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 257 129 163,21 zł, wykonanie
zaś planowanych dochodów zamknęło się
kwotą 251 084 035,64 zł, co stanowi 97,65%
rocznych dochodów planowanych.
W całej strukturze dochodów budżetowych
wyodrębnić możemy dochody własne, dotacje celowe oraz subwencję oświatową.

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 248 451 853,51 zł,
tj. 93,74 % założonego planu, w tym:

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:
– dochody własne 156 848 122,54 zł, które
stanowią 100,36% planowanych,
– dotacje celowe 60 975 759,10 zł, które
stanowią 90,22% planowanych,
– subwencja 33 260 154,00 zł, która stanowi 100% planowanej.
Udział wykonanych w 2019 roku dochodów
własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 62,47%, w tym:
– dochody własne bieżące:
150 867 479,72 zł,
– dochody własne majątkowe:
5 980 642,82 zł.
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X

1) wydatki bieżące: 223 169 268,92 zł,
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 88 279 563,30 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 67 017 195,78 zł,
– udzielone dotacje: 17 527 876,37 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:
46 957 271,94 zł,
– środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
1 936 721,73 zł,
– obsługa długu: 1 450 639,80 zł.
2) wydatki majątkowe: 25 282 584,59 zł,
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne:
24 545 955,71 zł,
w tym środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
7 539 046,77 zł,
– udzielone dotacje: 681 628,88 zł,
– wpłaty na fundusz wsparcia:
55 000,00 zł.

Raport o stanie Mikołowa
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Wynik budżetu

Dochody i wydatki
w 2019 r.

Wynik budżetu na koniec roku 2019, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniósł 2 632 182,13 zł i stanowi
nadwyżkę budżetu, przy planowanym deficycie budżetu na rok 2019 w wysokości „minus” 7 927 547,42 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2019 r.

251 084 035,64 zł
Dochody ogółem

248 451 853,51 zł
Wydatki ogółem

Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień
31 grudnia 2019 r. wynosi: 54 948 248,00 zł,
w tym:
–
–
–
–
–

kredyt PKO SA: 4 348 248,00 zł,
kredyt ING Bank Śląski: 5 000 000,00 zł,
kredyt MBS Mikołów: 20 600 000,00 zł,
obligacje PKO SA: 10 000 000,00 zł,
obligacje ING Bank Śląski:
10 000 000,00 zł,
– obligacje BPS: 5 000 000,00 zł.
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4.
Budżet Obywatelski
i Organizacje Pozarządowe
Realizacja budżetu
obywatelskiego
w 2019 r.
Budżet obywatelski 2019 był realizowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
nr XL/755/2018 z dnia 20.03.2018 r. oraz
Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr
1623/68/18 z dnia 28.03.2018 r. oraz Zarządzenia zmieniającego nr 1668/113/18
z dnia 24.05.2018 r.
W 2019 r. realizowane były projekty z IV
edycji budżetu obywatelskiego, które były
składane podczas naboru w 2018 r i zostały wyłonione w głosowaniu w 2018 r oraz 1
projekt z III edycji, którego realizacja została
przeniesiona na 2019 r.
Do budżetu obywatelskiego 2019 mieszkańcy zgłosili 50 projektów: 34 do puli lokalnej
oraz 16 do puli ogólnomiejskiej. Propozycje mieszkańców poddane były weryfikacji
formalnej i merytorycznej przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
Ostatecznie na liście projektów poddanych
pod głosowanie pojawiło się 40 projektów:
29 projektów lokalnych oraz 11 projektów
ogólnomiejskich. Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 20 projektów:
1 projekt ogólnomiejski oraz 17 projektów
lokalnych (wyniki głosowania przedstawia
plakat na kolejnej stronie). Ponadto do puli
projektów zwycięskich doszły jeszcze 2 projekty lokalne – jako „bonus” za frekwencję
w okręgu Borowa Wieś.
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Szczegóły projektów zrealizowanych
w 2019 roku:
M/6/2018
CIECHOCINEK W MIKOŁOWIE - tężnia solankowa w centrum Mikołowa
Realizację projektu ze względów na ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz problemy z wyłonieniem wykonawcy przesunięto na rok 2020.
L1/1/2018
Odlotowa Zabawa "Nad Jamną" Budowa
placu zabaw
Projekt dotyczył rozbudowy istniejącego
placu zabaw przy ul. Waryńskiego. Plac zabaw doposażono w duży zestaw zabawowy,
huśtawki, karuzelę i stół do ping ponga. Inwestycję wykonała firma MAGIC GARDEN
Sp. z o.o., całkowity koszt to 48 400,50 zł.
L1/2/2018
Tworzymy przestrzenie rozwoju
Projekt obejmował 2 części:
1. Jordan Basket Plus – kurs koszykówki
dla dzieci – m.in. 6-tygodniowe kursy koszykówki dziecięcej w kategoriach wiekowych
6-7, 8-10 lat, mecze, turniej, spotkania dla rodziców. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
2. remont toalet w Centrum Muzycznym
Krawczyka XXI.
Projekt realizowany był przez Zakład Gospodarki Lokalowej.

Raport o stanie Mikołowa
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L2/1/2018
Śmietnik też chce mieć porządek

L7/1/2018
Strefa relaksu na ul. Klonowej

Projekt dotyczył wybudowania nowego dużego śmietnika na os. A. Mickiewicza między blokami 22 i 24. Projekt był realizowany
przez Zakład Gospodarki Lokalowej.

Projekt zakładał uzupełnienie placu zabaw
przy ul. Klonowej o towarzyszącą infrastrukturę. Zaplanowano ustawienie leżaków terenowych, koszy na śmieci i pergoli obrośniętej roślinnością. Inwestycję wykonała firma
JOKO Jolanta Kozłowska. Koszt wyniósł
49 200,00 zł.

L3/1/2018
Parking i chodnik przy ulicy Dolnej
W ramach projektu utworzono miejsca parkingowe oraz chodnik przy ulicy Dolnej.
Inwestycję wykonał Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „MAX-BUD 1” Tomasz
Warchała, koszt inwestycji to 31 857 zł.
L4/1/2018
Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy stresy przegonimy i razem z dziećmi się
bawimy!
Projekt obejmował organizację zajęć fitness
na świeżym powietrzu na działce rekreacyjnej na Nowym Świecie oraz utwardzenie terenu pod siłownią i montaż zestawu zabawowego dla dzieci.
Zajęcia ruchowe były realizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie w okresie od maja do października
2019 r. Część inwestycyjną wykonała firma
DELTA-CERT Sp. z o.o. za kwotę 33 210 zł.
L4/2/2018
Plac zabaw przy blokach Stara Droga 2A –
2D
Projekt obejmował doposażenie placu zabaw przy ul. Stara Droga 2a-2d o nowe
urządzenia zabawowe: system forteca,
huśtawka ważka, bujak, kolejkę z wagonem
i kółko-krzyżyk. Inwestycję wykonała firma
MAGIC GARDEN Sp. z o.o., całkowity koszt
to 29 999,70 zł.
L6/1/2018
Osiedlowy Plac Sportowy
W ramach projektu dokonano modernizacji
istniejących boisk do piłki nożnej, siatkówki
plażowej i koszykówki oraz wykonanie placu
gier indywidualnych na Os. Kochanowskiego. Inwestycję wykonała firma ADA-LIGHT
Sp. z o.o. , a jej koszt wyniósł 91 155,61 zł.

16

L8/1/2018
Rekreacja na Recie – rozbudowa siłowni,
palenisko na ognisko, stoły do szachów i tenisa stołowego
W ramach projektu rozbudowano siłownię
przy ul. Konopnickiej na Recie o dodatkowe urządzenia, w tym urządzenia dla dzieci.
Ustawiono także 4 stoły do gier towarzyskich (szachy/chińczyk, tenis stołowy). Inwestycję wykonała firma DECOR-PLAY Dariusz Zając za kwotę 45 016,95 zł.
L9/1/2018
Dostawa i montaż elementów zabawowych
dla placu zabaw Dziecięcy raj przy Burzy
W ramach projektu utworzono plac zabaw na
terenie rekreacyjno-sportowym w Borowej
Wsi w pobliżu altany. Powstało 7 urządzeń:
m.in równoważnia linowa, piaskownica, chata małolata oraz huśtawki. Inwestycję wykonała firma Muller Jelcz Laskowice Sp. z o.o
za kwotę 53 979,78 zł.
L9/2/2018
Śląskie Centrum Sportów Terenowych
Etap I Strzelnica łucznicza
W ramach projektu wybudowano strzelnicę
łuczniczą na terenie rekreacyjnym w Borowej Wsi. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
L9/3/2018
Dzieci-dzieciom – integracja od najmłodszych lat
W ramach projektu zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Borowej Wsi.
Inwestycję wykonała firma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek Kazimierz
Doleciński za kwotę 53 628 zł.
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L10/1/2018
Aktywni w nauce i zabawie
W ramach projektu zakupiono 2 tablice interaktywne oraz sprzęt nagłaśniający dla
Szkoły Podstawowej nr 8 w Paniowach oraz
na potrzeby lokalnej społeczności sołectwa.
L10/3/2018
Poprawienie skuteczności działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach zrzeszonej w Krajowym Systemie
Ratowniczo- Gaśniczym w zakresie ratownictwa technicznego
W ramach projektu dokonano zakupu nożyc
hydraulicznych – sprzętu niezbędnego do
akcji ratowniczych.
L11/1/2018
Zestaw ratownictwa technicznego Weber
dla OSP Mokre
W ramach projektu zakupiono ratowniczy
sprzęt hydrauliczny.
L12/1/2018
Przebudowa placu zabaw ul. Gliwicka 102
W ramach projektu dokonano przebudowy
placu zabaw ul. Gliwicka 102 w Śmiłowicach. Na placu zabaw powstał nowy zestaw
zabawowy, bujak, ławka i ogrodzenie. Inwestycję wykonała firma MAGIC GARDEN Sp.
z o.o. za kwotę 39 729 zł.
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L13/2/2018
Kostka brukowa pod Wiatą Biesiadną
Projekt ten został połączony ze zwycięskim
projektem z III edycji dotyczącym wykonania wiaty biesiadnej na Kamionce. Zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty biesiadnej
wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy
ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce" zrealizowała firma Piotr Junka PROGRESS za
kwotę 77 930 zł.
L13/3/2018
Zacienienie placu zabaw ul. Kościuszki
W ramach projektu dokonano zakupu i montażu siatek zacieniających częściowo plac
zabaw przy ul. Katowickiej na Kamionce,
Inwestycję wykonała firma JOKO Jolanta
Kozłowska za kwotę 20 910 zł.
L14/1/2018
Wspólna sprawa – Bujakowski klub piłkarski oraz Ochotnicza Straż Pożarna
Projekt dotyczył wsparcia potrzeb lokalnej
społeczności sołectwa Bujaków. Zaplanowano zakup kosiarki-traktorka oraz kurtek
przeciwdeszczowych na potrzeby klubu
sportowego LKS 45 Bujaków oraz zakup
wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bujaków.
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Organizacje pozarządowe
w Mikołowie

– udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym.

Zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym dokumentem regulującym współpracę
organizacji pozarządowych z Gmina Mikołów w 2019 r. była Uchwała nr III/30/2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Mikołów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Wszystkie działania prowadzane w zakresie współpracy między Urzędem Miasta
Mikołów a Organizacjami Pozarządowymi
są oparte o zasady modelowej współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych, rekomendowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pula środków finansowych przeznaczona
z budżetu Gminy na wykonanie zadań publicznych do rozdysponowania w konkursach planowana była na poziomie
500 000,00 zł (powyższa kwota dotyczyła
środków planowanych - ostateczną wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu określiła uchwała budżetowa na
2019 r.). Gmina Mikołów prowadzi zarówno
pozafinansowe jak i finansowe formy współpracy z podmiotami III sektora.

Centrum

Do innych form pozafinansowej współpracy
należało zorganizowanie 3 wydarzeń mających na celu podkreślenie działań organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym,
w tym:
– Dnia Aktywności Społecznej
– Dnia Seniora
– Dnia Wolontariusza
Do finansowych form współpracy zaliczyć
należy:
– ogłaszanie otwartych konkursów ofert
obszarach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwo i ochrony
ludności; promocja i organizacja wolontariatu; działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym; ochrona i promocja zdrowia; turystyka i krajoznawstwo; ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; wzmocnienie
pomocy społecznej i działalności charytatywnej - Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
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5.
Planowanie Przestrzenne
i Systemy Informatyczne
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W 2019 r. Rada Miejska Mikołowa uchwaliła trzy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz jedną zmianę planu
miejscowego.
1. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek (uchwała
Nr V/56/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 5 lutego 2019 r. ze zmianą - uchwała
Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 2019 r.). Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 385 ha.
Celem sporządzenia tego dużego planu było
umożliwienie dalszego rozwoju zabudowy,
w szczególności mieszkaniowej, umożliwienie rozwoju dzielnicy poprzez uporządkowanie i uczytelnienie układu komunikacyjnego,
a także rozpatrzenie licznych wniosków właścicieli i użytkowników nieruchomości.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie
(uchwała Nr X/105/2019 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 18 czerwca 2019 r.). Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię
ok. 1,3 ha. Celem sporządzenia planu było
ustalenie przeznaczenia terenu pod usługi,
głównie pod usługi oświaty.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie (uchwała
Nr XIV/146/2019 z dnia 22 października
2019 r.). Obszar objęty planem obejmuje
powierzchnię ok 1 ha i jest to teren, gdzie
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zlokalizowany jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 wraz z terenem przyległym.
Celem sporządzenia planu było ustalenie
przeznaczenia terenu, które obecnie umożliwia realizację boiska sportowego na terenie
przyległym do szkoły, a w przyszłości pozwoli na rozbudowę szkoły.
Poza powyższymi planami, które w 2019 r.
zostały uchwalone, prowadzono prace nad
projektami "dużych" planów. Do końca 2019
r. znajdowały się one na różnych etapach
sporządzania:
1. obszar zawarty pomiędzy ul. Podleską,
ul. Beskidzką, torami PKP, Potokiem Jamna
i granicą miasta - dzielnica Kamionka (projekt wyłożono do publicznego wglądu),
2. obszar zawarty pomiędzy ul. Cieszyńską,
torami PKP, Potokiem Jamna, granicą miasta, ul. Jesionową i ul. Gliwicką, tzw. Reta,
Reta Śmiłowicka (projekt w trakcie opiniowania i uzgadniania),
3. obszar zawarty pomiędzy ul. Gliwicką,
ul. Łączną, ul. Cieszyńską, ul. Wojska Polskiego, tzw. Goj (projekt w trakcie opiniowania i uzgadniania),
4. obszar zawarty pomiędzy ul. Krakowską,
ul. Bielską, ul. Pszczyńską, i granicą miasta
tzw. Gronie (projekt w trakcie sporządzania).
W ramach "małych" planów w 2019 r. podjęto pięć uchwał o przystąpieniu do sporządzenia (w tym jedną o zmianę planu miejscowego), z których jeden w tym samym
roku uchwalono tj:
1. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
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nego obszarów położonych przy ul. Elsnera
- teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - teren nr
2, przy ul. Młyńskiej - teren nr 3 w Mikołowie
( uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 r.);
2. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie (uchwała
Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 kwietnia 2019 r. - uchwalono
uchwałą Nr XIV/146/2019 z dnia 22 października 2019 r.);
3. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie (uchwała Nr IX/84/2019
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja
2019 r.);
4. przystąpienie do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek (uchwała Nr
IX/85/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
21 maja 2019 r.),
5. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie (uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.).

Systemy Informatyczne
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez szybkiego, łatwego dostępu do informacji poprzez wykorzystanie nowych technologii.
Ważnym narzędziem do zarządzania miastem jest System Informacji o terenie GIS
w ramach którego prowadzonych jest ponad 60 ewidencji m.in. dotyczących planów
zagospodarowania terenu, sieci dróg, ulic
i numerów adresowych, zabytków, dotacji
w ramach ochrony środowiska. Publikowane są też ortofotomapy prezentujące zmiany w terenie na przestrzeni czasu.

System w miarę potrzeb jest rozbudowywany o nowe moduły i zasilany nowymi zbiorami danych:
– Moduł Ruch drogowy w Mikołowie – wyniki analiz i opracowanie danych multimodalnego modelu ruchu,
– Moduł „Nieruchomości na sprzedaż”
– Moduł Mapa Rowerowa
– Moduł Edukacja z publikacją podziału
obszaru Mikołowa na obwody szkolno-przedszkolne, dostępny w wewnętrznej
aplikacji urzędu
– harmonogram wywozu odpadów w roku
2019
– aktualizacja struktury własności gruntów
– publikacja mapy aglomeracji.
Informacje są publikowane w aplikacji wewnętrznej urzędu, natomiast wyselekcjonowana część danych jest udostępniona publicznie pod adresem gis.mikolow.eu.
Obserwujemy duże zainteresowanie aplikacją „Zgłoszenia publiczne”, która jest dostępna zarówno w wersji przeglądarkowej
pod adresem gis.mikolow.eu jak i w wersji
aplikacji mobilnej do pobrania w sklepach internetowych pod nazwą SIP Mikołów. Zgłoszenia zostały podzielone na kilka kategorii
takich jak bariery dla niepełnosprawnych,
oświetlenie, uszkodzenie oznakowania,
uszkodzenie nawierzchni dróg i chodników,
dewastacja zieleni, dzikie wysypiska, zagrożenia, uwagi do przestrzeni publicznej.
W 2019 zostało dokonanych 265 zgłoszeń
w tym: 183 - zrealizowano, 51- przyjęto, 12w toku, 19- odrzucono.
Wykorzystując posiadane w Urzędzie Miasta oprogramowanie, bez udziału zewnętrznych firm udało się opracować autorskie
aplikacje pozwalające na prezentację danych i zjawisk zachodzących na przestrzeni
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czasu na terenie naszej Gminy. Wszystkie
aplikacje zostały udostępnione na stronie
internetowej Mikołowa pod bezpośrednim
adresem https://mikolow.eu/o-mikolowie/
interaktywne-mapy/
– Rozwój zabudowy w gminie Mikołów w latach 1900-2018 – interaktywna mapa z osią
czasu
– Ludność w gminie Mikołów - zmiany rozmieszczenia ludności w Gminie Mikołów na
przestrzeni lat 1990 – 2018
– Rozmieszczenie ludności w Mikołowie –
interaktywna mapa wizualizująca rozmieszczenie ludności w 2019 roku wraz z analizą
struktury wieku i płci
– Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 – zaprezentowano jak głosowali mieszkańcy Mikołowa w wyborach do Sejmu i Senatu RP
wraz z frekwencją
– Budżet Obywatelski – Mikołów, zaprezentowano tam projekty z budżetu obywatelskiego jakie zostały wybrane do realizacji
w edycjach I-III wraz ze zdjęciami, opisami oraz ich konkretną lokalizacją. Projekty
z kolejnych edycji będą wizualizowane
w tym roku.
Wykorzystując dostępne nowe technologie
opracowano samodzielnie przez urząd aplikacje wspierające różne inicjatywy podejmowane przez Gminy:
– „Zasadź drzewo” - akcja pozwalająca
na wskazanie przez mieszkańców miejsc
gdzie ich zdaniem istnieje potrzeba nowych
nasadzeń zieleni w Mikołowie, stworzono
aplikację przeglądarkową, responsywną na
urządzenia mobilne, złożoną ze strony informacyjnej oraz mapy z możliwością zaznaczenia proponowanego miejsca nasadzenia
drzewa.
Osobna aplikacja została stworzona dla
urzędników by podczas weryfikacji zaproponowanych lokalizacji nasadzeń w terenie
mogli skorzystać z interaktywnej mapy z wizualizacją m. in. własności działek, uzbrojenia terenu i na miejscu wprowadzić do bazy
dane o zakwalifikowaniu nasadzeń do realizacji.
– Inwentaryzacja źródeł emisji ciepła - zgodnie z obowiązującymi przepisami inwentaryzację należy przeprowadzić na terenie
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każdej gminy, że względu na konieczność
wymiany starych pieców zgodnie z obowiązującym harmonogramem, przygotowana
aplikacja posiada wstępną bazę danych
utworzoną na podstawie przekazanych dotychczas dofinansowań do wymiany pieców,
korzysta z ewidencji adresowej, budynków,
ortofotomap oraz lokalizacji GPS, pozwala
na zinwentaryzowanie obiektu w miejscu
docelowym wprowadzając niezbędne dane
do bazy.
Dane te są przekazywane do Systemu GIS
pozwalając na prowadzenie wymaganej
ewidencji.
Opracowano również aplikację pozwalającą
na inwentaryzację w terenie różnych obiektów w mieście jak np. latarnie, drzewa, ławki,
słupki kierunkowe dla rowerzystów. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki wykorzystaniu GPS oraz możliwości edycji bazy
obiektów w terenie.
Do końca 2019 roku Urząd Miasta Mikołów
udostępniał ponad 50 usług elektronicznych
o różnym stopniu dostępności, są one publikowane na 3 platformach:
– ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
– SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
– eBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Gminy Mikołów.
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6.
Infrastruktura i inwestycje
Inwestycje zrealizowane w 2019 r.
1. Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów:
– Budynek przy ul. Jana Pawła II 2 - podpisano umowy z przedsiębiorcą Mirosławem
Kopańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ P.P.H.U. KOPAX Mirosław Kopański” z siedzibą w Mikołowie na
przebudowę i remont budynku wraz z zagospodarowaniem podwórka w ramach przebudowy zdegradowanego obszaru Centrum
Gminy Mikołów. Wartość zadania wyniosła
2 194 270,53 zł.
– Budynek przy ul. Jana Pawła II 6 – podpisano umowę z przedsiębiorcą Damianem
Kasprowskim będącym wspólnikiem spół-

24

ki „DAMBUD” s.c. z siedzibą w Mikołowie
na przebudowę i remont budynku wraz
z zagospodarowaniem podwórka w ramach
rewitalizacji społeczno - infrastrukturalnej
zdegradowanego obszaru centrum Gminy
Mikołów. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 715 309,50 zł.

2. Placówki szkolne i przedszkolne
– Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z adaptacją pomieszczeń na archiwum - podpisano
umowę z przedsiębiorcą Zbigniewem Piecha prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą „Zakład Instalacyjno - Remontowy ZBYSZKO Zbigniew Piecha” z siedzibą
w Mikołowie. Wartość zadania wyniosła
16 059,57 zł.
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– Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie - podpisano umowę
z przedsiębiorcą Mirosławem Kopańskim
prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „P.P.H.U. KOPAX Mirosław Kopański”
z siedzibą w Mikołowie. Wartość zadania
wyniosła 559 992,68 zł.
– Wymiana części ogrodzenia w Szkole
Podstawowej nr 5 w Mikołowie - podpisano
umowę z przedsiębiorcą Andrzejem Gaszem
prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „P.P.H.U. ALG Andrzej Gasz” z siedzibą w Gostyni. Wartość zadania wyniosła
19 850,00 zł.
– Adaptacja pomieszczeń na łazienki
w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie
przy ul. Krakowskiej 30 – podpisno umowę
z przedsiębiorcą Mirosławem Kopańskim
prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „ P.P.H.U. KOPAX Mirosław Kopański”
z siedzibą w Mikołowie. Wartość zadania
wyniosłą 200 000,000 zł.
– Modernizacja sali gimnastycznej w SP
12: podpisano umowę z przedsiębiorcą Zbigniewem Masłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe BUDOMAS
Zbigniew Masłowski”. Wartość zadania wyniosła 117 904,38 zł.
– Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Mikołowie – podpisano umowę
z przedsiębiorcą Krzysztofem Fabianem
prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „Zakład Usług Remontowo-Budowlanych FABEX”. Wartość zadania wyniosła
139 571,59 zł.
– Remont elewacji Przedszkola nr 1 w Mikołowie – podpisano umowę ze wspólnikami
Spółki Cywilnej Piotrem Laryszem i Dariuszem Czerneckim prowadzącymi wspólnie
działalność gospodarczą pod nazwą Zakład
Remontowo Budowlany „MAL-BUD” S.C.
z siedzibą w Radostowicach. Wartość zadania wyniosła 53 500,00 zł.
– Wymiana części ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie - podpisano umowę
z przedsiębiorcą Andrzejem Gaszem prowadzącym działalność gospodarczą pod
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nazwą „P.P.H.U. ALG Andrzej Gasz” z siedzibą w Gostyni. Wartość zadania wyniosła
76 059,36 zł.

3. Obiekty sportowe i rekreacyjne
– Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej
w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski) – podpisano umowę z przedsiębiorcą
Piotrem Junka prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „PROGRESS Piotr
Junka” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Wartość zadania wyniosła 77 930,00 zł.
– Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej – podpisano umowę
z „ADA – LIGHT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie. Wartość zadania wyniosła 1 306
497,85 zł.
– Modernizacja boiska i wykonanie placu
gier na os. Kochanowskiego w Mikołowie
w ramach projektu pn.: „Osiedlowy Plac
Sportowy” (Budżet Obywatelski) – podpisano umowę z „ADA – LIGHT” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gostyninie. Wartość zadania
wyniosła 91 155,61 zł.
– Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS
Orzeł Mokre - podpisano umowę z przedsiębiorcą Bronisławem Malikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Zakład Remontowo - Budowlany Bronisław
Malik” z siedzibą w Tychach. Wartość zadania wyniosła 581 767,00 zł.
– Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego
w Mikołowie ramach projektu pn.: „Odlotowa Zabawa Nad Jamną” (Budżet Obywatelski) – podpisano umowę z MAGIC GARDEN
Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości. Wartość zadania wyniosła 48 400,50 zł.
– Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod siłownią przy ul. Nowy
Świat i ul. Wodna w Mikołowie w ramach
projektu pn.: „Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy - stresy przegonimy i razem
z dziećmi się bawimy!” (Budżet Obywatelski) – podpisano umowę zł z DELTA CERT
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wartość
zadania wyniosła 33 210,00 zł.
– Rozbudowa placu zabaw przy blokach
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Stara Droga 2A-2D w Mikołowie (Budżet
Obywatelski) – podpisano umowę z MAGIC
GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości.
Wartość zadania wyniosła 29 999,70 zł.
– Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie
(Budżet Obywatelski) – podpisano umowę
z przedsiębiorcą Jolantą Kozłowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„JOKO Jolanta Kozłowska” z siedzibą w Oławie. Wartość zadania wyniosła 49 200,00 zł.
– Rozbudowa siłowni wraz ze strefą relaksu przy ul. M. Konopnickiej w Mikołowie
w ramach projektu pn.: Rekreacja na Recie”
(Budżet Obywatelski) – podpisano umowę
z przedsiębiorcą Dariuszem Zającem prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „DECOR PLAY Dariusz Zając” z siedzibą w Chorzowie. Wartość zadania wyniosła 45 016,95 zł.
– Budowa placu zabaw pn.: "Dziecięcy Raj
przy Burzy" przy ul. Piaskowej w Mikołowie
– Borowej Wsi (Budżet Obywatelski) – podpisano umowę z Müler Jelcz - Laskowice
Sp. z o.o. Wartość zadania wyniosła
53 979,78 zł.
– Budowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej
w Mikołowie – Borowej Wsi (Budżet Obywatelski) – podpisano umowę z przedsiębiorcą Kazimierzem Dolecińskim prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Zakład
Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”
Kazimierz Doleciński. Wartość zadania wyniosła 53 628,00 zł.
– Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie – Śmiłowicach (Budżet
Obywatelski) – podpisano umowę z MAGIC
GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości.
Wartość zadania wyniosła 39 729,00 zł.
– Budowa zacienienia placu zabaw przy
ul. Kościuszki w Mikołowie (Budżet Obywatelski) – podpisano umowę z przedsiębiorcą
Jolantą Kozłowska prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą „JOKO Jolanta Kozłowska” z siedzibą w Oławie. Wartość zadania wyniosła 20 910,00 zł.
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Inwestycje w trakcie realizacji
2019 – nadal
Przebudowa zdegradowanego obszaru
Centrum Gminy Mikołów
– Przebudowa zdegradowanego obszaru
Centrum Gminy Mikołów – Budynek przy
ul. Jana Pawła II 4 – podpisano umowę
z MERITUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na wykonanie przebudowy, remontu
i zmiany sposobu użytkowania budynku
mieszkalno-usługowego na Centrum Aktywizacji Społecznej. W roku 2019 na realizację danego zadania wydatkowano kwotę
1 288 520,14 zł. Trwa realizacja zadania.
– Przebudowa zdegradowanego obszaru
Centrum Gminy Mikołów – Budynek przy
Rynku 2 i ul. św. Wojciecha 14 – podpisano umowę z Wykonawcami, którzy złożyli
ofertę wspólną: Przedsiębiorstwem Budowlanym Mazur Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Jankowicach, Przedsiębiorcą Sławomirem Mazurem prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „Firma Budowlana
MAZUR Sławomir Mazur” z siedzibą w Jankowicach. Przedmiotem umowy jest przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum
Gminy Mikołów – budynki Rynek 2 i Wojciecha 14. W roku 2019 na realizację danego
zadania wydatkowano kwotę 183 490,61 zł.
Trwa realizacja zadania.

Inwestycje drogowe zrealizowane
w roku 2019
– Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej
w Mikołowie – podpisano umowę pomiędzy Gminą Mikołów i Spółką Polska Grupa
Górnicza S.A. działających wspólnie na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej
realizacji zadania inwestycyjnego, a wykonawcą Wojewódzkim Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach. Wartość zadania 1 448 970,22 zł. Na
podstawie umowy Gmina Mikołów wypłaciła Wykonawcy kwotę 727 445,40 zł.
– Przebudowa ul. Południowej Etap I –
podpisano umowy z firmą DROGOMAX Sp.
z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach na
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wykonanie danej inwestycji. Wartość zadania wyniosła 1 096 371,59 zł.
– Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową
nowego ogrodzenia – podpisano umowę
z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach.
Wartość zadania wyniosła 1 169 686,18 zł.
– Przebudowa ul. Kosów – podpisano
umowę z przedsiębiorcami Grzegorzem
Janikiem i Mirosławem Michoń wspólnikami spółki cywilnej „COMPLEX” z siedzibą w Orzeszu, Wartość zadania wyniosła
448 950,00 zł.
– Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej – podpisano umowę z przedsiębiorcą
Tomaszem Warchała prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy „MAX-BUD 1”
z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Wartość zadania wyniosła 31 857,00 zł.
– Przebudowa ul. Zielonej – podpisano
umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach na zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy ul. Zielonej w Mikołowie oraz
zlecono przedsiębiorcy Dawidowi Rakoczy
prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z siedzibą w Bielsku – Białej wykonanie pomiarów natężenia ruchu kołowego na
ul. Zielonej (przekrój pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Dzieńdziela i ul. Reta), wraz z podaniem struktury rodzajowej ruchu. Wartość
zadania wyniosła 660 018,90 zł.
– Budowa chodnika wraz z przejściem dla
pieszych i progami zwalniającymi na ul.
Dzieńdziela – podpisano umowę z przedsiębiorcami Grzegorzem Janikiem i Mirosławem Michoniem wspólnikami spółki cywilnej „COMPLEX” z siedzibą w Orzeszu na
zaprojektowanie i wykonanie chodnika wraz
z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela w Mikołowie. Wartość zadania wyniosła 86 100,00 zł.
– Budowa łączników drogowych ul. Polna –
Strażacka i ul. Strażacka – Malinowa – podpisano umowę z JKM Sp. z o.o. z siedzibą
w Mikołowie na budowę łączników drogo-
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wych ul. Polna – ul. Strażacka, ul. Strażacka
– ul. Malinowa. Wartość zadania wyniosła
897 700,00 zł.

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji 2019 – nadal
– System transportu niskoemisyjnego na
terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum
Przesiadkowego – poprawa infrastruktury
drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką
w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami
- w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa
węzła ul. Prusa – Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – podpisano umowę na
realizację części 1 z Wykonawcami zadania,
którzy złożyli ofertę wspólną, tj. z SILESIA
INVEST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach oraz NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzibą w Katowicach na kwotę 6
846 882,41 zł. W grudniu 2019 r. podpisano
również umowę na realizację części 2 zadania z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg
DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na kwotę 13 664 826,54 zł. Trwa
realizacja zadania.

Pozostałe inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej zrealizowane w 2019 r.
– Słoneczna Gmina – budowa instalacji
fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów – podpisano umowę z Joanną Sekuła prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą „JSB
Construction PPHU Jolanta Sekuła” z siedzibą w Banino. Wartość zadania wyniosła
3 860 763,46 zł.
– Budowa oświetlenia parkingu przy
ul. Krawczyka – podpisano umowę z Jakubem Rożek prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „MEGAWAT Biuro
Inżynieryjno Projektowe Jakub Rożek” z siedzibą w Lubaniu. Wartość zadania wyniosła
22 600,00 zł.
– Budowa oświetlenia przystanku „Bujaków
Osiedle” przy ul. Korfantego w Mikołowie
Bujakowie – podpisano umowę z PETRA
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ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim. Wartość zadania wyniosła
9 963,00 zł.
– Budowa oświetlenia ulicznego na
ul. Strzechy wraz z zasilaniem oświetlenia
przy ul. Bandurskiego oraz w rejonie ronda
na skrzyzowaniu ul. Młyńskiej i ul. Pszczyńskiej – podpisano umowę z ENERGOBUD
Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Wartość zadania wyniosła 324 720,00 zł.
– Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty Rynku –
podpisano umowę z przedsiębiorcą Januszem Jeziorskim prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „Firma Usługowo
Handlowa MATEO Janusz Jeziorski” z siedzibą w Orzeszu. Wartość zadania wyniosła
18 942,00 zł.
– Przebudowa szafy oświetlenia ulicznego
na ul. Konstytucji 3 Maja - podpisano umowę z przedsiębiorcą Januszem Jeziorskim
prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „Firma Usługowo Handlowa MATEO
Janusz Jeziorski” z siedzibą w Orzeszu.
Wartość zadania wyniosła 6 801,90 zł.
– Przebudowa zasilania oświetlenia świątecznego na drogach gminnych – podpisano
umowę z przedsiębiorcą Mirosławem Lazarek prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą „Elektro – Universal Mirosław
Lazarek” z siedzibą w Kobiórze. Wartość zadania wyniosła 9 963,00 zł.

Zadania z zakresu utrzymania infrastruktury w 2019 r.
– Remonty nawierzchni bitumicznych
dróg na terenie Gminy Mikołów – podpisano umowy z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z siedzibą
w Katowicach. Wartość zadania wyniosła
1 899 388,51 zł.
– Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy
Mikołów oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych projektów – podpisano
umowy z firmą FENIX Sp. z o.o. z siedzibą
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w Warszawie. Wartość zadania wyniosła
561 195,38 zł.
– Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr III/32/2018 z dnia 18.12.2018 r. z okresem obowiązywania dopłat od 01.01.2019
do 28.02.2019 r., Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa V/45/2019 z dnia 5.02.2019 r. z okresem obowiązywania dopłat od 01.03.2019
do 31.03.2020 r. na dopłaty do 1 m3 wody
doprowadzonej do gospodarstw domowych
oraz na dopłaty do 1 m3 odprowadzanych
ścieków wynikające z taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mikołów wydatkowano kwotę 7 112 343,59 zł.
– Zakup energii wraz z dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulicznego - wydatkowano
kwotę 1 224 797,03 zł.
– Eksploatacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano kwotę 705 883,18 zł.
– Okresowa kontrola roczna przeglądów
podstawowych obiektów mostowych – wydatkowano kwotę 3 198,00 zł.
– Aktualizacja projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów – wydatkowano kwotę 4 797,00 zł.
Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, na
terenie całej gminy prowadzone były prace
związane z bieżącym utrzymaniem dróg
gminnych. Wykonano szereg robót polegających na równaniu dróg, czyszczeniu rowów, wykonywania przepustów na drogach
gminnych itp. W minionym roku rozpoczęto wykonanie kilku projektów dotyczących
przebudowy dróg wraz z oświetleniem ulicznym, które Gmina chce sfinansować w najbliższych latach.
Rok 2019 zdecydowanie możemy określić
Rokiem Wielkich Inwestycji. Mimo różnych
trudności udało się zrealizować wiele dobrego dla mieszkańców naszej Gminy. Każda
z wykonanych inwestycji kosztowała wiele
pracy, zarówno pracowników Urzędu, radnych, sołtysów, wykonawców oraz instytucji
współpracujących.
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Inwestycje i remonty zrealizowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej w 2019 roku:
– Zakończono przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 5. W 2019
roku wydatkowano 1 249 468,86 zł. Koszt
całej inwestycji wyniósł 1 998 726,85 zł
z czego 899 030,86 zł dofinansował Bank
Gospodarstwa Krajowego.
– Rozpoczęto przebudowę mieszkań oraz
nadbudowę kondygnacji poddasza budynku
przy ul. Katowickiej 5. W 2019 roku wydatkowano 59 626,8 zł. Koszt całej inwestycji to
1 082 343,01 zł, z czego 481 526,28 zł zostanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego.
– Zakończono przebudowę wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stara Droga 2c i 2d.
W 2019 r. wydatkowano 654 843,84 zł. Koszt
całej inwestycji wyniósł 881 734,84 zł.
– Rozpoczęto przebudowę wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stara Droga 2a i 2b koszt
całej inwestycji wyniesie 923 025,24 zł.
W roku 2019 wydatkowano 140 912,44 zł.
Inwestycja zostanie dofinansowana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
– Zakończono utwardzenie powierzchni
gruntu na działce nr 898/84 przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122. W 2019 roku wydatkowano 115 000 zł.
– Wybudowano nową wiatę śmietnikową
wraz z oświetleniem na os. Mickiewicza.
Koszt inwestycji wyniósł 57 810 zł. Zadanie
zostało zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego.
– Wykonano remont toalet w Centrum Muzycznym przy ul. Krawczyka 21. Koszt remontu wyniósł 22 200 zł. Zadanie zrealizowano z Budżetu Obywatelskiego.
– Rozpoczęto budowę instalacji p.poż. na
terenie nieruchomości przy ul. Kolejowej 2.
Etap I – budowa zbiornika p.poż. kosztował
Gminę 2 952 zł.
– Wykonano projekt techniczny remontu kapitalnego budynku przy ul. Jana Pawła II 16
wraz z wyburzeniem komórek. Projekt kosztował 47 970 zł.
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– Wykonano projekt techniczny remontu kapitalnego budynku przy ul. Stawowej 2. Projekt kosztował 44 895 zł.
– Zaktualizowano projekt techniczny termomodernizacji kamienic mieszkalnych przy
ul. Górniczej 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 6.
Koszt aktualizacji wyniósł 17 589 zł.
– Wykonano projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Rymera 1a. Projekt kosztował 15 375 zł.
– Wykonano projekty termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Żwirki i Wigury 31a, b i Żwirki i Wigury
31c, d. Projekty kosztowały 33 948 zł.
– Wykonano projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Bandurskiego 8. Projekt kosztował 16
974 zł.
– W 2019 roku wyremontowano 29 pustostanów na łączną kwotę 1 152 092,57 zł.
– Wymieniono stolarkę okienną na okna pcv
z nawiewnikami powietrza zewnętrznego na
łączną kwotę 248 994,90 zł.
W 2019 roku wykonano termomodernizacje
kilkunastu budynków Wspólnot Mieszkaniowych, w których udział ma Gmina Mikołów.
Wspólnoty Mieszkaniowe finansowały inwestycje z kredytów udzielanych przez banki
PKO BP i Mikołowski Bank Spółdzielczy.
Kredyty dofinansowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 16%
kosztów kwalifikowanych:
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 3.
Koszt inwestycji wyniósł 663 128,36 zł
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 4.
Koszt inwestycji wyniósł 549 964,99 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Grunwaldzkim 1.
Koszt inwestycji wyniósł 529 198,26 zł.
– Zakończono termomodernizację budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na os. Grunwaldzkim 3. W 2019 roku wydatkowano
48 690,44 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 357 837,69 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Grunwaldzkim 6.
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Koszt inwestycji wyniósł 509 599,18 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Grunwaldzkim
12. Koszt inwestycji wyniósł 577 856,49 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Grunwaldzkim
13. Koszt inwestycji wyniósł 533 854,21 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Grunwaldzkim
14. Koszt inwestycji wyniósł 530 862,53 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Mickiewicza 5.
Koszt inwestycji wyniósł 194 684,85 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Mickiewicza 12.
Koszt inwestycji wyniósł 546 593,05 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Mickiewicza 16.
Koszt inwestycji wyniósł 387 435,28 zł.
– Termomodernizacjabudynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury
33. Koszt inwestycji wyniósł 589 329,28 zł.
– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury
39. Koszt inwestycji wyniósł 516 308,15 zł.
– Zakończono termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 46.
W 2019 roku wydatkowano 40 952,79 zł.
Koszt całej inwestycji wyniósł 525 159,90 zł.
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Komunikacja
Od stycznia 2019 roku organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie
gminy Mikołów jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Dzięki przystąpieniu
gminy Mikołów do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii mieszkańcy Mikołowa
mogą korzystać ze wspólnego biletu. Dzieci
i młodzież do 16. roku życia mieszkająca
na terenie miast należących do Metropolii
mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie.
Z uprawnienia można korzystać wyłącznie
na podstawie ulgi zakodowanej na karcie
ŚKUP. Zarząd Transportu Metropolitalnego
z ramienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii opracował projekty mające na celu
optymalizację siatki połączeń komunikacyjnych, które będą najistotniejszą zmianą
w funkcjonowaniu komunikacji w kolejnych
latach.
W roku 2019 wielkość pracy przewozowej
27 linii komunikacyjnych obsługujących teren gminy wyniosła 1 847 770 wozokilometrów. Na terenie gminy zlokalizowanych jest
156 przystanków autobusowych.
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7.
Dotacje unijne i dofinansowania z innych źródeł
W roku 2019 Gmina Mikołów aktywnie
uczestniczyła w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (chronologicznie):
W dniu 9 stycznia złożyliśmy wniosek do
konkursu na dofinansowanie wymiany
opraw oświetlenia ulicznego i parkowego
etap II. Projekt zakłada dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w wysokości 1 135 464,00zł. Koszt całkowity projektu wynosi: 1 335 840,00 zł.
W dniu 11 stycznia złożyliśmy wnioski do
konkursu na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych (Mickiewicza 22, 3 i 13) będących własnością
Gminy Mikołów. Koszt całkowity projektów
wynosi: 4 150 983,86 zł, dofinansowanie
3 853 146,66 zł.
W dniu 15 marca złożyliśmy wnioski w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości: 5 041 338,35 zł. W ramach
Funduszu zostanie wykonana przebudowa/
budowa układu komunikacyjnego wokół
powstającego Centrum Przesiadkowego,
ul. Południowa etap I, ul. Strażacka-PolnaMalinowa oraz łącznik drogowy ul. Żwirki
i Wigury z ul. Nowy Świat.
W dniu 10 kwietnia złożyliśmy wnioski do
konkursu na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych (Stara
Droga 2C i 2D) oraz przebudową ul. Południowa etap I w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na kwotę
940 000,00 zł.

W dniu 26 czerwca złożyliśmy wniosek do
konkursu na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych (Konstytucji
3 Maja 6 i Górnicza 5). Koszt całkowity projektów wynosi: 2 137 089,97 zł, dofinansowanie 1 476 850,79 zł.
W dniu 27 sierpnia złożyliśmy wnioski na
dofinansowanie projektów: „System transportu niskoemisyjnego – przebudowa węzła
ulic Prusa-Miarki w kierunku Rybnicka, Wyzwolenia w Mikołowie” oraz „Przebudowa
ul. Południowej (etap II) oraz łącznika między ul. Południową a ul. Stara Droga w Mikołowie”, w ramach rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych 2020. Dofinansowanie:
2 397 474,50 zł.
W dniu 16 października 2019 r. wystąpiliśmy
o dofinansowanie dla projektu przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2
w ramach programu finansowego wsparcia
na tworzenie lokali z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie. Dofinansowanie:
731 136,65 zł.
W roku 2019 aplikowaliśmy o środki w 13
konkursach, z czego 11 zakończyliśmy pozytywnym rozstrzygnięciem zakończonym
przyznaniem środków. Projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości łącznej:
13 177 936,45 zł zł.
W roku 2019 z wykorzystaniem środków zewnętrznych realizowaliśmy łącznie 9 projektów.
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8.
Środowisko
Zieleń
Rola zieleni w środowisku miejskim jest
ogromna. Drzewa i krzewy pełnią w środowisku wiele ważnych funkcji m.in. produkcja tlenu, fitoremediacja, poprawa warunków mikro-klimatycznych. Ze względu na
ten fakt oraz z uwagi na dbałość o estetykę
terenów miejskich i zwiększenie dostępności różnego rodzaju miejsc sprzyjających
rekreacji tylko w 2019 r. (poza bieżącą pielęgnacją zieleni, w tym sezonowymi nasadzeniami roślin jednorocznych w donicach
i kwietnikach) zrealizowano w Mikołowie następujące zadania z zakresu terenów zieleni
urządzonej:
– Założenie zieleńca miejskiego w okolicy
Rynku (Tarasy przy Pasażu Jesionowym) –
wykonano ścieżki z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury (ławki
i kosze) oraz wykonano nasadzenia z krzewów liściastych oraz iglastych, bylin i traw,
– Wymiana żywopłotu wzdłuż ul. Miarki –
obsadzono pas ok. 65 mb,
– Założenie nowych rabat oraz nasadzenia
drzew w różnych lokalizacjach miasta np. na
ul. Dębowej, ul. Bluszcza, ul. Modrzewiowej,
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– Obsadzenie terenu przedszkoli (nr 1, 2 i 4),
– Wykonanie systemu automatycznego nawadniania na Placu Karpeckiego,
– Obsadzenie nowych terenów na obszarze sołectw - rabaty przy Straży Pożarnej
w Paniowach, pas zieleni na ul. Jesionowej
w Śmiłowicach, teren przy sołtysówce w Borowej Wsi,
– Wykonanie nasadzeń na Recie - ramach
inicjatywy lokalnej,
– Uruchomienie akcji „Zasadź drzewo” z wykorzystaniem aplikacji, w której mieszkańcy
mogą zgłaszać propozycje lokalizacji do
obsadzenia drzewami. Łącznie posadzono
1491 sztuk drzew i krzewów.
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Powietrze
O jakości powietrza na terenie Mikołowa
decydują masy powietrza napływające
z sektora zachodniego (NW, W, SW). Przynoszą one zanieczyszczenia pyłowo – gazowe
z obszaru aglomeracji śląskiej. Drugorzędne znaczenie z uwagi na częstość napływu
mas powietrza ma powietrze kontynentalne,
napływające przez około 20% dni w roku
z kierunku wschodniego. Dopływające na
badany obszar zanieczyszczone masy powietrza stanowią rodzaj tła zanieczyszczeń
powietrza na obszarze miasta. Głównym
źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych
do powietrza jest emisja, którą podzielić
można na:
– niską emisję (indywidualne kotłownie domowe, lokalne systemy grzewcze),
– emisję związaną z działalnością zakładów
przemysłowych i energetycznych (emisja
punktowa),
– emisję komunikacyjną (emisja liniowa),
– emisję niezorganizowaną (np. związaną
z gospodarowaniem odpadami, oczyszczalnią ścieków).
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu
jak najlepszej jego jakości, w szczególności
przez:
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– utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
– zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy
nie są one dotrzymane;
– zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Mikołów należy do „strefy śląskiej” oceny
jakości powietrza województwa śląskiego.
Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże
się z koniecznością podjęcia konkretnych
działań na rzecz poprawy jakości powietrza
lub utrzymania jego jakości na niezmienionym dobrym poziomie. Zła jakość powietrza
to w głównej mierze przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Oceny jakości powietrza i obserwacje
zmian dokonuje WIOŚ Katowice w ramach
państwowego monitoringu środowiska.
Przyczyną wystąpienia przypadków przekroczeń były :
– oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków,
– niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne,
– emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych
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z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników i boisk

nakładów inwestycyjnych na poziomie 3,2
mln zł netto.

W celu realizacji działań naprawczych,
Mikołów stworzył dla mieszkańców system
zachęt finansowych pomocny w ograniczeniu emisji z sektora bytowo-komunalnego.
W roku 2019 mieszkańcy Mikołowa przy
udziale środków z budżetu miasta wymienili łącznie 183 źródła ciepła na ekologiczne.
Zainstalowanych zostało 116 pieców gazowych, 62 piece węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012
i 5 pieców opalanych biomasą 5 klasy
wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012. Suma dotacji wyniosła
537 530,88 zł.

Kanalizacja

Dodatkowo w ramach programu „Czyste powietrze” 80 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska między innymi na termomodernizację
budynków, wymianę pieców na ekologiczne,
montaż pomp ciepła. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 284 374,75 zł, w tym
1 136 402,75 zł to dotacje.

Woda
Zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Mikołowa
w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz
wytwarzania i dystrybucji ciepła wykonuje
w ramach podstawowej działalności Zakład
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będąca w 100%
własnością Gminy Mikołów.

Wodociąg
W 2019 roku woda dostarczana była do
mieszkańców z magistral Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
w Katowicach oraz z własnego ujęcia wody
podziemnej czwartorzędowej – Rusinów,
położonego w sołectwie Śmiłowice. Łącznie sprzedano 1 757 365 m³ wody. Długość
sieci wodociągowej na koniec roku wynosiła
ok. 261 km oraz 192 km przyłączy wodociągowych, z której to korzystało 9 013 odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych. W celu poprawy jakości dostarczanej
wody oraz ograniczeniu strat na jej przesyle,
w 2019 roku Spółka zmodernizowała ponad
3,7 km sieci wodociągowej o łącznej sumie
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Sieć kanalizacyjna obejmuje Centrum miasta Mikołów, a także dzielnicę Kamionka,
sołectwa Śmiłowice, Paniowy, Borowa Wieś,
Bujaków, Mokre oraz dzielnice zwyczajowo
nazywane Gniotek, Reta, Goj, Nowy Świat.
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzone są kanalizacją do oczyszczalni ścieków „CENTRUM”. W 2019 roku odebrano
i oczyszczono 1 383 810 m³ ścieków (w tym
3 720 m³ ścieków dowiezionych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym). Długość
sieci kanalizacyjnej na koniec roku wynosiła:
– 210,6 km kolektorów kanalizacji sanitarnej,
– 29 km kolektorów kanalizacji ogólnospławnej,
– 72,3 km sieci kanalizacji deszczowej.
Na dzień 31.12.2019 r. podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Mikołowie było
7 212 gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych. Stopień skanalizowania aglomeracji Mikołów wyniósł 97%.
Na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 roku wydano blisko
400 tys. zł netto, w ramach czego wybudowano i zmodernizowano łącznie 1,2 km sieci. Natomiast w zakresie kanalizacji deszczowej zostało wybudowane 0,3 km sieci
i łącznie nakłady inwestycyjne na kanalizacji
deszczowej wyniosły 24 tys. zł netto.
W 2019 roku Spółka rozpoczęła prace projektowe w ramach inwestycji pn. „Przebudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków
Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. Ponadto wykonano modernizację systemu AKPiA
(Armatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) na obiekcie pompowni głównej i pompowni osadu nadmiernego. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych
z oczyszczalnią ścieków Centrum, które zostały poniesione w 2019 roku to 1,2 mln zł
netto.

Ciepłownictwo
Obecne pokrycie zapotrzebowania na ciepło
dla odbiorców Spółki zapewniają: kotłownia
węglowa przy ul. Grażyńskiego 17, kotłow-
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nia gazowa przy ul. Skalnej 10 oraz kotłownia zewnętrzna - Calor Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. W 2019 roku sprzedaż ciepła wyniosła 134 563 GJ. Dostarczono ciepło do
305 punktów odbioru energii cieplnej. Na
koniec roku 2019 długość sieci ciepłowniczej wynosiła ponad 19,4 km.
W ramach działalności ciepłowniczej
w 2019 roku Spółka zrealizowała zadania:
„Budowę sieci ciepłowniczej niskoparametrowej z przyłączami do budynków w rejonie
ul. Rynek 2 oraz ul. Jana Pawła II 1, 2, 4, 5,
6”, „Rozbudowę sieci niskich parametrów
w rejonie ul. K.Miarki”, „Wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Planty 8”, modernizację kotłowni „Grażyński”. Łączna wartość
nakładów inwestycyjnych wyniosła blisko
800 tys. zł netto.

Zwierzęta
Najważniejszymi działaniami zapobiegającymi bezdomności zwierząt jest ich trwałe
oznakowanie i rejestrowanie a także kastracja i sterylizacja.
W ubiegłym roku na ternie naszej Gminy
przeprowadzono akcję czipowania psów
i kotów w placówkach weterynaryjnych. Akcja była darmowa dla mieszkańców Mikołowa posiadających Kartę Mikołowianina,
natomiast dla mieszkańców, którzy takiej
karty nie posiadali za usługę zaczipowania
właściciel zwierzęcia musiał zapłacić. Darmowy był natomiast czip oraz wpisanie do
bazy Safe-Animal.
Jak co roku przeprowadzane były również,
na koszt Gminy Mikołów, zabiegi kastracji
i sterylizacji kotów wolno żyjących, w celu
ograniczenia nadmiernej populacji kotów na
terenie Gminy.
Obligatoryjne czipowanie, kastrację i sterylizację prowadziło również schronisko
w Chełmku z chwilą wyłapania i przyjęcia
(po odbytej kwarantannie) bezpańskiego
zwierzęcia na teren placówki.
Ponadto Gmina zakupiła suchą karmę dla
kotów wolno żyjących, która w okresie wiosennym i jesienno/zimowym została wydana społecznym opiekunom (karmicielom).
Zakupione zostały również worki na psie odchody, które zostały rozdane właścicielom
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zwierząt z terenu Mikołowa.
W kwietniu 2019 r., na terenie Centrum Usług
Wspólnych przy ul. K. Miarki w Mikołowie,
ustawiony został nowy domek dla kotów
wolno żyjących. Domek został przepięknie
ozdobiony przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie.
Zdewastowany domek dla kotów wolno żyjących, który wcześniej został umieszczony
na os. Grunwaldzkim w pobliżu bloku nr 1A,
został wyremontowany dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia Pro Animali w Łaziskach
Górnych i ustawiony w pobliżu bloków nr 6
i 7. Aktualnie domek idealnie spełnia swoją
rolę.
W ubiegłym roku przeprowadzono również
akcję wyłapania kotów wolno żyjących na
terenie os. Grunwaldzkiego. Koty zostały
przekazane do sterylizacji/kastracji niektóre
z nich wymagały leczenia.
W okresie letnim w centrum Mikołowa, zarówno spacerujące z opiekunami, jak i bezdomne zwierzęta, mogły ugasić pragnienie
korzystając z rozstawionych specjalnie dla
nich miseczek z wodą.
Ponadto szereg działań na rzecz pszczół
podejmowanych było również w związku
z uczestnictwem Gminy w programie „Gmina przyjazna pszczołom”.
Dnia 28.09.2019 r. został zorganizowany
przez stowarzyszenie PRO Animali pod patronatem Burmistrza Mikołowa pierwszy
Mikołowski Dzień Zwierząt. Wypełniły go
spotkania, prezentacje i warsztaty. Wśród
atrakcji można było zobaczyć między innymi pokazy obrony z udziałem owczarków
niemieckich oraz ptasie talenty papugi Koko.

Odpady
Zakład Usług Komunalnych w 2019 roku
w punkcie w Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Dzieńdziela odbierał
różnego rodzajów odpady od mieszkańców. Łączna ilość zebranych odpadów to
2 622,698 Mg.
Gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W 2019 roku w ramach systemu były odbie-
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rane odpady komunalne z nieruchomości
zamieszkałych, jak również z niezamieszkałych.
Łączna ilość odpadów komunalnych z terenu gminy Mikołów za rok 2019 wyniosła
18 699,175 Mg, z czego selektywnie zebrano
9 034,315 Mg. Odpady zmieszane kierowane były do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK - MBP)
w Knurowie przy ul. Szybowej 44, którą zarządza KOMART Sp. z o. o. ul. Szpitalna 7,
44-194 Knurów.
Odpady komunalne z terenu Gminy były odbierane w postaci zmieszanej i selektywnej.
Mieszkańcy prowadzili segregację odpadów komunalnych typu papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne, popiół i żużel paleniskowy oraz bioodpady. Z nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej – odpady selekcjonowane odbierane były w workach,
natomiast popiół i żużel paleniskowy w pojemnikach, a w zabudowie wielorodzinnej –
z pojemników do selektywnej zbiórki oraz
w workach.
W ramach realizacji projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków
stanowiących własność osób fizycznych
z terenu Gminy Mikołów - etap IV” usunięto 674 m² azbestu, co stanowi 7,420 Mg.
Azbest usunięto z siedmiu lokalizacji na terenie Mikołowa. Koszt inwestycji w wysokości 4 598,32 zł został pokryty z dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Oczyszczanie miasta
W 2019 roku zostały zakupione do poprawy
estetyki miasta:
– 10 szt. dużych donic na ul. św. Wojciecha,
– 25 szt. donic wieszanych na latarnie
w centrum miasta,
– 3 szt. donic betonowych – Bujaków,
– 22 szt. donic betonowych białych - Biały Domek,
– 10 szt. ławek białych - Biały Domek,
– dekoracje bożonarodzeniowe oraz wielkanocne.

Do utrzymania czystości na drogach oraz
do odśnieżania:

– zakup ciągnika CASE FARMALL 85A,
– zakup zamiatarki ciągnionej PRONAR ZMC
2.0,
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– zakup pługa do odśnieżania o szerokości
2300-2600 mm.

Do prowadzenia prac na terenach gminnych
zakupiono cztery sztuki kos spalinowych,
jedną dmuchawę plecakowej oraz jedną
sztukę nożyc spalinowych.
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Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna to szereg działań mających na celu uwrażliwienie człowieka na
otaczające środowisko przyrodnicze. Jest
ważnym elementem walki o poprawę stanu
środowiska i wprowadzenie właściwych zachowań i nawyków na wielu poziomach Ponieważ zakłada się, iż sposób myślenia o relacjach człowiek – przyroda należy zacząć
modelować jak najwcześniej działania skierowane są głównie do dzieci i młodzieży.
Do najważniejszych
w roku 2019 należą:

działań

podjętych

– Z Krakowskim Biurem Promocji Kultury
zorganizowano serię pięciu przedstawień
ekologicznych pt. „Złe decyzje”. Przedstawienia były wystawione na deskach Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Skierowane były do dzieci klas 6. i 7. szkół
podstawowych i poruszały tematykę niskiej
emisji i segregacji odpadów.
– Na Rynku w Mikołowie w dniach 26-27
września w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza zorganizowano akcję ekologiczną pn. „Czyste powietrze – zdrowy
człowiek”. Fundacja Ekologiczna Arka zorganizowała pikniki dla 12 szkół mikołowskich. Poruszane były problemy związane
z niską emisją oraz segregacją odpadów.
– W ramach projektu pn.: „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny
powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy
JST" - Podstrategia Ochrony Środowiska
naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016 - 2032
zorganizowano konkurs plastyczny tym razem skierowany do przedszkolaków rocznik
2013 pod nazwą „Siwy dym kontra błękitny
obłoczek”.
– Na terenie Mikołowa zainstalowanych
jest 10 czujników jakości powietrza na budynkach szkół podstawowych nr: 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, a także na budynku OSP
przy ul. Górnośląskiej 37. Umiejscowienie
czujników w takich miejscach pozwala nie
tylko chronić dzieci w okresie największych
zanieczyszczeń powietrza ale i jest ważnym
elementem edukacyjnym.
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Ponadto szereg działań informacyjnych
skierowano do mieszkańców Mikołowa celem zaznajomienia ich z przepisami oraz
możliwościami pozyskania środków na inwestycje związane z poprawą stanu powietrza:
– byliśmy współorganizatorami spotkania informacyjnego dotyczącego ograniczania niskiej emisji, które odbyło się
w Miejskim Domu Kultury i prowadzone
było przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa
Śląskiego oraz przedstawiciela WFOŚiGW
w Katowicach,
– zorganizowano dla mieszkańców Mikołowa szkolenie prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie
dotyczące ulgi termomodernizacyjnej jako
sposobu na walkę ze smogiem,
– funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz
z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bujakowie przeprowadzili pokaz prawidłowego rozpalania w piecach. Pokazy polegały na równoczesnym paleniu w tzw. „kozach”
metodą tradycyjną („od dołu”) i metodą ekologiczną („od góry”). Mieszkańcy mogli obserwować różnice zadymienia podczas spalania. Równocześnie zademonstrowano, za
pomocą kamery termowizyjnej, straty ciepła
z budynków i zapoznawano mieszkańców
z tanimi sposobami ograniczenia strat ciepła. Pokaz odbył się przy Kościele w Bujakowie,
– Straż Miejska wzięła udział w spotkaniach
z Mieszkańcami dotyczących „bezdymnego
spalania paliw w piecach”. Spotkania organizowano m in. w klubie przy ul. Młyńskiej,
w Górnośląskim Stowarzyszeniu Diabetyków w Mikołowie, w Świetlicy w Śmiłowicach oraz w siedzibie MOPS-u przy ul. Kolejowej,
– podczas kontroli palenisk przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej
rozdawane były ulotki dotyczące ekologii
i ekologicznego palenia w piecach, a także
wskazywane były prawidłowe metody palenia w piecach. Mieszkańcy informowani
byli o obowiązujących terminach wymiany
pieca na nowy ekologiczny, a dla przypomnienia na piece naklejane były zakupione
przez Urząd naklejki informujące o terminie
wymiany pieca. W roku 2019 przeprowadzo37

nych zostało 269 kontroli palenisk,
– ponadto braliśmy udział w programach
TVN „Uwaga” oraz TVS „Ekomisja”, gdzie
Straż Miejska prezentowała w jaki sposób
w Mikołowie walczy się ze smogiem.
Biuro Promocji zorganizowało „Majówkę
na Rynku”, w trakcie której zbierano elektrośmieci – zużyty sprzęt wymieniano na
biało-czerwone kwiaty, rozdawano biało-czerwone flagi.
Biuro Promocji uczestniczyło w przygotowaniu i rozreklamowaniu kampanii ekologicznej zainicjowanej przez Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla „Dbamy o to, co
mamy”. Kampania mająca na celu zwrócić
uwagę jak ważne są proekologiczne zachowania w naszym życiu codziennym w swojej
pierwszej odsłonie skupiała się na kwestii
plastiku i na tym, jak wielkie spustoszenie
wyrządza środowisku nadmiar jednorazowych tworzyw sztucznych. W ramach akcji
odbyły się prezentacje w szkołach podstawowych i średnich, spotkania z seniorami,
w sołectwach i za pośrednictwem internetu.
Uczestnicy otrzymywali ekologiczne upominki.

Burmistrz Stanisław Piechula zorganizował
cykl lekcji ekologicznych poświęconych tematyce smogu i ekologicznych kwestii jakości powietrza w Mikołowie. W lekcjach
w mikołowskich szkołach podstawowych
i przedszkolach brali także udział Zastępca
Burmistrza Iwona Spychała-Długosz i Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek. Na spotkaniach rozdawane były foldery informacyjne
poświęcone tematyce walki ze smogiem.
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Ważne działania edukacyjne prowadzone
są również przez Śląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Jest to cykl świąt przyrodniczo-ekologicznych, które obchodzone
są w formie plenerowych pikników, skierowanych do rodzin i wszystkich zainteresowanych. Każde święto posiada swój niepowtarzalny charakter wynikający ze specyfiki
poruszanego zagadnienia, okoliczności mu
towarzyszących, a także zaproszonych
osób, instytucji czy organizacji biorących
w nich aktywny udział. Głównym celem pikników jest promocja wśród uczestników zachowań oraz działań sprzyjających ochronie
przyrody i środowiska. Elementami imprez
są warsztaty edukacyjne, laboratoryjne, kreatywne i ogrodnicze, happeningi edukacyjne,
seminaria i prelekcje naukowe, edukacyjne
gry terenowe, konkursy, akcje edukacyjno-informacyjne (np. zbiórka elektroodpadów),
strefy zabaw dla dzieci i całych rodzin, pokazy, wycieczki z przewodnikiem, projekcje
filmów, wystawy oraz wiele innych. Wszystkie atrakcje dopasowane są do tematu
głównego święta i realizowane są przez pracowników i wolontariuszy Śląskiego Ogrodu
Botanicznego, a także zaproszonych gości specjalizujących się w danym temacie
(np. ornitologów, geologów, zoologów itp.),
w tym osoby świata nauki, lokalnych działaczy, instytucje, organizacje czy firmy prywatne. W trakcie imprez na terenie Ogrodu
odbywał się również kiermasz rękodzieła
i produktów ekologicznych, promujący lokalnych wytwórców. W roku 2019 w kalendarzu
znalazły się między innymi:
– Międzynarodowy Dzień Ptaków;
– Międzynarodowy Dzień Astronomii;
– Międzynarodowy Dzień Różnorodności
Biologicznej (połączony z akcją Zamień
Odpady na Kulturalne Wypady);
– Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Naturalnego;
– Dzień Żywiołów: ziemia-powietrze;
– Międzynarodowa Noc Nietoperzy;
– Dzień Geologii (połączone ze zbiórką
elektroodpadów);
– Dzień Grzybów;
– Dzień Zimy.
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9.
Polityka społeczna
i senioralna
dżetową, podlegającą bezpośrednio Burmistrzowi Mikołowa. Ośrodek wykonuje
zadania własne i zlecone Gminie Mikołów,
a także zadania z zakresu administracji rządowej z szeroko pojętej pomocy społecznej
i pomocy rodzinie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Polityka społeczna realizowana przez Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych funkcjonujących w ramach Wydziału
Spraw Obywatelskich w obszarze pomocy
materialnej polega na wypłacie dodatków
mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, a także poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy
Mikołów. W 2019 roku wypłacono:

Kryterium
dochodowe
obowiązujące
w 2019 roku wynosiło odpowiednio: - dla
osoby w rodzinie – 528 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł.

- w zakresie dodatków mieszkaniowych
84 5304,69 zł (złożono 668 wniosków).

W 2019 roku wsparciem w ramach pomocy
społecznej objęto 543 rodziny, osób w rodzinach było 946, świadczenia przyznane
zostały w ramach zadań zleconych jak i zadań własnych. Najczęściej występującymi
przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku
było kolejno: długotrwała choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego,
bezrobocie.

- w zakresie dodatków energetycznych
15 682,28 zł (złożono 187 wniosków).
Dokonano 27. przydziałów lokali mieszkalnych osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Mikołów. Liczba osób i rodzin
oczekujących na ofertę zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego wynosiła 158.

Działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w roku 2019

Wykonanie budżetu MOPS kształtowało się
następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie jest samorządową jednostką buRozdział
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Nazwa

Wydatki (zł)

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

263 511,32

85202

Domy Pomocy Społecznej

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12 396,81

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

67 936,28

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

1 214 454,73

1 022 174,17
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85216

Zasiłki stałe

595 551,01

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 766 250,94

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 100 484,80

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

52 970,40

85295

Pozostała działalność

22 368,16

85334

Pomoc dla repatriantów

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

85501

Świadczenia wychowawcze

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503

Karta Dużej Rodziny

85504

Wspieranie rodziny

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

8 208,10
37 780,34
33 542 551,92

2 472,73
2 983 978,16

RAZEM:

Zadania własne gminy w oparciu o ustawę
o pomocy społecznej zostały podzielone
przez Ustawodawcę na zadania o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym.

Zadania własne Gminy obowiązkowe
realizowane w 2019 roku:
1. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym. W 2019 roku zawarto
umowę na świadczenie usług schronienia
wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych
Gminy Mikołów z Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko „ARKA” z siedzibą
w Będzinie. Schronienie przyznano decyzją 21 osobom, kwota świadczeń wyniosła
154 470,00 zł;
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych - świadczenie pieniężne przysługujące w szczególności ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego.
Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie 291, kwota świadczeń wyniosła 345 484,00 zł;
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych - świadczenie pieniężne przyznawane
w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,

8 983 202,53

25 696,44
52 701 988,84

leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz
kosztów pogrzebu. Liczba osób, którym
przyznano decyzją świadczenie 232, kwota
świadczeń wyniosła 349 179,00 zł;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego - świadczenie
to może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Kwota
świadczeń wyniosła 44 287,00 zł, na którą
składało się świadczenie dla siedmiu osób.
5. praca socjalna - działalność zawodowa
pracownika socjalnego, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc udzielana
w postaci pracy socjalnej 435 rodzinom,
liczba osób w rodzinach 761;
6. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi - przyznawane są osobom, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powodował trwałe
lub okresowe utrudnienie, ograniczenie lub
uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.
Usługi opiekuńcze mają na celu utrzymanie
osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych jak najdłużej w środowisku zamieszkania, poprzez zapewnienie niezbędnej opieki.
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W roku 2019 MOPS kontynuował umowę
z Konsorcjum firm: Agencja Opiekuńczo
– Medyczna i Handlowa Sp. z o. o., Stowarzyszenie Pomocy Rodzin Osób Niepełnosprawnych Oraz Im Samym „CONVIVERE”
na wykonywanie usług opiekuńczych dla
podopiecznych z terenu Gminy Mikołów.
Liczba osób, którym przyznano decyzją
usługi opiekuńcze 166, kwota świadczeń
wyniosła 1 015 213,00 zł. Dwunastu osobom
przyznano decyzją usługi specjalistyczne,
a kwota świadczeń wyniosła 85 271,80 zł;
7. dożywianie dzieci - dzieciom do czasu
rozpoczęcia nauki w szkołach i uczniom do
czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej przyznawana jest pomoc w formie zakupu posiłku. Podstawą realizacji jest ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwała nr 140 z dnia 15 października
2018 Program Rządowy "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 – 2023. Liczba osób,
którym przyznano świadczenie (posiłek
do 150% kryterium dochodowego w roku
2019) wyniosła 81, koszt posiłku ogółem
23 017,00 zł. Liczba osób korzystająca z posiłków w ramach programu (program osłonowy środki własne gminy) to sześć, koszt
posiłku ogółem 2 469,00 zł;
8. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - sprawienie pogrzebu odbywa się
w sposób ustalony przez Gminę na podstawie Uchwały Nr LI/1057/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.10.2010 r., zgodnie
z wyznaniem zmarłego. Usługi pogrzebowe realizował Zakład Pogrzebowy Noglik
& Kegler. Liczba osób, którym sprawiono
pogrzeb to 9, kwota świadczeń wyniosła
27 000,00 zł;
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wano kwotę 2 766 250,94 zł;
11. przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych - świadczenie pieniężne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do
pracy, spełniającym kryterium dochodowe.
Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie 113, kwota świadczeń ogółem
595 551,00 zł;
12. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 93 632,72 zł.
Zadania gminy o charakterze nieobowiązkowym realizowane są stosownie do posiadanych możliwości finansowych Ośrodka.

Do zadań o charakterze nieobowiązkowym realizowanych w 2019 roku należało:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych - mogą być przyznane
w szczególnie uzasadnionych przypadkach
osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających określone w ustawie kryterium
dochodowe. Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie 124, kwota świadczeń
105 280,00 zł;

9. kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu, to forma wsparcia dla osób, które wymagają całodobowej
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, którym
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w
formie usług opiekuńczych. Liczba osób,
którym przyznano decyzją świadczenie 47,
odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy
społecznej 1 214 455,00 zł;

2. prowadzenie i zapewnienie miejsc
w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
– dom pomocy społecznej realizuje wsparcie dla osób, które wymagają całodobowej
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, którym
nie można zapewnić niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych. Liczba osób,
którym przyznano decyzją świadczenie 47,
kwota świadczeń 1 214 455,00 zł. Dzienny
Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób samotnych lub osób
w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy,
a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi przyznane
decyzją administracyjną 280;

10. utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenie pracowników – wydatko-

3. podejmowanie innych zadań z zakresu
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie
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i realizacja programów osłonowych - Program Aktywności Lokalnej Nowa Abisynia
2019, koszt realizacji 70 000 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej miały zróżnicowany
charakter i kierowane były do różnych
grup społecznych, należały do nich:
1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi powyższe organizowano
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r., w którym
określono rodzaje specjalistycznych usług
opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat. Liczba osób, którym
przyznano decyzją świadczenie 10, kwota
świadczeń 77 963,00 zł;
2. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - wysokość wynagrodzenia ustala
Sąd, a przyznanie nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji. Liczba osób, którym przyznano
świadczenie 3, kwota świadczeń 13 647,00
zł.

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze,
wychowawcze, alimentacyjne, „Dobry
start” w 2019 roku:
– Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych: 2 468 850 zł
– Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia
się dziecka – ujmowane w pozycji wyżej:
71 644 zł
– Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 255 000 zł
– Świadczenie pielęgnacyjne: 1 404 637 zł
– Zasiłek pielęgnacyjny: 1 933 202 zł
– Specjalny zasiłek opiekuńczy: 56 032 zł
– Zasiłek dla opiekuna: 52 700 zł
– Świadczenie rodzicielskie: 981 901 zł
– Jednorazowe świadczenie z ustawy
o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”: 20 000 zł
– Świadczenie wychowawcze:
33 194 363 zł
– Koszty obsługi i wynagrodzeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:
833 354,25 zł
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Działania podejmowane wobec dłużników
są następstwem przyznania wierzycielom
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
wtedy wszczynane są z urzędu. Działania
mogą być również podejmowane na wniosek osoby, gdzie egzekucja alimentów wobec tej osoby jest bezskuteczna.
– Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 965 376 zł
– Liczba rodzin pobierających świadczenie
z funduszu alimentacyjnego średnio
w miesiącu: 126

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Na terenie Gminy Mikołów działa powołany
przez Burmistrza Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie
i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zespół tworzy grupy robocze
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia
MOPS w Mikołowie.
– Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie: 4
– Liczba „Niebieskich Kart –A”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu: 90
– Liczba rodzin, objętych pomocą grup roboczych: 109
– Liczba rodzin, w których zamknięto procedurę „Niebieskie Karty”: 53

Karta Dużej Rodziny
Program ma charakter ogólnokrajowy. Karta oferuje system zniżek i uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty
kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej, sportowej, edukacyjnej w całym kraju. Karta wydawana jest bezpłatnie.
– Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR wprowadzone do systemu
RI KDR: 341
– w tym liczba wniosków o przyznanie
KDR złożonych po raz pierwszy przez ro43

–

–
–
–
–

dzinę wielodzietną: 75
Liczba decyzji administracyjnych o odmowie przyznania KDR dla wszystkich
osób wskazanych we wniosku: 0
Liczba przyznanych KDR: 864
Liczba rodziców/małżonków, którym wydano kartę: 574
Liczba dzieci, którym wydano kartę: 290
Liczba wydanych KDR: 864

Program Gminy Mikołów „Liczna Rodzina”
„Liczna Rodzina” to samorządowy program,
przyznający uprawnienia i ulgi rodzinom
wielodzietnym, zamieszkującym na terenie
Gminy Mikołów posiadających Kartę Dużej Rodziny. Potwierdzeniem uczestnictwa
w programie, a tym samym możliwości korzystania z uprawnień i ulg w ramach programu jest posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Stypendium szkolne przysługujące uczniom
szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowankom
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
(do czasu ukończenia nauki), słuchaczom
kolegiów pracowników służb społecznych
– do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia –
jeśli spełnione jest kryterium dochodowe,
a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
– Kwota wydatków: 37 780 zł
– Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego: 31
– Liczba przyznanych stypendiów szkolnych: 31
– Liczba wniosków o przyznanie zasiłki
szkolnego: 5
– Liczba przyznanych zasiłków szkolnych:
5
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Na przestrzeni roku 2019 kontynuowano
realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program
ma na celu trwałe, intensywne i systematyczne wsparcie osób i rodzin znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji. Polega na
dostarczaniu pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Ogółem wydano 209
skierowań dla 500 osób.

Program Aktywności Lokalnej Nowa
Abisynia 2019
Głównym celem projektu było podniesienie
poziomu aktywności społeczności lokalnej
oraz poprawa jakości życia mieszkańców
ul. Młyńskiej w Mikołowie, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w najważniejszych
sferach życia społecznego. Realizowane
działania dotyczyły zmniejszenia barier psychologiczno-społecznych przyczyniających
się do izolacji społeczno-zawodowej wśród
uczestników PAL. Dążono do poprawy jakości życia i zwiększenia możliwości udziału
w życiu społecznym osób samotnie gospodarujących, starszych i niepełnosprawnych.
Uczestnicy Programu pracowali nad swoimi
kompetencjami społecznymi i zaradnością
życiową. Kwota rozliczonej dotacji wyniosła
70 000 zł.

Projekt „Postaw na rodzinę” w ramach
RPO WSL 2014-2020, 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
Projekt "Postaw na rodzinę" miał na celu
wsparcie działań na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych prowadzonych między innymi w miejscu zamieszkania uczestników.
Wsparcie ukierunkowane było na opiekunów faktycznych opiekujących się osobami
niesamodzielnymi, m.in. zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi, poradnictwo, sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej
w celu umożliwienia opiekunom podjęcia
aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, kształcenie, uzyskanie informacji,
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a także w kierunku usług dziennej opieki środowiskowej, m.in. usługi świadczone przez
opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką. Projekt
realizowany był w okresie od stycznia 2018
r. do 31 grudnia 2019 r. W projekcie uczestniczyło 45 osób. Wydatki na realizację projektu wyniosły 689 437,57 zł w roku 2019.

Projekt „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach RPO WSL
2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla Działania 9.1 Aktywna integracja dla Poddziałania: 9.1.1
Wzmacnianie potencjału społeczno –
zawodowego społeczności lokalnych –
ZIT
W ramach powyższego projektu w roku 2019
powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Mikołowie realizację Program
Aktywności Lokalnej na os. Mickiewicza,
w tym miedzy innymi działania animacyjne
oraz organizację społeczności lokalnych.
Działania prowadzone były w kierunku aktywizacji społeczności lokalnej, tworzenia poczucia przynależności do danego
miejsca i mieszkającej tam społeczności.
Uczestnicy zostali objęci działaniami o charakterze edukacyjno-sportowo-kulturalnym.
Kwota wydatkowana na rzecz realizacji
przez MOPS Mikołów 22 478,26 zł.

Kooperacje 3D
Model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin, realizowany jest
w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc
społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Cel projektu to zwiększenie
kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej a podmiotami innych polityk
sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model
kooperacji uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne
osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
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28 listopada 2019 roku zawiązano Partnerski Zespół Kooperacyjny (PZK). Celem
zawiązanego partnerstwa jest skoordynowanie działań lokalnych instytucji na rzecz
efektywnego wsparcia wspólnego klienta
– osoby lub rodziny dotkniętej problemami społecznymi. Wzajemna współpraca
dotyczyć będzie wszystkich etapów pracy
z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym. W ramach działań kooperacyjnych
coachingiem objęci zostali pracownicy socjalni realizujący projekt, którzy w dalszej
jego części będą pracować w ramach Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (ZZK)
z osobami lub rodzinami w oparciu o Model
Kooperacji 3D.

Program asystent rodziny i koordynator
pieczy zastępczej
„Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”,
dotyczył dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej. Celem Programu w naszej Gminie było wzmocnienie roli
asystentów rodziny w systemie wspierania
rodziny, w tym realizacja przez asystenta
rodziny działań w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet posiadających dokument
potwierdzający ciążę, ich rodzin, rodzin
z dzieckiem posiadającym zaświadczenie
o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu
albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na
realizację Programu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 67 032,00 zł.

Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2019 r. „Niech
moc będzie z Tobą”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie realizował projekt „Niech moc będzie z Tobą” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja
2019. Celem realizowanych działań było zintensyfikowanie pomocy oraz rozwój nowych
form i metod wsparcia środowiskowego dla
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i do-
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tkniętych przemocą w rodzinie. Powyższe
założenia zostały osiągnięte poprzez realizowanie działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy, podniesienie
poziomu wiedzy i świadomości uczestników projektu na temat zjawiska przemocy
w rodzinie, zmianę postrzegania przez nich
problemu przemocy, rozwój umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz
utworzenie grupy wsparcia dla młodzieży.
Przeprowadzono działania służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców i opiekunów w postaci organizacji warsztatów dla rodziców.
W projekcie uczestniczyło 91 osób. Uczestników objęto działaniami:
– warsztaty Ambasadorzy Niemożliwego;
– warsztaty letnie „Ambasadorzy Niemożliwego” – półkolonie;
– grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży;
– pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży;
– samoobrona z elementami asertywności.

Ponadto, zorganizowano konferencję pod
tytułem „Budowanie więzi w rodzinie, prawa i obowiązki dziecka” zawierała treści
promujące konstruktywne wzory rodziny
i wartości rodzinnych, w tym na przykład
zagadnienia dotyczące budowania więzi
i nici porozumienia międzypokoleniowego,
źródeł wsparcia w rodzinie, szkole i poza
tymi instytucjami, do których młode osoby
mogą się zgłaszać po pomoc, praw i obowiązków dziecka. Uczestnikami konferencji
byli uczniowie mikołowskich szkół.

Wspieranie rodziny
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej definiuje wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, jako
zespół planowanych działań mających na
celu przywrócenie rodzinie zdolności do
wypełniania funkcji. Za udzielenie wsparcia
rodzinie na szczeblu gminy odpowiada Burmistrz Miasta.

Praca asystenta rodziny
W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy poweźmie informację o rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy
na zasadach ustawy o pomocy społecznej
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i dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli
z analizy indywidualnego przypadku wynika
konieczność przydzielenia asystenta rodziny, pracownik wnioskuje wówczas do kierownika ośrodka pomocy społecznej o jego
przydzielenie. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.
Do pracy z asystentem zobowiązuje także
Sąd rodzinny na mocy postanowienia.
– Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta
rodziny: 46
– Liczba rodzin objętych pracą socjalną: 46

W sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, rodzicom oferowana jest
praca socjalna, specjalistyczne poradnictwo
w tym prawne, psychologiczne i pedagogiczne, terapia rodzinna i indywidualna, mediacje oraz pomoc ze strony asystenta rodziny
ukierunkowana na stworzenie warunków
dających możliwość powrotu dziecka do
rodziny. Poza ogólnodostępnym wsparciem
psychologicznym, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mikołowie również świadczy
poradnictwo psychologiczne m.in. dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka (przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej) ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka - w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka - w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Forma pieczy
zastępczej

Liczba
dzieci

Liczba dzieci w rodzinach na terenie
innych powiatów

OGÓŁEM, w tym

114

11

RODZINNA PIECZA
ZASTĘPCZA

97

10

rodziny spokrewnione

30

1
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rodziny niezawodowe

30

5

rodziny zawodowe

28

-

rodzinny dom dziecka

9

4

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA
placówka opiekuńczo
- wychowawcza

17

1

regionalna placówka
opiekuńczo-terapeutyczna

-

-

interwencyjny ośrodek preadopcyjny

-

-

Wspieranie rodziny:
Liczba asystentów rodziny w gminie, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy: 4
Liczba asystentów zatrudnionych na podstawie na umowę cywilno- prawną: 0
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny: 246 659 zł, z tego:
– finansowane z budżetu gminy: 179 627 zł
– finansowane z innych źródeł: 67 032 zł

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny: 33, z tego:
– do 3 miesięcy: 5
– powyżej 3 do 12 miesięcy: 6
– powyżej 1 roku: 22

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną
w miesiącach: 54
Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył
pracę: 9, w tym:
– ze względu na osiągnięcie celów: 6
– ze względu na zaprzestanie współpracy
przez rodzinę: 1
– ze względu na brak efektów:1
– ze względu na zmianę metody pracy: 0

Wydatki gminy na utrzymanie dzieci w systemie pieczy zastępczej: 621 081 zł.

Rodziny wspierające
Jednym ze sposobów szeroko rozumianego
wspierania rodziny jest możliwość wsparcia w formie rodziny wspierającej. Zgodnie
z ustawą, w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych rodzina może
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zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może
być powierzone osobom z bezpośredniego
otoczenia dziecka, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania rodziny
wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii
kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Opinia wydawana jest po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W gminie Mikołów udało się pozyskać dwie
rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny
wspierającej. W 2018 roku podpisane zostały dwie takie umowy (na okres od stycznia
do czerwca 2019 roku) i od 2019 roku rodziny nawiązały „współpracę”. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny,
pomaga rodzinie przeżywającej trudności
w:
– opiece i wychowaniu dziecka,
– prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
W drugim półroczu 2019 roku współpraca
z rodzinami wspierającymi nie została kontynuowana i to zarówno ze względu na brak
kandydatów chętnych do pełnienia funkcji
rodziny wspierającej, jak i opór rodzin korzystających z pomocy.

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo – Specjalistyczna
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica
Opiekuńczo-Specjalistyczna w Mikołowie
przy ul. Konstytucji 3 Maja 38, prowadzi
swoją działalność na podstawie Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obszarem działalności placówki
jest gmina Mikołów. Placówka wsparcia
dziennego współpracuje z rodzicami i opiekunami dziecka oraz placówkami oświatowymi. Pobyt w placówce wsparcia
dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny.
W przypadku, gdy dziecko zostanie zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach placówki
wsparcia przez Sąd, rodzina jest pozbawiona dobrowolności. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci
w wieku szkolnym do 18 roku życia zamiesz47

kałych na terenie gminy Mikołów, gdzie
główną dysfunkcją wskazująca do objęcia
tym rodzajem wsparcia jest bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
w rodzinie. W Świetlicy realizuje się programy psychokorekcyjne i wychowawczo
– profilaktyczne z elementami socjoterapii,
zmierzające do zmiany postaw i zachowań
dzieci, zwłaszcza zachowań aspołecznych,
postaw roszczeniowych, bierności czy bezradności. Ważne jest realizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, w szczególności dzieci
i młodzieży, poprzez uczestnictwo w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych. Programy
uwzględniają również zachowywanie zasad
bezpieczeństwa, prowadzenie zdrowego
stylu życia i profilaktykę zachowań niebezpiecznych oraz asertywność.
W ofercie placówki realizowane były zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów - plastyczne i rękodzieła, fotograficzne, nauka angielskiego, oraz sportowe, również robotyka, logorytmika, trening
umiejętności społecznych, gimnastyka na
zdrowy kręgosłup. Wychowankowie korzystali z indywidualnych zajęć psychologicznych oraz logopedycznych.
W ramach Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo- Specjalistycznej
w Mikołowie funkcjonuje filia placówki
w Mikołowie – Śmiłowicach przy ul. Górnośląskiej 29, która jako podstawowe zadanie
realizuje funkcję opiekuńczą. Jej celem jest
głównie pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie
czasu wolnego.
Placówka wsparcia dziennego świetlica opiekuńczo - specjalistyczna

Ogółem

Liczba miejsc

60

Korzystających w roku 2019

89

Dzieci niepełnosprawne

2

Rodziny z problemem alkoholowym

16

Wydatki ogółem na działalność Placówki
wyniosły 585 459,00 zł.
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Działalność
Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku
Centrum Integracji Społecznej to jednostka
organizacyjna, której celem jest pomoc osobom, które pozostają od dłuższego czasu
bez zatrudnienia oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia w Centrum
obejmują pracę w grupie ogrodniczo – porządkowej zajmującej się głównie utrzymaniem Małych i Dużych Plant w Mikołowie,
oraz czystością na osiedlach będących
w zasobach gminy. Grupa w roku 2019 rozwinęła swoją działalność rozpoczynając
prace w ogrodzie owocowo-warzywnym
oraz zakładając mini pasiekę, utworzyła
również rabatę ozdobną na os. Mickiewicza.
Uczestnicy tej grupy dodatkowo zajmowali
się utrzymaniem grobów i mogił wojennych
na terenie Gminy Mikołów. Grupa remontowo – budowlana w ubiegłym roku wykonała
szereg prac na terenie miasta m. in. odremontowanie dwóch sal lekcyjnych w SP 4
im. M. Konopnickiej, pomieszczenia biurowe i korytarze w budynku Centrum Usług
Wspólnych w Mikołowie oraz remont części
pomieszczeń zajmowanych przez Centrum
przy ul. Krawczyka 16. W 2019 r. działała
również grupa rękodzieła. Centrum zostało
zaproszone do udziału w konferencji, która
odbyła się z okazji 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym w dniu 1 października
2019 r. w Katowicach, a następnie 6 listopada w Warszawie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. CIS Mikołów
został wyróżniony jako jeden z podmiotów
PES stosujących bardzo dobre praktyki,
podczas konferencji wspomniano również,
że Centrum jest pierwszym i najdłużej działającym CIS-em na terenie województwa
śląskiego i jednym z pierwszych w Polsce.
28 listopada Centrum przystąpiło do PARTNERSKIEGO ZESPOŁU KOOPERACYJNEGO
(Kooperacje 3D). Zespół będzie swoim działaniem wspierał wielosektorowo mikołowskie rodziny.
29 listopada podczas Gali Finałowej Konkursu ŚLĄSKI PROMETEUSZ 2019 - członek
zespołu CIS Mikołów – Pani Justyna Wierzbicka-Zarychta otrzymała wyróżnienie w kategorii PRACOWNIK SOCJALNY. Uczestnicy
mogą korzystać ze wsparcia psychologa,
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pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Poza pracą osoby będące w Centrum korzystają z warsztatów edukacyjnych,
kursów i szkoleń, umożliwiających zdobycie
lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
praktyk oraz odbycia stażu u pracodawcy,
który może zaowocować konkretną ofertą pracy. Dzięki skorzystaniu ze wsparcia
Centrum Integracji Społecznej uczestnicy
znacznie zwiększają swoje szanse powrotu na rynek pracy. Podnoszą kwalifikacje
zawodowe, nawiązują cenne relacje, zdobywają chęć do życia i działania a to wszystko
przekłada się na podjęcie przez nich pracy.
Systematycznie współpracujemy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem
Usług Komunalnych, ogrodniczką miejską,
jak również Powiatowym Urzędem Pracy.
W 2019 roku odbyły się liczne spotkania integracyjne dla uczestników – ognisko, spotkanie wielkanocne oraz wigilijne, wspólne
pieczenie pierników i ubieranie choinki. Zorganizowano wycieczki do Ustronia, Pszczyny, wyjazd do kina oraz wycieczkę rowerową
nad Jezioro Paprocańskie. Zrealizowaliśmy
I etap projektu „Program wsparcia społeczności lokalnej” mający na celu rozwój
i wzmocnienie potencjału społecznego
i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc
najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integrację mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary gminy Mikołów. W ramach projektu 8 uczestników
ukończyło certyfikowane kursy zawodowe.

Liczba uczestników objętych reintegracją społeczną i zawodową oraz usamodzielnionych ekonomicznie w 2019
roku.
1. Struktura uczestników:
Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach: 58, z czego:
– osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności: 2
– osoby uzależnione od alkoholu: 33
– osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających: 1
– osoby chore psychicznie: 2
– osoby długotrwale bezrobotne: 45
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– osoby zwalniane z zakładów karnych
mające trudności w integracji ze środowiskiem: 3
– uchodźcy realizujący indywidualny program integracji: 0
– osoby niepełnosprawne: 4
– inni: 0
2. Liczba uczestników korzystających
z usług reintegracji zawodowej i społecznej:
– Warsztaty zawodowe w ramach działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej prowadzonej przez CIS o której
mowa w art. 9 ustawy: 58 uczestników,
w tym:
Remontowo-budowlany: 22
Pielęgnacja terenów zieleni: 36
Grupa porządkowa: 36
Warsztat artystyczny: 0
– Korzystanie z przekazywanych przez CIS
propozycji ofert pracy: 58
– Zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej: 58
– Inne zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej: 58
– Zajęcia terapeutyczne: 0
– Grupy wsparcia oraz grupy samopomocy: 5
– Korzystanie z indywidualnego poradnictwa terapeutycznego: 58
– Grupy edukacyjne: 58
– Inne usługi w zakresie reintegracji społecznej: 58
– Szkolenia zawodowe prowadzone przez
podmiot zewnętrzny: 10
3. Liczba uczestników, które pozytywnie zakończyły uczestnictwo w CIS usamodzielnionych ekonomicznie:
– Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej skierowani do zatrudnienia u pracodawcy w ramach zatrudnienia wspieranego (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy): 0
– Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej skierowani do zatrudnienia u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego: 6
– Uczestnicy Centrum skierowani do zatrudnienia w CIS (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit.
b ustawy): 0
– Uczestnicy zajęć w Centrum Integracji
Społecznej, którzy podjęli samodzielną
działalność gospodarczą: 0
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– Uczestnicy zajęć w Centrum Integracji
Społecznej, którzy podjęli działalność
gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej: 0
– Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej skierowani do odbycia stażu zawodowego na podstawie ustawy z dnia
20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy: 2
– Uczestnicy zajęć w Centrum Integracji Społecznej, którzy nabyli prawo do
uprawnień emerytalnych / rentowych: 1

Działalność
Dziennego Domu Pomocy
w 2019 roku
Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie (DDP)
przeznaczony jest dla mieszkańców miasta, którzy z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych wymagają różnego typu
wsparcia lub kontaktu z innymi ludźmi.
DDP zapewnia podopiecznym wyżywienie,
dostęp do kultury, szeroko pojętej rekreacji oraz zajęć w ramach terapii służącej
do podtrzymania sprawności psychicznej,
intelektualnej i ruchowej. Stanowi miejsce
spotkań, wymiany informacji, oraz tworzeniu przyjacielskich więzi wśród mieszkańców społeczności lokalnej. DDP obejmuje
opieką cztery grupy podopiecznych: osoby
przebywające na terenie Domu i korzystające z zajęć terapeutycznych (ok. 20 osób),
osoby korzystające z posiłków wydawanych
przez kuchnię bez uczestnictwa w zajęciach
terapeutycznych (ok. 30 osób), osoby korzystające z posiłków wydawanych przez
kuchnię które dostarczają opiekunki (ok,
80 osób) oraz mieszkańców miasta (ok. 50
osób). Część podopiecznych, która wyraziła
taką wolę, była także zaopatrywana w suchy prowiant, w dni wolne od pracy. Liczby
podopiecznych w poszczególnych grupach
zmieniają się w ciągu roku. Kwota przeznaczona na żywność dla w/w grup osób wyniosła w ubiegłym roku 257 700, 58 zł.
Pensjonariuszom posiadającym trudne
warunki mieszkaniowe i lokalowe, przyznano prawo do usług higienicznych tj. prania
odzieży oraz do korzystania z urządzeń
utrzymania higieny osobistej. Z usług tych
korzystało ok. 15 osób. Wszystkie wyżej
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wymienione grupy osób posiadały decyzje
kierujące wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.
Znaczącą rolę w działalności DDP stanowiły zajęcia o charakterze terapeutycznym
i rehabilitacyjnym. W zależności od aury,
tematyki oraz stanu zdrowia podopiecznych, zajęcia terapii zajęciowej odbywały się na terenie ośrodkowego ogrodu lub
w świetlicy. Tematyka zajęć była realizowana z uwzględnieniem ich zainteresowań
i możliwości manualnych. Należały do nich
zajęcia z rękodzieła artystycznego, w tym:
dzianinowe woreczki na prezenty dla dzieci, ciekawe sposoby pakowania prezentów
z wykorzystaniem papieru, własnoręczne uszyte maskotki dla dzieci, bałwanki
z pluszu, wielkanocne ozdoby w postaci kaczek w gniazdach, wiosenna rabatka utworzona z goździków wykonanych z serwetek
gastronomicznych, tulipany z tkanin, ozdoby
z wikliny papierowej (grzybki, filiżanki), domki w oknie, różane bukiety z bibuły, pacynki
dla dzieci, jesienne bukiety z liści, wieńce
na groby z okazji dnia Wszystkich Świętych,
bożonarodzeniowe skarpety na prezenty.
Prace wykonane w tej tematyce były całorocznymi elementami dekoracyjnymi naszego Domu lub zostały wręczone dzieciom
w ramach podziękowań za ich występy. Pensjonariusze wykonali również liczne kartki
okolicznościowe, które w okresie świątecznym zostały wręczone współpracującymi
z naszym Domem instytucjami.
W ubiegłym roku miał miejsce m.in.: kolędowy występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, jasełka wykonane przez
dzieci z Przedszkola nr 9 oraz występ
z okazji Dnia Dziadka Przedszkola nr 3.
W ramach nowo nawiązanej współpracy
z Polskim Związkiem Niewidomych z siedzibą w Łaziskach Górnych seniorzy przygotowali dla nas występ muzyczny z biesiadnymi
przyśpiewkami. Prócz tego gościliśmy Pana
Andrzeja Sucheckiego podróżnika i amatora
fotografii, który podczas prezentacji multimedialnej opowiedział wiele ciekawostek
o zwiedzonych przez siebie miejscach.
Ze względu na wiek naszych podopiecznych
oraz towarzyszące mu dolegliwości, cyklicznie raz w tygodniu prowadzono zajęcia
z cyklu ,,dbamy o zdrowie”, cotygodniowe
pomiary ciśnienia dla chętnych pensjona-
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riuszy, po których odbywały się pogadanki
o tematyce prozdrowotnej, takie jak: zioła - jak je stosować, „S jak stres, czym jest
i jak sobie z nim radzić”, fakty i mity o zdrowiu, „Ile czego w tym jest czyli opis i analiza
składników wybranych produktów spożywczych oraz ich wpływ na nasze zdrowie”, 33
niewiarygodne fakty o naszym ciele, 9 nietypowych objawów choroby Parkinsona, encyklopedia zdrowia - wyjaśnianie terminologii
pojęć, ciekawostki o ludzkim ciele w formie
prezentacji multimedialnej, „Czy wiecie, które orzechy są najzdrowsze”? - pogadanka
połączona z degustacją wybranych gatunków orzechów, „Człowiek układanka - jak
działają poszczególne narządy, suplementy
diety- czym są i jak je stosować” i inne.
Mając na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego podopiecznych, regularnie raz
a pod koniec roku dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia gimnastyki usprawniającej, w której uczestniczyło ok. 4-7 osób.
Celem zajęć było regularne zaangażowanie
w aktywność ruchową i poprawa wydolności ogólnej.
Gościliśmy ratownika medycznego, który
przeprowadził cykl pogadanek dotyczący
rodzaju oraz sposobów opatrywania ran
a także zasad udzielania pomocy w przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Gościliśmy także przedstawicieli z Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Mikołowie, którzy dokonali pomiaru poziomu glukozy we krwi oraz odpowiedzieli
na nurtujące pensjonariuszy pytania dotyczące cukrzycy.
Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Mikołowie nasi pensjonariusze
mieli możliwość obejrzenia wielu ciekawych
filmów w tym kinowych nowości takich jak:
„Bohemian Rhapsody”, „Kler”, „Przemytnik”,
„Narodziny gwiazdy” oraz „Mamma Mia”
cz. 1 i 2, „Gdyby ulica Beale umiała mówić”,
„Przypływ wiary”.
Prócz tego zostało dokonanych 10 wymian
bibliotecznych pomiędzy MBP a naszym
Ośrodkiem.
Jedną z najliczniejszych form zajęć w minionych roku były konkursy tematyczne,
przygotowywane na prośbę podopiecznych
np. ze znajomości kolęd, konkurs historyczny, geograficzny, czy ze znajomości gwary
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śląskiej i polskich powiedzeń oraz przysłów.
Innym z priorytetowych celów, które realizowaliśmy podczas zajęć w minionych
roku było usprawnianie pamięci werbalnej
naszych podopiecznych, poprawa szybkości skojarzeń oraz umiejętności koncentracji uwagi. Realizowaliśmy ten cel poprzez
zabawy logicznye m.in. na podstawie ćwiczeń usprawniających pamięć opracowanych przez lek. med. Marcina Ratajczaka,
a także poprzez gimnastykę umysłową dla
seniorów, zabawy logicznej ,,państwa- miasta” oraz kalambury literowo- obrazowe, rymowane zagadki czy też „zabawy słowem”
z wykorzystaniem wiedzy z języka polskiego.
Nasi podopieczni uczestniczyli w licznych
prelekcjach oraz imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie miasta.
Należały do nich: XVIII Mikołowskie Spotkania Kolędowe w MDK, obchody Marcinowego Święta, dancingi dla seniorów, karnawałowa potańcówka z Capellą Nicopolensis,
spotkanie z Adamem Kasperkiem w MBPtrenerem i autorem programu siedem filarów zdrowia, II Mikołowska Seniormania,
Dni Mikołowa, spotkanie „Pełna natura czyli
okiem chemika i zielarza” Katarzyny Miszczyk, V Mikołowskie Dni Seniora, rozmowy
z lekarzami oraz psychologami w ramach
akcji ,,Porozmawiajmy o nas seniorach przy
kawie” prowadzoną przez MBP, udział w jarmarku wielkanocnym i XXIX Mikołowskich
Dniach Muzyki. Podczas wyżej wymienionych obchodów prezentowaliśmy wytwory
pensjonariuszy na kiermaszach w MDK.
W ramach Dnia Seniora zorganizowaliśmy
Dzień Otwarty DDP, podczas którego prezentowaliśmy wykonane przez podopiecznych prace, gościliśmy przedstawicieli
Władz miasta, radnych i zainteresowane
osoby.
W maju w DDP odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. społecznych.
Dzięki dofinansowaniu do przewozu przez
Urząd Miasta nasi pensjonariusze mieli
możliwość uczestniczenia w kilku wycieczkach takich jak: zwiedzanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, zwiedzanie
Muzeum Ognia w Żorach, ogrodów Kapias
oraz Muzeum Chleba w Radzionkowie. Grupy wyjazdowe liczyły 7 - 12 osób.
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Podczas cyklicznych obchodów świątecznych (Wielkanoc, Dzień Kobiet, Sylwester)
i urodzinowych podopiecznym zorganizowano poczęstunki oraz zostali obdarzeni
kartami urodzinowymi wykonanymi przez
terapeutę zajęciowego.
Przez cały rok trwała współpraca z Zespołem Kuratorów Sądowych w Mikołowie,
dzięki której prace społecznie użyteczne
wykonywało 9 osób na terenie DDP (sprzątanie, prace w ogrodzie, drobne remonty).
W roku 2019 dokonaliśmy remontów w budynku DDP, w szczególności: wymiany rynien oraz naprawy kominów, gruntownego
remontu trzech pomieszczeń (nowe tynki
na ścianach i sufitach, nowe podłogi). Zamontowaliśmy uchwyty w łazience dla osób
niepełnosprawnych. Zakupiliśmy nowe stoły i krzesła do świetlicy terapeutycznej oraz
stołówki, wykonano szafy na zamówienie
na sprzęt do terapii i rzeczy podopiecznych.
Dokonaliśmy nowych nasadzeń krzewów
ozdobnych w ogrodzie DDP.

Polityka senioralna
- Główny Specjalista
ds. Polityki Senioralnej
Projekty zrealizowane przez Głównego Specjalistę ds. Polityki Senioralnej w 2019 roku:
– Wspieranie i organizowanie działalności
Rady Seniorów w Mikołowie. Zebrania rady
odbywały się raz w miesiącu (lub częściej),
a dyżury - w każdy poniedziałek od 10.00 do
12.00.
– We współpracy z Radą Seniorów realizowano co miesiąc kawiarenki obywatelskie
„Porozmawiajmy przy kawie o nas seniorach” gdzie poruszano m.in. zagadnienia
prawne związane z osobami starszymi, zagadnienia psychologiczne, zdrowotne, tematykę aktywizacji osób starszych, powrotu
osób w wieku emerytalnym na rynek pracy,
kwestii tożsamości regionalnej i wiele innych.
– We współpracy z Radą Seniorów i Centrum
Społecznego Rozwoju został zrealizowany
projekt „Senior nie boi się i potrafi udzielać
pierwszej pomocy” podczas którego seniorzy zdobywali tajniki udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
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Główny Specjalista ds. Polityki Senioralnej
realizuje również działania w ramach Programu „Mikołów – dla Seniorów”:
– Lokalnej edycji programu Ogólnopolska
Karta Seniora - dystrybucja kart pomiędzy
mieszkańcami, pozyskiwanie firm partnerskich do programu, dystrybucja miesięcznika „Głos Seniora”.
– Programu „FitSenior” w ramach którego
odbywały się dwa razy w tygodniu ćwiczenia ogólnokondycyjne dla osób starszych,
w każdy czwartek zajęcia jogi dla seniorów
oraz w piątki lekcje tańca towarzyskiego.
– comiesięczne wieczorki taneczne dla seniorów w Miejskim Domu Kultury.
Urząd Miasta współpracuje i wspiera organizacje senioralne działające na terenie miasta m.in. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Mikołowie, koła
PZERiI w Bujakowie, Paniowach, Klub Seniora Miksen. Prowadzimy stałą współpracę
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. Realizujemy zajęcia
aktywizujące dla seniorów w ramach projektu „Atrakcyjny Senior” realizowane przez
Fundację Zakątek Pokoleń , odbywające
się w sołectwach gminy Mikołów – Bujakowie, Mokrem, Borowej Wsi, Śmiłowicach
i Paniowach, obejmujące zajęcia sportowe,
treningi pamięci, zajęcia z autoprezentacji,
bezpieczeństwa, wyjazdy rekreacyjne oraz
spotkania integracyjne. Utworzyliśmy i koordynujemy funkcjonowanie Klubu Seniora
„SPA Senior” na osiedlu Mickiewicza 12.
Realizujemy we współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Mikołowie szkolenia
i spotkania dotyczące bezpieczeństwa
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osób starszych. Organizujemy regularne spotkania szkoleniowe we współpracy
z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
dotyczącye praw konsumenckich seniorów.
Organizujemy we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Mikołowie konkurs literacki dla seniorów „Srebrne pióro”, zorganizowaliśmy także II Mikołowski Przegląd
Twórczości Senioralnej - SeniorMania.
Zorganizowaliśmy V Mikołowskie Dni Seniora - 3 dni obchodów:
– pierwszy dzień: wykłady o tematyce zdrowotnej oraz konsultacje medyczne (Centrum
Zdrowia w Mikołowie, Szpital Św. Józefa
w Mikołowie), Dzień Otwarty dla Seniorów w
Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie
w ramach którego odbyło się zwiedzanie
komendy i szkolenie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.
– drugi dzień: na Rynku w Mikołowie odbyły się występy artystyczne. Instytucje (ZUS,
NFZ, POLICJA, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, MOPS)
prowadziły punkty konsultacyjne dla osób
starszych, odbył się Jarmark „Dary Jesieni”
oraz Festiwal Mikołowskiego Żuru.
– trzeci dzień: Senioriada – I Mikołowska
Olimpiada Seniorów.
Wszystkie zajęcia i aktywności organizowane dla seniorów przez Gminę Mikołów są
bezpłatne.
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Wparcie osób z niepełnosprawnościami - Główny
Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Powołanie Głównego Specjalisty ds. Osób
z Niepełnosprawnościami i Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami przyczyniło się do zwiększenia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
na terenie Gminy.

Miejska Społeczna Rada ds. Osób
z Niepełnosprawnościami
Miejska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami w składzie Kornel Chmiel,
prezes mikołowskiego koła Polskiego
Związku Niewidomych, Dorota Chmiel członek Polskiego Koła Niewidomych, Sebastian
Langer poruszający się na wózku, członek
Integracyjnego Klubu Sportowego „Jeźdźcy”, Alicja Blajer osoba z niepełnosprawnością narządu słuchu, Katarzyna Wesołowska
mama niepełnosprawnego dziecka, Jarosław Belka, który porusza się na wózku elektrycznym osoba zaangażowana w społeczne przedsięwzięcia, Urszula Sanocka osoba
z niepełnosprawnością ruchową, pracownik ośrodka dla osób niepełnosprawnych,
wraz z mężem tworzy rodzinę zastępczą.
W 2019 roku odbyły się cztery spotkania
rady, na których zostały omówione zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej, głównie dostosowanie nowo budowanego centrum przesiadkowego w Mikołowie.

Projekt: „Śląskie bez Barier”
W dalszym ciągu trwa wdrażanie rekomendacji wynikających z przeprowadzonego
audytu w ramach projektu. W 2019 roku zakupiono i zamontowano specjalne uchwyty
na potrzeby dostosowania toalet dla osób
z niepełnosprawnościami w Miejskim Domu
Kultury oraz w Dziennym Domu Pomocy.
Oznaczono kontrastem schody, co przyczynia się do lepszego poruszania się przez
osoby słabowidzące w budynkach JST. Wykonano dostosowanie większości przejść
dla pieszych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.
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Projektowanie Uniwersalne
Ingerencja w infrastrukturę powinna już
wdrażać projektowanie uniwersalne. Każda
z nowych inwestycji w miarę możliwości
technicznych ma zawierać ułatwienia dla
osób o szczególnych potrzebach. Zostały
również naniesione zmiany odnośnie dostosowania placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. W dalszym ciągu podczas
omawiania bezpieczeństwa na pasach trwa
standaryzacja przejść w powiecie mikołowskim dla osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań Społecznej Rady ds. Osób
z Niepełnosprawnościami są omawiane najważniejsze zagadnienia odnośnie różnych
rozwiązań dla osób niepełnosprawnych,
w spotkaniach uczestniczą najważniejsi
przedstawiciele UM. W ostatnim okresie
udało się poprawić infrastrukturę, zorganizować liczne imprezy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz omówić i przygotować kolejne działania ukierunkowane na
polepszenie standardów osobom o szczególnych potrzebach.

Mieszkania dla (Nie)pełnosprawnych
Wybudowane przez gminę budynki mieszkalne już na etapie planowania miały przewidziane lokale dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które zostały przekazane
osobom najbardziej potrzebującym. W prowadzonych pracach termomodernizacyjnych gminnych budynków mieszkalnych
również staramy się pomóc osobom niepełnosprawnym i w miarę możliwości technicznych dostosować je do potrzeb osób
o szczególnych potrzebach. 2019 osób
z niepełnosprawnością ruchową otrzymały
swoje pierwsze mieszkania - dostosowane
do swoich potrzeb.

Sport Osób z Niepełnosprawnościami
Tradycją stają się wydarzenia sportowe, które już cyklicznie odbywają się w Mikołowie
tj. Rugby na Wózkach w 2019 odbyły się trzy
turnieje, spartakiada, zawody osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie. Również
podczas organizowanych imprez osoby
z niepełnosprawnością są mile widziane
i zachęcane do uczestnictwa. Także w imprezach towarzyszących osoby z niepełnosprawnościami mają już swoją kategorię
np. mikołowskie biegi. W 2019 roku wraz
z Chrześcijańską Wspólnotą 3SIEDEM zo-
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stał zorganizowany mecz koszykówki na
rynku, w tym wydarzeniu uczestniczyła
Reprezentacja Polski w Koszykówce na
wózkach - odbyła się prezentacja, wspólny
trening i prelekcja dla dzieci i młodzieży na
temat sportu osób niepełnosprawnych.

Kultura, spotkania przy kawie i herbacie
Rok 2019 był okresem organizacji spotkań
i charytatywnych wydarzeń, tj. Dni Godności
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
na mikołowskim rynku; prelekcja dla dzieci
i młodzieży odnośnie komunikowania się
za pomocą obrazków Blissa – wydarzenie
zorganizowane w ramach akcji „Ambasador niemożliwego"; Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) z tej okazji odbyło się spotkanie na terenie
placówki oświatowej, pokazując zaproszonej młodzieży z jakimi problemami na co
dzień borykają się osoby niepełnosprawne
- połączono praktykę z teorią. W 2019 roku
z inicjatywy mieszkanki został założony
"Charytatywny Bazarek" - w który zaangażowani są mieszkańcy Mikołowa - zbierane
środki są przeznaczane na wsparcie mieszkańców z niepełnosprawnościami. Pozostałe wydarzenia w Mikołowie to: "Tańce narodów świata" w MDK, Piknik Integracyjny na
placu parkowym, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania pracy w siedzibie FAR.

Współpraca – dostępność.
Jako miasto nawiązaliśmy współpracę
z tłumaczem przysięgłym języka migowego. Staramy się, by w miarę możliwości sesje Rady Miasta tłumaczone były na język
migowy. W ramach działań i zbiórek charytatywnych udało się zakupić szyny najazdowe ułatwiające funkcjonalność osobie
na wózku inwalidzkim - pomoc w zamówieniu i zamontowaniu udzielił Zakład Gospodarki Lokalowej. Zostały zakupione szyny
najazdowe dla Miejskiego Domu Kultury w
Mikołowie, które mają ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie na scenę. Szyny
są przenośne, można zatem wykorzystać je
w każdym miejscu, które jest niedostępne
dla osób na wózkach inwalidzkich.

Kolejne działania – „Dostępność plus”
Mikołów staje się miastem otwartym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jest
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jeszcze sporo do zrobienia w różnych dziedzinach, jak transport, oświata, likwidacja
barier, dostępność budynków i przestrzeni publicznej oraz organizacja bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
W roku 2019 uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju programu „Dostępność
Plus” – Mikołów stał się sygnatariuszem
program "Dostępność Plus".

Programy, Profilaktyka
Od dwóch lat prowadzimy prelekcje dla
młodzieży szkolnej odnośnie wakacyjnej
brawury - skoków do wody, wypadków komunikacyjnych. Program jest realizowany
we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Organizacje pozarządowe działające
na terenie gminy mają coraz więcej form
wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo projekty realizowane przez miasto
kierowane do seniorów są również dla osób
z niepełnosprawnościami m.in. „E- Mocni”,
„Postaw na Rodzinę”.

Działania dodatkowe
Jako Główny Specjalista ds. Osób z niepełnosprawnościami współpracuję z licznymi
organizacjami pozarządowymi, wraz z nimi
wspieram mieszkańców z niepełnosprawnościami w działaniach związanych z aktywizacją społeczną i zawodową. W ramach
swoich działań spotykam się z mieszkańcami indywidualnie, staram się pomóc
w najpotrzebniejszych sprawach. Jako
Urząd chcemy być jak najbardziej pomocni
mieszkańcom w szczególnych potrzebach.
Ciągle mamy jeszcze wiele do zrobienia
i do poprawy: budynki, miejską infrastrukturę, transport, edukację, mieszkalnictwo, pomoc społeczną (asystenturę) i wiele innych
dziedzin. Jednak głos osób o szczególnych
potrzebach jest bardzo ważny „nic dla nich
bez nich”. Obecnie opracowujemy koncepcję działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów na kolejne lata
– (dokument zawierający wszystkie najważniejsze zadania i działania ukierunkowane na ułatwienie funkcjonalności osobom
z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów). Polityka działań na rzecz środowiska
osób z niepełnosprawnością ich rodziców
i opiekunów jest w Gminie rok rocznie udoskonalana. Jesteśmy miastem przyjaznym
wszystkim jego mieszkańcom.
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10.
Kultura, sport i rekreacja
Działalność
Miejskiego Domu Kultury
Do podstawowych zadań Miejskiego Domu
Kultury należy organizowanie różnorodnej
działalności kulturalnej na terenie miasta
i gminy Mikołów. Staramy się rozwijać zainteresowania i zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców. Cele te realizowaliśmy
w 2019 roku na wielu płaszczyznach.

styczeń 2019:
1. Spotkanie autorskie z Wojciechem Szwiecem - promocja książki „Miejsce”, spotkanie
poprowadził Bogdan Prejs - 11 stycznia.
2. Operetka na Nowy Rok - „Wiedeńska
krew” - Johann Strauss - w wykonaniu artystów, solistów i orkiestry Teatru Muzycznego Arte Creatura - 12 stycznia.
3. Galeria MDK - otwarcie wystawy poplenerowej II i III Pleneru Integracyjnego pod
patronatem Stowarzyszenia „Barwy Śląska”
w Rudzie Śląskiej - 17 stycznia.
4. Mikołowskie Spotkania Kolędowe - po raz
XVIII w poniedziałkowy wieczór na scenie
w zaprezentowało się ponad 200 wykonawców. Wystąpiły: chóry mieszane Harmonia
i Chopin, chóry żeńskie: Mokrzanki i Gloria,
Mokierski Chór Kameralny, zespół regionalny Mikołowianki, Zespół wokalno - instrumentalny z MDK, Capella Nicopolensis,
Grupa teatralna B-zduuurka i B-zduuura - 28
stycznia.
5. Hol MDK - wystawa prac z projektu „Rękodzielnia” - projekt zrealizowany wraz
z partnerami: Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Borowej
Wsi, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mi-
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kołowie, Zespołem Szkół Nr 2 Specjalnych
w Mikołowie oraz Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”.

luty 2019:
1. Teatr Młodszego Widza: „Przygody Kubusia i Ancymona” - Teatr Bajlandia - 2 lutego.
2. „Ferie z nami”: dwa tygodnie artystycznych ferii dla dzieci w wieku od 6 - do 12 lat.
(pierwszy tydzień - „Akademia Pana Kleksa”,
drugi tydzień - „Dziadek do Orzechów” - 11 15 lutego i 18 - 22 lutego.

marzec 2019:
1. Kabaret „Trzeci wymiar” - 1 marca.
2. Teatr Młodszego Widza: „Bajka o smoku
i królu leniuchu” - Teatr Bajlandia - 2 marca.
3. Śląskie Ostatki - impreza muzyczno - kabaretowa z udziałem chóru żeńskiego „Gloria” oraz Andrzeja Misia i Teresy Walerjańskiej - 5 marca.
4. Galeria MDK - otwarcie wystawy rysunku:
Krzysztof Kuś - 7 marca.
5. Spektakl teatralny - „Seks dla opornych” Teatr Żelazny w Katowicach - 8 marca.
6. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie w poszczególnych kategoriach wiekowych: mały OKR klasy O - 3, klasy
4 - 6 - 11 marca, klasy 7, 8 i gimnazja - 13
marca, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli 18 marca.
7. Galeria 33 - wystawa malarstwa: Alicja
Franecka - 14 marca.
8. Klub filmowy „iks” - Andrzej Wojciechow-
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ski - spotkanie z reżyserem filmowym - 15
marca.
9. Galeria Podróżnicza Ekstra - EOLIE - podróż na Wyspy Liparyjskie - Dominika Friedrich - 20 marca.
10. Warsztaty florystyczne „Kurdybanek” wiosenne inspiracje - 28 marca.

kwiecień 2019:
1. Kółko Szachowe: Mini Turniej Szachowy:
Mikołów - Czerwionka - 1 kwietnia.
2. Jarmark Wielkanocny oraz III Mikołowski
Festiwal Obrzędów i Zwyczajów: „Wiosna
i Goik”- 5, 6 kwietnia.
3.Teatr Młodszego Widza: spektakl „Brzechwa dla dzieci - Prot i Filip” - Teatr Mała Kamienica z Warszawy - 6 kwietnia.
4. Warsztaty wielkanocne - lukrowanie piernikowych jaj i zajączków.
Warsztaty ozdabiania i lukrowania pierników dla dzieci z dorosłymi oraz warsztaty
dekoracji pierniczków dla dorosłych - 5, 6
kwietnia.
5. Wystawa prac z ostatnich dwóch lat Międzynarodowego Pleneru Impresje Mikołowskie 2017/ 2018 - Malarstwo/Grafika/Formy
Przestrzenne - wernisaż wystawy odbył się
w trzech galeriach w Arboretum w Bolestraszycach koło Przemyśla - 6 kwietnia.
6. Galeria 33 - otwarcie wystawy malarstwa
- Józef Hetman - 11 kwietnia.
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4. Pokaz sekcji tanecznych Fifi Dance działających MDK – pt. „Taniec to…” - 29 maja.

czerwiec 2019:
1. Dzień Dziecka - impreza plenerowa na
Rynku dla dzieci z licznymi atrakcjami: animacje, gry, zabawy, dmuchańce, malowanie
twarzy, giga bańki mydlane, pokaz cyrkowy,
zwierzątka z balonów, konkursy, występy
grupy tanecznej - 1 czerwca.
2. Galeria MDK - otwarcie wystawy Grupy
Twórców MDK „Barwą skojarzeni” działającą pod opieką artystki Małgorzaty Małek - 6
czerwca.
3. II Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej „Seniormania” - 7 czerwca.
4. Przedstawienie teatralne „ONY” Grupy Teatralnej B-zduuura dla szkół oraz spektakl
otwarty - 10 czerwca.
5. Popis zespołu MICO Music - prezentacje
muzyczne i wokalne zespołu działającego
w MDK - 13 czerwca.
6. Galeria 33 - otwarcie wystawy prac dzieci
z pracowni malarskiej „Sztalugi” działającej
w MDK pod opieką Macieja Paździora - 14
czerwca.
7. „Aniołowo” - warsztaty dekorowania piernikowych aniołów dla dorosłych z „Piernikowe Love” - 13 czerwca.
8. Hol MDK - wystawa prac z II Przeglądu
Twórczości Senioralnej „Seniormania”.

7. Wiosenny Turniej Szachowy - 27 kwietnia.

lipiec/sierpień 2019:

8. Galeria MDK - otwarcie wystawy: Samvel
Paremuzyan z Armenii - Malarstwo - 4 kwietnia.

1. Wakacje z MDK - Wakacyjny Zawrót Głowy - cztery turnusy półkolonii:

maj 2019:
1. Współpraca z Kolejami Śląskimi w ramach akcji „Fajna inicjatywa - Koleje Śląskie
- Rok Kultury 2019” - reklama Mikołowskich
Dni Muzyki - 8 maja.
2. Noc Chórów na Rynku w Mikołowie - impreza towarzysząca XXIX Mikołowskim
Dniom Muzyki. Występy 11 chórów i zespołów z Mikołowa, Łazisk i Gminy Gierałtowice
- 17 maja.
3. Przedstawienie teatralne „Czerwony kapturek” Grupy Teatralnej B-zduuurka dla szkół
oraz spektakl otwarty -27 maja.

I turnus: 8 -12 lipca, II turnus: 15 - 19 lipca,
III turnus: 19 - 23 sierpnia, IV turnus: 26 - 30
sierpnia. Organizacja wraz z Hufcem ZHP
Ziemi Mikołowskiej półkolonii dla 120 dzieci. W ofercie były m. in: zajęcia taneczne,
teatralne, ruchowe oraz manualne i twórcze
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Wycieczki m. in.: do Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu, do Dziećkowic, gdzie dzieci poznawały zasady bezpieczeństwie na wodzie.
Odbywały się również spotkania z Policją
i Strażą Pożarną dotyczące bezpieczeństwa.
2. Galeria 33 oraz hol - wystawa prac dzieci
i młodzieży z kółka plastycznego „Sztalugi”.
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3. Współorganizacja Festiwalu Kolorów Krawczyka XXI - 30.08, w programie: Kev
Fox, zespół Pokahontaz, zespół Nie twój Interes.
4. Galeria MDK - wystawa Stefana Poniewiery towarzysząca XXIX Międzynarodowemu
Plenerowi Malarskiemu „Impresje Mikołowskie 2019 - „Materia ziemi śląskiej ”.

wrzesień 2019:
1. Galeria 33 - wernisaż malarstwa - Katarzyna Zachtej „Idź swoją drogą” - 19 września.
2. Jesienna spiżarnia. Jarmark na mikołowskim rynku - 20 września.
3. V Mikołowskie Dni Seniora - współorganizacja imprezy na rynku i w Miejskim Domu
Kultury. Pokazy taneczne, gwiazdy śląskiej
sceny muzycznej: Teresa Walerjańska, Muzykanty, Karpowicz Family, festiwal mikołowskiego żuru, punkty konsultacyjne: ZUS,
NFZ, Policji, PUP, Urząd Skarbowy, MOPS.
Konsultacje z wizażystką, stylistką, kosmetyczką, fryzjerem. Punkty konsultacyjne firm
i organizacji pozarządowych oferujących
usługi dla seniorów - 20 września.
4. IV Plener Intuicyjny - Zakamarki Mikołowa. W plenerze udział wzięli: Stowarzyszenie Twórców Kultury - Tychy, Sekcja Rysunku UTW - Tychy, Barwy Śląska - Ruda Śląska,
Krajcok 12 - Chorzów, Grota - Świętochłowice, Grupa Twórców „Barwa skojarzeni” - Mikołów, UTW - Katowice, Faun - Art - Gliwice,
Obsydian 18 - Zabrze - 21 września.
5. ONY - spektakl grupy teatralnej B-zduuura
działającej w MDK - 23 września w Teatrze
Dzieci Zagłębia w Będzinie a 24 września
spektakl otwarty w sali widowiskowej w
MDK w Mikołowie.
7. 60 - lecie Amatorskiego Klubu Filmowego
„iks” w sali widowiskowej MDK w Mikołowie
- 28 września.

październik 2019:
1. Rozpoczęcie sezonu artystycznego
2019/2020 - koncert Kuby Sienkiewicza i
Kwartetu Jurajskiego - 4 października.
2. Galeria MDK - otwarcie wystawy Grzegorza Chudego - „Po drugiej stronie byfyja” - 25
października.
3. Monodram „Goła baba” - Joanna Szczep58

kowska - 28 października.

listopad 2019:
1. Marcinowy Jarmark i Marcinowe Święto
- 8 listopada.
2. Teatr Młodszego Widza - przedstawienie
„Pchła Szachrajka” w wykonaniu Teatru Żelaznego - 9 listopada.
3. Święto Niepodległości - współorganizacja
imprezy na Placu Harcerskim - 11 listopada.
4. Premiery „iksa” - Amatorski Klub filmowy
„iks” zaprosił na premiery filmów zrealizowanych w klubie: „Do jutra” - Kamila Śmiłowska, „Miniaturki” - Bartosz Lichtara, „Wędrowiec” - Tomasz Lisoń - 18 listopada.
5. Jesienny Turniej Szachowy - turniej rozgrywał się w dwóch grupach wiekowych: do
lat 9 i 11 - 23 listopada,
6. XXIX Impresje Mikołowskie - 30 listopada. Uroczyste podsumowanie pleneru z zaproszonymi gośćmi w sali widowiskowej
połączone z koncertem zespołu „Madame
JeanPierre” oraz otwarcie wystawy poplenerowej w Galerii MDK.
7. Galeria 33 i hol MDK - wystawa fotografii
oraz prac plastycznych uczestników zajęć w
ramach projektu „Rękodzielnia - jeszcze więcej sztuki” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Kultura dostępna”.

grudzień 2019:
1. Galeria 33 - otwarcie wystawy IV Pleneru
Intuicyjnego - 5 grudnia.
2. Spotkanie z Mikołajem na mikołowskim
Rynku - 6 grudnia.
3. Jarmark Bożonarodzeniowy z dodatkowymi atrakcjami: nagranie mikołowskiej
Kolędy, otwarcie Biura św. Mikołaja oraz kolędowanie z Orkiestrą Dętą KWK Bolesław
Śmiały - 6 - 7 grudnia.
4. Nagrywamy Mikołowską Kolędę: 6 - 7
grudnia.
5. Eliminacje regionalne Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie - przesłuchania
w Mikołowie - 13 grudnia.
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Ważne działania i realizacje MDK:
1. XXIX Mikołowskie Dni Muzyki - 18
maja - 8 czerwca:
– 18 maja - koncert inauguracyjny w Bazylice św. Wojciecha - Orkiestra Wirtuozi
Lwowa, Janos Balint - flet, Serhij Burko
- dyrygent.
– 19 maja - recital organowy w Bazylice
św. Wojciecha - Arno Hartmann.
– 20 maja - koncert bluesowy: Od klasyki
do bluesa - Karel Kosarek i Boogie Boys
- w Sali widowiskowej MDK.
– 22 maja - Kwintet Dęty Blaszany NOSPR
w kościele w Mokrem.
– 23 maja - koncert kameralny w Sali widowiskowej MDK.
– 26 maja - koncert organowy w Bazylice
św. Wojciecha.
– 28 maja - koncert kameralny Trio akordeonowe Symetrio w kościele w Śmiłowicach.
– 30 maja - koncert kameralny Tymoteusz
Bies i Kwartet smyczkowy NOSPR w sali
widowiskowej MDK.
– 2 czerwca - recital organowy w Bazylice
- Lukaś Hurtik.
– 4 czerwca - koncert kameralny w Bujakowie, „Słowem i muzyką opowiedziane”,
Maciej Zakościelny i Krakowski Kwintet
Dęty.
– 5 czerwca - koncert kameralny w Borowej Wsi.
– 6 czerwca - koncert muzyki barokowej
w kościele ewangelickim - Arte dei Suonatori.
– 8 czerwca - koncert finałowy w Bazylice
- orkiestra kameralna Morawskiej Filharmonii w Ołomuńcu i solistka Magdalena
Monikova - Frankova.

2. Projekt „Rękodzielnia - jeszcze więcej sztuki” (Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury)

Miejski Dom Kultury w Mikołowie otrzymał
po raz drugi dofinansowanie z MKiDN, Naro-
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dowego Centrum Kultury. W ubiegłym roku
projekt nosił nazwę: „Rękodzielnia - dzielimy
się sztuką bez barier”. Projekt realizowany wraz z partnerami: Ośrodkiem dla Osób
Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”
w Borowej Wsi, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mikołowie, Zespołem Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie oraz Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
w Wyrach. Projekt trwał od kwietnia do grudnia. Podsumowaniem projektu „Rękodzielnia - jeszcze więcej sztuki” było uroczyste
otwarcie wystawy. Wernisaż połączony został z panelem dyskusyjnym poświęconym
włączaniu osób niepełnosprawnych w życie
kulturalne - 17 października.

3. Dni Mikołowa
Podczas święta miasta wystąpili m. in.: Baranovski, Sylwia Grzeszczak, Gromee, Bernadeta Kowalska, Duo Fenix, Autentikos,
Weekend - 29 - 30 czerwca, Impreza towarzysząca: II Miko’OFF Festiwal - Centrum
Muzyczne Krawczyka 21. Koncerty zespołów: Syberian, Vixen i Snowman – 28 czerwca

4. XXIX Międzynarodowy Plener Malarski „Impresje mikołowskie 2019 - Materie malarskie” - 18 - 25.08.2019
Podczas tygodniowego pobytu w artyści
zwiedzali miasto i okolice (zabytkowe kościółki, ogród botaniczny Sośnia Góra). Poznali również historię Mikołowa podczas
wystąpienia mgr inż. arch. Andrzeja Gortela,
Miejskiego Konserwatora Zabytków w wykładzie pt.: „Dzieje Mikołowa”. Odbyły się
wycieczki do Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz na Nikiszowiec do zabytkowego
osiedla robotniczego, jak również do Kopalni Guido w Zabrzu. W ramach pleneru miał
miejsce także wernisaż wystawy prac Stefana Poniewiery zatytułowany „Materia ziemi
śląskiej ”.

Aktywną działalność w MDK prowadzą mikołowskie chóry: Chór mieszany „Chopin” –
Bujaków, Chór mieszany „Harmonia”, Chór
żeński „Mokrzanki”, Chór żeński „Gloria”, Zespół regionalny „Mikołowianki” oraz Zespół
wokalno - instrumentalny MikoMusic.
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Działalność Biura Promocji
w tym Miejskiej Placówki
Muzealnej
Biuro Promocji Urzędu Miasta Mikołów
w roku 2019 dysponowało budżetem w wysokości ponad 600.000 zł.
Ofertę organizowanych i współorganizowanych imprez od kilku lat, poszerzono o kilka
nowości, które spotkały się z pozytywnym
odbiorem.
Tradycyjnie rok rozpoczął się od wsparcia
Hufca Ziemi Mikołowskiej w organizacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a kilka dni później rozpoczęły się przygotowania do Mszy świętej oraz przemarszu
w geście solidarności z mieszkańcami
Gdańska po tragicznych wydarzeniach z 13
stycznia.
Mikołowski Festiwal Podróżniczy „Rajzefiber”: Miłośnicy gór i podróży świętowali
tym razem aż trzy dni, od 12 do 14 kwietnia.
Oprócz znanych z poprzednich edycji, prelekcji, pokazów filmów i spotkań z podróżnikami, organizatorzy zaprosili również na
Leśną Szarańczę, czyli czwarte Grand Prix
Biegatonu - Bieg i marsz Nordic Walking
wraz z atrakcjami towarzyszącymi odbył się
ostatniego dnia festiwalu.
Poszerzona została oferta na czas wakacji.
Do co piątkowych koncertów z cyklu „Letnie
Granie” , dołączyło „Letnie Kino”. W każdą
pogodną sobotę, po zmroku, w wygodnych
leżakach można było obejrzeć na Rynku
film. Co istotne – mieszkańcy sami, poprzez
udział w ankiecie, wybierali produkcję, która
była wyświetlana na dużym ekranie.
Zorganizowano „Majówkę na Rynku”,
w trakcie której zbierano elektrośmieci – zużyty sprzęt wymieniano na biało-czerwone
kwiaty, rozdawano biało-czerwone flagi, a 2
maja odbyły się na Rynku uroczystości, połączone z wieloma atrakcjami dla uczczenia
Święta Flagi.
Drugą imprezę w duchu patriotycznym zorganizowano z okazji Święta Niepodległości.
Władze Mikołowa i przedstawiciele miejskich instytucji złożyli kwiaty w miejscach
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pamięci, a w godzinach popołudniowych
odbył się piknik na Placu Harcerskim. Była
to również pierwsza miejska impreza bez
jednorazowych plastikowych kubeczków, talerzy czy sztućców; Zamiast tego użyto papierowych naczyń i drewnianych sztućców,
a mieszkańcy otrzymali ekologiczne torby
na zakupy w kolorach naszej flagi.
Biuro Promocji uczestniczyło w przygotowaniu i rozreklamowaniu akcji Dbamy o to, co
mamy. Kampania mająca na celu pokazać
jak wielkie spustoszenie wyrządza środowisku nadmiar plastiku, odbywała się poprzez
prezentacje w szkołach, na spotkaniach
z seniorami, w sołectwach i za pośrednictwem internetu. Uczestnicy otrzymywali
ekologiczne upominki.
Biuro Promocji uczestniczyło w tworzeniu
Młodzieżowej Rady Miejskiej, która została
powołana do życia pod koniec 2019 roku.
Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi
na potrzeby młodych osób mieszkających
w Mikołowie. Ma szerzyć ideę samorządności. Już od samego początku radni wykazali
się kreatywnością i pomysłowością. Zaproponowali szereg działań mających na celu
włączenie mieszkańców w działania samorządu terytorialnego oraz integrację środowisk lokalnych. Radni spotykają się na sesji
co kwartał, gdzie ustalają priorytety i dalsze
kroki postępowania.
Ponadto opublikowano nowy, zaktualizowany przewodnik o Mikołowie. Opracowano
nowy repertuar muzyczny do odtwarzania
z fontanną na Rynku - mieszkańcy mogli słuchać częściej i bardziej różnorodnej muzyki.
Współpraca z zespołem „IKSY” zaowocowała wydaniem ich pierwszej, długogrającej
płyty.
Zakończono kolejny etap współpracy nad
Monografią Mikołowa – 15 autorów przekazało swoje maszynopisy, teraz trwają prace
korekcyjno-redaktorskie.
Nadal trwały prace nad procedurą ustanowienia herbu Mikołowa, odbyło się szereg
spotkań, łącznie z wizytą w Komisji heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niestety wciąż
nie osiągnięto kompromisu, lecz pamiętając, że za dwa lata Mikołów będzie święto-
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wał swoje 800-lecie, działania zostały zintensyfikowane.

Miejska Placówka Muzealna
Jarmark Staroci odbywa się na Rynku, nieprzerwanie od 15 lat w pierwszą niedzielę
miesiąca i przyciąga setki handlarzy, pasjonatów i kolekcjonerów z całego kraju. Ale
oprócz tego cyklicznego wydarzenia i wystawie stałej, MPM tętni życiem, dzięki organizowanym wielu wernisażom, prelekcjom,
lekcjom tematycznym dla dzieci i młodzieży, a oto najistotniejsze z nich, które miały
miejsce w 2019 roku:
- wystawa poświęcona 20 postaciom związanym z walką i pracą na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Wspomniano
mikołowskich działaczy plebiscytowych,
powstańców, harcerzy wspomniano także
osoby zaangażowane walkę z okupantem
podczas II wojny światowej
- Europejska Noc Muzeów, odbyła się pod
hasłem „Fotograficzny Ogród Życia”, w ramach którego zaprezentowano nową wystawę „Zielnik”, zrobiono przegląd filmów
Natalii Rusin oraz przegląd twórczości mikołowskich
- nagrywano zdjęcia do filmu dokumentalnego. Gościliśmy państwa Helenę i Henryka Staroszczyków oraz Annę Michalik.
Towarzyszyła im reżyser Dagmara Drzyzga
z ekipą filmową Telewizji Polskiej realizująca dokument o Wojciechu Bógdole.
- wspólnie z Mikołowskim Towarzystwem
Historycznym zorganizowano spacer historyczny „;Śladem obrońców Mikołowa” w 80
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przy
tej okazji otworzono również nową wystawę
"Mikołów 1939"
- wykład muzyczny Grzegorza Płonki: „Pieśń
i walka!”- poświęcony był śląskiej pieśń powstańczej.
- wykład Mariusza Dmetreckiego - spotkanie
było wstępem do niedzielnego spaceru "Śladami mikołowskich Żydów".
- spotkanie z prof. Zbigniewem Kadłubkiem
zatytułowane "Dekonstrukcje kanoniczne.
Górny Śląsk i literatura"
- wykład prof. Tadeusza Sławka „Rozum, Europa, tożsamość, czyli Śląsk oświecony”;
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- Spotkanie z eseistką Olgą Drendą „Duchologia i Wyroby”;
- wernisaż wystawy „Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia” oraz wykład Henryka Grzonki poświęcony postaci Karlika
z „Kocyndra”. Gościnnie wystąpił także Robert Garcarzyk z Grupy Rekonstrukcji Historycznej;
- pokaz linorytów Jolanty Tyrol „Moje miasto
Mikołów.”

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzą: Biblioteka Główna, 7 filii bibliotecznych:
Filia 1 Mokre, Filia 2 Paniowy, Filia 3 Bujaków, Filia 4 Reta, Filia 5 Kamionka (tymczasowo zamknięta), Filia 6 Borowa Wieś, Filia
7 Śmiłowice i punkt biblioteczny przy Szpitalu Powiatowym w Mikołowie.
Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji
kulturalnej i społecznej mieszkańców na
wszystkich poziomach wiedzy poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji
z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych,
ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów
regionalnych.
9 października 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Mikołowskim
a gminą Mikołów w sprawie powierzenia
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie
zadań biblioteki powiatowej.
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019 roku
wynosił 109217 wolumenów.
Zbiory specjalne na początku roku liczyły
2757 egzemplarzy (w tym: 24 dokumenty
kartograficzne, 2500 zbiorów audiowizualnych i 233 dokumenty elektroniczne), na
dzień 31 grudnia 2019 liczyły 2938 egzemplarzy (w tym: 24 dokumenty kartograficzne,
2681 zbiorów audiowizualnych i 233 dokumenty elektroniczne).
Na koniec 2019 r. zarejestrowano 8058
czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę
122745 razy.
W 2019 r. Biblioteka Główna zapewniała
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możliwość wypożyczenia na zewnątrz książki mówionej oraz dodatkowo skorzystania
na miejscu z innych dokumentów audiowizualnych, tj. filmów i muzyki zarejestrowanej
na płytach CD i DVD. Wypożyczono i udostępniono na miejscu – 226 474 zbiorów,
w tym: książki - 208 715, czasopisma 11 922, książka mówiona - 3 829, filmy 2 008. W 2020 roku planuje się udostępnienie czytelnikom darmowego dostępu do
e-booków w serwisie Legimi, w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego.

MBP była zaangażowana także w akcje
czytelnicze Tydzień Bibliotek, Narodowe
Czytanie, Noc Bibliotek, Cała Polska Czyta
Dzieciom, Kociolandia, Zima lubi dzieci, Bajkowa wiosna, Andersenada, Dzieci – Bibliotekarzom, Misiolandia, Dzień Postaci Bajkowych, Urodziny Kubusia Puchatka, Piękna
Nasza Polska Cała.

Liczba użytkowanych komputerów to 54,
z czego 34 komputery (Internet) dostępne
są dla czytelników.

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina Mikołów
przeznaczyła dotację podmiotową w wysokości 1 553 000,00 zł.

Dzięki Systemowi bibliotecznemu Prolib,
który jest w pełni zintegrowany z systemami
identyfikacji i ochrony zbiorów opartych na
technologii RFID, wszystkie procesy biblioteczne są zautomatyzowane.

Biblioteka pozyskała 30 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizację zadania: Program Biblioteki Narodowej Zakup Nowości Wydawniczych do
Bibliotek.

Również czytelnicy mają ułatwiony kontakt
z biblioteką poprzez katalog OPACWWW,
który użytkownikowi zalogowanemu oferuje zdalne usługi: przeglądanie indeksów,
możliwość dwukrotnej prolongaty książek,
zamówienia i rezerwacje dokumentów,
przeglądanie przez czytelnika swojej historii, możliwość modyfikacji danych przez czytelnika.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą
się wielofunkcyjną instytucją kultury. Przemyślane połączenie trzech funkcji – biblioteki, kina i sceny kameralnej, pozwala na
wzbogacenie i podniesienie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta, z możliwością
prezentacji filmów. Jest miejscem otwartym
i przyjaznym dla całych rodzin.
W 2019 roku biblioteka zorganizowała 1010
spotkań kulturalnych i edukacyjnych, z których skorzystało 23026 osób.
Mikołowska biblioteka w 2019 roku zorganizowała m.in. Kino w Bibliotece, Akademię
Rozwoju Osobistego dla Dorosłych, Muzyczną Kawiarenkę Literacką, Mikołowski Festiwal Rajzefiber (III edycja) Klub Aktywnego
Seniora, Kursy e-learning z języków obcych,
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
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- we współpracy z Uniwersytetem Śląskim
oraz Akademię Rozwoju Osobistego dla
Dzieci

Działalność Instytutu
Mikołowskiego
Ubiegły rok był dla Instytutu Mikołowskiego
niezwykle efektywny na wszystkich polach.
Od momentu zmiany siedziby, co miało
miejsce na przełomie stycznia i lutego 2019
roku, IM podjął działalność w takim samym
– szerokokątnym - zakresie. Nowa siedziba
została zaadaptowana na potrzeby działalności. Dzięki woli władz Miasta Mikołów
została zakupiona kolekcja 50 obiektów
związanych z życiem i twórczością Rafała
Wojaczka, która następnie została wyeksponowana w głównej przestrzeni nowej siedziby IM. Zostało opublikowane w wydawnictwie IM 13 pozycji książkowych: poezja,
esej, proza. Odbyły się liczne spotkania z autorami książek wydanych przez IM oraz zaproszonymi literatami. W listopadzie 2019
mały miejsce obchody XX-lecia IM, podczas
których wystąpili zaproszeni goście – czołówka polskiej humanistyki. Pozyskane
środki finansowe za 2019 rok – poza dotacją Gminy Mikołów – wynosiły 68 000 zł.
Działalność IM w roku ubiegłym rozsławiała
Miasto Mikołów w kraju i zagranicą w postaci recenzji z książek na łamach dzienników
(Gazeta Wyborcza), tygodników (Newswe-
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ek, Polityka) i pism literackich (Odra, Twórczość, Akcent), a także w postaci udziału na
festiwalach literackich (Festiwal Miłosza).

Działalność Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie od 2008 roku organizuje imprezy
o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
nadzoruje działalność klubów i stowarzyszeń sportowych oraz administruje obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie
gminy. W swoich działaniach stara się rozwijać i pobudzać aktywność fizyczną wśród
mieszkańców, a także tworzyć odpowiednie
warunki uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
Corocznie Ośrodek realizuje zadania własne
gminy, a jednym z nich jest współfinansowanie działalności statutowej 17 klubów i stowarzyszeń sportowych działających na jej
terenie. Warto zaznaczyć, iż połowa z nich
prowadzi działalność wielosekcyjną, a liczba zrzeszonych zawodniczek i zawodników
wynosi blisko 2350 osób. Kwota wsparcia
klubów i stowarzyszeń uwarunkowana jest
ilością dzieci i młodzieży uprawiającej sport
oraz stale podwyższającym się poziomem
sportowym mikołowskich drużyn. W roku
2019 kwota ta wynosiła 1 178 535,80 zł.
Finansowanie działalności klubów sportowych odbywa się na różnych płaszczyznach, a różnorodność ich sekcji sprawia,
że oferta sportowa mikołowskich klubów
i stowarzyszeń jest bardzo bogata począwszy od sekcji piłki nożnej kobiet i mężczyzn,
tenisa stołowego, szachowej, szermierczej,
futsalu, akrobatyki sportowej, siatkówki
kobiet i mężczyzn, speedrowerowej aż po
lekkoatletykę. Można również brać udział
w zajęciach z następujących dyscyplin: karate, golfa, sztuk walki, rugby na wózkach.
Uprawianie sportu wiąże się z potrzebą posiadania odpowiednich obiektów oraz ich
wyposażenia, w związku z tym przeprowadzono szereg inwestycji oraz dokonano wielu istotnych zakupów, o których warto wspomnieć w owym sprawozdaniu:
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- Zakup traktorka wraz z przyczepką dla LKS
„45” Bujaków;
- Zakup ciągnika rolniczego „Zetor” wraz
z oponami trawiastymi , kosiarki przystawnej oraz pługa składanego na Stadion Miejski;
- Budowa strzelnicy łuczniczej (w tym: budynek gospodarczy, strzałochwyty) na terenie
KS Burza Borowa Wieś;
- Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów,
instalacji oświetlenia oraz modernizacja
ogrodzenia boiska LKS Orzeł Mokre (procedura przetargowa);
- Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys.
1,20 m wzdłuż trybun sportowych na terenie
Stadionu Miejskiego;
- Wykonanie utwardzenia i nawierzchni poliuretanowej na pow. ciągów komunikacyjnych i pow. pod wiatami dla zawodników na
terenie Kompleksu Sportowego;
- Remont schodów zewnętrznych na terenie
OR planty – kąpielisko miejskie;
- Remonty m.in. częściowa wymiana płytek
„strefa mokra plaży” na terenie Krytej Pływalni Aqua Plant;
- Wykonania rekultywacji nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z wysiewem trawy
na LKS Strażak.
Ponadto zaplanowano zadania na lata kolejne z tzw. "planu zadań inwestycyjnych",
a w związku z tym wzięta jest pod uwagę
budowa skatepark’u obok Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Orlik, przy ul. Grażyńskiego, montaż trybuny wolnostojącej na terenie boiska LKS Strażak Mikołów, budowa
wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka
Rekreacyjnego Planty czy zakup wiat i wykonanie sytemu nawadniającego na terenie
boiska KS Burza Borowa Wieś.
Stale do dyspozycji mieszkańców pozostają
dostępne również nasze obiekty:
– kryta pływalnia Aqua-Plant - ul. Konstytucji 3 Maja 22,
– hala sportowa MOSiR wraz z salą gimnastyczną - ul. Bandurskiego 1 A,
– kąpielisko miejskie z boiskami do siatkówki plażowej - ul. Konstytucji 3 Maja
38,
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– wielofunkcyjne boisko - lodowisko,
ul. Konstytucji 3 Maja 38
– siłownia - ul. Konstytucji 3 Maja 38,
– Domek Harcerski wraz boiskiem asfaltowym - Plac Harcerski 1,
– kompleks boisk sportowych Orlik 2012 ul. Grażyńskiego 2,
– kompleks boisk sportowych Orlik 2012 ul. Zawilców 10,
– kompleks boisk sportowych Orlik 2012 ul. Katowicka 24 A,
– stadion miejski AKS - ul. Zawilców 8,
– kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR,
ul. Żwirki i Wigury 45
– boisko piłkarskie LKS Orzeł Mokre ul. Zamkowa 1,
– boisko piłkarskie LKS Strażak - ul. Gliwicka 156 A,
– boisko piłkarskie LKS 45 Bujaków,
ul. Szkolna 1,
– boisko piłkarskie KS Burza Borowa Wieś,
ul. Piaskowa 57,
– boisko piłkarskie KS Kamionka, ul. Dolina Jamny 1.
Imprezy sportowe są dominującą i niezwykle
istotną częścią naszej działalności. W ciągu
roku kalendarzowego jesteśmy organizato-
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rami bądź współorganizatorami ponad 80
wydarzeń sportowych, a jednym z nich był
XVII „Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka
Biskupiaka” oraz III edycja biegu – Mikołów
na „szóstkę”, które przyciągają zwolenników
biegania spoza granic Polski, podobnie jak
widowiskowa impreza „Jordan Basket+”
odbywająca się na mikołowskim rynku
z udziałem amerykańskich koszykarzy. Oba
te wydarzenia wpływają na rozwój komunikacji międzykulturowej, a także wzmacniają solidarność i tolerancję społeczeństwa.
Kolejną imprezą, która odbiła się dużym
echem w środowisku sportowym i nie tylko
była „Charytatywna Gala Open Cup Europe
w kickboxingu” podczas której udało się
zebrać pokaźną sumę pieniędzy na pomoc
młodym mikołowianom Lilianie i Oktawianowi.
Kryta pływalnia „Aqua Plant” gościła uczestników zawodów organizowanych z okazji
„Dnia Dziecka”, „Mikołajek”, „24 Godzinnego Mikołowskiego Maratonu Pływackiego”,
„Amatorskich Mistrzostw Polski – Family
Cup” oraz ogólnodostępnej akcji „Pływaj na
odległość”. Nie można również zapomnieć
o atrakcjach związanych z „Dniem Dziecka”,
a mianowicie dwudniowej strefie „SplashZone” czyli zabaw na torze wodnym. Kontynu-
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owano również zajęcia w ramach projektu
„Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla
osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ostatnim roku zwiększyliśmy
dostępność do programu „Już pływam”,
który obejmuje zajęcia nauki pływania dla
uczniów klas I – III szkół podstawowych
w Mikołowie. Poszerzyliśmy również dostępność do krytej pływalni w ramach organizacji zajęć wychowania fizycznego
w szkole.
Jednymi z cyklicznych wydarzeń są akcje „Poznaj pierwsze kroki na lodzie” oraz
„Pierwsze kroki z hokejem”, współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
dzięki którym dzieci od najmłodszych lat
mają możliwość nauki jazdy na łyżwach.
W ubiegłym roku z akcji skorzystało blisko
3000 osób. Efektem organizowanych zajęć jest doskonała umiejętność poruszania
się dzieci na lodowej tafli o czym świadczy
udział w ogólnopolskiej akcji „Mistrzowie
Białego Orlika” na Zimowym Narodowym
w Warszawie i uzyskane tam wysokie wyniki
sportowe.
W okresie ferii oraz wakacji organizowane
były akcje „Ferie dla Aktywnych” i „Lato dla
Aktywnych”, podczas których na obiektach
administrowanych przez MOSiR prowadzone były zajęcia mające na celu zapewnienie
aktywnej formy spędzenia czasu wolnego.
W trosce o wszechstronny rozwój dzieci,
mając na uwadze nie tylko zdrowie, ale także
osobowość i odporność organizmu po raz
kolejny zorganizowaliśmy akcję „Wyrolujmy
nudę”, w trakcie której najmłodsi mogą nauczyć się jazdy na rolkach. Podczas wakacji
nie mogło również zabraknąć turniejów piłki
nożnej oraz siatkówki plażowej.
Wychowywanie przez sport i idea uczciwej
rywalizacji ma za zadanie zwrócenie uwagi
dzieci na zdrowy tryb życia oraz rozwijanie
ich zainteresowań sportowo – rekreacyjnych. „Igrzyska Przyszłych Olimpijczyków”,
to kolejna z imprez, która na stałe wpisała
się w kalendarz, a jej głównym celem jest
propagowanie aktywności fizycznej i sportowego współzawodnictwa w myśl zasad
fair-play oraz promowanie idei olimpijskiej,
według której ważne jest przede wszystkim uczestnictwo w zawodach sportowych,
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a nie tylko i wyłącznie wynik. Podczas imprezy młodzi zawodnicy mogli wraz z zaproszonym „olimpijczykiem” poczuć namiastkę
ceremoniału igrzysk.
W trosce o naszych mikołowskich seniorów
kontynuowaliśmy projekt Fit Senior w ramach którego odbywają się bezpłatne zajęcia ogólno-kondycyjne, a także zajęcia jogi.
Po raz pierwszy udało się też zorganizować
„Senioriadę” czyli Sportowy Dzień Seniora,
która cieszyła się sporym zainteresowaniem i z pewnością będzie kontynuowana
w przyszłych latach.
Kolejny raz udało się zorganizować „Maraton Zumba Fitness”, który wspiera finansowo najmłodszych w walce o powrót do zdrowia. Ponadto Hala Sportowa MOSiR kilka
razy w roku gościła zawodników rywalizujących podczas rozgrywek rugby na wózkach.
Młodzi mikołowscy lekkoatleci uczestniczyli w eliminacjach miejskich „Czwartków LA”
i uzyskali nominację na ogólnopolski finał
w Łodzi, gdzie z dumą reprezentowali barwy miasta. Dla najmłodszych piłkarzy był
również kontynuowany projekt „Orzełek –
Przedszkolny Puchar Polski”, gdzie młodzi
adepci mogli pod okiem wykwalifikowanych
trenerów szlifować swoje umiejętności.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób
niepełnosprawnych udało się zorganizować
po raz kolejny „Powiatową Spartakiadę Osób
Niepełnosprawnych” oraz po raz pierwszy
współorganizowaliśmy „Spartakiadę Fundacji Aktywnej Rehabilitacji”. Obydwie imprezy
były również dla nas dużym zastrzykiem pozytywnej energii.
Kalendarz imprez MOSiR za rok 2019 nie
byłby spełniony, gdyby w Hali Sportowej
nie odbyły się imprezy współorganizowane
takie jak „Turnieje szermiercze”, „Zawody
akrobatyki sportowej”, finały wojewódzkie
rozgrywek minisiatkówki „Kinder +Sport”
czy „Wojewódzka Gala Taneczna”.
Jak co roku okres jesienny wykorzystywany
jest przez mikołowskie stowarzyszenia do
organizacji imprez takich jak: „Seminarium
Aikido” czy „Puchar Europy Kong Sao”. Nie
inaczej było w roku 2019 - w kwietniu zostały ponownie zorganizowane „Mistrzostwa
Mikołowa w Karate”.
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Również zwolennicy dwóch kółek znaleźli
w ofercie imprez coś dla siebie - „Majówka
na pumptracku”, to wydarzenie gdzie oprócz
rywalizacji można było również miło spędzić czas przy muzyce i wspólnej zabawie.
Imprezą o zasięgu ogólnopolskim był IV już
wyścig w kolarstwie przełajowym, który jak
co roku zgromadził całą czołówkę polskich
kolarzy.
Kilkanaście imprez wymienionych powyżej
to tylko część całego kalendarza imprez
roku 2019, wiele z nich już na stałe wpisało się do kalendarza i Mikołowianie nie wyobrażają sobie aby ich sportowe przyzwyczajenia mogły zostać zmienione. Ponad 80
imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR co roku gromadzi prawie
15 000 osób, nie wliczając w to rodzin kibicujących podczas tych wydarzeń sportowych.
Można zauważyć, że dzięki różnorodności
i randze organizowanych imprez Mikołów
dość mocno zaznaczył swoje miejsce na
sportowej mapie Polski.
Prowadzone statystyki bez wątpienia potwierdzają fakt, iż sport jest niezwykle
istotnym elementem w życiu mieszkańców Mikołowa, zarówno tych młodszych,
jak i starszych. W minionym roku z Domku
Parkowego korzystało ponad 31 000 osób,
Ośrodka Rekreacyjnego „Planty” – ponad
32 000 osób, Kompleksu sportowo – rekreacyjnego MOSiR – ponad 35 000 osób,
Kompleksu boisk sportowych „Orlik” – ponad 84 000 osób, Hali Sportowej – ponad
94 000 osób, a Krytą Pływalnię odwiedziło
ponad 154 000 klientów.
Mikołów to miasto, które stwarza swoim
mieszkańcom bardzo dobre warunki do
uprawiania sportu, bez względu na wiek
oraz inne bariery i ograniczenia. Poprzez
swoje działania pragniemy propagować
zdrowy styl życia i zachęcić wszystkich do
różnorodnej aktywności. Dzięki pomocy lokalnej władzy, jesteśmy w stanie zapewnić
bazę sportową na wysokim poziomie, która
na przestrzeni lat stale się rozrasta i wywiera pozytywne wrażenie na przyjeżdżających
do nas zawodników z innych miast, a także
spoza granic naszego kraju.
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11.
Oświata i edukacja
Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów:
Szkoły:
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich
Olimpijczyków
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
– Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa
Morcinka
– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła
II
– Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego
– Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha
Korfantego ( w tym oddział przedszkolny
im. Wróbelka Elemelka przy Szkole Podstawowej nr 8)
– Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego
Kukuczki
– Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika
– Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła
Podstawowa nr 11 im. Janusza Korczaka i Przedszkole nr 13 im. Gromadki Misia Uszatka)

Przedszkola:
–
–
–
–
–
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Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi
Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 3 im. Kota w Butach
Przedszkole nr 4 im. Złotego Pantofelka
Przedszkole nr 5 im. Krainy Bajek

– Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
– Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka
– Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki
– Przedszkole nr 10 im. Fiołkowe Wzgórze
– Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków
– Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody

Poza siecią szkół prowadzonych przez
Gminę Mikołów w mieście działają następujące placówki prowadzone przez
osoby fizyczne:
Szkoły podstawowe:
– Szkoła Podstawowa im. Ojca F. Jordana
w Zespole Szkół Prywatnych DUAL

Przedszkola:
– Niepubliczne Przedszkole o Profilu Teatralnym "Zaczarowany Ogród"
– Przedszkole Niepubliczne im. "Złotej
Rybki"

Inne formy wychowania przedszkolnego:
– Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Wyjątkowa Kraina"
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Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na 30.09.2019 r. (przedszkola):
Przedszkola

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Etaty nauczycieli

Etaty administracji +
obsługi

P1

5

121

10,06

12,75

P2

6

129

13,75

13,50

P3

7

152

18,5

14,5

P4

5

108

11,19

12

P5

4

89

8,43

7,38

P6

5

105

10,35

10,5

P8

4

88

8,42

10

P9

4

87

8,53

9,38

P10

6

146

13,36

15,25

P11

7

151

14,47

14,75

P12

7

167

16,74

15,5

Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na 30.09.2019 r. (szkoły):
Szkoły

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Etaty nauczycieli

Etaty administracji +
obsługi

SP1

26

557

66,98

18,00

SP3

33

658

104,83

22,25

SP4

19

361

55,73

15,76

SP5

22

506

63,79

18,875

SP6

14

276

36,21

11,5

SP7

14

244

36,16

11,25

SP8

OP - 3 , SP8 - 10

OP- 53, SP8 - 189

27,27

15,75

SP10

18

368

47,83

23,25

SP12

11

189

29,18

9,5

ZSP

P13 – 5, SP11 - 5

P13 – 96, SP11 - 86

27,06

13,25
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Opieka nad dziećmi do lat 3:
– Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
Placówki Niepubliczne:
– Żłobek: Akademia Malucha "Zaczarowana Kraina"
– Klub Dziecięcy "Wesołe Misie"
– Klub Malucha "Bajtel - Point"
Zgodnie z Uchwałą nr XII/118/2019 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 27 sierpnia 2019r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na
terenie Gminy Mikołów, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy otrzymują
dotację celową z budżetu Gminy Mikołów
w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w żłobku na miesiąc kalendarzowy oraz
120 zł na dziecko objęte opieką w klubie
dziecięcym na miesiąc kalendarzowy.

Stypendia i nagrody Burmistrza
Za rok szkolny 2018/2019 (wypłata jednorazowa w roku 2020) przyznano:
– Nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży: - 114 (74 800,00 zł);
– w toku realizacji postępowania administracyjnego – 51 (ok. 48 700,00 zł)
– Stypendia dla studentów – 7 (8 000,00
zł)
– Nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne – 11 (11 700,00 zł)
– Nagrody sportowe – 63 (67 000,00 zł)

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 429/20/2020 z dnia 20 stycznia
2020 r. przyznano środki na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mikołów w wysokości 271 057,18 zł.
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Realizowane projekty, programy i konkursy
- Aktywna tablica - W ostatnich latach Gmina Mikołów pozyskała środki finansowe
w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2017-2019 – „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. (Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej)
- Ćwiczmy Razem – ogólnodostępna oferta
zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich
szkół i przedszkoli. (Projekt dofinansowany
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- Program rządowy Maluch + - Gmina Mikołów od kilku lat pozyskuje środki finansowe w ramach Programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch
+” na działania realizowane w Żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.
W ramach przyznanych środków finansowych Gmina Mikołów dofinansuje zakupione artykuły żywnościowe, a także zabawki
i artykuły plastyczne, które uatrakcyjnią pobyt dzieci w placówce oświatowej w Mikołowie. (Projekt dofinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
- Utworzenie Zielonej Pracowni w SP nr 1
im. Powstańców Śląskich w Mikołowie –
„Przez las do wiedzy’’. (Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- Wygranie kampanii edukacyjno – informacyjnej pod nazwą „MOGĘ!Zatrzymać SMOGprzedszkolaku złap oddech” i otrzymanie
przez placówki P1, P2, P8, P9, P13 oczyszczaczy powietrza do każdej sali - łącznie
21 szt. (Projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności
uczniów mikołowskich szkół podstawowych. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich
szkół podstawowych w okresie VI 2019VI 2020 poprzez rozwijanie wśród 850
uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych
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niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie
40 nauczycieli, zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do
prowadzenia zajęć edukacyjnych, realizacja
kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego
wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz ucznia młodszego. (Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)
- „Open your mind, change yourself and work
across boundaries! – Otwórz umysł, zmień
siebie i pracuj ponad granicami!” Projekt jest
skierowany do 8 mikołowskich szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Głównym celem
projektu jest podniesienie kompetencji 49
nauczycieli, którzy wezmą udział w 2-tygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Malcie. Uczestnicy szkoleń poza
podniesieniem kompetencji językowych
zdobędą m. in. umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych
w pracy dydaktycznej. Wsparcie dla nauczycieli przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.
(Projekt zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+)
- Projekt w ramach programu ERASMUS+
„Innovation and transformation in education”. Współpraca na rzecz Innowacji
i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo
strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.
Cel – podniesienie kompetencji cyfrowych
nauczycieli, wprowadzenie innowacyjnych
metod nauczania, zapoznanie ze strategiami aktywnego uczenia, narzędzia web 2.0
i e-learning. Projekt partnerski, Lider projektu Turcja.

Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie
Mikołowa umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu,
mogą ubiegać się o dofinansowanie. Gmina Mikołów otrzymuje na ten cel środki
za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Przyznano i wypłacono dofinansowa-
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nie 15 przedsiębiorcom na łączną kwotę
140 061,55 zł.

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli
Zawarto 10 umów z rodzicami lub opiekunami prawnymi na zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli o łącznej
wartości 32 933,19 zł.
Zawarto umowę na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do szkół - łączna wartość
zamówienia: 460 938,40 zł
Zawarto umowę na dowóz uczniów do mikołowskich szkół – łączna wartość zamówienia: 346 860,00 zł.

Działalność Centrum Usług
Wspólnych
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2017
roku na mocy Uchwały nr XXI/500/2016
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia
2016 roku, przejmując zadania likwidowanego Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. W 2019 roku ww. Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa o utworzeniu jednostki oraz
zmiany statutu była zmieniana dwukrotnie:
1. w styczniu 2019 roku w związku z rozdzieleniem zadań pomiędzy CUW i Wydział Oświaty Urzędu Miasta - Uchwała
nr IV/43/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług
Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu.
2. w grudniu 2019 roku – w związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na objęciu wspólna obsługa Żłobka i CIS w Mikołowie oraz wprowadzeniu wspólnej obsługi
informatycznej - Uchwała nr XVIII/189/2019
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
W związku z planowanym przejęciem dodatkowych zadań przez jednostkę od stycznia
2020 roku polegających na objęciu wspólną
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obsługą dodatkowych jednostek - Centrum
Integracji Społecznej oraz Żłobka Miejskiego
w Mikołowie oraz planami objęcia wspólną
obsługą informatyczną 25 jednostek zaproponowano zmianę obowiązującej uchwały.
Do drugiej zmiany organizacyjnej jednostki
rozpoczęto przygotowania już w październiku 2019 roku, finalnie została przeprowadzona na przełomie grudnia 2019/stycznia
2020, po podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa Uchwały nr XVIII/189/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r., która wprowadzała ww.
zmiany w zakresie organizacyjnym jednostki.
Zgodnie
z
zapisami
Uchwały
nr
XVIII/189/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług
Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu
dokonano zmian organizacyjnych w jednostce rozszerzono z dniem 1 stycznia 2020 r.
zakres wspólnej obsługi:
- 24 placówki w ramach wspólnej obsługi
w zakresie finansowo - księgowym oraz
czynności związanych z ochroną danych
osobowych – szkoły, przedszkola, DDP, CIS
i Żłobek Miejski
- 25 placówek w ramach wspólnej obsługi
prawnej - szkoły, przedszkola, DDP, MOPS,
CIS, Żłobek
- 23 placówki w ramach wspólnej obsługi
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
– szkoły, przedszkola, DDP, Żłobek Miejski
- 24 placówki w ramach wspólnej obsługi
informatycznej – szkoły, przedszkola, DDP,
CIS, Żłobek
Centrum Usług Wspólnych prowadzi rachunkowość jednostki, płac i kadr, oraz rachunkowości i księgowość oraz płace dla jednostek
obsługiwanych – szkół, przedszkoli i Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, wypłaty
wynagrodzenia dla administracji i obsługi
oraz nauczycieli mikołowskich placówek
oświatowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie prawa pracy,
Karty nauczyciela i aktów wykonawczych,
dokonujemy rozliczeń dotacji celowych,
projektów realizowanych przez placówki,
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współfinansowanych ze środków zewnętrznych, rozliczamy wszelkie koszty ponoszone przez placówki obsługiwane związane
z realizacją ich zadań.
W 2019 roku Centrum Usług Wspólnych
obsługiwało 23 placówki – publiczne szkoły i przedszkola gminy oraz Dzienny Dom
Pomocy. Wydatki za rok 2019 wyniosły
67,9 mln złotych, czyli o ponad 7 mln zł więcej niż zostało uchwalone w planie finansowym na początek roku – 01.01.2019 dla
wszystkich jednostek obsługiwanych przez
CUW. Wzrost wydatków wynika z podwyżki dla nauczycieli wraz z nadpłatą, która
nie była ujęta w planie budżetu miasta na
2019 – w kwietniu wraz z wyrównaniem od
stycznia oraz we wrześniu, dotacjami celowymi na realizację zadań oraz projektami
realizowanymi przez jednostki oświatowe a
dofinansowane ze środków zewnętrznych krajowych i unijnych.
Kwota wydatków na oświatę w roku 2019
w podliczeniu wydatków szkół, przedszkoli
oraz wydatków CUW to ok. 66,9 mln zł, na
oświatę 64,9 mln (bez CUW). Subwencja w
roku 2019 wyniosła niecałe 33,3 mln zł, dopłata gminy do oświaty to około 31,7 mln,
nie zostały podliczone środki finansowe
przekazane placówkom niepublicznym, których dysponentem jest Urząd Miasta.
Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia dla pracowników wszystkich jednostek
obsługiwanych przez CUW to ok. 54,9 mln,
z tego na wynagrodzenia dla administracji
i obsługi oraz pedagogów szkół i przedszkoli wydano kwotę 52,8 mln zł, przy otrzymanej z ministerstwa subwencji oświatowej na
poziomie 33,3 mln, gmina dopłaca do wynagrodzeń ze środków własnych dla oświaty
kwotę ponad 19,5 mln zł.
W roku 2019 zostało naliczone wynagrodzenie dla 1003 pracowników zatrudnionych
w jednostkach obsługiwanych w ramach
941,68 etatów – stan na 31.12.2019.
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12.
Bezpieczeństwo i porządek
Za bezpieczeństwo i porządek w mieście
z ramienia mikołowskiego samorządu odpowiadają dwie komórki (Straż Miejska
i Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem),
które ściśle współpracują z Powiatową Komendą Policji oraz Państwową i Ochotniczą
Strażą Pożarną.

5. Gmina Mikołów udzieliła dotacji sześciu
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
w następującym podziale:

W ramach realizacji zadania rodzajowo
określanego jako ochrona przeciwpożarowa
Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem zrealizowało następujące zadania:

- Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice 7 000
zł na zakup umundurowania i wyposażenia;

1. Przy współudziale środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Narodowego/Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska dokonano
zakupu średniego samochodu pożarniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w
Mokrem, marki MAN, za kwotę 762 600 zł
(środki własne Gminy 400 000 zł, środki zewnętrzne 362 600 zł)

- Ochotnicza Straż Pożarna Bujaków 7 250
zł na zakup umundurowania i wyposażenia;

2. Gmina przekazała kwotę 20 000 zł dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Mikołowie na współfinansowanie zakupu samochodu do wsparcia działań
ratowiczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem.
3. W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zakupy drobnego
sprzętu ppoż. oraz doposażenia lekkiego
pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie na łączną kwotę
29 000 zł.
4. W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego zakupiono nożyce hydrauliczne do ratownictwa technicznego na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach
za kwotę 12 000 zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów 9 000
zł na zakup umundurowania i wyposażenia;
- Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka 7 250
zł na zakup umundurowania i wyposażenia;

- Ochotnicza Straż Pożarna Mokre 11 250 zł
na zakup umundurowania i wyposażenia;

- Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy 7 250
zł na zakup umundurowania i wyposażenia.
6. W ramach utrzymania gotowości bojowej
jednostek ochotniczych straży pożarnych z
terenu Gminy Mikołów wydatkowano łączną
kwotę 178 338,30 zł (ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w działaniach
ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach;
badania lekarskie członków OSP; przeglądy
i naprawy pojazdów pożarniczych zakupy
itp.). Wskazana kwota nie obejmuje wydatków wymienionych w pkt. 1-5.

W ramach realizacji zadania rodzajowo
określanego jako ochrona bezpieczeństwa
i porządku publicznego Biuro Zarządzania
Bezpieczeństwem zrealizowało następujące zadania:
1. Dokonano modernizacji miejskiego systemu monitoringu wizyjnego na kwotę 71
844,30 zł. W ramach wskazanego zadania
dokonano następujących inwestycji:
- zakup, instalacja i uruchomienie: 8 ka75

mer cyfrowych 4 MPIX wraz z niezbędnym
osprzętem, licencjami oraz instalacjami
przewodowymi oraz inną niezbędną infrastrukturą sprzętową;
- dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska dostępowego monitoringu, w siedzibie
Straży Miejskiej w Mikołowie, składającego
się z komputera i monitora 42 cale;
- zakup 1 fotopułapki GSM, na rzecz Straży
Miejskiej w Mikołowie wraz z zasilaniem
AKU i zmianą lokalizacji co 3 m-ce w okresie
gwarancji. Rekonfiguracja serwera, dostosowanie do nowych i zmodernizowanych
punktów kamerowych.
2. W ramach wsparcia udzielonego Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie,
w kwocie 35 000 zł, współfinansowano zakup radiowozu z napędem hybrydowym
marki Toyota.
3. Gmina Mikołów wykupiła dodatkowe patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie na łączną kwotę 40 000
zł, co przełożyło się na ilość 1480 dodatkowych godzin policjantów patrolujących ulice
miasta.
4. Gmina Mikołów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w łącznej
kwocie 79 420 zł na dofinansowanie płac
i pochodnych specjalistów Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie.
5. Gmina Mikołów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w łącznej
kwocie 45 000 zł na sfinansowanie kosztów
utrzymania i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta.
6. W ramach doposażania magazynu Obrony Cywilnej Gminy Mikołów zakupiono 35
plandek, sznurek, gwoździe, 2 947,30 zł.

W ramach realizacji zadania rodzajowo
określanego jako zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu wczesnego
ostrzegania (SWO) ludności w sytuacji występowania zagrożeń Biuro Zarządzania
Bezpieczeństwem zrealizowało następujące przedsięwzięcie:
Wymieniono syrenę alarmową zainstalowa76

ną na budynku Urzędu Miasta Rynek 16 na
elektroniczną syrenę alarmową z możliwością nadawania komunikatów głosowych.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 20 910,00
zł.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku
w 2019 r. dokonano 15 kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących przestrzegania przez przedsiębiorców
korzystających z zezwolenia warunków
sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
niektóre z punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich najbliższa okolica, objęte zostały nadzorem Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie oraz Straży Miejskiej
w Mikołowie.

W zakresie ograniczenia zagrożeń w miejscach publicznych Straż Miejska w Mikołowie w 2019 roku podejmowała działania
prewencyjne polegające na patrolowaniu
(patrole piesze i zmotoryzowane) samodzielnie oraz z funkcjonariuszami Policji na
terenie całego miasta (centrum, sołectw,
dzielnicy Kamionka) osiedli mieszkaniowych, boisk szkolnych i ogólnodostępnych,
parków, targowisk, miejsc prowadzenia handlu, dworców, przystanków autobusowych,
placów zabaw, miejsc przebywania osób
bezdomnych (głównie w sezonie jesienno-zimowym), obszarów ze zbiornikami wodnymi, obszarów leśnych i innych).

Podczas patroli interweniowano w sprawach spożywania alkoholu i palenia tytoniu
w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
zakłóceń spokoju i porządku publicznego,
porządku na posesjach, padłych i rannych
zwierząt, bezpańskich psów i kotów, nielegalnie umieszczonych reklam, plakatów,
ogłoszeń itp., zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych, nieużytkowanych pojazdów
i wraków, wylewania nieczystości, wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,
wypalania traw i spalania śmieci, przewożono osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień, zabezpieczano
imprezy i obchody (w tym masowe), zgłaszano ujawnione bezpańskie (porzucone,
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ujawnione) psy i koty do schroniska, informowano odpowiednie służby o awariach
(energetycznych, wodno-kanalizacyjnych,
telefonicznych, wodociągowych i innych)
i inne.

W sprawach dotyczących ograniczenia
zagrożeń w ruchu drogowym Straż Miejska w Mikołowie interweniowała w kwestii
uszkodzonych nawierzchni dróg, ujawnionej
konieczności prawidłowego oznakowania
dróg, zniszczonych i nieprawidłowo ustawionych znaków drogowych, nieprawidłowego lub niesprawnego oświetlenia ulicznego, znaków drogowych (przekręconych,
uszkodzonych lub ich braku), brakujących
lub uszkodzonych studzienek (kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych), brakujących
czy uszkodzonych kratek ściekowych znajdujących się w rejonie pasa drogowego, zimowego utrzymania dróg i chodników, bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
Codziennie w godzinach rannych w trakcie
roku szkolnego zabezpieczano bezpieczne
dojście dzieci do szkół (ul. św. Wojciecha,
Musioła), gdy pozwalały na to dodatkowe
siły to patrolowano również w tym czasie
Park Planty.

12. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK

zowanymi w sołectwach i dzielnicy Kamionka oraz w spotkaniach organizowanych
w trakcie różnych imprez np. „Dni Seniora”. Prowadzono czynności w trakcie akcji
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne
wakacje” i „Bezpieczne ferie”, „Akcja Znicz”,
„Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Akcja Pieszy” itp.

W 2019 roku ukazało się wiele informacji
medialnych o Straży Miejskiej w Mikołowie.
Były to artykuły prasowe i internetowe. Wyemitowana została audycja radiowa (Radio
Express) o działaniach proekologicznych
prowadzonych w Gminie Mikołów. Najwięcej
informacji medialnych dotyczyło akcji związanej z pokazami ekologicznego spalania
w piecach, ponadto duże zainteresowanie
mediów wzbudziły akcje pomocy osobom
bezdomnym. Nadmienić należy, że przeprowadzone kolejne pokazy prawidłowego spalania w piecach oraz pokazy jak ograniczyć
straty ciepła z budynków, spowodowały zainteresowanie nie tylko mieszkańców ale
i innych samorządów i Straży Miejskich.
Na stronie internetowej www.strazmiejska.
mikolow.eu zamieszczane są informacje
dotyczące pracy Straży Miejskiej, sprawozdania, porady, przepisy prawa itp.

W 2019 roku Straż Miejska interweniowała
w 7299 sprawach, w tym 723 zgłaszanych
przez mieszkańców:
W trakcie patroli SM dokonywała kontroli czym mieszkańcy palą w piecach. Straż
Miejska w Mikołowie w 2019 roku przeprowadziła 269 kontroli z których sporządzone
zostały protokoły kontroli (na zasadzie art.
379 Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”).
Ujawniono 14 przypadków nieprawidłowości, nałożono 7 mandatów karnych kredytowanych. Ponadto przeprowadzono 117
interwencji w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, niezakończone protokołem), oraz 32
interwencje dotyczące spalania (trawy, liści,
odpadów) na zewnątrz gdzie ujawniono 18
przypadków nieprawidłowości (w większości spalane były odpady zielone).
Funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami organi77

13.
Uchwały podjęte przez
Radę Miejską w 2019 roku
Lp.
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NUMER I DATA
PODJĘCIA UCHWAŁY

W SPRAWIE

DODATKOWE INFORMACJE

1.

IV/36/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- zmiana uchwały nr III/24/2019
– Dz.Urz. z 30.01.19,poz.810

2.

IV/37/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019- - zmiana uchwały nr III/23/2019
2030

3.

IV/38/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu

4.

IV/39/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu

5.

IV/40/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- tracą moc uchwały nr VIII/133/2015
oraz nr XX/520/2016
– Dz.Urz. z 30.01.19,poz.811

6.

IV/41/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów stanowiących własność gminy Mikołów
i wysokości stawki procentowej bonifikaty

- Dz.Urz. z 30.01.19,poz.812

7.

IV/42/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Mikołów

- traci moc uchwała nr XXXI/634/2017
– Dz.Urz. z 30.01.19,poz.813

8.

IV/43/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług
Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

- zmiana uchwały
nr XXI/500/2016
– tracą moc uchwały nr XXIV/547/2016,
nr XXV/569/2016, nr XXI/501/2016,
nr XXIV/549/2016, nr XXV/568/2016
- wprowadzono zmianę uchwałą
nr XVI/155/2019

9.

IV/44/2019 z dnia
22 stycznia 2019 r.

zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich

10.

V/45/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wy- - traci moc uchwała nr III/32/2018
nikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i - straciła moc uchwałą nr XX/206/2020
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

11.

V/46/2019 z dnia
5 lutego 2019 r

zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2017-2021

12.

V/47/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

uchylenia treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady - zmiana treści uchwały nr IV/36/2019
Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie - Dz.Urz. z 13.02.19,poz.1399
zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanej treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie na rok 2019

13.

V/48/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- traci moc uchwała nr XXXVII/719/2017
- straciła moc uchwałą nr
XVIII/180/2019

- zmiana treści uchwały nr III/24/2018
- Dz.Urz. z 13.02.19,poz.1400
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14.

V/49/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019- - zmiana treści uchwały nr III/23/2018
2030

15.

V/50/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

16.

V/51/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w roku 2020

17.

V/52/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

nadania nazw ulicom

18.

V/53/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

petycji o nadanie nazwy ulicy mianem Rycerzy Jedi

19.

V/54/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Miko- - zmiana uchwały nr XXXVII/722/2017
łowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu - Dz.Urz. z 13.02.19,poz.1402
dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy
Mikołów

20.

V/55/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie

21.

V/521.6/2019 z dnia
5 lutego 2019 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Dz.Urz. z 13.02.19,poz.1403 - 2 skargi
fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
do WSA

22.

VI/57/2019 z dnia
8 marca 2019 r,

zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

- post. nadzorcze Wojewody
– unieważnienie uchwały

23.

VII/58/2019 z dnia
19 marca 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- zmiana uchwały nr III/24/2018
–Dz.Urz. z 28.03.19,poz.2482
– wprowadzono zmianę uchwałą nr
VIII/67/2019

24.

VII/59/2018 z dnia
19 marca 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019- - zmiana uchwały nr 23/2018
2030

25.

VII/60/2019 z dnia
19 marca 2019 r.

ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020

26.

VII/61/2019 z dnia
19 marca 2019 r.

zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rzą- - traci moc uchwała nr II/19/2018
dowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata – Dz.Urz. z 28.03.19,poz.2484
2019-2023

27.

VII/62/2019 z dnia
19 marca 2019 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu - traci moc uchwała
Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach nr XXXIX/748/2018, która została zmieszkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niona uchwałą nr XLII/773/2018
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – Dz.Urz. z 28.03.19,poz.2485
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania
ich wykorzystania

28.

VII/63/2019 z dnia
19 marca 2019 r.

zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i
szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

29.

VII/64/2019 z dnia 19
marca 2019 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Mikołów w 2019 roku

30.

VII/65/2019 z dnia 19
marca 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy
ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2,
przy ul. Młyńskiej – teren nr 3 w Mikołowie

31.

VII/66/2019 z dnia 19
marca 2019 r.

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach skargi na uchwałę nr V/56/2019 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Mikołów, określanego jako Gniotek

- uchyla uchwałę nr XIX/459/2016
- Dz.Urz. z 13.02.19,poz.1401

- straciła moc uchwałą nr VIII/75/2019

-Dz.Urz. z 28.03.19,poz.24
– unieważnienie uchwały

- traci moc uchwała nr VI/70/2011,
która została zmieniona uchwałą
nr XI/191/2011
– Dz.Urz. z 28.03.19,poz.2486
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32.

VIII/67/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

uchylenia załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miej- - zmiana uchwały nr VII/58/2019
skiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian – Dz.Urz. z 23.04.19,poz.3310
w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
na rok 2019

33.

VIII/68/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

34.

VIII/69/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019- - zmiana uchwały nr III/23/2018
2030

35.

VIII/70/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

36.

VIII/71/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

37.

VIII/72/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z bu- –Dz.Urz. z 23.04.19,poz.3312
dżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie - RIO wszczęcie post.nadz.
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
- zakończone po wyjaśnieniach na
rozprawie p. M. Francug

38.

VIII/73/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 13

39.

VIII/74/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja

40.

VIII/75/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie

- traci moc uchwała
nr V/55/2019

41.

VIII/76/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu
ich przyznawania

- traci moc uchwała
nr XLIV/1135/2014
– Dz.Urz. z 23.04.19,poz.3313

42.

VIII/77/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

43.

VIII/78/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

skargi na Burmistrza Mikołowa

44.

VIII/79/2019
z dnia 16 kwietnia
2019 r.

skargi na Burmistrza Mikołowa

45.

IX/80/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

46.

IX/81/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019- - zmiana uchwały nr III/23/2018
2030

47.

IX/82/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

48.

IX/83/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020

49.

IX/84/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie

50.

IX/85/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- zmiana uchwały nr III/24/2018
– Dz.Urz. z 23.04.19,poz.3311

- zmiana uchwały nr III/24/2018
- Dz.Urz. z 29.05.19,poz.3955
- wprowadzono zmianę uchwałą
nr X/93/2019

-Dz.Urz. z 29.05.19,poz.3956
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51.

IX/86/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Mikołów na lata 2019-2024

- Wojew.wszczęcie post.nadz.
- pstęp. umorzone
– wprowadzono zmianę uchwałą
nr XII/116/2019

52.

X/87/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty
za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka

- traci moc uchwała
nr XXXIX/745/2018
- Dz.Urz. z 29.05.19,poz.3957
- wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.

53.

IX/88/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla pod- - Dz.Urz. z 29.05.19,poz.3958
miotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie - RIO unieważnienie uchwały
Gminy Mikołów

54.

IX/89/2019
z dnia 21 maja 2019 r.

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

55.

X/90/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania

56.

X/91/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2018

57.

X/92/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok

58.

X/93/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

korekty pkt 2.2 załącznika Nr 1 Uchwały Nr IX/80/2019 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie
zmian w budżecie na rok 2019

- zmiana uchwały nr IX/80/2019
- Dz.Urz. z 27.06.19,poz.4690

59.

X/94/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- zmiana uchwały nr III/24/2019
- Dz.Urz. z 27.06.19, poz. 4691

60.

X/95/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 –
2030

- zmiana uchwały nr III/23/2019

61.

X/96/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

62.

X/97/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

63.

X/98/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
na rok 2019

64.

X/99/2019 z dnia
18 czerwca 2019 r.

dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytków

65.

X/100/2019
z dnia 18 czerwca
2019 r.

wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie

66.

X/101/2019
z dnia 18 czerwca
2019 r.

upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określenia wysoko- - tracą moc uchwały: XIV/168/99,
ści cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Ko- XXI/274/99, V/44/2007, XVI/237/2007,
munalnych w Mikołowie za korzystanie z gminnych obiek- XXXIX/1010/2014
tów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej
cmentarzy komunalnych

67.

X/102/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu
składowania deklaracji oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

68.

X/103/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia służebności
gruntowej i służebności przesyłu

69.

X/104/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 roku

- Dz.Urz. z29.05.19,poz.3959
- Wojew. unieważnienie uchwały w
części

- zmiana uchwały nr III/34/2018
- Dz.Urz. z 27.06.19,poz.4692

- Dz.Urz. z 27.06.19,poz.4693

81

82

70.

X/105/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej
w Mikołowie

- Dz.Urz. z 27.06.19,poz.4694

71.

X/106/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników

72.

X/107/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

73.

X/108/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

skargi na Burmistrza Mikołowa

74.

X/109/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r.

przekazania do Burmistrza Mikołowa petycji mieszkańców
ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej

75.

XI/110/2019 z dnia 9
sierpnia 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- Dz.Urz. z 16.08.19,poz.5611

76.

XI/111/2019 z dnia 9
sierpnia 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 –
2030

- zmiana uchwały nr III/23/2019

77.

XII/112/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- zmiana uchwały nr III/24/2019
– Dz.Urz. z 4.09.19,poz.5990

78.

XII/113/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 20192030

- zmiana uchwały nr III/23/2018

79.

XII/114/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

80.

XII/115/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

- zmiana uchwały
nr XXIX/616/2017
– Dz.Urz. z 4.09.19,poz.5991

81.

XII/116/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na
lata 2019-2024

- zmiana uchwały nr IX/86/2019

82.

XII/117/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

- Dz.Urz. z 4.09.19,poz.5992

83.

XII/118/2019
z dnia 27 sierpnia
2019 r.

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celo- Dz.Urz. z 27.09.19,poz.6448
wej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy - post. Nadzorcze RIO -stwierdzenie
na terenie Gminy Mikołów
nieważności w części dot. § 5

84.

XII/119/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- Dz.Urz. z 4.09.19,poz.5994

85.

XII/120/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

nadania nazwy ulicy

- Dz.Urz. z 4.09.19,poz.5995

86.

XII/121/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

87.

XII/122/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

petycji dotyczącej nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul.
Strzechy

88.

XII/123/2019 z dnia
27 sierpnia 2019 r.

skargi na Burmistrza Mikołowa

89.

XIII/124/2019 z dnia
17 września 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- Dz.Urz. z 24.09.19,poz.6380
- zmiana uchwały nr III/24/2018

90.

XIII/125/2019 z dnia
17 września 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- Dz.Urz. z 24.09.19,poz.6381
- zmiana uchwały nr III/24/2018

91.

XIII/126/2019 z dnia
17 września 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 20192030

- zmiana uchwały nr III/23/2018

92.

XIII/127/2019 z dnia
17 września 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

93.

XIII/128/2019 z dnia
17 września 2019 r.

zmiany granic aglomeracji Mikołów

-Dz.Urz. z 24.09.19,poz.6382

94.

XIII/129/2019 z dnia
17 września 2019 r.

nadania nazwy ul. Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie

-Dz.Urz. z 24.09.19,poz.6383
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95.

XIII/130/2019 z dnia
17 września 2019 r.

uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady Miasta

- uchyla uchwałę nr XXXI/289/96

96.

XIII/131/2019 z dnia
17 września 2019 r.

wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

-Dz.Urz. z 24.09.19,poz.6384

97.

XIII/132/2019 z dnia
17 września 2019 r.

nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa

-Dz.Urz. z 24.09.19,poz.6385
- wprowadzono zmianę uchwałą nr
XXII/224/2020

98.

XIII/133/2019 z dnia
17 września 2019 r.

przyjęcia od Powiatu Mikołowskiego zadania w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

99.

XIV/134/2019 z dnia
22 października 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

100.

XIV/135/2019 z dnia
22 października 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019- - zmiana uchwały nr III/23/2018
2030

101.

XIV/136/2019 z dnia
22 października 2019 r.

dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytków

102.

XIV/137/2019 z dnia
22 października 2019 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na - Dz.Urz. z 30.10.19,poz.7183
2020 rok

103.

XIV/138/2019 z dnia
22 października 2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych
przez Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

104.

XVI/139/2019 z dnia
22 października 2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Mi- - traci moc uchwala nr X/175/2011
kołów a Miastem Tychy

105.

XIV/140/2019 z dnia
22 października 2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020.

106.

XIV/141/2019 z dnia
22 października 2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020.

107.

XIV/142/2019 z dnia
22 października 2019 r.

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mikołów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku.

108.

XIV/143/2019 z dnia
22 października 2019 r.

petycji dotyczącej propozycji nazwy łącznika pomiędzy
ul. Długą a ul. Strzechy.

109.

XIV/144/2019 z dnia
22 października 2019 r.

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej

110.

XIV/145/2019 z dnia
22 października 2019 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- Dz.Urz. z 30.10.19,poz.7184

111.

XIV/146/2019 z dnia
22 października 2019 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

- Dz.Urz. z 30.10.19,poz.7185

112.

XIV/147/2019 z dnia
22 października 2019 r.

ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych

113.

XIV/148/2019 z dnia
22 października 2019 r.

wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

114.

XV/149/2019 z dnia
6 listopada 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 20192030

- zmiana uchwały nr III/23/2018

115.

XVI/150/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- zmiana uchwały nr III/24/2018
– Dz.Urz. z 27.11.19,poz. 7892

116.

XVI/151/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031

- zmiana uchwały nr III/23/2018

117.

XVI/152/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

118.

XVI/153/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

119.

XVI/154/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w
Mikołowie

- zmiana uchwały nr III/24/2018
- Dz.Urz. z 30.10.19,poz.7182

- traci moc uchwała nr VIII/136/2015
- Dz.Urz. z 27.11.19,poz 7893

83

84

120.

XVI/155/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

zmiany uchwały nr IV/43/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z
dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr
XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia
2019 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w
Mikołowie i nadania jej statutu

- zmiana załącznika w uchwale nr
IV/43/2019
- post. nadzorcze Wojewody
- umorzenie post.
- straciła moc uchwałą
nr XVIII/189/2019

121.

XVI/156/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

- zmiana uchwały
nr XVIII/426/2016
- Dz.Urz. z 27.11.19,poz.7894
- post. nadzorcze Wojewody
- nieważność w części

122.

XVI/157/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Mikołów

- traci moc uchwała
nr XXXIII/495/2005
- Dz.Urz. z 27.11.19,poz.7895

123.

XVI/158/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020

124.

XVI/159/2019 z dnia
19 listopada 2019 r.

zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej
komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji

- zmiana uchwały nr II/14/2018

125.

XVII/160/2019 z dnia
2 grudnia 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031

- zmiana uchwały nr III/23/2018

126.

XVII/161/2019 z dnia
2 grudnia 2019 r.

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży

- traci moc uchwała
nr X/201/2015

127.

XVII/162/2019 z dnia
2 grudnia 2019 r.

zasad udzielania stypendiów dla studentów

- Dz.Urz. z 9.12.19,poz.8497

128.

XVII/163/2019 z dnia
2 grudnia 2019 r.

szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

- traci moc uchwała nr XVIII/449/2016
- Dz.Urz. z 9.12.19,poz.8498
- wprowadzono zmianę uchwałą nr
XXII/218/2020

129.

XVII/164/2019 z dnia
2 grudnia 2019 r.

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody sportowej Burmistrza Mikołowa

- Dz.Urz. z 9.12.19,poz.8499
- post. nadzorcze Wojewody
- nieważność uchwały

130.

XVII/165/2019 z dnia
2 grudnia 2019 r.

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Mikołowa za szczególne osiągnięcia artystyczne

- Dz.Urz. z 9.12.19,poz.8500

131.

XVIII/166/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 20202031

- traci moc uchwała
nr III/23/2018
- wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.
- wprowadzono zmianę uchwałami: nr
XIX/191/2020, nr XX/201/2020,
nr XXII/217/2020,
nr XXIII/227/2020

132.

XVIII/167/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok

- wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9201
- wprowadzono zmiany uchwałami:
nr XIX/190/2020
nr XX/199/2020
nr XXII/216.a/2020
nr XXIII/226/2020

133.

XVIII/168/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice - 1K wraz z otworem kierunkowym
Bielszowice – 2H w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu Programu
Badawczego Geo-Metan na terenie miasta Mikołów

134.

XVIII/169/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zmian w budżecie na 2019 rok

- zmiana uchwały nr III/24/2018
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9202

135.

XVIII/170/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031

- zmiana uchwały nr III/23/2018

136.

XVIII/171/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9203
- RIO post. nadzorcze
- straciła moc uchwałą nr XIX/196/2020
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137.

XVIII/172/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

- wchodzi w życie z dniem 01.04.2020r.
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9204

138.

XVIII/173/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zmiany uchwały nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z - wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r.
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospo- - Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9205
darowanie odpadami komunalnymi

139.

XVIII/174/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

- wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r.
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9206

140.

XVIII/175/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zmiany uchwały nr XXV/561/2016 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg
gminnych, których zarządca jest Burmistrz Mikołowa

- zmiana uchwały nr XXV/561/2016
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9207

141.

XVIII/176/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod
inwestycje drogowe

- traci moc uchwała
nr XXV/560/2016

142.

XVIII/177/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata - wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.
2020-2022

143.

XVIII/178/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zmiany lokalnego programu pomocy społecznej

- zmiana uchwały
nr XXV/567/2016

144.

XVIII/179/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu

- traci moc uchwała nr XL/504/2001
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9208

145.

XVIII/180/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju - traci moc uchwała
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nr V/46/2019
2017-2021

146.

XVIII/181/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Mikołów

147.

XVIII/182/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji

148.

XVIII/183/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

skargi na działalność Burmistrza Mikołowa

149.

XVI/184/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów
w roku szkolnym 2019/2020

150.

XVIII/185/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz - traci moc uchwała
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkol- nr XXVII/593/2017
nego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkol- - Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9210
nych w publicznych szkołach podstawowych

151.

XVIII/186/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mikołów

152.

XVIII/187/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych - traci moc uchwała nr XXXI/572/2009
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mi- i nr XXVI/363/2004
kołów
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9212

153.

XVIII/188/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Mikołów, określanego jako Gniotek

154.

XVIII/189/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.

zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług
Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

- zmiana uchwały nr II/14/2018

- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9209

- traci moc uchwała nr IV/42/2019
- Dz.Urz. z 30.12.19r.,poz.9211

- zmiana uchwały nr XXI/500/2016
- uchyla uchwałę nr XVI/155/2019
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Opracowanie:

Urząd Miasta Mikołów
43-190 Mikołów, Rynek 16
tel. 32 3248500
e-mail: um@mikolow.eu

www.mikolow.eu
Facebook: MikolowOgrodZycia
Instagram: @mikolowogrodzycia
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