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Druk nr 756
Piekary Śląskie, 19 lutego 2018 r.

2 O -02- 2018
ORo.0057.02.2018

Informacja z działalności wydziałów Urzędu Miasta w o reste od 18.01.2018 r. do 15.02.2018 r.

Wydział Finansowo - Podatkowy
1

2.

3.

4.

5.
6
7.
8.

9.

Wydano:
- 172 decyzje wymiarowe w podatku od nieruch ości i rolnym,
86 decyzji korygujących w podatku od rueruc mości i rolnym,
24 wezwania dotyczące podatku od nierucho ości,
10 decyzji o zwrocie opłaty skarbowej,
9 zawiadomień o istnieniu nadpłaty w podat ch,
12 postanowień o zarachowaniu wpłaty w po tkach,
7 zawiadomień o istnieniu nadpłaty dot. opła za gospodarowanie odpadami,
12 postanowień o zarachowaniu dot. opłaty z gospodarowanie odpadami,
2 zaświadczenia o zaleganiulniezaleganiu w podatkach,
4 zaświadczenia o figurowanlu/niefigurowan w podatkach,
5 decyzji w podatku od środków transporto ch,
3 wezwania w spawie wyjaśnień dot. opłaty d posiadania psa
Wysłano:
13 upomnień z tytułu podatku od nieruchomo ci,
1 upomnienie z tytułu podatku od środków tr nsportowych,
1 upomnienie dot. mandatu kredytowego,
- 101 upomnień z tytułu różnych opłat (dot. w
ów budżetowych),
63 wezwania z tytułu różnych opłat (dot. w
ów budżetowych),
- 387 upomnień dot opłaty za odpady komunal
66 zapytań do Urzędu Skarbowego w sprawi prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
46 aktualizacji tytułów wykonawczych,
37 umorzeń postępowań egzekucyjnych doty zących wystawionych tytułów wykonawczych,
13 wpisów do Krajowego Rejestru Długów,
- wniosek o wpis hipoteki przymusowej,
- wniosek do Urzędu Skarbowego w sprawie k nej skarbowej.
Wystawiono tytuły wykonawcze:
- 162 dot. podatku od nleruchornoścr,
76 dot. nałożonego mandatu kredytowanego,
6 dot. podatku rolnego,
3 dot. wpływów budżetowych,
5 dot. podatku od nieruchomości, mandató kredytowanych,
tytuł wykonawczy dot. podatku od środków ansportowych,
opłaty za odpady komunalne i opłaty od po adania psów.
Przyjęto i sprawdzono 129 informacji w sprawie datku od nieruchomości i rolnego, 200 deklaracji
na podatek od nieruchomości i rolny, 91 deklara ji na podatek od środków transportowych
Wszczęto 5 postępowań w sprawie określeni nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz
2 w sprawie określenia wysokOŚCIzobowiązania podatku od nieruchomości.
Dokonano z urzędu 6 korekt deklaracji na podate od nieruchomości.
Przerachowano i przeksięqowano 1051 kart kont wych
Wykonano I uzgodniono wpływy I bilanse
podatku od meruchomości. rolnym, środkach
transportowych, opłacie eksploatacyjnej oraz za gospodarowanie odpadami za okres
od
2018.01.01 do 2018.01.31
Kasa przyjęła 4953 wpłaty, zaksięgowano 467 przelewów podatkowych i 2486 przelewów dot.
opłaty za gospodarowanie odpadami.
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Wydział Finansowo
1

- Budżetowy

Sporządzono
- sprawozdania jednostkowe miesięczne z wykonania dochodów Urzędu Miasta,
sprawozdania jednostkowe miesięczne z wykonania wydatków Urzędu Miasta,
sprawozdanie zbiorcze miesięczne z wykonania dochodów Miasta Piekary,
sprawozdanie zbiorcze miesięczne z wykonania wydatków Miasta Piekary,
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo Ust
jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość
prawną),
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
zbiorczo Ust jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających
osobowość prawną),
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostki samorządu terytorialnego,
roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego,
roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg
wartości kSięgowej,
roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego,
roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów
budżetowych,
roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa wart.
223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
sprawozdania z wykorzystania dotacji za 2017 rok dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
specyfikację warunków przetargu dotyczącą "Wyboru agenta emisji obligacji komunalnych
Miasta Piekary Śląskie".

Urząd Stanu Cywilnego
1.

2.
3

4.
5.
6.

Zarejestrowano w rejestrze stanu cywilnego bieżące zdarzenia z zakresu stanu cywilnego:
57 urodzeń,
12 małżeństw,
49 zgonów.
Przeniesiono do elektronicznego rejestru stanu cywilnego 462 akty stanu cywilnego sporządzone
w wersji papierowej.
Wydano 63 zaświadczenia przewidziane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego I ustawy
o ewidencji ludności (zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia do zawarcia
małżeństwa za granicą, zaświadczenia o stanie cywilnym, o nadaniu nr PESEL).
Zarejestrowano w aktach stanu cywilnego 285 przypisków oraz 176 wzmianek dot. m.in. zmiany
stanu cywilnego osób, sprostowań, uzupełnień aktów stanu cywilnego
Wydano 791 odpisów z rejestru stanu cywilnego
Przyjęto 17 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka.
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Wydział Komunikacji
1.

2

Wydano:
- 486 dowodów rejestracyjnych, w tym: 99 dow ów rejestracyjnych po wymianie i 11 wtórników
dowodów rejestracyjnych,
- 485 pozwoleń czasowych,
90 kart pojazdu,
24 dowody rejestracyjne zatrzymane przez P licję,
58 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
- 102 prawa jazdy, w tym: 50 wymienionych pr w jazdy i 3 wtórniki prawa jazdy,
10 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowa ia pojazdami,
8 decyzji o przywróceniu uprawnień do kier wania pojazdami,
4 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy,
15 decyzji o skierowaniu na badania lekarski lub psychologiczne.
Skreślono z ewidencji, z powodu zbycia 219 pojaz ów.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartogra lczne]
Zadania z zakresu administracli rzadowej:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Udzielono 21 informacji pisemnych o posiadaniu n eruchomości przez 33 osoby.
Sporządzono wypisy z ewidencji gruntów dla 99 d iałek i 53 budynków.
Wystawiono 225 dokumentów obliczenia opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz
udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
na kwotę 17030,00 złotych.
Przygotowano dane dla 30 zgłoszeń robót geode yjnych.
Zweryfikowano 51 operatów geodezyjnych.
Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego
operatów pomiarowych.
Sporządzono i wydano 19 kompletów dokumentó przewłaszczeniowych dla 28 działek.

Zadania własne:
1

Wydano:
- 4 decyzje w sprawie podziału nieruchomości,
- 4 zawiadomienia o ustaleniu numeru porządk wego nieruchomości.

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Obrotu Nieruchomościami
1. Przeprowadzono.
- pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na ddanie w najem lokalu użytkowego położonego
w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen Fran iszka Kleeberga 1 - wynik negatywny - brak
oferentów,
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich rzy ulicy Przyjaźni - wynik negatywny - brak
oferentów,
- drugi przetarg ustny, nieograniczony na sp daż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich w rejonie uli Marii Curie - Skłodowskiej i Partyzantów - wynik
negatywny - brak oferentów.
2. Zawarto:
- 7 umów dzierżawy dot. gruntów gminnych,
- notarialną umowę darowizny przez Spółkę R trukturyzacji Kopalń S.A na rzecz Gminy Piekary
Śląskie prawa użytkowania wieczystego tere u w rejonie ulic Szmaragdowej I Bursztynowej o
powierzchni 16,5 ha,
- umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego na ecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej niewydztetonej części d iałek gruntu za kwotę 42.154,40 zł,
- 36 umów na zajęcie terenu pod m.in podłącz nie mediów, wycinkę drzew.
3. Wystawiono:
- 286 faktur za dzierżawę gruntów gminnych,
- 4 faktury za dzierżawę gruntów Skarbu Pańs
- 1 fakturę za dzierżawę gruntów powiatu,
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5.

6.
7.
8.
9.

- 5 faktur za najem lokali gminnych,
- 29 faktur z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych,
- 4 faktury z tytułu bezumownego korzystania z gruntów powiatu,
- 2 faktury z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa,
- 1 fakturę korygującą z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych,
- 4 noty odszkodowawcze z tyto bezumownego korzystania z gruntów gminnych,
- 2 noty odszkodowawcze z tyt bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa.
Wydano:
- 6 oświadczeń o niewykonaniu prawa pierwokupu,
- 8 oświadczeń potwierdzających
tytuł prawny wynikający z prawa własności do władania
nieruchomością.
Sporządzono rejestry sprzedaży VAT, ewidencję dokumentów księgowych oraz sumaryczny rejestr
dokumentów za miesiąc styczeń 2018 roku, za dzierżawę gruntów gminnych i Skarbu Państwa,
bezumowne
korzystanie
z nieruchomości
oraz sprzedaży
lokali mieszkalnych
i innych
nieruchomości
Uczestniczono w spotkaniu z inwestorem - Cobra Europe Sp. z o o celem przedstawienia terenu
inwestycyjnego o powierzchni ok. 10 ha (KSSE, rejon ul. Pod Lipami).
Wysłano do Wojewody Śląskiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa wart. 10
ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych terenu położonego w KKSE Podstrefy Tyskiej.
Sporządzono deklaracje na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na rok 2018 za
nieruchomości gminne i Skarbu Państwa.

Referat Postepowań Administracvjnych
1.
2
3

4.

5.

i Regulacji Prawnych

W podsystemie OPGRU przeprowadzono 367 operacji dot. użytkowania wieczystego
gruntów
gminnych na rok 2018.
Wysiano 108 zawiadom ień o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa.
Wydano:
- 4 zaświadczenia w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej,
- zaświadczenie o sp/acie hipoteki,
- decyzję w sprawie naliczenia op/aty adiacenckre] w wyniku wzrostu wartości nieruchomości
w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości,
- decyzję
w sprawie przekazania trwałego zarządu ustanowionego
na rzecz Miejskiego
Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich, na zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej
w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2, Zespołowi Szkół Specjalnych w Piekarach
Śląskich,
- zgodę trwałemu zarządcy na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie
basenu plenerowego przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich.
Kontynuowano:
- działania mające na celu podział dZiałki nr 754/45 (w celu przekazania boiska w trwały zarząd
Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych),
- postępowanie dotyczące wydania decyzji na podstawie art. 124b ustawy o gospodarce
nieruchomościami
etap
opracowania
zawiadomienia
o wszczęciu
postępowania
administracyjnego.
Sporządzono:
- 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o ujawnienie decyzji Prezydenta Miasta
w prowadzonych sprawach,
- 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach V Wydział Ksiąg Wieczystych
w przedmiocie ujawnienia podziału geodezyjnego oraz bezciężarowego odłączenia z kSięgi
wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Gminy Piekary Śląskie,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
na podstawie art. 124 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z wniosku z firmy Tauron Dystrybucja SA,
- oświadczenie na wniosek osoby fizycznej o bezprzedmiotowości zapisu w księdze wieczystej
o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
- pismo do osoby fizycznej w sprawie bezprzedmiotowości roszczeń dotyczących odszkodowania
za wywłaszczoną nieruchomość.
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Referat Budownictwa I Planowania Przestrzennego
Miejski Konserwator Zabytków
Wydano.
- 1 zaświadczenie o samodzielności lokalu,
- 30 decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Złożono 19 wniosków o wydanie pozwoleń na bud ę.
3. Dla obiektów będących w strefie konserwat skiej bądź znajdujących Się pod ochroną
konserwatorską wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych nIewymagających pozwolenia na
budowę polegający na:
- zawieszeniu reklamy restauracji na budynku pr ul. Bytomskiej 73,
4. Wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budow dla.
- zmiany sposobu użytkowania CZęŚCIobiektu udowlanego, tj. lokalu mieszkalnego na lokal
handlowy w budynku przy ulicy Franciszka lWI i 4.
5. Rozpatrzono·
- 8 wniosków o zmianę miejscowego planu zago odarowania przestrzennego/studium,
- 4 pisma w sprawie wyjaśnień, Interpretacji, o inii, aktów prawnych dotyczących planowania
i zagospodarowania przestrzennego,
- 2 wnioski o zmianę decyzji o warunkach zabud y,
- 2 wnioski o wydanie wypisu I wyrysu z miejsco go planu zagospodarowania przestrzennego,
- 53 wnioski o wydanie zaświadczenia o rzeznaczernu działki w miejscowym pianie
zagospodarowania przestrzennego,
- rozpatrzono 4 pisma w sprawie wyjaśnień, In rpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących
zakresu ochrony zabytków,
- rozpatrzono 4 wnioski o wydanie opinii / uzgod enia konserwatorskiego,
- opracowano 1 pismo w zakresie programów o ieki nad zabytkami i sprawozdawczości w tym
zakresie,
- kontynuowano opracowywanie kart adresowyc zabytków nieruchomych.
6. Kontynuowano:
- opracowanie miejscowego planu zagospodaro ama przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla
obszaru Szarlej - etap uzgodnień I opinii,
- opracowanie koncepcji miejscowego planu za ospodarowania przestrzennego Miasta Piekary
Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie.
7. Rozpoczęto:
- opracowanie miejscowego planu zagospodaro ania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla
obszaru Brzeziny Śląskie - etap zawiadomie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Biuro Zamówień Publicznych
1.

2.

3

Zakup I dostawa schodołaza gąsienicowego dla o
Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich dofinanso
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjn
w ramach projektu Piekarskie szkoły zawodowe
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Te
Śląskich w ramach Priorytetu XI. Wzmocnieni
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego d
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.21.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z LIFT PLUS PL Kaczm
Strażackiej 23 na kwotę 10692,00 zł.
Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie
Skłodowskiej 61 w Piekarach Śląskich.
Tryb: przetarg rneoqraruczony
Wynik: zawarcie umowy z APIS Polska Sp. z 0.0.
kwotę 277 092,35 zł
Budowa chodników dla przejścia dla pieszych
Biskupa Herberta Bednorza.
Tryb: przetarg nieograniczony

ób z niepełnosprawnością ruchową dla Zespołu
nego ze Środków Europejskiego Funduszu
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic
nikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach
potencjału edukacyjnego dla działania 11.2
potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie
sparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.
rczyk Sp. j. z siedzibą w Wrzosowie przy uhcy
terenu wokół MP nr 10 przy ul. Marii Curie

siedzibą w JarosłaWIUprzy ulicy Kolaniki 19 na
a skrzyzowaniu Drogi Krajowej nr 94 z ulicą
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wynik: zawarcie umowy z Zakładem Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z 0.0., Sp. k. z siedzibą
w Czeladzt przy ulicy Wojkowicklej 29A na kwotę 115 269,78 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Piekary $Iąskie - edycja IV:
Tryb: przetarg nieograniczony
Zadanie 1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna
- II etap (teren Miejskiego Gimnazjum nr 2 ul. Popiełuszki 8)
Wynik: zawarcie umowy z Land Art Projekt s.c Magdalena Feil-Bereta Damian Mytych z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Zacisze 7/8 na kwotę 4 390,00 zł;
Zadame 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa placu zabaw oraz
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej
(ul. Szymanowskiego 2b)
Wynik: zawarcie umowy z Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta Damian Mytych z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Zacisze 7/8 na kwotę 4 775,00 zł.
Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Boisko wielofunkcyjne przy
Zespole Szkół nr 1 w Piekarach $Iąskich (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49)
Wynik: zawarcie umowy z PRB CONSULTING Jarosława Bąchorek z siedzibą w Ostrowie Sw.
przy ulicy Sandomierskiej 26A na kwotę 9 900,00 zł.
Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 79)
Wynik: zawarcie umowy z Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta Damian Mytych z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Zacisze 7/8 na kwotę 4775,00 zł.
Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Plac zabaw przy ul. Trzech
Bohaterów (park Trzech Bohaterów)
Wynik: zawarcie umowy z Land Art Projekt s c. Magdalena Feil-Bereta Damian Mytych z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Zacisze 7/8 na kwotę 3 890,00 zł.
Zadanie 6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Siłownia pod chmurką
w Brzezinach $Iąskich (ul. Roździeńskiego za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej)
Wynik: zawarcie umowy z Land Art Projekt s c. Magdalena Feil-Bereta Damian Mytych z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Zacisze 7/8 na kwotę 3 890,00 zł.
Zadanie 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ogródek rekreacyjny przy starym
sadzie (skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Wiosennej)
Wynik: zawarcie umowy z Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta Damian Mytych z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Zacisze 7/8 na kwotę 4 275,00 zł.
Zadanie 8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. II etap rewitalizacji Parku
Donnersmarcków w Kozłowej Górze - budowa amfiteatru i muszli koncertowej).
Wynik: zawarcie umowy z PRB CONSULTING Jarosława Bąchorek z siedzibą w Ostrowie Sw.
przy ulicy Sandomierskiej 26A na kwotę 40 300,00 zł.
Parking dla samochodów osobowych przy ul. Pokoju w rejonie cmentarza wraz z chodnikiem.
Tryb. przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z Konsorcjum Firm: VELA PRO Sp. z 0.0. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy
Chrobrego 26/1; P.U. ORION Krystyna Kołodziej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kolejowej 1an na
kwotę 228 557,43 zł.
Budowa Centralnej Tlenowni wraz z instalacją gazów medycznych w związku z rozbudową
Szpitala Miejskiego w Piekarach $Iąskich przy ul. Szpitalnej 11 - ETAP III c.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z P&D Przemysław Drabik z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy
Odrodzenia 3/2 na kwotę 414 278,64 zł.
$wiadczenie usług dystrybucji enerqu elektrycznej.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z TAURON DYSTRYBUCJA z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Barlickiego
2 na kwotę: budynek przy ulicy Bytomskiej 84 na kwotę 46 000,00 zł; punkt Kopiec Wyzwolenia na
kwotę 15 400,00 zł.
Remonty kanalizacji deszczowej na terenie Piekar $Iąskich w roku 2018.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z Firmą REK-POL Jan Potempa z siedzibą w Piekarach $Iąskich przy
ulicy Krótkiej 6 na kwotę 194617,98 zł.
Remonty bieżące dróg na terenie miasta Piekary śtąskte w 2018 roku.
Tryb: przetarg nieograniczony
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Wynik: zawarcie umowy z Zakładem Robót Dr owych ORFIN Sp. z 0.0., Sp.k. z siedzibą
w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 5a na kwot : dla części 1 - 535 000,00 zł, dla części 2 - 1
363737,90 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla za arua pn. .Termomoderruzacja
budynku przy
ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich"
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z Szafron Szyndziel rz Projekt Tomasz Szendzielorz z siedzibą
w Studzienice przy ulicy Szewczyka 43b na kwotę 2730,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla za nia pn. .Termomodernlzacja Zespołu Szkół
Specjalnych przy ul. Armii Krajowej 2 w Piekarach ląskich"
Tryb. przetarg nieograniczony
Wynik· unieważnienie postępowania na podstawie rt. 93 ust. 1 pkt 7.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla adania pn. .Termornoderruzacja
Miejskiego
Przedszkola nr 3 przy ul. Piłsudskiego 17 w Pieka ch Śląskich.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy ze Spółdzielnią Prac "INWESTPROJEKT - Katowice" z siedzibą
w Świętochłowicach przy ulicy Bieszczadzkiej 9 n kwotę 28290,00 zł
Całoroczne wykonywanie zadań własnych gmi y zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.
Tryb: zamówienie z wolnej ręki
Wynik: zawarcie umowy z Zakładem Gospodark Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibą w Piekarach
Śląskich przy ulicy Franciszka Kotuchy 3 na kwot 1 608190,00 zł.
Wykonanie robót w zakresie instalacji wo nych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
w placówkach oświatowych na terenie miasta Ple ary Śląskie.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z Zakładem Remont o-Budowlano-Usługowym AS-BUD Sp. z 0.0.
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pawliczka 22A na otę 118 039,77 zł.
Wykonanie robót w zakresie instalacji elektryczn h w placówkach oświatowych na terenie miasta
Piekary Śląskie.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z Elektro-Instal Sp. z .0 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy
Zagórskiej 167 na kwotę 85 823,43 zł.
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych grupy z kupowej Gminy Piekary Śląskie.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik· zawarcie umowy z Towarzystwem Ubezpi czeń Wzajemnych TUW z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Raabego 13 na kwotę 37 026,00 zł.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypa ów i podróży służbowych.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z UNIQA Towarzys o Ubezpieczeń z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Gdańskiej 132 na kwotę 16 572,00 zł
Ubezpieczenie majątku i OC grupy zakupowej G iny Piekary Śląskie.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z Konsorcjum Firm: T warzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA
SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy
hrnielnej 85/87 oraz Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S A. Vienna Insurance Group z s dzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich
162 na kwotę 188524,38 zł.

II Postepowania przetargowe w trakcie realizacji
1.

2.

Dostawa wyposażenia dla zadania: Utworzenie
przy ul. Kusocińskiego 4 I ul. lwirki 23, w
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, O
społeczna i zdrowotna. DZiałanie 102. Ro
I chronionego oraz Infrastruktury usług społecz
SOCjalnego,wspomaganego i chronionego or
budynku przy ul. Kusocińskieqo 4.
Dostawa wyposazenia dla zadania: Utworzenie
przy ul. Kusocińskreqo 4 I ul. lwirki 23, w
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, O
społeczna I zdrowotna. Działanie 10.2. Ro

entrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura
Ój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
ych. Poddziałarue 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa
z infrastruktury usług społecznych ZIT Dotyczy
entrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Priorytetowa X. RewitalizaCJaoraz infrastruktura
ój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
7

3
4.
5
6
7.
8.
9
10
11.
12.
13.
14
15.
16.
17
18.
19.

20
21.
22.
23.
24.
25.

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT. Dotyczy
budynku przy ul. lwirki 23.
Obsługa geodezyjna i kartograficzna w 2018 roku Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miasta Piekary $Iąskie.
Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie miasta
Piekary $Iąskie
Wykonanie robót malarskich w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary $Iąskie.
Wykonanie robót dekarsko-blacharskich w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary
$Iąskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Termornodernlzacja
Miejskiego
Przedszkola nr 13 przy ul. Kotuchy 32 w Piekarach $Iąskich.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Piekarach $Iąskich.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Termomodernlzacja
Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 14 przy ul. Biskupa Herberta Bednorza 29/31 w Piekarach $Iąsklch.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Termomodernizacja Miejskiego
Przedszkola nr 1 przy ul. Bytomskiej 79 w Piekarach $Iąskich."
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Terrnomodernizacja
Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 5 przy ul Chopina 11 w Piekarach $Iąskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn .Termomodemizacia Miejskiego
Przedszkola nr 12 przy ul. Bednorza 26 w Piekarach $Iąskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn .Termomoderruzacja
budynków
użyteczności publicznej - Centrum Młodzieżowe przy ul. Bytomskiej 152 w Piekarach $Iąskich."
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Terrnomodernlzacja Miejskiego
Przedszkola nr 11 przy ul. Makowskiego 1O w Piekarach $Iąskich."
Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chopina 11
w Piekarach $Iąskich.
Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
przy ul. Szpitalnej 9
w Piekarach $Iąskich.
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci
narodowej w Piekarach $Iąskich
Zakup krzeseł i foteli biurowych.
Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie zdegradowanym I poprzemysłowym w Piekarach $Iąskich" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa $Iąskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III
"Konkurencyjność M$P" Działanie 3.1. .Poprawa warunków do rozwoju M$P" Poddziałanie 3.1.1
"Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT" - Udział w targach
promujących tereny inwestycyjne
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Termomodernizacja Miejskiego
Przedszkola nr 5 przy ul. Atojazjanów nr 5 w Piekarach $Iąskich.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. .Termornodernlzacja
Zespołu Szkół
Specjalnych nr 5 przy ul. Armii Krajowej nr 2 w Piekarach $Iąsklch.
Zaprojektowanie i budowa kąpieliska oraz wodnego placu zabaw na terenie MOSIRu w Piekarach
$Iąskich
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa- przebudowa nawierzchni- drogi ul.
Gajowej.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa wjazdu do Zespołu Szkół
Techniczno- Zawodowych
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary
Śląskie",

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Inwestycje
1.
2
3.

Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego w Piekarach Śląskich - przygotowanie do przetargu.
Droga do samodzielności - MP nr 5 z oddziałami integracyjnymi - w toku roboty budowlane.
Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.
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4.
5.
6.
7

Przebudowa łazienek w Miejskim Przedszkolu
projektowej.
Przebudowa łazienek w Miejskim Przedszkolu
projektowej.
Przebudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląs
budowy centralnej tlenowni.
ModernizaCja obiektu sportowego przy ul. Po
o pozwolenie na budowę.

nr 13 - zlecono opracowanie dokumentacji
nr 10 - zlecono opracowanie dokumentacji
ich - przekazano plac budowy pod kolejny etap
oju w Kozłowej Górze -

złożono wniosek

W trakcie realizacji.
1

Bieżące utrzymanie dróg - usuwanie spękań, wy
całego miasta.

jów i ubytków w nawierzchniach dróg na terenie

Na bieżaco wykonuje sle:
1.
2.

3.
4.

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego sygnalizacji świetlnej na drogach w mieście.
Koordynowane są i odbierane roboty związan z przywróceniem pasa drogowego do stanu
poprzedniego po robotach wodno - kanaliz yjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych
ciepłowniczych i innych.
Prowadzenie kontroli oznakowania robót prowa zonych na mieście przez właścicieli urządzeń
podziemnych.
Realizacja spraw przekazywanych codziennie pr ez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w wyniku interwencji mieszkańców oraz Policji i S raży Miejskiej.

Zarzadzanle I administracla dróg:
1
2.

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogoweg - 10 decyzji.
Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasi drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogam lub potrzebami ruchu drogowego - 8 decyzji.
3. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebud ę zjazdów z dróg publicznych - 8 (decyzji).
4. Wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń
pasie drogowym niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogo ego - 12 decyzji.
5. Wydawanie uzgodnień branżowych w zakresie k nalizacji deszczowej - 4.
6. Ustalanie warunków podłączenia obiektów do ka alizacji deszczowej - 10.
7. Wydawanie zaświadczeń o dostępie działek do d ogi publicznej - 1 zaświadczenie.
8. Wydawanie zaświadczeń czy działka stanowi pa drogowy - 4 zaświadczenia/oświadczenia.
9. Opinia ws. wstępnych projektów podziału nieruc mości - 1.
10. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nie ormatywnych i uzgadnianie przejazdów pojazdów
nienormatywnych - 1 zezwolenie i 1 uzgodnieni .
11. Prowadzenie postępowań adrnlnlsfracymych w z kresie obowiązków administracji drogowej.
Referat Gospodarki Komunalnel
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawowano nadzór nad umieszczeniem w schr nisku 7 bezdomnych psów oraz kota.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem nadzoro ano bieżące utrzymanie w czystości i porządku
terenów miejskich poprzez zebranie z powier hni parków i zieleńców papierów, folii, butelek
i innych zanieczyszczeń.
Przygotowano 5 wniosków w celu uzyskania zwolenia na usunięcie w formie wycięcia drzew
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z t renu gminy i skarbu państwa.
Wydano decyzję obciążającą właściciela poja du kosztami usunięcia z drogi, przechowywania
i utylizacjI.
Przygotowano merytorycznie postępowanie rzetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania
"Konserwacja i utrzymanie zielenie miejskiej wr z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci
narodowej w Piekarach Śląskich."
Nadzorowano przebieg "Akcji Zima".
Zlecono pranie flag narodowych.
Zlecono dokonanie przeglądów technicznych n placach zabaw I siłowruach zewnętrznych.

Wydział Polityki Gospodarczej
Referat DZiałalności Gospodarczej
Wydano:
6 decyzji o wygaśnięcIu zezwoleń,
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3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i gastronomii.
Wpisano:
- 183 wnioski do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej
Zespół ds. Funduszy Europejskich
1.

2.

3.
4.
5.

Realizacja
projektu
pt
.Piekarska
Akademia
Rozwoju",
"Przygotowanie
Infrastruktury
umożliwtającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym

i poprzemysłowym w Piekarach $Iąskich", .Piekarskie Szkoły Zawodowe na Medal", .Plekarska
Akademia Malucha", "Centrum Usług społecznych", .Termomodernlzacja Miejskiego Przedszkola
na 4 w Piekarach $Iąskich", "Likwidacja azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
w Piekarach $Iąskich", "Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogórkiem
do ćwiczeń rehabilitacyjnych" dla DPS Piekary $Iąskie
Przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie na "Budowę zintegrowanego
węzła przesiadkowego wraz z budową ścieżek rowerowych w Piekarach $Iąskich" oraz ,,Piekarskie
szkoły zawodowe na medal - stworzenie i wyposażerue pracowru.
ZłoZenie wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Katowicach o wydanie
pozwoleń wodno - prawnych dla projektów.
Złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego na festiwal
orkiestr dętych dla Miejskiego Domu Kultury w Piekarach $Iąskich.
Przeprowadzenie popraw formalnych projektów .Termomodermzacja miejskiego Przedszkola nr 7
przy ul. Hallera 1 w Piekarach $Iąskich" oraz projektu "Likwidacja niskiej emisji poprzez
termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła
w Piekarach $Iąsklch".

Zespół ds. Obsługi Inwestora
1.
2
3.
4.

Udzielanie informacji o dostępnych terenach inwestycyjnych w Piekarach $Iąskich.
Aktualizacja materiałów dot. terenów inwestycyjnych.
Organizacja spotkania z inwestorami i przedsiębiorcami.
Przygotowanie dokumentów dot. realizacji projektu "Piekarska Akademia Malucha"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa $Iąskiego na lata 2014-2020

Wydział Edukacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14
15.
16.
17.
18

Analiza I zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół.
Analiza zerowych arkuszy organizacyjnych.
Kierowanie dzieci do specjalnych szkół i placówek.
Kierowanie nieletnich do MłodzieZowych Ośrodków Wychowawczych.
Rozliczenie między gminami kosztów wychowania przedszkolnego.
Dotowanie szkół i przedszkoli niepublicznych.
Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym.
Realizacja stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Rozliczenie dotacji przedszkolnej za 2017 r.
Podział planowanej dotacji przedszkolnej na 2018 r
Przygotowanie umów w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci nIepełnosprawnych do szkół.
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego.
Rozliczenie programu "wyprawka szkolna".
Przygotowanie upoważnień dla wybranych placówek w Zmodernizowanym Systemie Informacji
Oświatowej.
Zainicjowanie naboru do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych.
Nabór i weryfikacja wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, wydanie decyzji.
Wystawienie informacji o wypłaconym stypendium - PIT 8C.
Koordynacja realizacji ferii zimowych w mieście.
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Pełnomocnik

ds. Współpracy

z Organizacjami

ozarządowymi

1.

Rozliczono 7 dotacji udzielonych w ramach adania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn. Prowad ente szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń I klubów sportowych pro adzących działalność na terenie miasta Piekary
$Iąskie
2. Wezwano 4 kluby sportowe do poprawienia prawozdań z realizacji zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury izyczne] pn. Prowadzenie szkolenia i udział we
współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i ki bów sportowych prowadzących działalność na
terenie miasta Piekary $Iąskie.
3. Rozliczono 2 dotacje udzielone w ramac
zadania publicznego w zakresie kultury
pn. Spotkania z muzyką - organizacja koncertów ieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji
miasta Piekary $Iąskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych.
4. Rozliczono dotację celową pn. Wyposażenie F Iii Nr 2 MBP w Piekarach $Iąskich udzieloną
Miejskiej Bibliotece Publicznej Im. Teodora Hene ka.
5. Rozliczono dotację celową pn. Wyposażenie Iii Nr 6 MBP w Piekarach $Iąskich udzieloną
Miejskiej Bibliotece Publicznej Im. Teodora Hene ka.
6. Rozliczono dotację celową pn. Modernizacja i r zbudowa MDK w Piekarach $Iąskich udzieloną
Miejskiemu Domowi Kultury.
7. Wezwano stowarzyszenie do zwrotu części dota ji pobranej w nadmiernej wysokoser
8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie spierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn "Prowadzenie szkolenia i udział we współ awodnictwie sportowym stowarzyszeń I klubów
sportowych prowadzących działalność na terenie iasta Piekary $Iąskie".
9. Dokonano wpisu Stowarzyszenia Wdów i Sierot órniczych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych".
10. Skontrolowano działalność 2 stowarzyszeń zJs w Piekarach $Iąskich na podstawie złożonych
sprawozdań z działalności za rok 2017 I podjętyc uchwał.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
1.

2.
3.

4.
5

Kontynuowano prace przygotowawcze do p eprowadzema kwalifikacji wojskowej mężczyzn
urodzonych w 1999 r. I starszych, która odb dzie Się w dniach 12-24 kwietnia br. Siedzibą
Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie Ośrodek
Itury Andaluzja przy ul. Oświęcimskiej 45.
W dniu 19 stycznia odbyło Się posiedzenie owiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w sprawie organizacji bezpiecznych ferii zimowy h.
Współpracowano z Wojskową Komendą Uzup nień w Chorzowie i innymi organami w sprawie
nakładania świadczeń osobistych i rzeczo ych na rzecz obronności kraju, realizowano
i aktualizowano otrzymane wnioski w sprawie akładania świadczeń osobistych i rzeczowych na
rzecz obronności kraju
Przygotowanie sprawozdania z prac KBi
za rok 2017, które zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym WOjewództwa $Iąskie w dniu 2 lutego 2018 r. pod Poz. 804.
Obsługiwano działalność Ochotniczych Straży żarnych z terenu Piekar $Iąskich:
- wydawano oraz kontrolowano karty drogowe raz karty sprzętu specjalistycznego,
- prowadzono obsługę finansową (faktury, za ówienia, planowanie).

OGÓLNA LICZBA ZGŁOSZEŃ DO MCZK - 172
interwencje. 151
awarie techniczne' 21, w tym:
- drogowe: 5
- w zasobach komunalnych: 1
- inne: 15
przekazano sprawy:
-

Straż Miejska: 86
Wydział Inwestycji I Gospodarki Komunalne' 43
Zakład Gospodarki Komunalnej. 21
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: 3
Komenda Miejska Policji: 14
Państwowa Straż Pożarna: 6
Pogotowie Ratunkowe. 1
11

-

Inne podmioty: 37

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.

Ilość osób zameldowanych w Piekarach Śląskich na dzień 15.02 2018r. - 52.426.
Wydanych dowodów osobistych - 826.
Przyjętych wniosków o wymianę dowodu osobistego - 694
Wszczętych postępowań o wymeldowanie lub zameldowanie - 10.
Wydanych decyzji o zameldowaniu lub wymeldowaniu - 8.
Zameldowanie ze zmianą kodu (przybyło do miasta) - 43.
Zameldowanie bez zmiany kodu (przemeldowanie w obrębie miasta) - 85
Zgłoszenie pobytu czasowego - 71
Wymeldowanie z miasta (czynność dokonana w Urzędzie Miasta) - 53.
Wydanych zaświadczeń - 109.
Udostępnienia danych osobowych - 130.
Poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu - 4.

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
1
2

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Przyjęto 38 wniosków o mieszkanie z zasobów Gminy
Zawarto 37 umów najmu lokali mieszkalnych, w tym:
1 dot. lokalu docelowego,
7 dot lokalu do remontu,
- 14 dot. lokalu socjalnego,
2 dot. zamiany lokalu z gminą,
5 dot. zamiany lokalu z kontrahentem,
1 dot. zamiany lokalu,
2 dot. wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy,
2 dot. przywrócenia tytułu prawnego do lokalu po spłacie zaległości czynszowych,
2 dot. aktualizacji umowy najmu,
3 dot przekroczenia dochodu na lokal socjalny
Przeprowadzono 18 wizji w lokalach mieszkalnych celem ustalenia warunków mieszkaniowych.
Zrealizowano 4 wyroki dotyczące eksmisji.
W trakcie realizacji jest 14 wyroków dotyczących eksmisji.
Wpłynęło 20 wyroków dotyczących eksmisji.
W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Opiniodawczej Komlsji Mieszkaniowej,
w trakcie której rozpatrzono 65 wniosków, w tym:
- 36 o przyznanie lokalu docelowego lub do remontu,
- 29 o przyznanie lokalu socjalnego,
8 o zamianę lokalu.
W dniu 17 stycznia 2018 r. przeprowadzono trzeci pisemny przetarg ofertowy na oddanie w najem
lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 2/1/2, który zakończył
się wynikiem pozytywnym.

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
1.
2.
3.
4

5.

6.

Do dnia 15.02.2018 r przyjęto 51 wniosków w sprawie przyznania dodatku energetycznego.
Wydano 58 decyzji administracyjnych dot. przyznania dodatków energetycznych.
Do dnia 15.02.2018 r. przyjęto 2 wnioski o przyznanie 10 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej
oraz w formie elektronicznej.
Przygotowano comiesięczne opracowania dot. wykazu dzieci z Piekar Śląskich przebywających
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
oraz obliczono stosowne należności za ich pobyt.
Przygotowano 4 posiedzenia i 35 wezwań na posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - w Ich trakcie przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia
leczenia odwykowego z 17 osobami nadmiernie i szkodliwie pijącymi oraz członkami ich rodzin
Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 8 nowych wniosków
o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
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7.

Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia osób naduż
niepełnosprawnym,
rodzinom z problemem alko
psychicznymi.
8
Na bieżąco współpracowano z podmiotami lecznic
9.
Wydano postanowienie ws opinii zgodności loka
Rady Miasta
10. Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realiza
ochrony I promocji zdrowia, w tym działalności le
2011 roku o oziałalnośct leczniczej pn. "Org

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ających alkoholu oraz udzielano porad osobom
olowym i narkotykowym oraz z zaburzeniami
ymi w mieście
zacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałami
ji w 2018 roku zadania publicznego w zakresie
zniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia

nizacja działań samopomocowych służących
rozwiązywaniu problemów kobiet po mastek mii" Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem
Wspólnota Amazonek "Feniks" na kwotę 20 000,0 zł
Zawarto umowę z Piekarskim Stowarzyszeniem odzin Abstynenckich "Klub Abstynenta Prątka" z
siedzibą w Piekarach Śląskich na kwotę 25 O 0,00 zł na realizację zadania publicznego pn.
"Prowadzenie punktu Informacyjno-konsultacyj ego dla osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych i ich rodzin w Gminie Piekary Ś skie".
Zawarto umowę z Piekarskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich "Klub Abstynenta Piątka"
z Siedzibą w Piekarach Śląskich na kwotę 60 00,00 zł na realizację zadania publicznego pn.
"Organizacja miejsca wsparcia I działań samop mocowych w sferze rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Piekary Śląskie".
Zawarto umowę z Parafią Rzymskokatolicką Imi nia Maryi Panny i Św. Bartłomieja na kwotę 20
000,00 zł na realizację zadania z zakresu zdro a publicznego pn "Organizacja działań na rzecz
dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
zestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych".
Zawarto umowę z Terenowym Komitetem Ochro y Praw Dziecka z siedzibą w Piekarach Śląskich
na kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania
zakresu zdrowia publicznego pn. "Organizacja
działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin d sfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych przez dni w tygodniu".
Zawarto umowę na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w cel oceny sytuacji rodzinnej osoby uzależnionej od
alkoholu.
Sporządzono i wysłano do Ministerstwa Rod iny, Pracy i Poutyki Społecznej sprawozdanie
z realizacji dot. Kart Dużej Rodziny za II półrocz 2017 r

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i G

podarki Odpadami

1

Przeprowadzono łącznie 5 postępowań admini racyjnych - wraz z oględzinami na terenie miasta
Piekary Śląskie - zakończonych decyzjami do czącymi wydania lub odmowy wydania zezwoleń
na usunięcie drzew i krzewów
2. Wydano 3 postanowienia dla osób fizycznych obowiązujące do uzupełnienia zgłoszeń zamiaru
usunięcia drzew.
3. Wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie d yZjl w sprawie wycinki drzew dla ATEMPOL Sp.
z 0.0. Zakład Projektowania i Programowania S stemów Sterowania Piekary Śląskie.
4. Wydano 31 zaświadczeń w zakresie objęcia dzi ek uproszczonym planem urządzenia lasu.
5. Przyjęto zgłoszenie instalacji stacji bazowej P LKOMTEL S A. sieć Plus stacja zlokalizowana na
ul. Gen Zlętka 25.
6. Rozpoczęto 3 postępowania w związku ze skar arru mieszkańców:
- kurniki przy ul. Brynicklej,
- skarga na zadymianie przy ul. Piaskowej, A yka, I Źródlanej.
7. Zwrócono się do władających powierzchnią Zl mi, na których stwierdzono obecność tzw. dzikich
wysypisk, z informacją o koniecznośct ich usuni cia.
8. Umorzono dwa postępowania administracyj
(w sprawie wydania zezwolenia na transport
odpadów oraz zezwolenia na zbieranie odpadó ) ze względu na bezprzedmiotowość.
9. Przekazano do Marszałka Województwa ŚI kiego Informację o otrzymanym zgłoszeniu dot
usunięcia wyrobu zawierającego azbest.
10. Wydano postanowienia w sprawie zaopiniowan a dodatku nr 2 do Planu Ruchu Węglokoks Kraj Sp.
z 0.0. KWK .Bobrek-Piekary" na okres od 1 s znia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku
11. Doprowadzono do podpisania pomiędzy MP K w Piekarach Śląskich i Gminą ugody o naprawę
szkody spowodowanej ruchem zakładu górnic go dotyczącej usuwania awarii mogących wystąpić
w latach 2018-2020 w sieci wodno-kanalizacyj ej i deszczowej położonej na terenie gminy Piekary
Śląskie znsjdujące] się w zasięgu wpływów e sploataqt górniczej prowadzonej przez Węglokoks
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Kraj Sp. z 0.0. KWK "Bobrek-Piekary".
12. Przygotowano sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie gospodarowania dochodami
budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, a przeznaczonymi na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
13. W ramach ogłoszonego naboru wniosków do uczestnictwa w Projekcie "Gmina pełna energii.
Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" przyjętych zostało 412 wniosków właścieren
budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu Piekar Śląskich.
14. W dniu 01.02.2018r. w Ośrodku Kultury "Andaluzja" zostało zorganizowane spotkanie
z mieszkańcami naszego miasta w sprawie możliwoset pozyskania środków z woj. śląskiego na
montaz odnawialnych żródeł energii typu: pompa ciepła do C.W.U., układ fotowoltaiczny, kolektor
słoneczny, kocioł na biomasę.
15. Na dzień 22.02.2018r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami - uczestnikami Projektu
"Słoneczne Piekary - montaż układów solarnych I fotoogniw w Piekarach $Iąskich".
16. Przyjęto i wprowadzono do systemu KSON 209 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
17. Przygotowano i wysłano 3 pisma informujące o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego
do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
18 Wysłano 3 wezwania do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokoścI opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
19. Wysłano 10 pism wzywających do złożenia wyjaśnień ws niezłożenia deklaracji w przypadku
urodzenia się dziecka na danej nieruchomości
20 Wydano 2 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21 Przesłano do Marszałka Województwa $Iąskiego zestawienie podmiotów wpisanych
i wykreślonych z rejestru działalności regulowanej polegającej na odbieraruu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary $Iąskie.
22. Przyjęto 27 sprawozdań od podmiotów zbierających odpady komunalne na terenie Gminy Piekary
$Iąskie.
23 Przyjęto 12 sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piekary $Iąskie
24. Przyjęto 23 sprawozdania od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary
$Iąskie

Miejski Rzecznik Konsumenta
1.
2.

3

Mieszkańcy Piekar $Iąskich zgłosili łącznie 82 skargi konsumenckie, w tym 14 skarg pisemnych,
które wymagały podjęcia bezpośredniej mediacji z przedsiębiorcą.
Udzielono 68 informacji telefonicznych oraz prawnych konsumentom zgłaszającym się osobiście
do Rzecznika wraz z przekazaniem podstawy prawnej dochodzenia roszczeń oraz właściwych
broszur informacyjnych. W wielu przypadkach przygotowano reklamacje pisemne w imieniu klienta
Sprawy dotyczyły umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, umów na odległość
w handlu elektronicznym, wykonywanych usług, umów kupna-sprzedaży, zakupu samochodów,
zakupu aparatów komórkowych, sprzętu RTV i AGD, odzieży, zakupu sprzętu komputerowego, itp.
Wielokrotnie do rzecznika zgłaszały się osoby, których problemy wykraczają poza zakres spraw
konsumenckich lj. kłopoty z firmą windykacyjną, spory lokatorskie, spory pomiędzy osobami
fizycznymi, roszczenia pracownika w stosunku do pracodawcy. W każdym przypadku udzielono
wyczerpującej informacji prawnej oraz skierowano do właściwej instytucji czy organizacji, która
udziela bezpłatnej pomocy w danym zakresie

Wydział Organizacyjny
1

2.

W ramach przyjęć stron zarejestrowano 19 spraw. Interwencje dotyczyły m.in. przydziału lub
przyśpieszenia przydziału lokalu mieszkalnego, przeprowadzenia remontów w budynkach ZGM,
zaległości czynszowych, remontów nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta, przyznania lub
odmowy przyznania pomocy ze środków MOPR.
W Kancelarii Ogólnej zanotowano następujące działarua:
korespondencja przychodząca
- listy polecone - 1258
- listy zwykłe - 334
- kurier- 53
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3.

- paczki - 5
- dostarczono osobiście - 2937
- odebranych telefonów - 1104
korespondencja wychodząca
- listy polecone - 3830
- listy zwykłe - 98
- gońcy - 1649
Ilość informowanych petentów - 1380
Ilość informowanych petentów przez telefon - 43
Z porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomo

Kancelaria

Prezydenta

prawnej skorzystały 54 osoby

Miasta

Zespół PromOCliI Współpracy z Zagranica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Zakupu nowych materiałów promocyjnych.
Przygotowanie do podpisania umowy o partner
ie i wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem
Piekary Śląskie a miastem Merhavim w Izraelu or z miastem Dieppe w FranCJi.
Pozyskiwanie miast do współpracy w ramach pa erstwa.
Przygotowania do "Biegu Tropem Wilczym - Bie Pamięci Żołnierzy Wyklętych".
Przygotowania do obchodów 227 rocznicy u walenia Konstytucji 3 Maja oraz 97 rocznicy
wybuchu III Powstania Śląskiego.
Przygotowania do III Przeglądu Orkiestr Dętych.
Przygotowanie do organizacji balu seniora.
Przegotowania do przetargu na promocję inwes cjl "Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej
lokowanie i prowadzenie działalności gospodarc j na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym
w Piekarach Śląskich - Działania promocyjne ob zarów inwestycyjnych".

Rzecznik Prasowy
1. Prowadzono obsługę medialną podczas trwania
2. Prowadzono biezącą obsługę i aktualizację s
Piekary Śląskie.

iejsklch uroczystości.
ny internetowej www.piekarv.pl oraz Fun Page

Straż Miejska
1

2.

3.

4.

5

6

Przeprowadzono 124 kontroli posesji oraz 2 kontrole przedsiębiorców pod kątem utrzymania
czystości i porządku, 124 kontroli palenisk p
kątem termicznego przekształcania odpadów w trakcie ujawniono 7 wykroczeń, 2 sprawcó zostało pouczonych, a 5 ukaranych mandatami
karnymi na kwotę 400 zł.
Podejrnowano interwencje wobec osób z łócających spokój w miejscach publicznych,
zanieczyszczających miejsca publiczne, nieza howujących środków ostrożności przy trzymaniu
zwierząt oraz niszczących zieleń - ujawnion 12 wykroczeń, 8 sprawców zostało ukaranych
mandatami karnymi na kwotę 500 zł, 4 osoby z tały pouczone.
Podejmowano interwencje wobec osób spo
ających alkohol w miejscach zabronionych ujawniono 6 wykroczeń, 1 osoba została pouc ona, a 4 sprawców zostało ukaranych mandatami
karnymi na kwotę 400 zł. Skierowano 1 wniose o ukaranie do Sądu Rejonowego.
Podejmowano interwencje wobec osób po niających wykroczenia w ruchu drogowym ujawniono 37 wykroczenia, udzielono 18 poucz ń, nałożono 18 mandatów karnych na kwotę 2 000
zł Skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Re nowego.
W ramach wykonywania czynności służbow ch kontrolowano okolice placówek oświatowych,
w których organizowany był wypoczynek dla zieci i młodzieży w okresie feni. We współpracy
z KMP Piekary ŚI. brano udział w pogadankac na temat bezpiecznego spędzania czasu w czasie
ferii. Zabezpieczano miejsce niebezpieczne w ciągu ulicy Chopina - usuwano zagrożenie
chemiczne. We współpracy z pracownikami M PR i funkcjonariuszami KMP w Piekarach Śląskich
kontrolowano miejsca przebywania osó
bezdomnych. Uczestniczono w spotkaniu
z mieszkańcami dzielnicy Dąbrówka Wielka n temat spalania odpadów Dwie osoby metrzeźwe
zostały odwiezione do Izby Wytrzeźwień w Byt miu.
Łącznie funkcjonanusze Straży Miejskiej:
- ujawnili 62 wykroczenia,
- udziehli 25 pouczeń,
- nałożyli 35 mandatów karnych na kwotę 3.

lS

-

skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu.

Powiatowy Urząd Pracy
1.

2

3.

4.

Na dzień 31 stycznia 2018 roku w ewidencji PUP figurowało 1240 bezrobotnych (700 kobiet).
Osób zarejestrowanych po raz pierwszy w miesiącu styczniu było 39 (14 kobiet). W porównaniu
z końcem miesiąca grudnia (1224) nastąpił wzrost liczby osób zarejestrowanych (o 16 osób).
Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 130 osób i jest wyższa
w stosunku do miesiąca poprzedniego (128) o 2 osoby.
Aktualnie wyodrębnić można m.in. następujące kategorie struktury osób bezrobotnych
pozostających w ewidencji tut. PUP
- osoby do 25 roku życia: 108 (66 kobiet) - 8,70 % ogółu,
- osoby do 30 roku życia: 249 (167 kobiet) - 20,08 % ogółu,
- osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane powyżej 12 miesięcy): 666 (401 kobiet) - 53,70
% ogółu,
- osoby powyzej 50 roku życia: 373 (143 kobiety) - 30,08 % ogółu,
- niepełnosprawni: 72 (33 kobiety) - 5,80% ogółu.
- bez kwalifikacji zawodowych: 380 (236 kobiet) - 30,64% ogółu,
- bez doświadczenia zawodowego: 239 (158 kobiet) - 19,27% ogółu.
W miesiącu styczniu 2018r. w PUP zarejestrowało się 236 osób (o 69 więcej niż w m-cu grudniu167). W tym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 220 osób, w tym głównie z powodu
podjęcia pracy 100 osób (52 kobiety) oraz niepotwierdzenia gotowości do odjęcia pracy - 57 osób
Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2017r w Piekarach $Iąskich wynosiła 7,20%, w kraju 6,60 %.
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W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci w okresie od 18.01.2018 do 15.02.2018r. złożono 53 wnioski. W okresie międzysesyjnym
wydano 75 decyzji. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń w okresie od 01.01.2018r. do
15.02.2018 r. wyniosła 4.368.606,60 zł.
Pracownicy socjalni zakończyli 239 postępowań związanych z przeprowadzeniem wywiadów
środowiskowych dot. przyznania różnych form pomocy.
Udzielono pomocy w następujących formach:
- zasiłki celowe
215
- zasiłki celowe specjalne
33
- pos~kiw barze
4
- zasiłek okresowy
89
- zasiłki stałe
28
- domy pomocy społecznej
16
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
33
- schronienie
10
- potwierdzenie prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
11
W ramach procedury "Niebieskie Karty" do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 kart, w tym 3
sporządzone przez MOPR. Przypadki indywidualne, w tym dotyczące zaniedbywania dzieci - 10.
Udzielono 82 porad psychologicznych, kontynuowano spotkania w ramach programu korekcyjno
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzmie oraz spotkania w ramach grupy wsparcia
dla osób doświadczających przemocy. W ramach poradnictwa prawnego dla mieszkańców Piekar
Śląskich przyjęto 20 osób. Liczba posiedzeń grup roboczych w ramach procedury .Niebieskie
Karty" - 59.
W zakresie pieczy zastępczej:
- dokonano oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzmie zastępczej oraz ocen rodziny
zastępczej,
- opracowano lub zaktualizowano 20 programów usamodzielnienia wychowanków pieczy
zastępczej,
- wydano opinię o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- wydano 91 decyzji administracyjnych, w tym 6 decyzje dotyczących dodatków wychowawczych.
W zakresie zadań finansowanych ze środków PFRON dot. dofinansowania przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego; likwidacji barier
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W zakresie zadań finansowanych ze środkó
PFRON dot. dofinansowania przedmiotów
ortopedycznych,
środków pomocniczych, s rzętu rehabilitacyjnego; likwidacji barier
w komunikowaniu się, architektonicznych i technic nych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz
turnusów rehabilitacyjnych przyjęto 62 wnioski.
6. W zakresie świadczeń rodzinnych przyjęto.
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 45 wnioskó
- zasiłek pielęgnacyjny - 36 wniosków,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziec a - 23 Wnioski,
- świadczenie pielęgnacyjne - 4 wnioski,
- świadczenie rodzicielskie - 8 wniosków,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 wniosek.
7 W zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimen w:
- fundusz alimentacyjny przyjęto - 6 wniosków.
8. Dział Dodatków Mieszkaniowych w okresie od dnia 8 01.2018 r. - 15.02.2018 r. zrealizował - 171
wniosków.
9. Ponadto wydano 19 zaświadczeń dotyczących korz tania z pomocy MOPR.
S.

Opracowała K Sobalkowska
Sprawdzaa: R. Łuczak
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