Piekary Śląskie, dnia 8 stycznia 2008r.
OR.0055-12/07
Informacja z działalności wydziałów Urzędu Miasta w okresie
od 14 grudnia 2007r. do 8 stycznia 2008 r.
Wydział Finansowo-Podatkowy
1. Sporządzono:
- jednostkowe sprawozdanie z wykonania dochodów z zakresu wpływów podatkowych,
- okresowe i roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Wystawiono 47 tytułów wykonawczych osobom zalegającym z płatnością podatków, powtórnie
awizowano 220 upomnień i wezwań do zapłaty.
3. Wydano:
- 32 decyzje (wymiarowe i korygujące) o zmianie wysokości podatku od nieruchomości i podatku
rolnego lub ustaleniu jego wysokości,
- 3 wypisy z licencji w zakresie przewozu osób i rzeczy,
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i gastronomii oraz
3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń.
4. Wpisano 20 nowych przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej, dokonano 23 zmian we
wpisach oraz wydano 30 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
Wydział Finansowo-Budżetowy
1. Sporządzono miesięczne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za listopad 2007 roku.
2. Przygotowano i wydano bloczki mandatów i opłaty targowej funkcjonariuszom Straży Miejskiej.
3. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków wynikające z podpisanych zarządzeń Prezydenta
Miasta oraz podjętej uchwały Rady Miasta.
Wydział Spraw Obywatelskich
1. Wydano:
- 744 dowody osobiste,
5 decyzji o zameldowaniu bądź wymeldowaniu.
2. Przyjęto 1 952 wnioski o wymianę dowodu osobistego.
3. Do Piekar Śląskich przybyło
46 osób.
4. Wymeldowano z Miasta
69 osób,
w tym:
- przebywających za granicą
16 osób,
- z pobytu stałego
53 osoby.
5. Zmarło
51 osób.
6. Urodziło się
35 dzieci.
Urząd Stanu Cywilnego
1. Zarejestrowano:
32 - urodzenia noworodków,
39 - zgonów,
5 - rozwodów,
7 - aktów zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego,
1 - postanowienie o ustaleniu ojcostwa,
2 - decyzje o zmianie (ustaleniu pisowni) imion i nazwisk (inne USC).
2. Wydano m.in.:
4 zaświadczenia do zawarcia ślubu konkordatowego,
1 oświadczenie o nadaniu nazwiska męża matki,
7 decyzji dotyczących sprostowania błędów pisarskich i uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego,
7 decyzji dot. wpisania do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
3 decyzje o zmianie (ustaleniu pisowni) imion i nazwisk.
3. Przyjęto:
- 23 oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
9 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
5 oświadczeń o uznaniu dziecka,
1 oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
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4. Załatwiono 280 podań o wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.
Wydział Gospodarki Lokalowej
1. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjęto i zarejestrowano 176 wniosków o dodatek mieszkaniowy,
- wydano 133 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- wypłacono z tytułu dodatków mieszkaniowych kwotę 229 782 zł.
- przeprowadzono 8 wywiadów środowiskowych.
2. Lokale:
- przyjęto 29 wniosków o mieszkanie z zasobów Gminy oraz 3 o zamianę zajmowanych mieszkań
z kontrahentem,
- zawarto 11 umów najmu lokali mieszkalnych, w tym:
• 1dot. lokalu docelowego,
• 1 dot. lokalu do remontu,
• 2 dot. lokalu socjalnego,
• 2 dot. zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego z kontrahentem,
• 3 dot. aktualizacji umów najmu,
• 2 dot. wstąpienia w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy,
- przeprowadzono 3 wizje w lokalach mieszkalnych celem ustalenia warunków mieszkaniowych,
- zarejestrowano 2 wyroki z Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o eksmisji,
- przygotowano 10 aneksów do umów najmu lokali socjalnych.
Wydział Komunikacji
1. Zarejestrowano:
2. Zarejestrowano czasowo:
3. Wydano:

4. Dokonano wymiany:

296 pojazdów.
254 pojazdy.
47 nowych uprawnień do kierowania pojazdami,
63 karty pojazdu,
37 wtórników praw jazdy,
9 wtórników dowodów rejestracyjnych.
30 dowodów rejestracyjnych,
6 praw jazdy.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
Zadania z zakresu administracji rządowej:
1. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodnił 10 projektów, w tym m. in.:
- projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody w Kozłowej Górze,
projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Generała Ziętka, Armii Krajowej i Papieża Jana Pawła II,
wraz z budową sygnalizacji świetlnej, przebudową sieci energetycznej średniego napięcia,
oświetlenia ulicznego, wodociągu i kanalizacji deszczowej.
2. Udzielono 11 informacji pisemnych o posiadaniu nieruchomości przez 448osób.
3. Sporządzono wypisy z ewidencji gruntów dla 659 działek.
4. Wprowadzono 84 zmiany do ewidencji gruntów i budynków.
5. Wystawiono 127 faktur do zapłaty z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie
informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na kwotę 24 168,30 zł.
6. Przygotowano dane dla 25 zgłoszeń robót geodezyjnych.
7. Skontrolowano 20 operatów geodezyjnych.
8. Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego 20 operatów pomiarowych.
Zadania własne:
1. Wydano:
- 2 zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom,
- 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
1. 17.12.2007r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na zbycie 15 działek pod budownictwo
jednorodzinne przy ul. Wyzwolenia – wpływy z tego tytułu wyniosą 2 786 480 zł.
2. Zawarto umowy notarialne:
- na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bytomskiej 64 – wpływy z tytułu sprzedaży wraz
z pierwszą opłatą za użytkowanie wieczyste wyniosły 627 376 zł.
na zbycie 3 nieruchomości położonych przy ul. Ustronnej (Józefka) – wpływy wyniosły 339 160 zł.
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-

na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Strefie Aktywności Gospodarczej na
rzecz dzierżawcy – wpływy wyniosły 549 000 zł.
w sprawie nabycia 3 nieruchomości pod drogi – wydatki z tego tytułu wyniosły 106 240 zł.

Wydział Architektury i Urbanistyki
1. Wydano:
- 16 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta,
- 4 zaświadczenia o samodzielności lokali,
- 5 decyzji pozwalających na budowę, w tym dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami –
ulica Leśna.

2.

Złożono 16 nowych wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, w tym dla:
- budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Kozłowej Górze,
- termorenowacji ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. SkłodowskiejCurie 63,
- termorenowacji ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupa
Nankera 176,
- termorenowacji ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzechwy 6,
- termorenowacji ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzechwy 8,
- termorenowacji ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzechwy 4.

Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzono i zakończono postępowania przetargowe:
1. Dostawa materiałów biurowych i papieru.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: podpisanie umowy z BIUROMARKET 2 Sp. z o.o. w Katowicach na kwotę 22 954,30 zł.
W trakcie realizacji są następujące postępowania przetargowe:
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Tryb: przetarg nieograniczony
2. Remonty awaryjne i modernizacja instalacji i urządzeń w zakresie gospodarki wodnej - kanalizacji
deszczowej na terenie miasta Piekary Śląskie w okresie od 1.02.2008 roku do 31.12.2008 roku.
Tryb: przetarg nieograniczony.
3. Obsługa przez rzeczoznawcę majątkowego w 2008 roku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
Tryb: zapytanie o cenę.
Wydział Inwestycji i Remontów
Inwestycje:
1. Wykonano projekt budowlany pn. „Przedłużenie ulicy Chopina poprzedzony koncepcją rozwiązania
skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia, drogi wewnętrznej równoległej do ulicy Wyzwolenia (druga linia
zabudowy), ciągu pieszo-jezdnego łączącego drogę wewnętrzną z ulicą Wyzwolenia”.
2. Wykonano koncepcję budowy tras rowerowych w aglomeracji katowickiej – część dotycząca Miasta
Piekary Śląskie i przedłużenia w kierunku gmin ościennych” w związku z dofinansowaniem
z Subregionalnego Programu Rozwoju zadania pn. ”Ścieżki rowerowe drogą do aktywnego wypoczynku
i rozwoju turystki aktywnej”.
3. Wykonano projekt budowlany pn. „Przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II, Gen. Ziętka i Armii Krajowej
wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Piekarach Śląskich” (zadanie włączone do Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na Drogach).
Remonty placówek oświatowych:
1. Zakończono remont bocznego wejścia, remont instalacji elektrycznej (w wyznaczonych
pomieszczeniach) wraz z robotami malarskimi w Zespole Szkól Nr 1 przy ul. Skłodowskiej-Curie 49.
Wykonano również podesty kratowe zabezpieczające, przeprowadzono remont instalacji p. poż.
2. Zakończono wymianę stolarki okiennej PCV, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pracowni
komputerowej w Miejskim Gimnazjum Nr 3 przy ul. Bytomskiej 81a.
3. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową na wymianę stolarki okiennej wraz z robotami
towarzyszącymi w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Szpitalnej 9.
4. W związku z decyzją SANEPID-u rozpoczęto malowanie ścian i sufitów zalanych sal lekcyjnych
i korytarza II piętra w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Śląskiej 8. Planowany termin
zakończenia prac powinien nastąpić w okresie ferii zimowych 2008r.
5. Zlikwidowano awarię instalacji wodnej, główne poziomy zasilające w Zespole Szkół Nr 2 przy
ul. Roździeńskiego1.
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6. Zlecono rozbiórkę wolnostojącego komina, przeprowadzono remont stolarki drzwiowej – I Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Gimnazjalnej 24.
7. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej ostatniej kondygnacji wraz z wymianą oświetlenia
w Miejskim Gimnazjum Nr 2 przy ul. Popiełuszki 8.
8. Wykonano koncepcje adaptacji pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miejskiej Szkole
Podstawowej Nr 12 oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 15.
9. Wymieniono drzwi wejściowe drewniane w Miejskim Przedszkolu Nr 12 przy ul. Bednorza 26.
10. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w salach zajęć Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul.
Cichej oraz Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Ofiar Katynia.
Remonty dróg i urządzeń kanalizacyjnych:
1. Prowadzono przycinkę drzew przydrożnych.
2. Usuwano przełomy zimowe w nawierzchniach jezdni i chodników,
Zarządzanie i administracja dróg:
1. Wydano:
- 15 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
- 4 decyzje zezwalające na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2 pozwolenia na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
- 12 warunków technicznych na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zezwoleń na lokalizację
w pasie drogowym urządzeń,
- 1 zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych.
Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
1. Udzielono informacji 5 przedsiębiorcom na temat możliwości pozyskania środków finansowych na
działalność gospodarczą.
2. Prowadzono:
- bieżącą obsługę strony internetowej www.inwestuj.piekary.pl oraz www.piekary.pl
- obsługę informacyjno – zdjęciową imprez miejskich, m.in.: otwarcie wiaduktu na ul. Biskupa
Bednorza, obchody „Barbórki”, spotkania opłatkowe, „Mikołajki”,
- prace związane z organizacją II edycji Konkursu o tytuł „Lidera Gospodarczego Miasta Piekary
Śląskie”.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
1. Zrealizowano wypłaty stypendiów dla uczniów szkół (stypendia socjalne). Łącznie pomocą socjalną w tej
formie objęto 810 uczniów, w tym 83 osoby uczące się poza terenem Piekar Śląskich. Przyznano
również 2 osobom zasiłki szkolne.
2. Trwa realizacja akcji stypendialnej dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, (stypendiami objęto 44 uczniów i 26 studentów).
3. W terminie od 14 do 25 stycznia br organizowane będą półkolonie dla dzieci pozostających w mieście.
Półkolonie będą funkcjonowały w każdej dzielnicy miasta w następujących placówkach oświatowych:
MSP Nr: 9, 12, 14, ZSP Nr 1 i 2, MG Nr 4, MDK Nr 1 i 2. Tą formą zimowego wypoczynku zostanie
objętych około 460 uczniów.
4. Przyjęto 15 zgłoszeń o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania
zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy).
5. Wyłoniono laureatów do otrzymania nagrody Prezydenta i Rady Miasta - stypendium za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie nauki, artystyczne i sportowe. Trwają przygotowania do wręczenia nagród.
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego
1. 13 grudnia 2007r. zgłoszono do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zawalenie się ściany
budynku przy ul. Górniczej 12 w Brzezinach Śląskich. O otrzymanym zgłoszeniu, powiadomiono
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne miejskie służby porządkowe. Ustalono, że
w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał na zdrowiu, ewakuowano dwie, zamieszkujące tam nielegalnie,
rodziny (ZGM przygotował mieszkania zastępcze). Powiadomiono telefonicznie firmę Vattenfal o
konieczności odłączenia energii elektrycznej (pobierana była nielegalnie) oraz MPWiK, o konieczności
odłączenia dopływu wody. Zastęp Państwowej Straży Pożarnej usunął zwisające dachówki i gzyms,
które zagrażały bezpieczeństwu przechodniów.
2. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego odnotowało:
OGÓLNA LICZBA ZGŁOSZEŃ
- 148,
w tym:
interwencje
- 96
awarie techniczne
- 50
- drogowe
- 17
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-

w zasobach komunalnych
w zasobach prywatnych
inne
miejscowe zagrożenia
akcja zima
Sprawy przekazano do:
- Straży Miejskiej
- Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
- Wydziału Inwestycji i Remontów
- ZGK
- ZGM
- KMP
- PSP
- Pogotowie Ratunkowe
- innych podmiotów

-

13
0
20
2
10

-

40
9
27
40
16
9
6
2
34

Biuro ds. Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Wydano:
- 2 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- 8 postanowień w sprawie opinii dot. zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałami
Rady Miasta, w tym przeprowadzono 5 wizji lokalnych,
- 5 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Przygotowano 1 posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w trakcie którego przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego
z 10 osobami nadmiernie i szkodliwie pijącymi oraz członkami ich rodzin.
3. Przygotowano 75 umów dla nauczycieli, realizujących zajęcia pozalekcyjne z elementami wczesnej
profilaktyki uzależnień w okresie, od stycznia do czerwca 2008r.
4. Rozstrzygnięto 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy pn:
- „Organizacja działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych”,
„Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
„Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii, w tym prowadzenie
punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz akcji edukacyjnej ”
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1. Wydano:
7 decyzji na usunięcie drzew,
decyzję zmieniającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów dla
Zakładu Wielobranżowego „KOLMER” w Piekarach Śląskich oraz w zakresie zbierania i transportu
odpadów dla firmy „Franielczyk-Manowski” s. j. w Piekarach Śląskich,
pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach
Śląskich na zrzut ścieków z oczyszczalni „Brzózka” do rzeki Brynicy.
pozwolenie wodnoprawne dla „ENMAG-EG” Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich na odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych z terenu zaplecza remontowo-naprawczego „ENMAG-EG” Sp. z o.o.
w Piekarach Śląskich oraz budowy urządzenia wodnego w postaci wylotu do rz. Szarlejki.
Referat Gospodarki Komunalnej:

1. Sprawowano nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na

2.
3.

terenie miasta, zebrano:
18,8 ton szkła,
7,66 ton makulatury,
6,55 ton plastiku.
Do schroniska w Miedarach odwieziono 7 bezpańskich psów.
Sprawowano nadzór nad wycinką drzew przy ulicach: Armii Krajowej, Kopernika i na terenie Miejskiego
Przedszkola Nr 4 przy ulicy Ofiar Katynia.

Wydział Organizacyjny
1. W ramach przyjęcia stron zarejestrowano 3 sprawy.
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Interwencje dotyczyły spraw lokalowych.

2. W Punkcie Informowania i Obsługi Mieszkańców obsłużono 2 376 osób oraz udzielono 79 informacji
telefonicznych.
Kancelaria Urzędu Miasta wysłała 1 648 listów, natomiast przyjęła:
- 1 577 listów poleconych,
- 2 250 listów zwykłych,
362 korespondencje z sądem,
275 faktur.
4. Gońcy Urzędu Miasta dostarczyli mieszkańcom 2 568 listów.
3.

Miejski Rzecznik Konsumentów
1. Mieszkańcy Piekar Śląskich zgłosili 75 skarg konsumenckich, w tym:
- 11 skarg pisemnych, które wymagały podjęcia bezpośredniej mediacji z przedsiębiorcą,
- 36 interwencji telefonicznych, z zakresu sprzedaży konsumenckiej.
2. Udzielono 27 informacji prawnych wraz z przekazaniem podstawy prawnej dochodzenia roszczeń oraz
właściwych broszur informacyjnych. W wielu przypadkach przygotowano reklamacje pisemne w imieniu
klienta. Część spraw dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.
4. Wielokrotnie zgłaszały się osoby, których problemy wykraczały poza zakres spraw konsumenckich tj.
kłopoty z firmą windykacyjną, spory lokatorskie, spory pomiędzy osobami fizycznymi, roszczenia
pracownika w stosunku do pracodawcy. W każdym przypadku udzielono wyczerpującej informacji
prawnej oraz kierowano do właściwej instytucji udzielającej bezpłatnej pomocy w danym zakresie.
Straż Miejska
1. Przeprowadzono kontrole posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości –
ujawniono 3 wykroczenia, udzielono 3 pouczeń.
2. Podejmowano interwencje wobec osób zanieczyszczających miejsca publiczne, w tym także wobec osób
nieusuwających zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta – ujawniono 15 wykroczeń, udzielono
2 pouczeń, nałożono 13 mandatów karnych na kwotę 950 zł.
3. Podejmowano interwencje wobec osób usiłujących lub spożywających alkohol w miejscach zabronionych
– ujawniono 19 wykroczeń, udzielono 19 pouczeń.
4. Podejmowano interwencje wobec osób popełniających wykroczenia drogowe – ujawniono 109
wykroczeń, udzielono 86 pouczeń, nałożono 23 mandaty karne na kwotę 1 600 zł.
5. Przeprowadzono 53 kontrole lokali gastronomicznych oraz 251 kontroli placówek handlowych pod kątem
sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nieletnim oraz przestrzegania godzin zamknięcia – nałożono
1 mandat karny na kwotę 100 zł za nieprzestrzeganie godzin zamknięcia – lokal „Atmosfera”.
6. Patrolowano obiekty MOSiR, wzgórze Kalwarii, teren Kopca Wyzwolenia, ciągi handlowe, okolice barów
piwnych i lokali gastronomicznych, przystanków autobusowych celem zapobieżenia przypadkom ich
dewastacji oraz niedopuszczenia do popełniania przestępstw i wykroczeń.
7. Prowadzono wspólnie z Komendą Miejską Policji działania pod nazwą akcja „Pieszy”.
8. W dniu 10 grudnia br. z inicjatywy Miasta Piekary Śląskie cztery Komendy Straży Miejskich: Piekary
Śląskie, Bytom, Siemianowice Śląskie i Zabrze podjęły wspólne działania kontrolno – represyjne
związane z kontrolą punktów skupu złomu. Na terenie Piekar Śląskich działania prowadzono wspólnie
z Wydziałem Przestępstw Gospodarczych i Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Zasadniczym celem
akcji była aktywizacja innych jednostek, celem podejmowania wspólnych działań prewencyjnych,
dlatego, że z otrzymanych informacji wynika, że elementy metalowe, skradzione w jednym mieście są
sprzedawane w innym.
9. W dniu 13 grudnia br. funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali teren przy ul. Górniczej 12,
w związku z zawaleniem się ściany nośnej budynku.
10. Rozpoczęto akcję związaną z kontrolą punktów handlowych, które prowadzą sprzedaż pirotechniki
widowiskowej pod kątem sprawdzenia prawidłowości oznaczeń tych wyrobów oraz ich sprzedaży
osobom nieletnim.
11. Łącznie funkcjonariusze Straży Miejskiej:
- ujawnili 191 wykroczeń,
- udzielili 137 pouczeń,
- nałożyli 54 mandaty karne na kwotę 3 950 zł,
- 1 osobę nietrzeźwą odwieźli do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu i 1 do miejsca zamieszkania,
Powiatowy Urząd Pracy
1. Na dzień 31 grudnia 2007 roku w ewidencji PUP figurowało 2 645 bezrobotnych (1 611 kobiet). Po raz
pierwszy w miesiącu grudniu zarejestrowały się 32 osoby (17 kobiet). W porównaniu z końcem miesiąca
listopada (2 715) nastąpił spadek liczby osób zarejestrowanych (o 70 osób).
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2. Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 208 osób i jest niższa w stosunku do
miesiąca poprzedniego o 10 osób.

3. Aktualnie wyodrębnić można m.in. następujące kategorie struktury osób bezrobotnych pozostających

4.
5.
6.

w ewidencji tut. PUP:
- osoby do 25 roku życia: 477 (289 kobiet) – 18,03% ogółu,
- osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane powyżej 12 miesięcy): 1 697 (1 095 kobiet) – 64,15%
ogółu,
- osoby powyżej 50 roku życia: 527 (270 kobiet) – 19,92% ogółu,
- osoby samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia: 168 (153 kobiety) – 6,35% ogółu,
- niepełnosprawni: 104 (48 kobiet) – 3,93% ogółu.
W miesiącu grudniu 2007r. w PUP zarejestrowały się 334 osoby (o 74 mniej niż w listopadzie 2007r.).
Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 404 osoby (196 kobiet), m. in. z powodu podjęcia pracy 161
osób oraz z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - 211 osob.
Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2007r. w Piekarach Śl. wynosiła 14,5%, w kraju 11.2%.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
1. Pracownicy socjalni przeprowadzili 335 wywiadów środowiskowych.
Udzielono pomocy w następujących formach:
zasiłki celowe
66
zasiłki celowe specjalne
7
usługi opiekuńcze
49
usługi specjalistyczne
15
zasiłki stałe
29
zasiłki okresowe
4
świadcz. pieniężne na żywność
57
domu pomocy społecznej
2
2. Kontynuowano realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
którego celem jest między innymi zapewnienie obiadów w szkołach dla dzieci i młodzieży.
3. Dnia 20 grudnia zostało zorganizowane spotkanie wigilijne dla seniorów w którym wzięły udział
42 osoby, otrzymały one paczki czystościowo-żywnościowe.
4. W ramach procedury „Niebieskich Kart” przyjęto 6 zgłoszeń o przemocy w rodzinie oraz 1 przypadek
zaniedbywania dzieci. Podjęto 17 interwencji w terenie, udzielono 18 porad psychologicznych,
kontynuowano spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
5. W zakresie zadań finansowanych ze środków PFRON dot. dofinansowania przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych
przyjęto 67 wniosków, zrealizowano 34 wnioski, udzielono porad łącznie 135 osobom.
6. W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych w rodzinach
zastępczych i u pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
dotyczących: pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie, oceny
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy
pieniężnej dla wychowanka na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz
dotyczące przyznania pobytu i ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
8. Wydano 16 decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
9. W zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano:
38 wniosków w sprawie zasiłku rodzinnego,
58 wniosków w sprawie dodatków do zasiłku rodzinnego,
23 wnioski dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego,
3 wnioski w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych,
Przyjęto 11 wniosków w sprawie zaliczki alimentacyjnej i wszczęto 10 postępowań wobec dłużników.
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