druk nr 158
Piekary Śląskie, dnia 25 listopada 2008 roku
ORo.0055-10/08
Informacja z działalności wydziałów Urzędu Miasta w okresie
od 25 października do 20 listopada 2008 roku
Wydział Finansowo-Podatkowy
1. Wydano:
- 168 decyzji wymiarowych i 30 decyzji korygujących dot. wysokości podatku od nieruchomości
i podatku rolnego,
- 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i gastronomii oraz
3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń.
2. Wystawiono:
45 tytułów wykonawczych osobom zalegającym z płatnością podatku od nieruchomości,
wysłano 96 upomnień podatnikom zalegającym z płatnością podatku od nieruchomości i 53
upomnienia podatnikom zalegającym z płatnością podatku od środków transportowych.
3. Wpisano 27 nowych przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej, dokonano 27 zmian we
wpisach oraz wydano 22 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
Wydział Finansowo-Budżetowy
Sporządzono:
sprawozdania jednostkowe miesięczne z wykonania dochodów i wydatków Urzędu Miasta,
sprawozdania zbiorcze miesięczne z wykonania dochodów i wydatków Miasta Piekary,
projekt budżetu na 2009 rok.
Wydział Spraw Obywatelskich
1. Wydano:
350 dowodów osobistych,
41 decyzji o zameldowaniu bądź wymeldowaniu.
2. Przyjęto 195 wniosków o wymianę dowodu osobistego.
3. Do Piekar Śląskich przybyło
29 osób.
4. Wymeldowano z Miasta
53 osoby,
w tym:
- przebywających za granicą 11 osób,
z pobytu stałego
42 osoby.
5. Zmarło
45 osób.
6. Urodziło się
30 dzieci.
7. Wszczęto 19 spraw z urzędu o wymeldowanie w związku z wymianą dowodów osobistych.
8. Potwierdzono 65 zameldowań stypendystom.
Urząd Stanu Cywilnego
1. Zarejestrowano:
24 - urodzenia noworodków,
46 - zgonów,
12 - rozwodów, separacji,
12 - aktów zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego,
2. Wydano m.in.:
4 zaświadczenia do zawarcia ślubu konkordatowego,
4 decyzje dotyczące sprostowania błędów pisarskich i uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego,
7 decyzji dot. wpisania do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
1 zaświadczenie do zawarcia ślubu za granicą.
3. Przyjęto:
4 oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
- 28 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
9 oświadczeń o uznaniu dziecka,
2 zaprzeczenia ojcostwa.
4. Załatwiono 332 podania o wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.
5. Sporządzono 8 wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 9 par
małżeńskich.
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7. 30 października br. Kierownik USC w imieniu Prezydenta Miasta złożył życzenia pani Marcie Koryciorz
obchodzącej 100-tne urodziny.
Wydział Gospodarki Lokalowej
1. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjęto i zarejestrowano 185 wniosków o dodatek mieszkaniowy,
wydano 211 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,
wypłacono z tytułu dodatków mieszkaniowych kwotę: 198 952 zł.,
przeprowadzono 9 wywiadów środowiskowych.
2.Lokale:
przyjęto 31 wniosków o mieszkanie z zasobów Gminy oraz 1 o zamianę zajmowanego mieszkania
z kontrahentem,
zawarto 14 umów najmu lokali mieszkalnych, w tym:

2 dot. lokalu docelowego,

1 dot. lokalu do remontu,

4 dot. lokalu socjalnego,

2 dot. zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego z kontrahentem,

5 dot. aktualizacji umów najmu,
przeprowadzono 6 wizji w lokalach mieszkalnych celem ustalenia warunków mieszkaniowych,
zarejestrowano 1 wyrok z Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o eksmisji.
Wydział Komunikacji
1. Zarejestrowano:
2. Zarejestrowano czasowo:
3. Wydano:

4. Dokonano wymiany:

342 pojazdy.
342 pojazdy.
51 nowych uprawnień do kierowania pojazdami,
105 kart pojazdu,
47 wtórników praw jazdy,
18 wtórników dowodów rejestracyjnych.
24 dowodów rejestracyjnych,
2 praw jazdy.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
Zadania z zakresu administracji rządowej:
1. Udzielono 13 informacji pisemnych o posiadaniu nieruchomości przez 709 osób.
2. Sporządzono wypisy z ewidencji gruntów dla 655 działek i 65 budynków.
3. Wystawiono 166 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 10 713,96 zł.
4. Przygotowano dane dla 33 zgłoszeń robót geodezyjnych.
5. Skontrolowano 32 operaty geodezyjne.
6. Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego 10 operatów pomiarowych.
7. Sporządzono i wydano 6 kompletów dokumentów przewłaszczeniowych dla 18 działek.
Zadania własne:
1. Wydano:
1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
1. Wydano decyzje:
- 2 dotyczące ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej,

-

2 dotyczącą ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.
2. Wszczęto 2 postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
(renta planistyczna).
3. Zawarto umowy:
2 umowy dzierżawy,
1 umowę notarialną na sprzedaż nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem
ułamkowej niewydzielonej części gruntu w użytkowanie wieczyste - wpływy z tytułu sprzedaży wraz
z pierwszą opłatą za użytkowanie wieczyste wyniosły brutto 25 546 zł,
- 1 umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Chorzów wpływy z tytułu sprzedaży
wyniosły 189 373 zł,
- 4 umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości (2 nieruchomości przy ul. Karłowicza i 2 w Strefie
Aktywności Gospodarczej), łącznie, wpływy z tytuł zbycia wyniosły brutto 1 570 030 zł,
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-

1 umowę dotyczącą oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, (położonego w rejonie ulic: Brzechwy
i Skłodowskiej-Curie) wpływy z tytułu I opłaty wyniosły 250 100 zł,
9 umów i 4 zgody na zajęcie terenu w celu przeprowadzenia na nieruchomościach sieci przewodów
uzbrojenia podziemnego.
4. Wypłacono 2 odszkodowania w łącznej wysokości 4 154 zł z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod
drogi publiczne.
5. Przeprowadzono:
1 rozprawę administracyjną w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość
drogową,
rokowania w sprawi nabycia do zasobu gminy nieruchomości zajętej pod stadion "ORKAN".
6. Przeprowadzono drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Starej - z braku oferentów przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Wydział Architektury i Urbanistyki
1. Wydano:
16 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta,
10 zaświadczeń o samodzielności lokali,
26 decyzji pozwalających na budowę, w tym dla:
 budowy drogi w ulicy Wiosennej dzielnicy Józefka,
 projektu zamiennego do modernizacji Zakładu Hutniczego „ORZEŁ BIAŁY” S.A.,
 budowy sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja,
 budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi etap II ul. Żwirki,
 projektu zamiennego budowy pompowni „Józefka” z rurociągiem tłocznym oraz odcinkami kanałów deszczowych i sanitarnych w rejonie osiedla Józefka zad. III,
 projektu zamiennego budowy pompowni „Józefka” z rurociągiem tłocznym oraz odcinkami kanałów Deszczowych i sanitarnych w rejonie osiedla Józefka zad. I.
2. Złożono 20 nowych wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, w tym dla:
- budowy budynku handlowo – usługowego przy ul. Wyszyńskiego,
budowy przyłącza gazowego wraz z rozbudową gazociągu do budynku mieszkalnego przy ul.
Słowackiego 24.
3. Zakończono wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na
północ od ul. Roździeńskiego do byłej bocznicy kolejowej.
4. Trwa wyłożenie planu dla terenu położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia – Jasionowskiego.
5. Odbyły się dwie dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów.
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzono i zakończono postępowania o zamówienie publiczne:
1. Obsługa geodezyjna i kartograficzna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Tryb: zapytanie o cenę
Wynik: podpisanie umowy z ATH MADREX sp. j. A. Karch - R. Kogut Tarnowskie Góry, Pracownia
Geodezyjna Bytom. Całkowita wartość umowy nie przekroczy 50 000 zł.
W trakcie realizacji są następujące postępowania o zmówienie publiczne:
1. Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i maszyn przez platformę
internetową - elektroniczną.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: w trakcie
2. Dostawa kuponów podarunkowych dla pracowników i emerytów .
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: w trakcie.
3. Zakup oprogramowania antywirusowego
Tryb: zapytanie o cenę
Wynik: w trakcie
4. Zakup licencji Microsoft Select
Tryb: zapytanie o cenę
Wynik: w trakcie
5. Świadczenie usługi w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie i wybranych jednostek
Gminy Piekary Śląskie
Tryb: zamówienie z wolnej ręki
Wynik: w trakcie
6. Zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
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7.

Tryb: licytacja elektroniczna
Wynik: w trakcie
Wykonanie, dostawa i montaż wiaty przystankowej
Tryb: zamówienie z wolnej ręki
Wynik: w trakcie

Wydział Inwestycji i Remontów
Inwestycje:
1. Trwają prace związane z wykonaniem:
oświetlenia ulicznego ulic: Sadowskiego, Braterstwa i Dąbrówki oraz placu przed kościołem
w dzielnicy Szarlej,
- projektu budowlanego ścieżek rowerowych na terenie Miasta – etap I.
2. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji infrastruktury drogowej w dzielnicy Józefka I etap ul. Wiosenna.
3. Kontynuowane są prace związane z wykonaniem:
przedłużenia ul. Chopina z przebudową skrzyżowania z ul. Wyzwolenia wraz z budową drogi
równoległej do ul. Wyzwolenia,
- przebudowy skrzyżowania ulic: Papieża Jana Pawła II, Generała Ziętka i Armii Krajowej wraz
z budową sygnalizacji świetlnej - zadanie dofinansowane z Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych na Drogach,
koncepcji gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji dla stref – rejon dzielnicy Szarlej, projektu
budowlano-wykonawczego sieci obiektów wod-kan oraz kan. deszczowej dla strefy aktywności
gospodarczej i terenów po przeciwnej stronie w rejonie ulic: Podmiejska - Obwodowa Zachodnia Pod Lipami,
- rekultywacją terenu położonego przy ulicy Karola Miarki, zdegradowanego wskutek eksploatacji
górniczej,
cyklicznym przeglądem przykrytego odcinka tunelu rzeki Szarlejki wraz z wlotem i wylotem.
4. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie na budowę drogi w ul. Wiosennej w dzielnicy Józefka
w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
5. Zakończono nadzór budowlany nad realizacją I etapu remontu Ośrodka Kultury “Andaluzja” związanego
z wymianą okien w piwnicach i na pierwszym piętrze budynku.
Remonty placówek oświatowych:
1. Zakończono remonty kapitalne dachów krytych papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek
blacharskich i wymianą instalacji odgromowej w MG Nr 1 oraz Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2.
2. Rozpoczęto remont dachu MSP Nr 13.
3. Wykonano remonty kapitalne pomieszczeń kuchennych w:
MSP Nr 1 - kuchnia, jadalnia, świetlica, dodatkowo przeprowadzono remont instalacji elektrycznej
wraz z wymianą osprzętu oświetleniowego w 5 klasach,
- MSP Nr 11 - wyremontowano salę gimnastyczną z zapleczem,
MSP Nr 14 - wyremontowano kuchnię i jadalnię,

-

MSP Nr 15 - wyremontowano kuchnię z zapleczem oraz wejście boczne do kuchni.
4. Wymieniono stolarkę okienną PCV:
w całym budynku MSP Nr 1 - 116 sztuk okien,
w ZS Nr 1 - 110 sztuk okien, 4 szt. drzwi głównych wejściowych i wiatrołap.
5. Dobiega końca remont kapitalny sanitariatów na II piętrze MG Nr 2.
6. Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe na:
remont zaplecza sanitarnego dla chłopców i personelu w MG Nr 1,
remont zaplecza sanitarnego wraz z szatniami i natryskami dla dziewcząt i chłopców w bloku
sportowym MG Nr 3,
remont zaplecza sanitarnego dla dziewcząt, chłopców i personelu w ZSZ,
- przebudowę zaplecza sanitarnego i remont sali gimnastycznej w bloku sportowym ZS-P Nr 2.
Remonty dróg i urządzeń kanalizacyjnych:
1. Wykonano:
budowę zatoki parkingowej na ul. Cichej w rejonie ośrodka zdrowia,
- wymianę kolektora deszczowego Ø 1000 w ul. Konstytucji 3 Maja,
- montaż nowych wiat przystankowych na terenie całego Miasta,
remont chodników u zbiegu ulic: Oświęcimskiej i Trzech Bohaterów, Brzechwy na skrzyżowaniu z ul.
Skłodowskiej-Curie (na przystanku), Przyjaźni na wysokości Ośrodka Zdrowia (na przystanku),
Kamiennej, Sokołów na skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3 Maja, Papieża Jana Pawła II naprzeciw
skrzyżowania z ul. Leśną, DK- 94 dojście żużlowe do zatoki autobusowej,
remonty nawierzchni asfaltobetonowej w ulicach: Czołgistów - frezowania i nakładka, Konstytucji 3
Maja - nawierzchnia asfaltobetonowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sokołów do skrzyżowania

4

z ul. Damrota, zabudowa krawężnika od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul.
Damrota, podbudowa od Damrota do Bytomskiej,
remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowej w ulicach: Śląskiej, Marszałka Piłsudskiego,
Radzionkowskiej i Spółdzielczej,
- remonty kanalizacji deszczowej w ulicach: Kocota zabezpieczenie skarpy rowu gminnego,
Konstytucji 3 Maja - zabudowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz budowa przyłączy
z posesji, Zawiszy Czarnego - wymiana włazu na wysokości ZS-P, Rondo Kardynała Wyszyńskiego
- remont wpustu i studni rewizyjnej, Jaworowa - zabudowa wpustu ulicznego, Skłodowskiej-Curie
i Nankera - regulacja wpustów na przystankach, założenie pokryw betonowych na ul. Czołgistów
Granicznej i DK-94, likwidacja studni rewizyjnej na nieczynnym kanale – ul. Janty,
nasadzono drzewa w ulicy Jagiellońskiej.
2. W trakcie realizacji:
wycinka i prześwietlenie drzew przydrożnych,
Akcja Zima,
projekty na remont przepustu w ul. Sadowskiego i wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Biskupa
Bednorza.
Zarządzanie i administracja dróg.
1. Wydano:
38 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
10 zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
1 zezwolenie na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
2 decyzje o lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,
4 dokumenty w sprawie warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym,
1 uzgodnienie branżowe w zakresie kanalizacji deszczowej ,

-

4 uzgodnienia dotyczące przejazdów pojazdów nienormatywnych.

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
1. Wspólnie z pracownikami Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach oraz
Rudzkiej Agencji Inwestor sp. z o.o. udzielano informacji przedsiębiorcom na temat możliwości
pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą.
2. Prowadzono bieżącą obsługę stron internetowych www.inwestuj.piekary.pl. oraz www.piekary.pl .
3. Opracowano system wdrażania zasad Public Relations oraz aktualizowano Lokalny Program Rewitalizacji.
4. Opracowano analizę możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej przez Miasto Piekary Śląskie.
5. Przygotowano ogłoszenie na wolną działkę w Strefie Aktywności Gospodarczej.
6. Uczestniczono w fazie oceny formalnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka pt. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza studyjno - koncepcyjna”.
Wydział Edukacji
1. Prowadzono kontrolę i zatwierdzano aneksy do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok
szkolny 2008/ 2009.
2. Nadzorowano realizację obowiązku szkolnego uczniów w wieku 16 – 18 lat, zamieszkałych na terenie
Piekar Śląskich.
3. Realizowano zadania „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych”. Z tytułu wyszkolenia uczniów wydano 51 decyzji administracyjnych przyznających dofinansowanie.
4. Przyjmowano wnioski stypendialne na rok szkolny 2008/2009. Łącznie wpłynęło 600 wniosków, przygotowano decyzje administracyjne.
5. Realizowano stypendia sportowe.
6. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie Projektu „Podwyższenie kwalifikacji
piekarskiej kadry oświatowej” (Działanie 9.4 Priorytetu IX POKL). W programie uczestniczyć będzie około 90 pracowników piekarskiej oświaty.
7. Trwają prace nad realizacją Projektu „Nauka droga do sukcesu na Śląsku” (Poddziałanie 9.1.3 POKL).
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego
1. Współpracowano z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Tarnowskich Górach i innymi organami
w ramach aktualizacji wniosków w sprawie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obronności kraju, wydano 9 decyzji administracyjnych.
2. Zaktualizowano Bazę Szefa Obrony Cywilnej.
3. Sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonej rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych
w 1990r.
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4. Kontynuowano prace dotyczące monitoringu antywłamaniowego placówek oświatowych.
5. 13 listopada br. zorganizowano szkolenie kadry pracowniczej Urzędu Miasta Piekary Śląskie dot.
wykonywania obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obronnością państwa.
6. W dniach 18-19 listopada br. zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia obronne Urzędu
Miasta Piekary Śląskie.
7. Przygotowano dokumentację do naliczania ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.
8. Nadzorowano działalność Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta w Miejskim Centrum Zarządzania
Kryzysowego:
OGÓLNA LICZBA ZGŁOSZEŃ
w tym:
Interwencje
Awarie techniczne
- drogowe
- w zasobach komunalnych
- w zasobach prywatnych
- inne
Sprawy przekazano:
- Straż Miejska
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
- Wydział Inwestycji i Remontów
- ZGK
- ZGM
- KMP
- PSP
- inne podmioty

- 215
- 154
- 61
- 12
- 13
1
- 35
-

96
17
15
40
16
11
5
50

Biuro ds. Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Wydano:
- 14 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
- 8 postanowień w sprawie opinii dot. zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu
z uchwałami Rady Miasta, w tym przeprowadzono 6 wizji lokalnych;
- 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
2.Prowadzono kontrolę realizacji programów zdrowotnych w Szpitalu Miejskim.
3.Prowadzono kontrolę realizacji zajęć pozalekcyjnych we wszystkich piekarskich szkołach.
4.Przygotowano comiesięczne opracowania dot. wykazu dzieci z Piekar Śląskich przebywających
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz
obliczenia stosownych należności za ich pobyt.
5.Przygotowano umowę na zakup książek beletrystycznych dla dzieci i młodzieży oraz poruszających problematykę uzależnień dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich.
6.Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury p.n. „Organizacja
imprez mikołajkowych – w tym dla dzieci specjalnej troski”.
7.Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia osób nadużywających alkoholu oraz udzielano porad osobom
niepełnosprawnym, rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz z zaburzeniami psychicznymi.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Wydano:
11 decyzji na usunięcie drzew i krzewów,
1 decyzję zmieniającą pozwolenie wodnoprawne dla firmy NOMAX Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich,

-

pozwolenie wodnoprawne dla firmy NOMAX na zrzut wód opadowych do stawu w Piekarach
Śląskich,
decyzję na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla stacji demontażu pojazdów Franielczyk-Manowski
S.J.
Referat Gospodarki Komunalnej:
1. Prowadzono selektywną zbiórką odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie
miasta, zebrano:
3,7 ton makulatury
3,0 ton tworzyw sztucznych
36,0 ton szkła.
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2. Nadzorowano:
bieżące utrzymanie terenów zielonych,
wycinkę, prześwietlenie drzew i frezowanie pni po wycinkach drzew w parkach i na skwerach,
przygotowanie obiektów grobownictwa wojennego i innych miejsc pamięci narodowej (poprzez
uporządkowanie, mycie pomników nagrobnych, ułożenie palm i zniczy) na Święto Zmarłych,
- przeprowadzenie remontu Pomnika poświęconego 1000-leciu Brzozowic Kamienia (wyczyszczono
głaz, odnowiono napis, uzupełniono ubytki betonowe).
Wydział Organizacyjny
1. W ramach przyjęcia stron zarejestrowano 26 spraw.
Interwencje dotyczyły spraw mieszkaniowych, remontów budynków, remontów dróg i chodników.
2. W Punkcie Informowania i Obsługi Mieszkańców obsłużono 1 038 osób oraz udzielono 88 informacji telefonicznych.
3. Kancelaria Urzędu Miasta wysłała 1 542 listy, przyjęła:
- 2 099 listów poleconych,
932 listy zwykłe,
170 faksów,
341 faktur.
4. Gońcy Urzędu Miasta dostarczyli mieszkańcom 1 564 listy.
Miejski Rzecznik Konsumentów
1. Mieszkańcy Piekar Śląskich zgłosili 152 skargi konsumenckie, w tym:
21 skarg konsumenckich, które wymagały podjęcia bezpośredniej mediacji z przedsiębiorcą,
59 interwencji telefonicznych, z zakresu sprzedaży konsumenckiej,
4 interwencje za pośrednictwem Internetu - udzielono pisemnej informacji prawnej.
2. Udzielono 68 informacji prawnych wraz z przekazaniem podstawy prawnej dochodzenia roszczeń oraz
właściwych broszur informacyjnych. W wielu przypadkach przygotowano reklamacje pisemne w imieniu
klienta. Część spraw dotyczyła wykonywanych usług: bankowych, telekomunikacyjnych, internetowych,
remontowych oraz zakupu aparatów komórkowych, sprzętu RTV i AGD, drzwi, odzieży, obuwia,
zakupu sprzętu komputerowego, okularów.
3. Przygotowano pozew wraz z załącznikami do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w sprawie
zakupu tkaniny.
4. Przeprowadzono szkolenie dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku dotyczące praw konsumenckich.
Straż Miejska
1. Przeprowadzono 13 kontroli posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku – ujawniono 2
wykroczenia, udzielono 1 pouczenia, nałożono 1 mandat karny na kwotę 50 zł.
2. Podejmowano interwencje wobec osób zanieczyszczających miejsca publiczne, w tym także wobec osób
nieusuwających zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta - ujawniono 29 wykroczeń, udzielono
22 pouczeń, nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 350 zł.
3. Podejmowano interwencje wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych - ujawniono 43
wykroczenia, udzielono 28 pouczeń, nałożono 15 mandatów karnych na kwotę 1 500 zł.
4. Podejmowano interwencje wobec osób popełniających wykroczenia w ruchu drogowym - ujawniono 54
wykroczenia, udzielono 40 pouczeń, nałożono 14 mandatów karnych na kwotę 1 350 zł.
5. Przeprowadzono 56 kontroli lokali gastronomicznych oraz 154 kontrole placówek handlowych pod kątem
sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nieletnim oraz przestrzegania godzin zamknięcia –
ujawniono 2 wykroczenia, nałożono 2 mandaty karnr na kwotę 400 zł.
6. Przeprowadzono 6 kontroli pustostanów pod kątem przebywania w budynkach osób postronnych oraz
bezdomnych.
7. Wspólnie z Komendą Miejską Policji prowadzono działania pn. „Akcja Znicz”.
8. Łącznie funkcjonariusze Straży Miejskiej:
ujawnili 130 wykroczeń,
udzielili 91 pouczeń,
nałożyli 39 mandatów karnych na kwotę 3 450 zł.
Powiatowy Urząd Pracy
1. Na dzień 31 października 2008 roku w ewidencji PUP figurowało 1 746 bezrobotnych (1 108 kobiet). Po
raz pierwszy w miesiącu październiku zarejestrowało się 69 osób (44 kobiety). W porównaniu z końcem
miesiąca września (1 831) nastąpił spadek liczby osób zarejestrowanych (o 85 osób).
2. Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 136 osób i jest niższa w stosunku do
miesiąca poprzedniego (127) o 9 osób.
3. Aktualnie wyodrębnić można m.in. następujące kategorie struktury osób bezrobotnych pozostających
w ewidencji tut. PUP:
osoby do 25 roku życia: 324 (201 kobiet) - 18,5% ogółu,
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-

osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane powyżej 12 miesięcy): 1 057 (720 kobiet) - 60,5%
ogółu,
osoby powyżej 50 roku życia: 399 (216 kobiet) - 22,8% ogółu,
osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia: 203 (184 kobiet) - 11,6%
ogółu,
niepełnosprawni: 86 (37 kobiet) - 4,9% ogółu.
bez kwalifikacji zawodowych: 582 (386 kobiet) - 33,3% ogółu,
bez doświadczenia zawodowego: 563 (405 kobiet) - 32,2% ogółu.
4. W miesiącu październiku 2008r. w PUP zarejestrowało się 350 osób (o 70 mniej niż w m-cu wrześniu 420). W tym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 435 osób (239 kobiet), w tym głównie
z powodu podjęcia pracy 137 osób (67 kobiet) oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - 137
osób .
5. Stopa bezrobocia na dzień 30 września 2008r. w Piekarach Śląskich wynosiła 10,4%, w kraju 9,3%.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
1. Pracownicy socjalni przeprowadzili 271 wywiadów środowiskowych.
Udzielono pomocy w następujących formach:
zasiłki celowe
143
zasiłki celowe specjalne
13
usługi opiekuńcze
15
zasiłki stałe
36
zasiłki okresowe
52
świadcz. pieniężne na żywność
172
posiłki w szkole
26
dom pomocy społecznej
7
noclegownie
8
2. W ramach procedury „Niebieskich Kart” przyjęto 9 zgłoszeń o przemocy w rodzinie oraz 4 przypadki
zaniedbywania dzieci. Podjęto 40 interwencji w terenie, udzielono 20 porad psychologicznych,
kontynuowano spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
3. W zakresie zadań finansowanych ze środków PFRON dotyczących dofinansowania przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, usuwania barier architektonicznych,
komunikacyjnych, organizacji sportu kultury i rekreacji oraz turnusów rehabilitacyjnych przyjęto 11
wniosków, udzielono porad łącznie 220 osobom.
4. W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną przeprowadzono 36 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.
5. Wydano 9 decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
6. W zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano:
101 wniosków w sprawie zasiłku rodzinnego,
51 wniosków w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
23 wnioski dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego,
2 wnioski w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.
7. W zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyjęto 34 wnioski w sprawie przyznania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydano 154 decyzje w tej sprawie.
8. Realizowano projekt „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”.
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