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Wydzial Finansowo - Podatkowy
1. Wydano:

119 decyzji wymiarowych

i 60 korygujqcych w podatku od nleruchornoscl i rolnym,
1 wezwanie do wniosku 0 zwrot oplaty skarbowej,
8 decyzji 0 zwrocie oplaty skarbowej,
23 zawiadomienia 0 istnieniu nadplaty w podatkach,
31 postanowieri 0 zarachowaniu wplaty w podatkach,
3 zaswladczenia 0 niezaleganiu w podatkach,
2 decyzje w sprawie okreslenla wysokosci oplaty targowej.
2. Przyieto i sprawdzono: 100 informacji w sprawie podatku od nieruchornosci i rolnego, 22 deklaracje
na podatek od nleruchornoscl i rainy, 16 deklaracji na podatek od srodkow transportowych.
3. Wszcz~to 16 postepowan w sprawie ustalenia wysokosci podatku od nleruchornosci i podatku
rolnego, 20 postepowan w sprawie okreslenia wysokosci podatku od srodkow transportowych.
4. Wznowiono 11 postepowari
w sprawie ustalenia wysokosci podatku od nieruchomosci i podatku
ralnego.
5. Wysfano:
19 upornnien na podatek od nieruchomosci,
1 upomnienie na podatek od srodkow transportowych,
18 upornnien dot. mandat6w kredytowych,
13 upornnien z tytuh: roznych oplat dotyczacych wpfyw6w budzetowych,
100 wezwan z tytulu roznych oplat dotyczacych wplywow budzetowych,
4 wezwania z tytulu wieczystego uzytkowania grunt6w - Gmina,
317 wezwan z tytulu wieczystego uzytkowania grunt6w - Skarb Panstwa,
63 zapytania do Urzedu Skarbowego w sprawie prowadzonego postepowania egzekucyjnego,
23 aktualizacje tytulow wykonawczych,
50 urnorzen postepowan egzekucyjnych dotyczqcych wystawionych tytulow wykonawczych,
13 powt6rnych zawiadornien,
21 wniosk6w 0 wpis hipoteki przymusowej,
11 wniosk6w do Urzedu Skarbowego 0 ukaranie za nieuregulowanie podatku w terminie.
6. Wystawiono tytuly wykonawcze:
36 na podatek od nieruchornosci,
5 na mandaty kredytowe,
7 na podatek od srodkow transportowych,
21 dot. wpfyw6w budzetowych,
5 dalszych tytutow wykonawczych dot. podatku od nleruchornosci, mandat6w kredytowanych,
oplaty za odpady komunalne i optaty za posiadanie psa.
7. Kasa przyj~fa 6.659 wplat, zaksleqowano 1.315 przelew6w podatkowych i 2.775 przelew6w oplaty
za gospodarowanie odpadami.

Wydziat Finansowo - Budzetowy
Sporzadzono:
sprawozdania jednostkowe rnlesteczne z wykonania dochod6w Urzedu Miasta,
sprawozdania jednostkowe mlesieczne z wykonania wydatk6w Urzedu Miasta,
sprawozdanie zbiorcze mlesleczne z wykonania dochod6w Miasta Piekary Slaskie,
sprawozdanie zbiorcze mlesieczne z wykonania wydatk6w Miasta Piekary Slqskie,
kwartalne sprawozdanie 0 stanie naleznosci oraz wybranych aktyw6w finansowych

zbiorczo (jst

1

jako organu
prawna),

zarozyclelskleqo

lub nadzorujqcego

dla jednostek

posiadajqcych

osobowosc

kwartalne sprawozdanie 0 stanie zobowiazan wg tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji
zbiorczo Ust jako organu zalozycielskieqo lub nadzorujqcego dla jednostek posladajacych
osobowosc prawna),

kwartalne sprawozdanie 0 stanie zobowlazan wg tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji
jednostki sarnorzadu terytorialnego,
kwartalne sprawozdanie 0 stanie naleznoscl oraz wybranych aktyw6w finansowych jednostki
samorzadu terytorialnego,
kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochod6w zwiqzanych z realizacja zadan z zakresu
administracji rzadowe] oraz innych zadan zleconych jednostkom sarnorzadu terytorialnego
ustawami,
kwartalne sprawozdanie 0 nadwytce/deficycie jednostki sarnorzadu terytorialnego,
kwartalne sprawozdanie 0 dotacjach/wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadar'l z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom sarnorzadu terytorialnego,
roczne sprawozdanie 0 wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sarnorzadu
terytorialnego,
sprawozdania z wykorzystania dotacji dla Slqskiego Urzedu Wojew6dzkiego,
bilans z wykonania budzetu jednostki sarnorzadu terytorialnego sporzadzony na dzien
31.12.2015 r.,
laczny bilans obejmujqcy dane wynikajqce z bilans6w samorzqdowych jednostek budtetowych
i samorzqdowego zakladu budtetowego sporzadzony na dzier'l 31.12.2015 r.,
~qczny rachunek zysk6w i strat obejmujqcy dane wynikajqce z rachunk6w zysk6w i strat
samorzqdowych jednostek budzetowych i samorzqdowego zakladu budtetowego sporzadzony
na dzier'l 31.12.2015 r.,
laczne zestawienie zmian w funduszu obejmujqce dane wynikajqce z zestawier'l zmian
w funduszu sarnorzadowych jednostek budtetowych i samorzqdowego zakladu budtetowego
sporzadzone na dzier'l31.12.2015 r. ,
sprawozdania finansowe Urzedu Miasta Piekary Slaskle (bilans jednostki budtetowej, rachunek
zysk6w i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki) sporzadzone na dzier'l
31.12.2015r.
Urzctd Stanu Cywilnego
1. Sporzadzono i zarejestrowano w rejestrze stanu cywilnego:
50 akt6w urodzenia,
21 akt6w rnalzenstwa (konkordaty - 13, cywilne - 8),
52 akty zgonu,
678 migracji akt6w stanu cywilnego do centralnego rejestru stanu cywilnego.
2. Wydano 78 zaswiadczen przewidzianych w ustawie Prawo 0 aktach stanu cywilnego i ustawy
o ewidencji ludnosci (zaswiadczenia do slubu konkordatowego, zaswiadczenla do zawarcia
rnalzenstwa za granicq, zaswiadczenia 0 stanie cywilnym, 0 nadaniu nr PESEL).
3. Zarejestrowano w aktach stanu cywilnego 534 przypisk6w oraz 125 wzmianek dot. m.in. zmiany
stanu cywilnego os6b, sprostowar'l,uzupelnien akt6w stanu cywilnego.
4. Wydano 921 odpis6w z rejestru stanu cywilnego.
5. Przyj~to 18 oswiadczen 0 uznaniu ojcostwa dziecka.
6. Pani Prezydent Miasta Piekary Slaskie wraz z Kierownikiem Urzedu Stanu Cywilnego odwiedzHa
jednego jubilata obchodzaceqo 90 urodziny.
Wydzial Komunikacji
1. Wydano
468 dowod6w rejestracyjnych, w tym: 112 dowod6w rejestracyjnych po wymianie i 7 wt6rnik6w
dowod6w rejestracyjnych,
516 pozwoler'lczasowych,
87 kart pojazdu,
41 dowod6w rejestracyjnych zatrzymanych przez Policje,
46 decyzji 0 wyrejestrowaniu pojazdu,
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-

81 praw jazdy, w tym: 45 wymienionych praw jazdy i 4 wt6rniki prawa jazdy,
11 decyzji 0 cofnieciu uprawnien do kierowania pojazdami,

7 decyzji 0 przywr6ceniu uprawnien do kierowania pojazdami,
2 decyzje 0 zatrzymaniu prawa jazdy,
12 decyzji 0 skierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne.
2. Skreslono z ewidencji, z powodu zbycia 238 pojazd6w.
Osrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
Zadania z zakresu administracji rzadowej:
1. Udzielono 20 informacji pisemnych 0 posiadaniu nieruchornosci przez 21 os6b.
2. Sporzadzono wypisy z ewidencji grunt6w dla 116 dzialek i 72 budynk6w.
3. Wystawiono 272 dokumenty obliczenia oplaty za czynnosci geodezyjne i kartograficzne oraz
udzielanie informacji, a takze za wykonywanie wyrys6w i wypis6w z operatu ewidencyjnego na kwote
16 890,50 zlotych,
4. Przygotowano dane dla 45 zg~oszenrob6t geodezyjnych.
5. Zweryfikowano 62 operaty geodezyjne.
6. Przyieto do panstwoweqo zasobu geodezyjnego 44 operaty pomiarowe.
7. Sporzadzono i wydano 19 komplet6w dokument6w przewlaszczeniowych dla 36 dzialek,
Zadania w~asne:
1. Wydano:
- 3 decyzje w sprawie podziahi nieruchomosci,
- 2 zawiadomienia 0 ustaleniu numeru porzqdkowego nleruchornosci.
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Referat Obrotu Nieruchomosciami
1. Przeprowadzono:
- dwa pierwsze przetargi ustne, nieograniczone na oddanie w dzierzawe nleruchornosci gruntowych
polozonych w Piekarach Slqskich przy ulicy Przemyslowe] - ogr6dki - wynik negatywny: brak
oferent6w,
- cztery pierwsze przetargi ustne, nieograniczone na oddanie w dzlerzawe na okres dw6ch dni
nieruchomosci gruntowych, polozonych w Piekarach Slqskich wzdluz ulicy Bytomskiej obejmujqcej
strefe A, B, C, D - dla wiekszosci stanowisk wynik pozytywny,
- pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaz niezabudowanej nleruchornoscl gruntowej,
polozone] w Piekarach Slaskich przy ul. R6ianej - wynik negatywny: brak oferent6w,
- drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaz niezabudowanej nleruchornoscl gruntowej,
polozone] w Piekarach Slaskich przy ul. Jesiennej - wynik pozytywny: ustalona cena w drugim
przetargu 198.768,00 zl brutto.
2. Zawarto:
- 16 um6w dzierzawy oraz 2 umowy najmu dot. lokali uzytkowych,
- 27 um6w oraz 2 aneksy do um6w na zajecie terenu pod m.in. podlaczenie medi6w, wycinke
drzew,
- urnowe sprzedazy niezabudowanej nieruchomosci gruntowej polozone] przy ul. Bytomskiej cena sprzedazy / wplyw do Gminy: 1.366.530,00 zl brutto,
- urnowe sprzedazy niezabudowanej nieruchornosci gruntowej polozone] u zbiegu ulic Jesiennej
i Koscielne] - cena sprzedazy / wplyw do Gminy: 39.360,00 zt brutto,
- urnowe zamiany z osoba fizyczna niezabudowanych nleruchornoscl gruntowych polozonych przy
ulicy Inwalid6w Wojennych - doplata ze strony osoby fizycznej / wplyw do Gminy: 6.429,04 zl.,
- 5 um6w sprzedazy lokali mieszkalnych na rzecz najemc6w wraz z oddaniem w uiytkowanie
wieczyste ularnkowe], niewydzielonej czesci dzialek gruntu na kwote 95.528,20 zl.
3. Przygotowano:
- 3 wnioski wraz z niezbedna dokumentacjq do Wojewody Slqskiego
Skarbu Panstwa,

0

komunallzacje mienia

4. Wystawiono:
- 262 faktury za dzierzawe grunt6w gminnych,
9 faktur za dzierzawe grunt6w Skarbu Panstwa,
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-

tytulu bezumownego korzystania z grunt6w gminnych,
5 faktur z tytulu bezumownego korzystania z grunt6w Skarbu Panstwa,
2 noty odszkodowawcze z tyt. bezumownego korzystania z grunt6w gminnych,
10 faktur korygujqcych dotyczacych dzierzawy grunt6w gminnych,
1 fakture koryqujaca za dzlerzawe grunt6w Skarbu Panstwa.

27 faktur z

5. Sporzadzono 2 wnioski do Sadu Rejonowego w Tarnowskich G6rach V Wydziaf Ksiqg Wieczystych
o ujawnienie prawa wlasnosci na rzecz Gminy Piekary Slaskie, nabytego w drodze komunalizacji
mienia.
6. W dniu 15 kwietnia 2016 r. przekazano we wladanie spolce EL TEL Sp. z 0.0. niezabudowana
nieruchornosc gruntowq polozona przy ulicy Bytomskiej (dzialka nr 566/100) z ktora w dniu 30 marca
2016 r. zawarto notarialna urnowe sprzedazy nleruchomosci.
7. Zlecono wyceny nieruchomosci gminnych bedacych przedmiotem prowadzonych postepowan
cywilnoprawnych.
Referat Postepowan Administracyjnych

i Regulacji Prawnych

1. Zlecono wykonanie 27 operat6w szacunkowych okreslajacych wartosc prawa wlasnosci
nieruchomosci dla cel6w aktualizacji oplaty rocznej z tytufu uzytkowanla wieczystego SP.
2. Wszcz~to 44 sprawy dotyczace aktualizacji oplat z tytulu uzytkowania wieczystego grunt6w Skarbu
Panstwa.

3. Rozpatrzono 1 wniosek 0 obnizenie oplaty rocznej za uzytkowanie wieczyste gruntu gminnego.
4. Rozpatrzono pozytywnie cztery wnioski dotyczacy ustalenia innego terminu platnosci oplaty za
uzytkowanie wieczyste i rozlozenia oplaty na raty.
5. Wydano:
- 2 zaswladczenia w sprawie wyfqczenia gruntu z produkcji rolniczej,
- 3 zaswiadczenia 0 udzieleniu pomocy de minimis oraz dwa zaswiadczenie 0 splacie hipoteki,
- 2 decyzje ustalajace odszkodowanie za grunt zaiety pod powiatowq droqe publiczna,
- 2 decyzje 0 umorzeniu postepowania dotyczqcego wyplaty odszkodowania na rzecz wfasciciela
tj. Skarbu Panstwa,
- 3 decyzje ustalaiace odszkodowanie na rzecz uzytkownikow wieczystych za grunt przejety
w trybie przepis6w tzw. specustawy drogowej,
- 1 zawiadomienie 0 rozszerzeniu postepowanla w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa
uzytkowania nleruchornoscl na rzecz Rodzinnego Ogrodu Dziafkowego "G6rnik",
- 1 zawiadomienie 0 zamiarze wydania decyzji w przedmiocie naliczenia oplaty adiacenckiej,
- 1 zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania na wniosek Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Slqskich w przedmiocie ustanowienia trwafego zarzadu na nleruchornosci polozone]
przy ulicy Okrzei Stefana 25,
- 1 zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania w przedmiocie naliczenia oplaty adiacenckiej
w zwiazku ze wzrostem wartosci nieruchornosci w wyniku podzialu geodezyjnego.
6. Sporzadzono:
- intorrnacje 0 wykorzystaniu przekazanych dotacji celowych na reallzacje zadan z zakresu
administracji rzadowe] oraz na inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiaty
zwlazane z gospodarkq nieruchornosciarni Skarbu Panstwa za I kwartaf 2016 r.,
- zestawienie dla Wojewody Slqskiego dot. grunt6w gminnych oraz Skarbu Panstwa, b~dqcych
w uzytkowaniu i wsprnuzytkowaniu wieczystym,
Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Miejski Konserwator Zabytkow
1. Wydano:
35 zaswiadczen, wypis6w i wyrys6w z miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego
lub studium uwarunkowan i kierunk6w rozwoju miasta,
13 zaswiadczen 0 samodzielnosci lokali,
34 decyzje 0 pozwoleniu na budow~.
2. Zfozonych zostafo 17 wniosk6w 0 wydanie pozwolen na budow~.
3. Ponadto dla obiekt6w b~dqcych w strefie konserwatorskiej bqdz znajdujqcych si~ pod ochronq
konserwatorskq:
a) wydano pozwolenie na budow~ dla:
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- przebudowy elewacji i pomieszczer'l budynku uslugowego przy ul. Wolnosci 8,
b) wplynCll nowy wniosek 0 wydanie pozwolenia na budowe dla:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza,
c). wplynely rowniez wnioski zqloszenia robot budowlanych nie wymaqajacych pozwolenia na
budowe poleqajacych na:
- termomodernizacji elewacji poludniowej i zachodniej budynku mieszkalnego przy
ul. Bor'lczyka
- zawieszeniu dwoch reklam na elewacji budynku (solana szczytowa polnocna) przy
ul. Wyszyr'lskiego 13
4. Zlozone zostaly 4 wnioski 0 dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Biuro Zam6wieri Publicznych
Przeprowadzono i zakor'lczono nastepujace postepowania przetargowe:
1. Dostawa lamp operacyjnych i lamp zabiegowych dla Piekarskiego Centrum Medycznego sp. z 0.0.
w Piekarach SIClskichw zwiazku z rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Slaskich przy ul.
Szpitalnej 11 wraz z niezbedna infrastruktura, adaptacja budynkow do nowych funkcji
i wyburzeniami.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: w trakcie badania ofert;
2. Projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji parku przy ulicy Stanistawa Wyspiar'lskiego
w Piekarach Slaskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zarnowien Publicznych Zarnawiajacy
uniewaznia postepowanie 0 udzielenie zarnowienia [ezell cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote na sfinansowanie zamowienia,
3. Dostawa akcesoriow komputerowych do urzadzen informatycznych.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zarnowien Publicznych Zarnawiaiacy
uniewaznia postepowanie 0 udzielenie zarnowienia jezeli cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote na sfinansowanie zarnowienia.
4. Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Piekary SIClskie oraz jednostek
organizacyjnych i spolek,
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: zawarcie umowy z:
1) Powszechnym Zaktadem Ubezpieczer'l SA z sledzlba w Warszawie przy AI. Jana Pawla II 24 na
kwote 183 582,00 zl - Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Piekary Slaskie
oraz jednostek organizacyjnych i spolek czesc 4 Ubezpieczenie Piekarskiego Centrum Medycznego;
2) Compensa Towarzystwo Ubezpieczer'l SA z siedziba w Katowicach przy ulicy Floriana 15 na
kwote 111 495,00 - Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Piekary Slaskie
oraz jednostek organizacyjnych i spolek czesc 2 Ubezpieczenia komunikacyjne;
3) WARTA SA Towarzystwo Ubezpieczer'l i Reasekuracji z siedzlba w Warszawie przy ulicy
Chmielnej 85/87 na kwote 345 543,00 zl - Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy
Miasta Piekary SIClskieoraz jednostek organizacyjnych i spolek czesc 1:
- Pakiet 1 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej zamawiajaceqo oraz jednostek
organizacyjnych i spolek bioracych udzial we wspolnyrn programie ubezpieczeniowym,
- Pakiet 2 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej wspolnot mieszkaniowych
zarzadzanych przez ZGM w Piekarach Slaskich oraz obowiazkowe ubezpieczenie zarzadcy
nleruchornoscl na rzecz ZGM w Piekarach Slaskich.
4) Powszechnym Zakladern Ubezpieczer'lSA z sledziba w Warszawie przy AI. Jana Pawla II 24 na
kwote 3 401,00,00 z+ - Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Piekary
SIClskieoraz jednostek organizacyjnych i spolek czesc 3 Ubezpieczenie nastepstw nleszczesllwych
wypadkow czlonkow ochotniczej strazy pozarne] (OSP);
5. Odtworzenie osnowy szczeg6+owejpoziomej na terenie miasta Piekary SIClskie.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: w trakcie zawarcia umowy z Przedsi~biorstwem Miernictwa Gorniczego sp6+ka z 0.0.
z siedzibClw Katowicach przy ulicy Miko+owskiej100 a na kwot~ 154 918,00 zl .
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6.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
na rewltalizacje terenu po przykryciu rzeki Szarlejki
przy ulicy Janty w Piekarach Slqskich.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: w trakcie zawarcia umowy z GRIMA Architektura i Krajobraz spolka z 0.0. z siedziba

w Warszawie przy ulicy Ciolka 17/415 a na kwote 83 394,00 zf .
Postepowania przetargowe w trakcie realizacji:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyza stanu technicznego sali gimnastycznej
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Slqskich przy ul. Szpitalnej 9 - dla zadania
.Modernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1."
2. Przebudowa-dostosowanie do wymagar'l bezpieczer'lstwa pozarowego w budynku Miejskiego
Przedszkola nr 2 w Piekarach Slaskich przy ul. Cichej 38 zgodnie z Postanowieniem 272/2011 z dnia
10 listopada 2011 r. Slaskieqo Komendanta Wojew6dzkiego Par'lstwowejStrazy Pozarne],
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczer'l budynku przy ul. Gimnazjalnej
24 w Piekarach Slqskich dla potrzeb Akademickiego Zespolu Szkol,
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe pomieszczer'l budynku przy ulicy Ks. Jerzego
Popieluszki 14 w Piekarach Slqskich na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie.
5. Dostawa akcesori6w komputerowych do urzadzen informatycznych - II postepowanie.
6. Dostawa sprzetu komputerowego i dostawa urzadzen dla sieci komputerowej.
7. Dostawa licencji oprogramowania biurowego oraz serwerowego systemu operacyjnego i dostawa
licencji oprogramowania narzedzioweqo.
8. Modernizacja Przedszkola nr 2 w Piekarach Slqskich przy ulicy Cichej 38.
9. Aktualizacja oprogramowania do ochrony antywirusowej sieci, stacji roboczych serwer6w UM
Piekary Slaskie dla 300 stacji roboczych i serwer6w na okres 12 rniesiecy.
10. Budowa boiska do siatk6wki (I etap) oraz sllowni zewnetrzne] (II etap) na terenie Miejskiego
Gimnazjum Nr 2 w Piekarach Slqskich przy ulicy Popicluszki 8.
11. Budowa placu zabaw na Osiedlu Sowir'lskiegow Piekarach Slqskich.
12. Budowa silowni "Pod chmurka" przy ulicy Sikorskiego w Piekarach Slaskich,
13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy
Rozdzienskleqo w Piekarach Slqskich.
14. Wykonanie dokumentacji dla zadania: .Budowa zintegrowanego wezta przesiadkowego wraz ze
sciezkami rowerowymi w Piekarach Slqskich - etap II".
Wydziat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Inwestycje:
1. Trwaja prace zwiazane z wykonaniem zadan pn.
- przebudowa istniejqcego dworca autobusowego przy ulicy Papieza Jana Pawla II w Piekarach
Slaskich - wykonano instalacje podziemne kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz
teletechnicznej i elektrycznej. Wykonywano podbudowy i krawezniki wokol plyty dworca pod
podjazdy i place manewrowe. Na plac manewrowy przywozona jest konstrukcja stalowa
zadaszenia plyty dworca.
- remont budynku sali gimnastycznej im. Joachima Swi~tka przy ul. Drzyrnaly 3 w Piekarach
Slaskich - wykonano roboty elewacyjne, zalozono wewnetrzne instalacje elektryczne, wodkan, centralnego ogrzewania i wentylacji, wykonano tynki wewnetrzne budynku.
- przebudowa budynku filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bytomskiej 205 a wykonano wyburzenia scian wewnetrznych, zabezpieczono dach, wykonano instalacje
elektryczne podtynkowe, wykonano tynki scian wewnetrznych oraz posadzki.
2. Trwsja prace odbiorowe zwiazane z rnontazem toalety publicznej bezobsfugowej przy ul.Zwirki
w Piekarach Slaskich,
3. Zakor'lczono i odebrano zadanie pn: .Rernont boiska do pifki nozne] z wymiana oswietlenia przy
ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Slqskich".
4. Trwaja prace zwtazane z wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy bazy sportowej na
terenie MOSiR w Piekarach Slqskich ul. Olimpijska 3".
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Remonty placowek oswiatowvch:
Zlecono i wykonano Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Slaskich dla potrzeb Zasadniczej Szkoly Zawodowej.

dla budynku przy ul. Bytomskiej 81 a w Piekarach

Zakonczono:
posadzki PCV wraz z naprawa podloza oraz malowaniem w holu Miejskiego
Przedszkola Nr3 przy ul.PHsudskiego17,
Rozpoczeto:
- remont schodow wejsciowych do czesci przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,
ul. Tarnoqorska 40,
- ulozenie izolacji pionowej, zamurowanie okienek zasypowych w Miejskim Przedszkolu Nr 13,
ul.Kotuchy 32.
- ulozenie

W ramach remontow biezacych wvkonano:
- biezace utrzymanie drog - usuwanie spekan nawierzchni (przelornow) i wybojow na terenie
caleqo miasta,
- przebudowe chodnika przy ulicy Piotra Skargi (na wysokosci placu zabaw NIVEA),
- dokonczenie budowy chodnika przy ulicy Kasztanowej w rejonie skrzyzowania z ulica
Wyzwolenia,
W trakcie realizacji sa:
- remonty czastkowe nawierzchni jezdni i chodnikow na terenie caleqo miasta,
- przebudowa chodnika przy ulicy Okrzei,
- wylonienie wykonawcy sposrod nadeslanych ofert i przygotowanie umowy na realizacje zadania
pn.: .Rozbiorka schodow terenowych - dojscie do Urzedu Pracy",
Zarzadzanie i administracja drog:
1. Wydawanie zezwolen na zajecle pasa drogowego - 39 decyzji,
2. Wydawanie zezwolen na umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiqzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 9 decyzji,
3. Wydawanie zezwolen na umieszczenie w pasie drogowym reklam - 1 decyzja,
4. Wydawanie zezwolen na lokalizacje, budowe lub przebudowe zjazdow z drog publicznych - 1
zezwolenie (decyzja), 1 - uzgodnienie,
5. Wydawanie zezwolen na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym -19 decyzji,
6. Wydawanie uzgodnien branzowych w zakresie kanalizacji deszczowej - 4,
7. Ustalanie warunkow podlaczenla obiektow do kanalizacji deszczowej - 7,
8. Wydawanie zezwolen na przejazd pojazdow nienormatywnych i uzgadnianie przejazdow pojazdow
nienormatywnych - 1 zezwolenie
9. Wydawanie zaswiadczen 0 dosteple dzialek do drogi publicznej - 1 zaswiadczenie,
10. Wydawanie zaswiadczen czy dzialka stanowi pas drogowy -15 zaswiadczen/oswiadczen,
11. Opinia w/s wstepnych projektow podzialu nieruchornosci - 1,
Referat Gospodarki Komunalnej
1. Sprawowano nadzor nad umieszczeniem w schronisku 12 bezdomnych psow i 2 wymagajqcych
opieki kotow,
2. Sprawowano nadzor nad usuwaniem wlatrolornow, przeswietlanlern, podkrzesywaniem drzew
w parkach, na skwerach i w pasach drogowych.
3. Zgodnie z przyletyrn harmonogramem nadzorowano biezace utrzymanie terenow zielonych
w czystosci poprzez zebranie z powierzchni parkow i zielencow papierow, folii, butelek i innych
zanieczyszczen oraz oproznlanie koszy parkowych z nieczystosci.
4. Przygotowywano 4 wnioski w celu uzyskania zezwolenia na usuniecie w formie wyciecia drzew
zaqrazajacych bezpieczenstwu ludzi i mienia z terenu gminy i skarbu panstwa,
5. Podieto lnterwencje dotyczaca warunkow bytowych psa.
6. Sprawowano nadzor nad letnim oczyszczaniem miasta.
7. Sprawowano nadzor nad likwidacjq dzikich wysypisk przy ulicach: Oswi~cimska, Sktodowskiej,
Wodnej, Reymonta, Pod Lipami, Jana Pawta II, Wentylacyjna, Cicha, Mickiewicza, Rozalki,
Czotgistow, Piekarska, I Armii Wojska Polskiego.
8. Przygotowano zlecenie na wykonanie flag na swi~ta Panstwowe i Koscielne.
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9. Przygotowano 3 decyzje zobowlazujace wlasciciela pojazdu przejeteqo na wlasnosc miasta na
prawach powiatu na podstawie art. 130a ustawy prawo a ruchu drogowym do zwrotu koszt6w jego
przechowywania.
10. Wydano decyzje na sprowadzenie zwtok z zagranicy.
Wydzial Polityki

Gospodarczej

Referat Dzialalnosci Gospodarczej
Wydano:
20 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych w sprzedazy detalicznej i gastronomii,
20 decyzji a wygasni~ciu zezwolen,
Wpisano
182 wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji a Dzialalnosci Gospodarczej.
Zesp61 ds. Funduszy
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Europejskich

Rozliczenie koncowe
.Rewitalizacja przestrzeni - skrzyZowanie ulic Bytomskiej i Karola. Miarki
w Piekarach Slqskich".
Rozliczenie koncowe .Przebudowa ulicy Pod Lipami w Piekarach Slaskich na odcinku ad OW 911 do
granicy z miastem Radzionk6w".
Monitorowanie konkurs6w na dofinansowanie inwestycji dla Gminy Piekary Slqskie.
Uzupetnienie wniosku .Przyqotowanie
infrastruktury
urnozllwiajace]
lokowanie i prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemystowym w Piekarach Slqskich".
Zlozenie wniosku a dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla dzialan:
Piekarskie szkoty zawodowe na medal - stworzenie i doposazenie pracowni,
Piekarskie szkoly zawodowe na medal - wsparcie dla uczni6w i uczennic,
Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 ul, Hallera 1 w Piekarach Slqskich,
Termomodernizacja miejskiego budynku Przedszkola nr 4 w Piekarach Slaskich,
Termomodernizacja wraz ze zrniana sposobu ogrzewania budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2 w
Piekarach Slaskich,
Czyste Piekary Slaskie,
Zgtoszenie lokalizacji do konkursu .Podworko NIVEA" oraz "Sitownia pod chmurka NESTLE".
Zlozenie wniosk6w do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach a wydanie
pozwolen wodno - prawnych dla inwestycji termomodernizacyjnych.

Zesp61 ds. Obslugi

Inwestora

Praca nad pozyskaniem inwestor6w, przygotowanie materiat6w promocyjnych, nawiqzywanie wsp6tpracy
z instytucjami otoczenia biznesowego, przygotowanie baner6w reklamowych dla teren6w inwestycyjnych
Miasta Piekary Slaskie,
Przygotowanie spotkania pracownik6w UM z przedstawicielami firmy BringMore Advertsing Wtodzimierz
Rajczyk, na kt6rym om6wiono warunki umowy dotyczace] kampanii reklamowej Miasta Piekary Slaskie.
Wydzial
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Edukacji,

Kultury

i Sportu

Przygotowanie
dokumentacji
do kontroli
prowadzonej
przez
Urzad
Kontroli
Skarbowej
w Katowicach.
Realizacja
stypendi6w
dla uczni6w
i student6w
osiqgajqcych
wysokie wyniki w nauce
i znajdujacych sle w trudnej sytuacji materialnej.
Przygotowanie wniosku a udzielenie dotacji calowej na finansowanie wydatk6w dot. swiadczenla
ustugi przylaczenla do sieci, w celu zapewnienia korzystania z ustugi szerokopasmowego dostepu do
Internetu, a takze na rnodernlzacje istniejqcego lacza.
Monitorowanie stanu klas pierwszych w szkolach podstawowych oraz naboru do przedszkoli.
Sporzadzenie spisu do Systemu Informacji Oswiatowe] na dzien 31 marca 2016 r.
Realizacja zadania dofinansowanego przez WFOSiGW Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana
w trakcie wyjazd6w srodrocznych na tzw. .zlelone szkoty".
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Wydzial Zarzetdzenia Kryzysowego

1. 12 kwietnia 2016 r. rozpoczeto kwalifikacje wojskowa rnezczyzn urodzonych w 1997 r.
i rocznik6w starszych. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Osrodek Kultury Andaluzja ul.
Oswiecirnska 45, 41-949 Piekary $Iqskie;
2. Rozstrzyqnieto 2 konkursy z zakresu ratownictwa ochrony ludnosci. W dniu 30 marca br. wyfoniono
organizacje pozarzadowe do realizacji tych zadan:
- Zwiazek Harcerstwa Polskiego - Chorqgiew Slaska - Hufiec Piekary $Iqskie im. Hatki, Hadasia
i Tomy w Piekarach Slaskich, konkurs pn. "Zorganizowanie zawod6w sprawnosciowych i pomocy
przedmedycznej"- dofinansowanie 8,500 zl.
- $Iqskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddzial Powiatowy w Piekarach $Iqskich, konkurs pn.
.Zorqanizowanie w plac6wkach oswlatowych szkolenia dot. bezpleczenstwa nad akwenami
wodnymi, zorganizowanie nauki plywania dla dzieci i mlodziezy, patrolowanie akwen6w wodnych
na terenie miasta i terenach przylegfych, propagowanie metod udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej"- dofinansowanie 9,500 zl.
3. WspOfpracowano z Wojskowq Komenda Uzupelnlen w Chorzowie i innymi organami w sprawie
nakladania swiadczen osobistych i rzeczowych na rzecz obronnosci kraju, realizowano
i aktualizowano otrzymane wnioski w sprawie nakladania swiadczen osobistych i rzeczowych
przewidywanych do realizacji na terenie Miasta Piekary Slaskie w razie ogfoszenia mobilizacji
i w czasie wojny:
- wydano 3 decyzje administracyjne.
4. Zaktualizowano "Wykaz podmiot6w 0 szczeg61nym znaczeniu dla funkcjonowania panstwa lub
gospodarki, ochrony zycia, zdrowia lub bezpieczenstwa obywateli, maiacych prawo plerwszenstwa
do zaopatrywania si~ w paliwa pochodzace z zapas6w obowiqzkowych ropy naftowej lub paliw,
rnajacych sledzibe na obszarze ich wtasclwoscr'. Sporzadzono inforrnacje zbiorcza, ktora przeslano
do Slaskleqo Urzedu Wojew6dzkiego w Katowicach.
5. 4 kwietnia przeprowadzono przeqlad przyrzadow dozymetrycznych bedacych w uzytkowaniu na
terenie miasta Piekary Slaskie,
6. 14 kwietnia dokonano wiosennego przeqladu rzek Brynicy i Szarlejki.
OGOLNA LlCZBA ZGt.OSZEN DO MCZK • 171
interwencje: 155
awarie techniczne: 16, w tym:
- drogowe: 6
- w zasobach komunalnych: 6
- w zasobach prywatnych: 0
inne: 4
miejscowych zaqrozen: 1
przekazano sprawy:
1. Straz Miejska: 75
2. Wydziaf Ochrony $rodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami: 2
3. Wydziaf Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: 20
4. Zakfad Gospodarki Komunalnej: 8
5. Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej: 8
6. Komenda Miejska Policji: 28
7. Panstwowa Straz Pozarna: 2
8. Inne Podmioty: 46
Biuro Ewidencji Ludnosci i Dowod6w Osobistych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11056 os6b zameldowanych w Piekarach $Iqskich na dzien 18.04.2016 r. - 53.528,
Wydanych dowod6w osobistych - 646,
Przyietych wniosk6w 0 wyrniane dowodu osobistego - 580,
Wszcz~tych postepowan 0 wymeldowanie lub zameldowanie - 17,
Wydanych decyzji 0 zameldowaniu lub wymeldowaniu - 28,
Zameldowanie ze zrniana kodu (przybylo do miasta) - 59,
Zameldowanie bez zmiany kodu (przemeldowanie w obreble miasta) - 76,
Zgfoszenie pobytu czasowego - 75,
Wymeldowanie z miasta (czynnosc dokonana w Urzedzie Miasta) - 90,
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10. Wydanych zaswiadczen -115,
11. Udostepnienia danych osobowych - 208,
12. Poswiadczenia pozostawania osoby przy zyciu lub w okreslonyrn

miejscu - 8.

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
1. Przyieto 41 wniosk6w 0 mieszkanie z zasob6w Gminy oraz 6 0 zarnlane zajmowanych rnleszkan
z kontrahentem.
2. Zawarto 26 um6w najmu lokali mieszkalnych, w tym:
- 2 dot. lokalu docelowego,
- 7 dot. lokalu do remontu,
- 8 dot. lokalu socjalnego,
- 2 dot. aktualizacji um6w najmu,
- 2 dot. wstaplenia w stosunek najmu po zgonie najemcy,
- 5 dot. zamiany lokalu.
3. Przeprowadzono 26 wizji w lokalach mieszkalnych w celu ustalenia warunk6w mieszkaniowych.
4. Zrealizowano 7 wyrok6w dotyczacych eksmisji.
5. W trakcie realizacji jest 10 wyrok6w dotyczacych eksmisji.
6. W~n~o 5 wyrok6w dotyczacych eksmisji.
7. W dniu 30.03.2016 r. zawarto ugod~ ze Sp&kq Restrukturyzacji Kopaln z tytutu wyptaconego
odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.
8. W dniu 29 marca 2016 r. odbylo sle posiedzenie Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej, w trakcie
kt6rej rozpatrzono 65 wniosk6w, w tym:
- 42 0 przyznanie lokalu docelowego lub do remontu,
- 23 0 przyznanie lokalu socjalnego.
Biuro Zdrowia i Spraw Spolecznych
1. Do dnia 18.04.2016 r. przyjeto 4 wnioski 0 przyznanie 7 Kart Duze] Rodziny.
2. Wydano 3 postanowienia w sprawie opinii dot. zqodnosci lokalizacji punkt6w sprzedazy alkoholu
z uchwatami Rady Miasta.
3. Przygotowano 3 posiedzenia oraz 54 wezwania na posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych - w ich trakcie przeprowadzono rozmowy motywujqce do podjecia leczenia
odwykowego z 20 osobami nadmiernie i szkodliwie pijqcymi oraz cztonkami ich rodzin.
4. Skierowano 10 wniosk6w do Sadu Rejonowego w Tarnowskich G6rach 0 wydanie postanowienia
o przymusowym leczeniu odwykowym.
5. Rozstrzyqnieto otwarty konkurs ofert na realizacje w 2016 roku zadania publicznego w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalnosci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej pn."Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w rnlescie
Piekary Slqskie" - podpisano 2 umowy ze Slaskirn Oddzialern Okreqowym Polskiego Czerwonego
Krzyza z siedzlba w Katowicach - kwota 2.800 zt oraz z Stowarzyszeniem Honorowych Dawc6w Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK KWK "Julian" w Piekarach Slqskich - kwota 2.200 zl.
6. Ogtoszono drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalnosci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. 0 dziatalnosci leczniczej p.n. .Rehabilitacja os6b chorych na stwardnienie rozsiane
z terenu miasta Piekary Slaskie alternatywa na zycie" - rozstrzyqniecie konkursu w dniu 09.05.2016r.
7. Zakupiono ksiazkl dla dzieci i rnlodzlezy 0 tematyce uzaleznien i beletrystycznych dla potrzeb
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Slaskich,
8. Podpisano porozumienie z Miastem Bytom w sprawie powierzenia zadania 0 charakterze publicznym
w stosunku do mieszkancow Piekar Slqskich, w zakresie orzekania 0 niepelnosprawnoscl os6b, kt6re
nie ukonczyly 16 roku zycia i orzekania 0 stopniu nlepelnosprawnosci os6b, kt6re ukonczyly 16 rok
zycia oraz wskazania do ulg i uprawnien os6b posiadajacych orzeczenie 0 inwalidztwie lub
niezdolnosci do pracy.
9. Oqloszono i rozstrzyqnleto realizacje zam6wienia publicznego dotyczqcego zajec z edukacji
zdrowotnej na temat przeciwdziatania nadwadze i zdrowego odzywianta prowadzonych przez
dietetyka w klasach IV i V piekarskich szkol podstawowych - podpisano urnowe z Piekarskim
Centrum Medycznym sp&kq z 0.0. z siedziba w Piekarach SI. prowadzacyrn Niepubliczny Zaklad
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Opieki Zdrowotnej pod nazwa Szpital Miejski w Piekarach Slaskich pod wezwaniem Sw. tukasza na
kwote 2.652 zl.
10. Zorganizowano dwunaste posiedzenie Rady Senior6w w Piekarach Slqskich.
11. Do dnia 18.04.2016r. przyjeto 82 wnioski w sprawie przyznania dodatku energetycznego oraz
wydano 88 decyzji dot. dodatk6wenergetycznych.
Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
1. Przyj~to 53 wnioski wraz z dokumentacjami w sprawie wydania zezwolen na usuniecle drzew lub
krzew6w kolidujqcych z inwestycjami lub stwarzajqcymi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
w istniejacych obiektach budowlanych, oburnartych lub obumierajqcych.
2. Przeprowadzono fqcznie 21 postepowan administracyjnych - wraz z ogl~dzinami, zakonczone
decyzjami dotyczacymi wydania lub odmowy wydania zezwolen na usuniecie drzew i krzew6w.
3. Wydano decyzje zezwalajaca na transport odpad6w.
4. Wydano 7 kart wedkarskich.
5. Zarejestrowano ponton sluzacy do amatorskiego potowu ryb.
6. Przeslano do Urzedu Marszafkowskiego tabele informacyjnq dotyczaca aglomeracji i oczyszczalni
nieaktywnych, wykazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekow Komunalnych lub jego
aktualizacjach.
7. Przekazano sprawozdanie 0 prowadzonych ocenach oddziafywania przedsiewzlecia na srodowisko
oraz strategicznych ocenach oddzialywania na srodowisko za rok 2015.
8. Wydano decyzje 0 srodowiskowych uwarunkowaniach na odwodnienie powierzchni w rejonie ulic:
Harcerska, Kotuchy, Rozdzfenskleqo, Bednorza w Piekarach Slqskich.
9. Przyieto i wprowadzono 203 deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
10. Wysfano 21 wezwan do zlozenia deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub do zlozenia wyjasnien w sprawie przyczyny niezlozenia w/w deklaracji,
11. Przygotowano anallze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w rnlescle Piekary Slqskie za rok
2015.
12. Przygotowano i wyslano sprawozdania z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2015 r. do Marszalka Wojew6dztwa Slaskieqo oraz Wojew6dzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Katowicach.
13. Przygotowano i przekazano sprawozdanie SG-01 0 odpadach komunalnych w 2015r. do Gf6wnego
Urzedu Statystycznego w Katowicach.
Miejski Rzecznik Konsumenta
Mieszkar'lcyPiekar Slaskich zgfosili lacznie 59 skarg konsumenckich, w tym:
16 skarg pisemnych, kt6re wymagafy podjecia bezposrednie] mediacji z przedsleblorca,
39 interwencji telefonicznych, z zakresu sprzedazy konsumenckiej,
4 zgfoszenia za posrednictwern Internetu.
Udzielono 27 informacji prawnych konsumentom zqlaszajacym si~ osoblscle do Rzecznika, wraz
z przekazaniem podstawy prawnej dochodzenia roszczen oraz wlasciwych broszur informacyjnych.
W wielu przypadkach przygotowano reklamacje pisemne w imieniu klienta lub wreczono gotowy wz6r
reklamacyjny dotyczacy towar6w. Sprawy dotyczyly um6w zawieranych poza lokalem przedsieblorstwa,
um6w na odlegfosc w handlu elektronicznym, wykonywanych usfug, umaw kupna-sprzedazy, zakupu
samochodaw, zakupu aparataw komarkowych, sprz~tu RTV i AGD, odziezy, zakupu sprz~tu
komputerowego jak rawniez jakosci swiadczonych usfug z zakresu: telekomunikacyjnego,
ubezpieczeniowego, bankowego. Wielokrotnie do rzecznika zgfaszafy si~ osoby, kt6rych problemy
wykraczajq poza zakres spraw konsumenckich tj. kfopoty z firmq windykacyjnq, spory lokatorskie, spory
pomi~dzy osobami fizycznymi, roszczenia pracownika w stosunku do pracodawcy. W kazdym przypadku
udzielono wyczerpujqcej informacji prawnej oraz skierowano do wfasciwej instytucji czy organizacji, ktara
udziela bezpfatnej pomocy w danym zakresie.
Wydzial Organizacyjny
W ramach przyj~c stron zarejestrowano 34 sprawy.
Interwencje dotyczyfy przydziafu lub zamiany lokalu mieszkalnego, przeprowadzenia remontaw
w budynkach ZGM, remontaw nawierzchni drag i chodnikaw na terenie miasta.
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W Kancelarii Og61nej zanotowano nastepujace dzialania:
korespondencja przychodzaca
listy polecone - 1361
listy zwykie - 227
dostarczono osobiscie - 2222
korespondencja wychodzaca
listy polecone - 1641
listy zwykle - 361
gorky - 1833
llosc informowanych petent6w - 773
llosc informowanych petent6w przez telefon - 469
Z porad prawnych w punktach nieodplatne] pomocy prawnej skorzystato 57 os6b.

Kancelaria Prezydenta Miasta
Zespol Promocji i Wsp6lpracy z Zagranica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przygotowania do Swiatowych Dni Mfodzieiy w 2016 roku.
Zakup nowych rnaterialow promocyjnych.
Przygotowania do wydania nowej publikacji.
Przygotowanie do 225. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Przygotowanie do wsp6forganizowania .Pikniku z Latawcem"
Przygotowanie do wspolorqanizowania "V Hip Hopowe Zniwa"
Przygotowania do XXV Piekarskiego Sympozjum Naukowego.
Przygotowania do I Przeglqdu Orkiestr Detych.
Przygotowania do Wojew6dzkich Obchod6w Swi~ta Wojska Polskiego
Pozyskiwanie miast do wspolpracy w ramach partnerstwa.
Na biezaco monitorowano imprezy pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta.

Rzecznik Prasowy
1.
2.

Prowadzono obsluqe rnedialna podczas trwania miejskich uroczystosci,
Prowadzono biezaca obsluqe i aktualizacje strony internetowej
Piekary Slaskie

oraz Fun Page

Straz Miejska
1.

Przeprowadzila 16 kontroli posesji pod katern utrzymania czystosci i porzadku - w trakcie ujawniono
5 wykroczer'l, wszyscy sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi na kwote 450 zt
2. Przeprowadzila 59 kontroli klatek schodowych pod katern przebywania tam os6b bezdomnych,
spozywajacych alkohol, niszczacych mienie - w trakcie bez uwag.
3. Podejmowano interwencje wobec os6b zanieczyszczajqcych miejsca publiczne, nlszczacych zieten
oraz wyprowadzajqcych psy bez nakazanych srodkow ostroznosci - ujawniono 5 wykroczer'l, 2 osoby
zostaty pouczone, a 3 sprawc6w zostalo ukaranych mandatami karnymi na kwote 200 zl.
4. Podejmowano
interwencje wobec os6b spozywajacych
alkohol w miejscach zabronionych ujawniono 7 wykroczer'l wszyscy sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi na kwote 700 zl.
5. Podejmowano interwencje wobec os6b popelniajacych wykroczenia w ruchu drogowym - ujawniono
20 wykroczer'l, udzielono 8 pouczen, nalozono 12 mandat6w karnych na kwote 1.200 zl.
6. Przeprowadzono 32 kontrole plac6wek handlowych, pod katem sprzedazy lub podawania alkoholu
osobom nieletnim oraz wywieszania stosownych informacji wynikajqcych z przepis6w ustaw - bez
uwag.
7. W omawianym okresie dokonano 48 obserwacji teren6w poprzemysfowych przy ul. Rozdzlenskleqo
pod katern nielegalnego sktadowania odpad6w. W trakcie nie wjechaf zaden pojazd.
8. W ramach podejmowanych czynnosci sluzbowych zabezpieczono pozar sadz w kominie budynku
mieszkalnego przy ul. Rozdzienskieqo do czasu przyjazdu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej, oraz 2
osoby nletrzezwe odwieziono do miejsca zamieszkania.
9. Udzielono asysty pracownikom Wydziafu Gospodarki Przestrzennej UM w Piekarach Slqskich w
trakcie wykonywania czynnosci stuzbowych.
10. Lacznie funkcjonariusze Straiy Miejskiej:
- ujawnili 37 wykroczer'l,
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udzielili 10 pouczeri,
nalozyli 27 mandat6w karnych na kwote 2.550 zl.

Powiatowy Urzctd Pracy
Na dzieri 31 marca 2016 r. w ewidencji PUP figurowa~o 2060 bezrobotnych (1158 kobiet). Os6b
zarejestrowanych po raz pierwszy w rniesiacu marcu by~o 52 (29 kobiet). W por6wnaniu z koricem
rniesiaca lutego (2107) nastapll spadek liczby os6b zarejestrowanych (047 os6b). Liczba uprawnionych
do zasilku dla bezrobotnych wynosila 241 os6b i jest nizsza w stosunku do mieslaca poprzedniego (261)
0200s6b.
Aktualnie wyodrebnlc mozna nastepujace kategorie struktury os6b bezrobotnych pozostajacych
w ewidencji PUP:
- osoby do 25 roku zycia: 255 (156 kobiet) - 12,37 % ogrnu,
osoby do 30 roku zycla: 529 (327 kobiet) - 25,67 % ogrnu,
osoby d~ugotrwale bezrobotne (zarejestrowane powytej 12 rniesiecy): 1109 (658 kobiet) 53,83% ogrnu,
osoby powytej 50 roku zycia: 561 (252 kobiety) - 27,23 % ogrnu,
niepelnosprawni: 92 (49 kobiet) - 4,46% ogrnu,
bez kwalifikacji zawodowych: 671 (410 kobiet) - 32,57% ogrnu,
bez doswiadczenla zawodowego: 482 (306 kobiet) - 23,39% ogrnu.
W rnleslacu marcu 2016 r. w PUP zarejestrowalo sle 250 os6b ( 0 12 wlece] nit w m-cu lutym - 238).
W tym okresie z ewidencji os6b bezrobotnych wy~qczono297 os6b, w tym g~6wniez powodu podiecia
pracy 123 osoby (60 kobiet) oraz niepotwierdzenia gotowosci do podlecla pracy - 86 os6b.
Stopa bezrobocia na dzieri 291utego 2016 r. w Piekarach Slaskich wynosHa12,70%, w kraju 10,30 %.
Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
1. 1 kwietnia 2016r. w zwiazku z wejsciern w zycle ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 0 pomocy paristwa
w wychowywaniu dzieci rozpoczeto od godziny 8:00 przyjmowanie wniosk6w 0 swiadczenie
wychowawcze w 3 punktach na terenie miasta:
- w siedzibie MOPR przy ul, Biskupa Nankera 103,
- w siedzibie PUP przy ul. Popieluszki 14,
- w Klubie Integracji Spclecznej przy ul Wyszyriskiego 31.
Od godziny 6:00 uruchomiony zostai bankowy system skladania wniosk6w elektronicznych
w bankach bioracych udzial w Programie 500+.
Pierwszego dnia przyjeto nastepuiaca ilosc wniosk6w:
PUP - 62
KIS - 42
siedziba MOPR - 205
elektronicznie - 145
Do dnia 18 kwietnia 2016 r. zlozonych zostalo 2.330 wniosk6w, prawie polowa wniosk6w zostala
wprowadzona do systemu dziedzinowego.
14 kwietnia 2016 r. rozpoczeto wydawanie decyzji w sprawie przyznania swiadczenia
wychowawczego - do 18 bm. wydano 242 decyzje. Wraz z wydaniem decyzji rozpoczeta sle ich
realizacja, wydatkowano kwote 21.500 zl.
2. Pracownicy socjalni przeprowadzili 269 wywiad6w srodowiskowych dot. przyznania r6tnych form
pomocy.
Udzielono pomocy w nastepujacych formach:
- zasilki celowe - 85
zasHkicelowe specjalne - 25
posilki w barze - 11
positki w przedszkolu i szkole - 15
zasHekokresowy - 114
zasitki stale - 29
domy pomocy spoleczne] - 16
Dzienny Dom Pomocy Spclecznej - 25
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3.

4.
5.

6.

usfugi opiekur'lcze i specjalistyczne - 13
schronienia - 11
potwierdzenie prawa do swiadczen opiekizdrowotnej finansowanej ze srodkow publicznych - 14
sprawienie pogrzebu - 3
W ramach procedury .Niebieskie Karty" do Zespolu Interdyscyplinarnego wplynelo 6 kart, w tym 2
sporzadzono przez MOPR. Przypadki indywidualne ( w tym dotyczace zaniedbywania dzieci) - 8.
Udzielono 80 porad psychologicznych, kontynuowano spotkania w ramach programu korekcyjnoedukacyjnego dla os6b stosujacych przemoc w rodzinie. Kontynuacja spotkan w ramach grupy
wsparcia dla os6b doswiadczajacych przemocy. W ramach poradnictwa prawnego dla mieszkar'lc6w
Piekar Slaskich przyjeto 19 os6b. Liczba posiedzer'l grup roboczych w ramach procedury .Niebieskie
Karty" - 29.
Przeprowadzono zajecia dla dw6ch klas VI w MSP nr 11 pt. .Radzenie sobie ze stresem przed
egzaminem".
W zakresie zadan finansowanych ze srodkow PFRON dot. dofinansowania przedmiot6w
ortopedycznych,
srodkow
pomocniczych,
sprzetu
rehabilitacyjnego;
likwidacji
barier
w komunikowaniu sle, architektonicznych i technicznych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz
turnus6w rehabilitacyjnych przyjeto 25 wniosk6w.
W zakresie pieczy zastepcze]:
dokonano 7 ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastepcze] oraz ocen rodziny
zastepcze]:

wydano 74 decyzje administracyjne;
opracowano lub zaktualizowano 13 program6w usamodzielnienia wychowank6w pieczy
zastepcze];

wydano 2 opinie 0 kandydatach do pelnienia funkcji rodziny zastepcze].
7. W zakresie swiadczen rodzinnych przyjeto:
- . zasilek rodzinny - 141 wniosk6w,
- dodatek z tytulu rozpoczecia roku szkolnego - 95 wniosk6w,
- dodatek z tytulu urodzenia dziecka -17 wniosk6w,
- dodatek z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 9
wniosk6w,
- dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka - 6 wniosk6w,
- dodatek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 14 wniosk6w,
- dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepefnosprawnego -14 wniosk6w,
- dodatek z tytutu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - 5 wniosk6w,
- dodatek z tytutu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 1 wniosek,
- zasilek pleleqnacyjny - 32 wnioski,
- jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia dziecka - 42 wnioski,
- swiadczenie pieleqnacyjne -1 wniosek,
- swiadczenie rodzicielskie -16 wniosk6w,
- specjalny zasilek opiekur'lczy- 1 wniosek,
- w zakresie pomocy osobom uprawnionym do aliment6w - fundusz alimentacyjny - 11 wniosk6w.
8. Dzial Dodatk6w Mieszkaniowych w okresie od dnia 18.03.2016r. do dnia 18.04.2016r. zrealizowal
w zakresie dodatk6w mieszkaniowych -188 wniosk6w.
Ponadto wydano 33 zaswiadczenla dotyczace korzystania z pomocy MOPR.
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Opracowala: K. Sobalkowska Ill\..{
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