Piekary Śląskie, dnia 28 stycznia 2008r.
ORo.0055-2/08
Informacja z działalności wydziałów Urzędu Miasta w okresie
od 9 do 25 stycznia 2008 r.
Wydział Finansowo-Podatkowy
1. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych osobom zalegającym z płatnością podatków, weryfikowano listy
dłużników podatkowych.
2. Wydano:
- 12 010 decyzji wymiarowych i 9 korygujących dot. wysokości podatku od nieruchomości i podatku
rolnego lub ustalenia jego wysokości,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i gastronomii oraz
6 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń.
3. Wpisano 19 nowych przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej, dokonano 23 zmian we
wpisach oraz wydano 15 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
Wydział Finansowo-Budżetowy
Przekazano dyrektorom jednostek budżetowych i naczelnikom wydziałów informację o wysokości środków
przyznanych uchwałą budżetową na realizację zadań w roku 2008.
Wydział Spraw Obywatelskich
1. Wydano:
- 704 dowody osobiste,
15 decyzji o zameldowaniu bądź wymeldowaniu.
2. Przyjęto 278 wniosków o wymianę dowodu osobistego.
3. Do Piekar Śląskich przybyło
25 osób.
4. Wymeldowano z Miasta
34 osoby,
w tym:
- przebywające za granicą
2 osoby,
- z pobytu stałego
32 osoby.
5. Zmarło
35 osób.
6. Urodziło się
25 dzieci.
Urząd Stanu Cywilnego
1. Zarejestrowano:
26 - urodzeń noworodków,
33 - zgony,
10 - rozwodów,
6 - aktów zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego,
1 - postanowienie o przysposobieniu dziecka,
2. Wydano m.in.:
4 zaświadczenia do zawarcia ślubu konkordatowego,
8 decyzji dotyczących sprostowania błędów pisarskich i uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego,
5 decyzji dot. wpisania do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
3 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca,
2 decyzje o zmianie (ustaleniu pisowni) imion i nazwisk.
3. Przyjęto:
- 14 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
7 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
5 oświadczeń o uznaniu dziecka,
1 oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
4. Załatwiono 280 podań o wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.
Wydział Gospodarki Lokalowej
1. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjęto i zarejestrowano 181 wniosków o dodatek mieszkaniowy,
- wydano 166 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- wypłacono z tytułu dodatków mieszkaniowych kwotę 229 782 zł.
- przeprowadzono 8 wywiadów środowiskowych.
2. Lokale:
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przyjęto 40 wniosków o mieszkanie z zasobów Gminy oraz 6 o zamianę zajmowanych mieszkań
z kontrahentem,
zawarto 23 umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym:
• 3 dot. lokalu docelowego,
• 1 dot. lokalu do remontu,
• 8 dot. lokalu socjalnego,
• 4 dot. zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego z kontrahentem,
• 4 dot. aktualizacji umów najmu,
• 3 dot. wstąpienia w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy,
przeprowadzono 3 wizje w lokalach mieszkalnych celem ustalenia warunków mieszkaniowych,
zarejestrowano 4 wyroki z Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o eksmisji.

Wydział Komunikacji
1. Zarejestrowano:
2. Zarejestrowano czasowo:
3. Wydano:

4. Dokonano wymiany:

209 pojazdów.
233 pojazdy.
28 nowych uprawnień do kierowania pojazdami,
48 kart pojazdu,
35 wtórników praw jazdy,
7 wtórników dowodów rejestracyjnych.
28 dowodów rejestracyjnych,
5 praw jazdy.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
Zadania z zakresu administracji rządowej:
1. Udzielono 16 informacji pisemnych o posiadaniu nieruchomości przez 440 osób.
2. Sporządzono wypisy z ewidencji gruntów dla 232 działek i 19 budynków.
3. Wystawiono 126 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 10 451,30 zł.
4. Przygotowano dane dla 29 zgłoszeń robót geodezyjnych.
5. Skontrolowano 26 operatów geodezyjnych.
6. Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego 31 operatów pomiarowych.
7. Sporządzono i wydano 34 komplety dokumentów przewłaszczeniowych dla 37 działek.
Zadania własne:
1. Wydano:
- 3 zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom,
- 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
1. Wszczęto 4 postępowania w sprawie ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości.
2. Przeprowadzono 2 rozprawy administracyjne dotyczące jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości.
3. Wydano decyzje:
- o wywłaszczeniu gruntu na rzecz Gminy Bytom z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj.
budowę drogi publicznej - obwodnicy północnej Miasta Bytomia,
- 3 dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod gminne drogi publiczne.
4. Zawarto 2 umowy na dzierżawę gruntów gminnych oraz 8 umów na czasowe zajęcie terenu w celu
przeprowadzenia na nieruchomościach sieci przewodów uzbrojenia podziemnego.
5. Wystawiono 276 faktur za dzierżawę gruntów gminnych, 22 faktury za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa.
6. Przygotowano 6 zleceń na wycenę nieruchomości, 35 zleceń na wykonanie dokumentów geodezyjnych.
Wydział Architektury i Urbanistyki
1. Wydano:
- 14 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta,
- 93 zaświadczenia o samodzielności lokali,
- 5 decyzji pozwalających na budowę, w tym:
 dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na I piętrze budynku przy
ul. Bytomskiej 67 przeznaczonych na potrzeby administracji Domu Dziecka,
 budowy hali remontowo-naprawczej, budynku socjalnego i magazynu przy ul. Wyszyńskiego 85.
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2.

Złożono 5 nowych wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, w tym projekt zamienny dla przebudowy
i modernizacji Zakładu Hutniczego „Orzeł Biały” S.A. przy ul. Roździeńskiego.

Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzono i zakończono postępowania przetargowe:
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: podpisanie umowy z wykonawca NETIA S.A. w Warszawie na kwotę 166 967,25 zł.
2. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska (psy i koty) w ilości do 15 szt. w miesiącu z terenu
Miasta Piekary Śląskie w 2008r. – zapewnienie wyżywienia i opieki weterynaryjnej.
Tryb: przetarg nieograniczony
Wynik: podpisanie umowy z Anną Jarzombek reprezentującą Schronisko dla Zwierząt w Miedarach na
kwotę 3 210 zł./m-c.
3. Obsługa przez rzeczoznawcę majątkowego w 2008 roku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
Tryb: zapytanie o cenę
Wynik: podpisano umowę z firmą BUDOSERWIS ZUH. Sp. z o.o. w Chorzowie na kwotę 199,71 zł
(wartość średnioważona).
W trakcie realizacji są następujące postępowania przetargowe:
1. Remonty awaryjne i modernizacja instalacji i urządzeń w zakresie gospodarki wodnej - kanalizacji
deszczowej na terenie Miasta Piekary Śląskie w okresie od 1.02. do 31.12.2008 roku.
Tryb: przetarg nieograniczony.
2. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jesionowej w Piekarach Śląskich.
Tryb: przetarg nieograniczony.
3. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa drogi w ulicy Wiosennej w dzielnicy Józefka.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Wydział Inwestycji i Remontów
Remonty placówek oświatowych:
1. I Liceum Ogólnokształcące - rozpoczęto rozbiórkę wolnostojącego komina, przeprowadzono również
remont stolarki drzwiowej.
2. MSP Nr 14 - usunięto awarię kanalizacji oraz awarię centralnego ogrzewania.
3. MG Nr 1 oraz I LO - usunięto awarię instalacji elektrycznej.
Remonty dróg i urządzeń kanalizacyjnych:
Prowadzono wycinkę i prześwietlanie drzew przydrożnych.
Zarządzanie i administracja dróg:
Wydano:
- 15 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
- 1 zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 2 zezwolenia na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
- 27 warunków technicznych na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 1 zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- 2 uzgodnienia branżowe w zakresie kanalizacji deszczowej.
Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
1. Prowadzono obsługę informacyjno – zdjęciową imprez miejskich.
2. Rozstrzygnięto Konkurs na Zagospodarowanie Terenu Kopca Wyzwolenia.
3. Rozpoczęto nabór wniosków na zagospodarowanie działki nr 854/54 zlokalizowanej w Strefie
Aktywności Gospodarczej.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
1. W terminie od 14 do 25 stycznia br. w MSP Nr 9, 12 i 14, ZS Nr 1 i 2, MG Nr 4, Młodzieżowych Domach
Kultury Nr 1 i 2 zorganizowano półkolonie dla 495 uczniów pozostających w czasie ferii w mieście. MSP
Nr 9 zorganizowała półkolonie wyjazdowe w Bukowinie Tatrzańskiej, z których skorzystało 52 uczniów.
2. Przyjęto 20 zgłoszeń o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania
zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy).
3. Odbyła się Gala Finałowa Miejskiego Przeglądu Jasełek.
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego
1. Kontynuowano przygotowania do poboru mężczyzn urodzonych w 1989r. Pobór odbędzie się w dniach
od 04.02 – 22.02. 2008r. w Przychodni Rejonowej Nr 6 przy ul. Kusocińskiego 4 w Piekarach Śląskich.
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2. Współpracowano z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Tarnowskich Górach i innymi organami
w ramach aktualizacji wniosków w sprawie nakładania świadczeń rzeczowych na rzecz obronności kraju;
wszczęto 10 postępowań administracyjnych:
8 w sprawie nałożenia świadczeń osobistych,
2 w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych.
3. Ogłoszono konkurs w sprawie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008r. w dziedzinie
ratownictwa i ochrony ludności:
zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej,
- zorganizowanie w szkołach szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie
nauki pływania dla dzieci na piekarskich kąpieliskach oraz patrolowanie akwenów wodnych na
terenie Miasta i terenach przyległych.
4. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego odnotowało:
OGÓLNA LICZBA ZGŁOSZEŃ
- 110,
w tym:
interwencje
- 88
awarie techniczne
- 22
- drogowe
6
- w zasobach komunalnych
7
- w zasobach prywatnych
1
- inne
8
- akcja zima
- 16
Sprawy przekazano do:
- Straży Miejskiej
- 40
- Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - 18
- Wydziału Inwestycji i Remontów
- 14
- ZGK
- 25
- ZGM
5
- KMP
3
- PSP
1
- innych podmiotów
- 22
Biuro ds. Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Wydano:
- 4 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- 6 postanowień w sprawie opinii dot. zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałami
Rady Miasta, w tym przeprowadzono 5 wizji lokalnych,
- 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Przygotowano 8 umów na świadczenia zdrowotne w 2008r. w zakresie programów zdrowotnych
realizowanych przez Szpital Miejski w Piekarach Śląskich.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Wydano:
- decyzję na usunięcie drzew,
- decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy SITA Polska Sp.
z o.o. z Warszawy,
decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia o nazwie „Organizacja Punktu Skupu Surowców
Wtórnych w Piekarach Śląskich dla „GIGA-Trans” Stanisław Przewłocki w Mierzęcicach,
- decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów dla firmy „HENIX” S.C. I. H.
Świder w Piekarach Śląskich,
- decyzję zezwalającą na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla PRBiK
„Ekol” Kostur Sp.j. w Piekarach Śląskich.
Referat Gospodarki Komunalnej:
1. Sprawowano nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na
terenie miasta, zebrano:
- 17,0 ton szkła,
3,0 tony makulatury,
2,8 ton plastiku.
2. Do schroniska w Miedarach odwieziono 6 bezpańskich psów.
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Wydział Organizacyjny
1. W ramach przyjęcia stron zarejestrowano 15 spraw.
Interwencje dotyczyły spraw lokalowych, remontu ulic i chodników, zadymiania mieszkań oraz opłaty
targowej.
2. W Punkcie Informowania i Obsługi Mieszkańców obsłużono 1 363 osoby oraz udzielono 61 informacji
telefonicznych.
3. Kancelaria Urzędu Miasta wysłała 903 listy, natomiast przyjęła:
- 1 568 listów poleconych,
- 1 380 listów zwykłych,
600 korespondencji z sądem,
71 faktur.
4. Gońcy Urzędu Miasta dostarczyli mieszkańcom 1 498 listów.
Miejski Rzecznik Konsumentów
1. Mieszkańcy Piekar Śląskich zgłosili 83 skargi konsumenckie, w tym:
- 13 skarg pisemnych, które wymagały podjęcia bezpośredniej mediacji z przedsiębiorcą,
- 37 interwencji telefonicznych, z zakresu sprzedaży konsumenckiej.
2. Udzielono 32 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.
Straż Miejska
1. Przeprowadzono 143 kontrole posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku – ujawniono 9
wykroczeń, udzielono 8 pouczeń, nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł.
2. Podejmowano interwencje wobec osób zanieczyszczających miejsca publiczne, w tym także wobec osób
nieusuwających zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta – ujawniono 28 wykroczeń, udzielono
21 pouczeń, nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 650 zł.
3. Podejmowano interwencje wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych – ujawniono
41 wykroczeń, udzielono 30 pouczeń, nałożono 11 mandatów karnych na kwotę 1 100 zł.
4. Podejmowano interwencje wobec osób popełniających wykroczenia w ruchu drogowym – ujawniono 78
wykroczeń, udzielono 48 pouczeń, nałożono 30 mandatów karnych na kwotę 2 000 zł.
5. Przeprowadzono 28 kontroli lokali gastronomicznych oraz 178 kontroli placówek handlowych pod kątem
sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nieletnim oraz przestrzegania godzin zamknięcia – nie
stwierdzono uchybień.
6. Przeprowadzono 36 kontroli pustostanów pod kątem przebywania w budynkach osób postronnych oraz
bezdomnych.
7. Prowadzono wspólnie z Komendą Miejską Policji działania pod nazwą akcja „Pieszy”.
8. Prowadzono działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie”, patrolowano teren szkół, świetlic, lodowiska
miejskiego i innych obiektów sportowych w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku zimowego.
9. W związku z potencjalnym zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy przeprowadzono:
8 kontroli ogródków działkowych,
42 kontrole placów targowych,
90 kontroli posesji pod kątem przestrzegania zakazu wypuszczania ptactwa na otwartą przestrzeń
oraz w celu ustalenia rejonów, gdzie jest najwięcej drobnych hodowców drobiu, nałożono 1 mandat
karny na kwotę 50 zł,
17 kontroli ferm drobiu,
- kontrole okolic zbiorników i cieków wodnych celem ujawnienia chorych lub padłych ptaków.
10. Łącznie funkcjonariusze Straży Miejskiej:
- ujawnili 181 wykroczeń,
- udzielili 122 pouczeń,
- nałożyli 59 mandatów karnych na kwotę 5 100 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).
2. Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 208 osób i jest niższa w stosunku do
miesiąca poprzedniego o 10 osób.
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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 osób.
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
209
zasiłki celowe specjalne
24
usługi opiekuńcze
76
zasiłki stałe
36
zasiłki okresowe
7
świadcz. pieniężne na żywność
191
posiłki w szkole
18
posiłki w barze
1
dzienny dom pomocy społecznej
20
noclegownie
8
2. W ramach procedury „Niebieskich Kart” przyjęto 8 zgłoszeń o przemocy w rodzinie oraz 5 przypadków
zaniedbywania dzieci. Podjęto 17 interwencji w terenie, udzielono 28 porad psychologicznych,
kontynuowano spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
3. W zakresie zadań finansowanych ze środków PFRON dot. dofinansowania przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych
przyjęto 133 wnioski, udzielono porad łącznie 201 osobom.
4. 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.
5. Wydano 20 decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
6. W zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano:
32 wnioski w sprawie zasiłku rodzinnego,
37 wniosków w sprawie dodatków do zasiłku rodzinnego,
32 wnioski w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
23 wnioski dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego,
3 wnioski w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
Przyjęto 3 wnioski w sprawie zaliczki alimentacyjnej i wszczęto 7 postępowań wobec dłużników.
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