druk nr 29
Piekary Śląskie, dnia 11 marca 2008 roku
ORo.0055-4/08
Informacja z działalności wydziałów Urzędu Miasta w okresie
od 16 lutego do 07 marca 2008 roku
Wydział Finansowo-Podatkowy
1. Wystawiono 20 tytułów wykonawczych osobom zalegającym z płatnością podatku od nieruchomości
i
272 tytuły za mandaty; wysłano 80 wezwań do zapłaty dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu
Państwa.
2. Wydano:
- 5 118 decyzji wymiarowych i 127 korygujących dot. wysokości podatku od nieruchomości i podatku
rolnego lub ustalenia jego wysokości,
- 52 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i gastronomii.
3. Wpisano 17 nowych przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej, dokonano 17 zmian we
wpisach oraz wydano 15 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
Wydział Finansowo-Budżetowy
1. Sporządzono i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania z wykonania dochodów
i wydatków, zobowiązań, należności, o nadwyżce i deficycie, o środkach na rachunku bankowym,
o podstawowych dochodach podatkowych za rok 2007.
Wydział Spraw Obywatelskich
1. Wydano:
- 1 252 dowody osobiste,
11 decyzji o zameldowaniu bądź wymeldowaniu.
2. Przyjęto 249 wniosków o wymianę dowodu osobistego.
3. Do Piekar Śląskich przybyło
25 osób.
4. Wymeldowano z Miasta
41 osób,
w tym:
- przebywającą za granicą
1 osobę,
- z pobytu stałego
40 osób.
5. Zmarło
48 osób.
6. Urodziło się
33 dzieci.
Urząd Stanu Cywilnego
1. Zarejestrowano:
27 - urodzeń noworodków,
45 - zgonów,
10 - rozwodów, separacji,
1 - akt zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego.
2. Wydano m.in.:
8 zaświadczeń do zawarcia ślubu konkordatowego,
8 decyzji dotyczących sprostowania błędów pisarskich i uzupełnienia treści aktów stanu
cywilnego,
6 decyzji dot. wpisania do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
3 decyzje o zmianie (ustaleniu pisowni) imion i nazwisk,
1 zezwolenie na skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
1 zaświadczenie do zawarcia ślubu za granicą.
3. Przyjęto:
5 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
- 18 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
5 oświadczeń o uznaniu dziecka,
2 oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem,
1 oświadczenie o nadaniu nazwiska męża matki.
4. Załatwiono 350 podań o wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.
5. Sporządzono 8 wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 17 par.
6. Prezydent Miasta wraz z Kierownikiem USC odwiedzili jubilatkę obchodzącą 90-te urodziny.
Wydział Gospodarki Lokalowej
1. Dodatki mieszkaniowe:
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-

przyjęto i zarejestrowano 234 wnioski o dodatek mieszkaniowy,
wydano 199 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,
wypłacono z tytułu dodatków mieszkaniowych kwotę 231 052,67zł,
przeprowadzono 17 wywiadów środowiskowych.
2. Lokale:
- przyjęto 27 wniosków o mieszkanie z zasobów Gminy oraz 4 o zamianę zajmowanych mieszkań
z kontrahentem,
- zawarto 7 umów najmu lokali mieszkalnych, w tym:
• 1 dot. lokalu socjalnego,
• 1 dot. zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego z kontrahentem,
• 1 dot. aktualizacji umów najmu,
• 4 dot. wstąpienia w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy,
- przeprowadzono 6 wizji w lokalach mieszkalnych celem ustalenia warunków mieszkaniowych,
- zarejestrowano 2 wyroki z Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o eksmisji.
Wydział Komunikacji
1. Zarejestrowano:
2. Zarejestrowano czasowo:
3. Wydano:

4. Dokonano wymiany:

254 pojazdy.
312 pojazdów.
61 nowych uprawnień do kierowania pojazdami,
66 kart pojazdu,
48 wtórników praw jazdy,
5 wtórników dowodów rejestracyjnych.
34 dowodów rejestracyjnych,
5 praw jazdy.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
Zadania z zakresu administracji rządowej:
1. Udzielono 10 informacji pisemnych o posiadaniu nieruchomości przez 303 osoby.
2. Sporządzono wypisy z ewidencji gruntów dla 375 działek i 85 budynków.
3. Wystawiono 133 faktury 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
12 395,96 zł.
4. Przygotowano dane dla 30 zgłoszeń robót geodezyjnych.
5. Skontrolowano 24 operaty geodezyjne.
6. Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego 18 operatów pomiarowych.
7. Sporządzono i wydano 5 kompletów dokumentów przewłaszczeniowych dla 37 działek.
Zadania własne:
1. Wydano:
2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom,
- 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
1. Przeprowadzono 4 rozprawy administracyjne dotyczące jednorazowej opłaty od wartości nieruchomości.
2. Wydano 4 decyzje dotyczące jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
3. Zawarto 9 umów i wydano 2 zgody na czasowe zajęcie terenu w celu przeprowadzenia na
nieruchomościach sieci przewodów uzbrojenia podziemnego.
4. Wystawiono 299 faktur za dzierżawę gruntów gminnych, 36 faktur za dzierżawę gruntów Skarbu
Państwa.
5. Przygotowano 26 zleceń na wycenę nieruchomości, 3 zlecenia na wykonanie dokumentów
geodezyjnych.
6. Wydano oświadczenie o niewykonaniu prawa pierwokupu.
7. Przeprowadzono rokowania na bezprzetargowe zbycie działek przy ul. Papieża Jana Pawła II
i ul. Wyzwolenia.
Wydział Architektury i Urbanistyki
1. Wydano:
17 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta,
- 37 zaświadczeń o samodzielności lokali,

-

5 decyzji pozwalających na budowę, w tym:

• rozbudowa budynku na lokal handlowo – usługowy, ul. Bytomska 166,
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• budowa budynku jednorodzinnego ul. Zgrzebnioka.
2. Złożono 24 nowe wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, w tym dla:

-

-

budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej Piekary - Centrum ,
budowa sygnalizacji świetlnej ul. Tarnogórska,
budowa budynku magazynowego ul. Kotuchy,
rozbudowa sieci gazowej ul. Liliowa.

Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzono i zakończono postępowania przetargowe:
1. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa drogi w ulicy Wiosennej w dzielnicy Józefka w Piekarach
Śląskich
I postępowanie:
tryb: przetarg nieograniczony,
wynik: przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust 1.1. ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 nr 223 poz. 1655) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
II postępowanie:
tryb: przetarg nieograniczony,
wynik: umowa (w trakcie przygotowania) z wykonawcą: PW „Kanad” inż. J. Namysłowski, Bytom na
kwotę 35 270,20zł.
2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulic: Braterstwa i Dąbrówki w Piekarach
Śląskich
tryb: przetarg nieograniczony,
wynik: umowa (w trakcie przygotowania) z wykonawcą: ZUE „Angraż”, A. Piekarski, Tarnowskie Góry
na kwotę 14 640,00zł.
3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia placu przed kościołem w dzielnicy Szarlej
w Piekarach Śląskich,
tryb: przetarg nieograniczony,
wynik: przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust 1.1. ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 nr 223 poz. 1655)– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
4. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwanej Gesut) dla sieci energetycznej
w jednostce ewidencyjnej Piekary Śląskie
tryb: przetarg nieograniczony,
wynik: umowa (w trakcie przygotowania) z wykonawcą: „Geo-Med.”, mgr inż. M. Górski Usługi
Geodezyjne Usługi Geodezyjno-Informatyczne Sosnowiec na kwotę 158 539,00zł.
5. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jesionowej w Piekarach Śląskich,
tryb: przetarg nieograniczony,
wynik: umowa (w trakcie przygotowania) z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Elektromontażowym
Przemysłu Węglowego „Elkop” S.A. Chorzów na kwotę 85 400,00zł.
6. Obsługa geodezyjna i kartograficzna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Piekarach Śląskich,
tryb: zapytanie o cenę,
wynik: umowa (w trakcie przygotowania) z wykonawcą: ATH „Madrex” s.j. A. Karek – R. Kogut Pracownia
Geodezyjna Bytom na kwotę 232 500,00zł.

7. Budowa słupów do zawieszania banerów reklamowych dla 11 lokalizacji w dzielnicach: Piekary Centrum,
Szarlej, Kozłowa Góra, Brzozowice-Kamień, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka,
tryb: przetarg nieograniczony,
wynik: przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust 1.1. ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 nr 223 poz. 1655) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W trakcie realizacji są następujące postępowania przetargowe:
1. Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Piekary Śląskie w okresie od
01.04.2008 do 31.12.2009 r.,
tryb: przetarg nieograniczony.
2. Budowa słupów do zawieszania banerów reklamowych dla 11 lokalizacji w mieście Piekary Śląskie
w dzielnicach: Piekary Centrum, Szarlej, Kozłowa Góra, Brzozowice-Kamień, Brzeziny Śląskie,
Dąbrówka Wielka - II procedura
tryb: przetarg nieograniczony.
3. Usługi pocztowe- przesyłki do 50g,
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tryb: z wolnej ręki.
4. Oznakowanie poziome dróg na terenie Miasta Piekary Śląskie w okresie od 03.2008 do 31.12.2008r,
tryb: przetarg nieograniczony.
5. Remont chodnika prawostronnego w ul. Chopina w Piekarach Śląskich,
tryb: przetarg nieograniczony.
Wydział Inwestycji i Remontów
Inwestycje:
Kontynuowano prace związane z:

-

wykonaniem projektu budowlanego budowy sygnalizacji świetlnej (wzbudzanej) na przejściu dla pieszych
w rejonie Domu Kultury w Kozłowej Górze,
wykonaniem koncepcji gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji dla stref – rejon dzielnicy Szarlej oraz
projektu budowlano-wykonawczego sieci obiektów wod-kan, oraz kanalizacji deszczowej dla strefy
aktywności gospodarczej i terenów po przeciwnej stronie w rejonie ulic: Podmiejskiej-Obwodowej
Zachodniej-Pod Lipami,

-

rekultywacją terenu położonego przy ulicy Karola Miarki, zdegradowanego na skutek eksploatacji
górniczej,
- cyklicznym przeglądem przykrytego odcinka tunelu rzeki Szarlejki wraz z wlotem i wylotem.
Remonty placówek oświatowych:
1. Zlecono wymianę 2 szt drzwi w Zespole Szkół Specjalnych.
2. Zlecono wymianę posadzek z płytek PCV i wykładziny rulonowej wraz z naprawą podłoża na wykładzinę
rulonową “Gamrat” w MG Nr 4.
3. Kontynuowano roboty elektryczne i malarskie w ZS Nr 1.
4. Wyłoniono wykonawców zadań i podpisano umowy na:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń MSP Nr 12
dla potrzeb MP Nr 11 (wraz z modernizacją kuchni i infrastruktury technicznej),
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę w MSP Nr 14 instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi,
- wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych placówek oświatowych,

-

opracowanie kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ZS Nr 1.
5. Wykonano instalacje elektryczne dla potrzeb sali dydaktycznej „Poznanie świata” w Zespole Szkół
Specjalnych oraz MSP Nr 1.
6. Zlecono usunięcie skutków zacieków z dachów w MSP Nr 14 i sali gimnastycznej MG Nr 1.
Remonty dróg i urządzeń kanalizacyjnych:
Prowadzono:
- prześwietlanie drzew przydrożnych,

-

-

-

„Akcję zima”,
remonty cząstkowe jezdni w ulicach: Szmaragdowej, Tarnogórskiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul.
Brynickiej, Akacjowej, Sadowskiego na odcinku od ul. Przyjaźni do ul. Szybowej, Stalowej na odcinku
miejskim, Szybowej, Karłowicza, Kolejowej w rejonie skrzyżowania z ul. Biskupa Bednorza, Długosza,
Inwalidów Wojennych, Radzionkowskiej, DK-94 na odcinku od ul. Biskupa Bednorza do ul. Kotuchy i od
ul. Rycerskiej do ul. Sadowskiego,
remont nawierzchni asfaltobetonowej ul. Rolniczej na skrzyżowaniu z ul. Przyjaźni,
czyszczenie i plantowanie poboczy oraz karczowanie samosiejek wzdłuż DK-94,
remont cząstkowy chodnika przy ul. Konstytucji 3-go Maja,

-

remont chodnika ul. Gimnazjalnej na odcinku od ul. Generała Ziętka do ul. Okrzei,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
Zarządzanie i administracja dróg:
Wydano:
- 11 decyzji na zajęcie pasa drogowego,

-

4 zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
1 zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym reklam,
4 zezwolenia na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
2 decyzje o lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,

-

33 decyzje na wydanie warunków technicznych na prowadzenie robót w pasie drogowym,
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-

1 zezwolenie i uzgodnienie na przejazd pojazdów nienormatywnych,
10 uzgodnień branżowych w zakresie kanalizacji deszczowej.

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
1. Trwają prace nad przygotowaniem porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu
pn. SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa
śląskiego.
2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach EFS na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr dla
szkolnictwa.
3. Aktualizacja harmonogramu planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
1. Prowadzono kontrolę i zatwierdzano aneksy do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
2. Przyjmowano zgłoszenia pracodawców o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym.
3. Realizowano akcję stypendialną dla uczniów i studentów osiągających dobre wyniki w nauce
i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia sportowe.
4. Przygotowywano dokumentacjię do wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”.
5. Rozliczano dotacje przyznane stowarzyszeniom sportowym i kulturalnym.
6. Prowadzono uzgodnienia z rodzicami uczniów MSP 12 i MP 11 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3.
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego
1. W dniu 22.02 br. zakończono pobór mężczyzn rocznika 1989 i starszych.
2. 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:
- na wniosek żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową wydano decyzje administracyjne:
o uznanie żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za żołnierza samotnego i decyzję
o pokrywaniu należności mieszkaniowych,
- na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowskich Górach uchylono 36 decyzji
administracyjnych w sprawie nakładania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
- na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowskich Górach wszczęto 20 postępowań
administracyjnych w sprawie nakładania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
3. Rozstrzygnięto konkursy 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 w piekarskich kąpieliskach oraz patrolowanie akwenów wodnych na
terenie miasta i terenach przyległych.
4. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego odnotowało:
OGÓLNA LICZBA ZGŁOSZEŃ
- 198
w tym:

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

- 141
- 53
9
5
9
- 23
3
1
-

80
11
11
29
9
6
5
2
53
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Biuro ds. Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Wydano:
- 5 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 1 postanowienie w sprawie opinii dot. zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałami
Rady Miasta, w tym przeprowadzono 1 wizję lokalną,
- 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Przygotowano dla Urzędu Marszałkowskiego roczne sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Piekarach Śląskich w 2007 roku.
3. Prowadzono kontrolę realizacji programów zdrowotnych w Szpitalu Miejskim oraz realizacji zajęć
pozalekcyjnych w szkołach.
4. Współuczestniczono w organizacji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości w Piekarach Śląskich, który będzie
obchodzony 17 marca.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1. Wydano:
4 decyzje na usunięcie drzew,
2 decyzje nie udzielające zezwolenie na usunięcie drzew,
1 decyzję w sprawie naliczenia kary pieniężnej za zniszczenie 5 modrzewi,
2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
1 decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,
2 decyzje zezwalające na odbiór odpadów komunalnych,
2 pozwolenia wodnoprawne,
Referat Gospodarki Komunalnej:
1. Sprawowano nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na
terenie miasta, zebrano:
- 16,0 ton szkła,
4,0 tony makulatury,
1,1 tony plastiku.
Wydział Organizacyjny
1. W ramach przyjęcia stron zarejestrowano 21 spraw.
Interwencje dotyczyły spraw mieszkaniowych.
2. W Punkcie Informowania i Obsługi Mieszkańców obsłużono 2 061 osób oraz udzielono 100 informacji
telefonicznych.
3. Kancelaria Urzędu Miasta wysłała 1 805 listów, natomiast przyjęła:
- 1 650 listów poleconych,
- 1 455 listów zwykłych,
615 korespondencji z sądem,
140 faktur.
4. Gońcy Urzędu Miasta dostarczyli mieszkańcom 5 022 listy.
Miejski Rzecznik Konsumentów
1. Mieszkańcy Piekar Śląskich zgłosili 86 skarg konsumenckich, w tym:
28 skarg konsumenckich, które wymagały podjęcia bezpośredniej mediacji z przedsiębiorcą,
33 interwencji telefonicznych, z zakresu sprzedaży konsumenckiej.
2. Udzielono 25 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 lub na odległość.
Straż Miejska
1. Przeprowadzono 40 kontroli posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku – ujawniono
13 wykroczeń, udzielono 12 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 7 wykroczeń, udzielono
6 pouczeń, nałożono 1 mandat karny na kwotę 50 zł.
3. Podejmowano interwencje wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych – ujawniono
52 wykroczenia, udzielono 43 pouczeń, nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 900 zł.
4. Podejmowano interwencje wobec osób popełniających wykroczenia w ruchu drogowym – ujawniono
118 wykroczeń, udzielono 94 pouczeń, nałożono 24mandaty karne na kwotę 1 550zł.
5. Przeprowadzono 38 kontroli lokali gastronomicznych oraz 229 kontroli placówek handlowych pod kątem
sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nieletnim oraz przestrzegania godzin zamknięcia – bez uwag
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6. Przeprowadzono 30 kontroli pustostanów pod kątem przebywania w budynkach osób postronnych oraz
bezdomnych.
7. Wspólnie z Komendą Miejską Policji prowadzono działania pod hasłem „Bezpieczna Droga”
8. Łącznie funkcjonariusze Straży Miejskiej:
ujawnili 190 wykroczeń,
udzielili 155 pouczeń,

-

nałożyli 35 mandatów karnych na kwotę 2 600zł,
1 osobę nietrzeźwą odwieźli do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu i 1 do miejsca zamieszkania.

Powiatowy Urząd Pracy
1. Na dzień 29 lutego 2008 roku w ewidencji PUP figurowało 2 713 bezrobotnych (1 643 kobiety). Po raz
pierwszy w miesiącu lutym zarejestrowały się 44 osoby (22 kobiety). W porównaniu z końcem miesiąca
stycznia (2 786) nastąpił spadek liczby osób zarejestrowanych (o 73 osoby).
2. Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 221 osób i jest wyższa w stosunku do
miesiąca poprzedniego (209) o 12 osób.
3. Aktualnie wyodrębnić można m.in. następujące kategorie struktury osób bezrobotnych pozostających
w ewidencji tut. PUP:
- osoby do 25 roku życia: 526 (309 kobiet) – 19,38% ogółu,
- osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane powyżej 12 miesięcy): 1 692 (1 101 kobiet)– 62,36%
ogółu,
- osoby powyżej 50 roku życia: 548 (288 kobiet) – 20,19% ogółu,
- osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia: 276 (239 kobiet)–
10,17% ogółu,
- niepełnosprawni: 99 (53 kobiety) – 3,64% ogółu.
- bez kwalifikacji zawodowych: 911 (567 kobiet) – 33,57% ogółu,
- bez doświadczenia zawodowego: 842 (591 kobiet) – 31,03% ogółu.
4. W miesiącu lutym 2008r. w PUP zarejestrowało się 285 osób (o 110 mniej niż w m-cu styczniu - 395).
W tym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 358 osób (174 kobiety), w tym głównie
z powodu podjęcia pracy 129 osób (68 kobiet) oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - 150
osób .
5. Stopa bezrobocia na dzień 29 lutego w Piekarach Śląskich wynosiła 14,6%, w kraju 11,7%.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
1. Pracownicy socjalni przeprowadzili 330 wywiadów środowiskowych.
Udzielono pomocy w następujących formach:
zasiłki celowe
195
zasiłki celowe specjalne
14
usługi opiekuńcze
15
zasiłki stałe
27
zasiłki okresowe
43
świadcz. pieniężne na żywność
250
posiłki w szkole
34
noclegownie
2
2. W ramach procedury „Niebieskich Kart” przyjęto 21 zgłoszeń o przemocy w rodzinie oraz 6 przypadków
zaniedbywania dzieci. Podjęto 24 interwencje 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, sprzętu rehabilitacyjnego, usuwania barier architektonicznych,
komunikacyjnych, organizacji sportu kultury i rekreacji oraz turnusów rehabilitacyjnych przyjęto 75
wniosków, udzielono porad łącznie 148 osobom.
4. W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną przeprowadzono 11 wywiadów środowiskowych
w rodzinach zastępczych i u pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych 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 23 decyzje dotyczące ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
6. W zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano:
28 wniosków w sprawie zasiłku rodzinnego,
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44 wnioski w sprawie dodatków do zasiłku rodzinnego,
26 wniosków w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
22 wnioski dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego,
2 wnioski w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.
Przyjęto 3 wnioski w sprawie zaliczki alimentacyjnej i wszczęto 7 postępowań wobec dłużników.
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