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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy 
 Miasteczko Śląskie

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju i 
radości  a także wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej                    Burmistrz 

                    Józef Myśliwczyk                         Bronisław Drozdz

 W tym numerze:
· Clive Harris w Miasteczku ............................str. 3
· Inicjatywy MBP ...........................................str. 12
· Komu przysługują świadczenia z MOPS.. str. 4 i 9

· Miasteczkowskie Wspólnoty Mieszk. .............str. 9
· MOK-owskie Wieści ...................................str. 2-3
· Postanowienie Nr 196/2007 ........................str. 10
· Program Rozwoju Subregionu......................str. 11
· Rozkład jazdy MZKP ...................................str. 12
· Uchwały Rady Miejskiej ....................................str.12
· Uwaga hodowcy drobiu ................................str. 3
___________________________________

Urząd Gminy Miasteczko Śląskie  
informuje o wolnych miejscach 

w Programie Ograniczenia Niskiej  
Emisji

Jeśli nosisz się z zamiarem:
· wymiany  węglowego kotła  centralnego 

ogrzewania,
· zabudowy  gazowego kotła  centralnego 

ogrzewania wraz z montażem układu solarnego,
· montażu układu solarnego

Weź udział w Programie!!!
cd. na str.3
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MOK-owskie Wieści
Co było ...?
1. 9 listopada na MOKowskiej scenie wystąpił Teatr 

Wielki Koło z Będzina. Spektakl słowno-muzyczny 
pt.  „Magiczna  trupa  Robinsona  Blusa  –  pokaz  
lalek” zobaczyli  uczniowie  kl.I-III  Szkoły 
Podstawowej  nr  1  oraz  przedszkolaki  z  naszej 
Gminy.

2. 9  listopada  w  MOK  otwarto  wystawę 
pokonkursową  Ogólnopolskiego  Konkursu 
Plastycznego pn. „Ilustracja z dowolnie wybranego 
dzieła  Stanisława  Wyspiańskiego”. Konkurs 
dofinansowany  był  ze  środków  Ministra  Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

3. 11  listopada  odbył  się  koncert  pt.  „Wieczór 
Pieśni”,  w  którym  wystąpiły  chóry:  „Piast”, 
„Sienkiewicz”,  zespół  „Groszki”  oraz  zespół 
Folklorystyczny  „Brynica”,  który  przedstawił 
inscenizację śląskiego wesela. 

4. 14  listopada z  okazji  Dnia  Seniora  w  MOK 
spotkali się członkowie Koła Emerytów i Rencistów 
z  Miasteczka  Śląskiego.  Oprawa  muzyczna  – 
Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.

5. 14  listopada  Zespół  Folklorystyczny  „Brynica” 
wziął  udział  w  imprezie  pn.  „Wyszkubki”,  która 
odbyła się w Tąpkowicach

6. 28  listopada odbyła  się  premiera  „Wesela”  na 
motywach  „Wesela”  Stanisława  Wyspiańskiego 
w  wykonaniu  młodzieży  z  kółka  teatralnego 
i  zespołu  tanecznego  „Crazy”  działających  przy 
MOK.  Spektakl  wyreżyserowała  Joanna  Flak  – 
instruktor  kółka  teatralnego,  układy  taneczne  – 
Teresa  Urbańczyk-Gomoluch oraz  Alicja Kowaluk. 
Po spektaklu wręczono nagrody laureatom konkursu 
plastycznego  „Ilustracja  do  dowolnie  wybranego 
dzieła  Stanisława  Wyspiańskiego”  oraz  konkursu 
literackiego „Recenzja z przedstawienia teatralnego 
lub  dowolnie  wybranego  dzieła  Stanisława 
Wyspiańskiego”.  Wyniki  konkursów  na  stronie 
www.mokmiast.art.pl

7. 4 grudnia  z okazji  Mikołaja dzieci z Przedszkoli 
i  Szkoły  Podstawowej  z  naszej  Gminy  zobaczyły 
przepiękną  bajkę  pt. „Królowa  Śniegu” 
w wykonaniu Teatru ART-RE z Krakowa. 

8. 6 grudnia  zespoły taneczne „Crazy”, „Smerfy I i 
II”  oraz  „Krasnoludki”  wystąpiły  w  TCK 
w  Tarnowskich  Górach,  z  programem 
mikołajkowym pn. „Z Mikołajem dookoła świata 
...”, który zobaczyły dzieci z Przedszkoli z Powiatu 
Tarnogórskiego.  Tego  samego  dnia  w  godzinach 
popołudniowych zespół  „Crazy” wystąpił  w Parku 
Wodnym w Tarnowskich Górach.

9. 7  grudnia w  MOK  odbyła  się  impreza 
mikołajkowa pn. „Z Mikołajem dookoła świata ...”, 
którą zobaczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Miasteczku Śląskim.

10. 8 grudnia br. Zespoły taneczne „Crazy”, „Smerfy 
I”  i  „Smerfy  II”  uczestniczyły  w  IV  Festiwalu 
Dziecięcych  i  Młodzieżowych  Zespołów  Tańca 
Nowoczesnego  „Arabeska”,  który  odbył  się 
Centrum  Kultury  „Karolinka”  w  Radzionkowie, 
gdzie  zespół  „Crazy” wywalczył  Wyróżnienie I-go 
stopnia,  a  zespoły  „Smerfy  I  i  II”  zdobyły 
Wyróżnienie II-go stopnia.

11. 9 grudnia zespoły taneczne „Crazy”, „Smerfy I i 
II”, „Krasnoludki” wystąpiły w TCK w Tarnowskich 
Górach  z  programem  mikołajkowym  pt. 
“Z Mikołajem dookoła świata ...”

12. 11  grudnia po  raz  drugi  na  scenie  MOK 
wystawiono  „Wesele”  na  motywach  “Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu młodzieży 
z  kółka  teatralnego  i  zespołu  tanecznego  „Crazy” 
działających przy MOK.

Co będzie ...?
1. 31 grudnia –  zabawa sylwestrowa organizowana 

przez Restaurację „Stylowa”. Szczegóły pod nr tel. 
032  288-89-28  (po  godz.  18.00)  Zaproszenia  na 
zabawę  można  również  zakupić  w  Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śl. ul. Srebrna 24

2. 3 stycznia 2008 roku o godz. 18,00  odbędzie się 
Benefis śląskiego kompozytora Jerzego Macoły oraz 
Promocja  płyty  „Nasze  Róże”  Zespołu  Bernadeta 
Kowalska  i  Przyjaciele.  Zaproszenia  do  nabycia 
w MOK oraz Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko 
Śląskie” przy Hucie Cynku ul. Woźnicka 36. Liczba 
miejsc ograniczona.

3. 9  stycznia  o  godz.  16,30  w  MOK  odbędzie  się 
wręczenie nagród laureatom konkursów:  VI Edycji  
Konkursu  na  najciekawszą  Postać  Świętego 
Mikołaja  oraz  VIII  Edycję  Konkursu  Plastycznego 
na  najpiękniejszy  stroik  lub  kartkę  
bożonarodzeniową.

4. 11 stycznia 2008 roku o godz. 17,00 w Miejskim 
Ośrodku  Kultury  w  Miasteczku  Śl.  odbędzie  się 
spotkanie  kolędowe  zespołów  ruchu  amatorskiego 
działających przy MOK.

5. 13  stycznia  2008  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury 
w  Miasteczku  Śląskim  odbędzie  się  XVI  Finał 
Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy. 
W  programie:  występy  zespołów  tanecznych, 
zespołu  „Groszki”  oraz  zespołów  rockowych 
działających przy MOK (i nie tylko). Rozpoczynamy 
o  godz.  16,00 Natomiast  od wczesnych godzin na 
terenie naszej Gminy odbywać się będzie zbiórka na 
rzecz WOŚP, prowadzona przez Wolontariuszy.

6. Od 14 do 25 stycznia 2008 r. w MOK odbywać się 
będą zajęcia dla dzieci pod hasłem MOKozima 2008 
wg  planu,  który  podany  zostanie  w  styczniu  na 
plakatach.

7. Zapraszamy  dzieci  na  Noworoczny  Bal 
Przebierańców - 16 stycznia 2008 r. o godz. 16,30.

cd. na str.3
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dokończenie ze str. 1 – Wolne miejsca w PONE...

ZŁÓŻ   wypełniony   WNIOSEK   
w Urzędzie Gminy.

Podstawowym celem Programu Ograniczenia 
Niskiej  Emisji  jest  systemowe  ograniczenie 
emisji  substancji  szkodliwych  do  atmosfery, 
poprzez  KOMPLEKSOWĄ  LIKWIDACJĘ 
istniejących,  nieefektywnych  źródeł  ciepła. 
Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie:
1. ekologicznych,  energooszczędnych  urządzeń 

grzewczych,
2. odnawialnych źródeł energii (układy solarne),
3. możliwość realizacji kompleksowych.

Uczestnicząc w programie zrealizujesz swoją 
modernizację z 50% dotacją Urzędu Miejskiego.

Dodatkowych  informacji  można  uzyskać 
w  Punkcie  Obsługi  Klienta  (Miejski  Ośrodek 
Sportu i Rekreacji ul. Srebrna 6 Miasteczko Śląskie 
pokój 118) punkt czynny jest we wtorki od 11.00-
16.00  i  środy  od  7.30-10.30)  lub  pod  numerem 
telefonu  032 285  70  13.  Szczegóły  Programu 
zawarte są w Regulaminie dostępnym w Urzędzie 
Miejskim,  w  Punkcie  Obsługi  Klienta  oraz  na 
stronie internetowej www.pone.agrotur.org.pl

UWAGA hodowcy drobiu
W  związku  z  wystąpieniem  przypadków  ptasiej 

grypy  na  terenie  kraju  przedstawiamy  streszczenie 
Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
z  dn.  1  grudnia  2007  r.  w  sprawie  zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. 

W  związku  z  wystąpieniem  grypy  ptaków  na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:

1. zakaz:

a. organizowania  targów,  wystaw,  pokazów 
i konkursów z udziałem żywych ptaków

b. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, 
oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania 
oraz  każdego  innego  sposobu  zbycia  żywych 
ptaków na targowiskach

c. utrzymywania  kur,  kaczek,  gęsi,  indyków, 
przepiórek,  perlic,  strusi  oraz  innych 
bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw 
na otwartej przestrzeni

d. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników 
do których mają dostęp dzikie ptaki.

2. nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

Rozporządzenie  weszło  w  życie  z  dniem 
podpisania czyli 01.12.2007 r. 

dokończenie ze str. 2 – MOK-owskie Wieści
MOK galeria 
1. Wystawa  IV  Ogólnopolskiego  Pleneru 

Malarskiego pn. „Uroki Miasteczka Śląskiego 
i Ziemi Tarnogórskiej”,

2. Prace  Ogólnopolskiego  Konkursu 
Plastycznego  pn.  „Ilustracje  do  dowolnie 
wybranego dzieła Stanisława Wyspiańskiego”

3. Wystawa  prac  pokonkursowych:  VI  Edycji 
Konkursu  na  najciekawszą  Postać  Świętego 
Mikołaja  oraz  VIII  Edycję  Konkursu 
Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub kartkę 
bożonarodzeniową.

Przypominamy o zajęciach dla dzieci i młodzieży:

- warsztaty ceramiczne – piątki od godz. 1600

- nauka gry na werblu – poniedziałki od godz. 
1600

- kurs tańca rock and roll'a – czwartki od godz. 
1700

- nauka gry na keyboardzie – czwartki od godz. 
1400 (zajęcia odpłatne)

- nauka gry na skrzypcach – czwartki godz. 1700 

(zajęcia odpłatne)
- bezpłatna  nauka  języka  niemieckiego  – 

czwartki godz. 1700 
- nauka  break  dance  –  poniedziałki  godz.  1600 

(grupa  młodociana)  oraz  piątki  godz.  1600 

(grupa młodzieżowa).

Jeśli  masz  ukończone  13  lat  i  chcesz  zostać 
wolontariuszem  XVI  Finału  Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, to zgłoś swoją kandydaturę 
w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Miasteczku 
Śląskim,  ul.  Srebrna  24,  gdzie  powstał  Sztab 
WOŚP. 

Liczba wolontariuszy ograniczona –  15 osób. 

Nie  zapomnij  zabrać  ze  sobą  zdjęcia 
legitymacyjnego,  potrzebnego  do  wyrobienia 
Identyfikatora Wolontariusza. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 grudnia br.

CLIVE HARRIS
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Osoby  chore,  cierpiące  z  powodu  chorób 
nowotworowych i innych najcięższych schorzeń, 
pragnące  skorzystać  z  posługi  uzdrowiciela, 
proszone są o przybycie na leczenie  bez biletów 
w niedzielę  6 stycznia 2008 r. o godz. 1745 do 
Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Srebrna 24.
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KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA RODZINNE?

Od  1  maja  2004  r.  obowiązuje  nowy  system 
świadczeń  rodzinnych,  który  został  usystematyzowany 
i  ujęty  w jednym akcie  prawnym. MOPS przedstawia 
zasady ustalania prawa do powyższych świadczeń i tryb 
ich przyznawania określony przepisami ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r.  o  świadczeniach rodzinnych (Dz.  U. 
2003, Nr 228, poz. 2255. z późń. zm).

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim 
oraz cudzoziemcom. 
Świadczeniami rodzinnymi są:
· zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
· świadczenia  opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny 

i świadczenie pielęgnacyjne,
· jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się 

dziecka.

ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
· rodzicom bądź matce lub ojcu;
· opiekunowi prawnemu dziecka; 
· opiekunowi faktycznemu dziecka;
· osobie uczącej się.

Zasiłek  przysługuje  na  dziecko  do  ukończenia  przez 
dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie 
dłużej  niż  do  ukończenia  21  roku  życia,  bądź  do 
ukończenia  przez  dziecko  24  roku  życia,  jeżeli 
kontynuuje  naukę  w  szkole  lub  w  szkole  wyższej 
i  legitymuje  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek  rodzinny  przysługuje  wówczas,  jeżeli  dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
504,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

· 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;
· 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia 

do ukończenia 18 roku życia;
· 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia 

do ukończenia 24 roku życia.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Ustawa  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach 
rodzinnych wyróżnia dodatki z tytułu:

· Urodzenia  dziecka –  wypłacane  jednorazowo 
w wysokości 1000 zł;

· Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego –  wypłacane  miesięcznie 
w wysokości 400,00 zł;

· Samotnego  wychowywania  dziecka –  wypłacane 
w  wysokości  170,00  zł  na  dziecko  lub  250,00  zł 
w  przypadku  dziecka  legitymującego  się 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

· Wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej – 
wypłacane  miesięcznie  w  wysokości  80,00  zł  na 
trzecie  i  następne  dziecko  uprawnione  do  zasiłku 
rodzinnego;

· Kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka 
niepełnosprawnego –  wypłacane  miesięcznie 
w  wysokości  60,00  zł  na  dziecko  w  wieku  do 
ukończenia 5 roku życia oraz w wysokości 80,00 zł 
na  dziecko  w  wieku  powyżej  5  roku  życia  do 
ukończenia 24 roku życia;

· Rozpoczęcia  roku  szkolnego –  wypłacane 
jednorazowo raz w roku w wysokości 100,00 zł;

· Podjęcia  przez  dziecko  nauki  poza  miejscem 
zamieszkania –  wypłacane  w  wysokości  50,00  zł 
miesięcznie  w  związku  z  dojazdem  dziecka 
z  miejsca zamieszkania  do miejscowości,  w której 
znajduje  się  siedziba  szkoły,  bądź  w  wysokości 
90,00  zł  w  związku  z  zamieszkaniem 
w  miejscowości,  w  której  znajduje  się  szkoła 
w  przypadku  dziecka  legitymującego  się 
orzeczeniem om stopniu niepełnosprawności.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek  pielęgnacyjny przyznaje  się  w  celu 
częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających 
z  konieczności  zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej 
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością 
do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
· Niepełnosprawnemu dziecku;
· Osobie, która ukończyła 75 rok życia;
· Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu  niepełnosprawności,  bądź  orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność  powstała  przed  ukończeniem 
21 roku życia.

Zasiłek  taki  wypłacany  jest  w  wysokości  153,00  zł 
miesięcznie.

Świadczenie  pielęgnacyjne przysługuje  z  tytułu 
rezygnacji  z  zatrudnienia  w  związku  z  koniecznością 
opieki nad dzieckiem. Przysługuje ono matce lub ojcu 
dziecka albo opiekunowi dziecka, jeżeli nie podejmuje 
lub rezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki 
nad  dzieckiem  legitymującym  się  orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej 
egzystencji  oraz  stałego  współudziału  na  co  dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i  edukacji,  albo  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu 
niepełnosprawności.  Świadczenie  to  wypłacane  jest 
w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

cd. na str. 9
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dokończenie ze str.4

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU 
URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się  dziecka 
żywego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
prawnemu  lub  faktycznemu  dziecka  –  niezależnie  od 
wysokości  dochodu.  Jest  ona  wypłacana  jednorazowo 
w wysokości 1000,00 zł.

Wniosek  o  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych 
(łącznie  z  kserokopią  dowodu  osobistego, 
zaświadczeniem  z  Urzędu  skarbowego  o  wysokości 
osiągniętego  dochodu  oraz  odpisem  aktu  urodzenia 
dziecka)  można  składać  w  siedzibie  MOPS 
w  Miasteczku  Śląskim  przy  ulicy  Staromiejskiej  8 
w poniedziałki w godz. 9-17 oraz od wtorku do piątku 
w godz. 7-15.

Miasteczkowskie 
Wspólnoty Mieszkaniowe

W  związku  z  prowadzoną  polityką  sprzedaży 
mieszkań,  na  terenie  tut.  Gminy  powstały  wspólnoty 
mieszkaniowe działające w oparciu o ustawę z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80 z 2000 
r. poz. 903 z późn. zm.).

Wspólnotę  mieszkaniową  tworzy  ogół  właścicieli, 
których  lokale  wchodzą  w  skład  określonej 
nieruchomości,  a  więc  wspólnotę  tworzą  zarówno 
właściciele  wykupionych  lokali  mieszkalnych  jak 

i  Gmina,  która  jest  właścicielem  lokali  komunalnych 
znajdujących  się  w  danym  budynku.  Wspólnota 
mieszkaniowa  jako  odrębny  podmiot  funkcjonuje  na 
zasadach  przewidzianych  w  cytowanej  wyżej  ustawie 
o własności lokali.
Ustawa ta przewiduje odrębność tego podmiotu również 
pod względem finansowym, bowiem każdy z właścicieli 
(także  i  Gmina)  jest  zobowiązany  do  uczestniczenia 
w  kosztach  zarządu  związanych  z  utrzymaniem 
nieruchomości wspólnej.
Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się 
w szczególności:

1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, 

gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości 
wspólnej,  oraz  opłaty  za  antenę  zbiorczą  i 
windę,

3. ubezpieczenia,  podatki  i  inne  opłaty 
publicznoprawne,  chyba  że  są  pokrywane 
bezpośrednio  przez  właścicieli  poszczególnych 
lokali,

4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

W  ramach  wyodrębnionego,  dla  każdej  wspólnoty 
z  osobna,  funduszu  remontowego  przeprowadzane  są 
remonty z zakresu potrzeb danego budynku.
W  2007  r.  w  poszczególnych  wspólnotach 
mieszkaniowych  zostały  wykonane  następujące  prace 
remontowe:

Wspólnota Mieszkaniowa 
Metalowa 1

malowanie wejść do klatek
konserwacja dachu z drobnymi naprawami

Wspólnota Mieszkaniowa 
Metalowa 2

wymiana okien na klatkach schodowych

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 8

ocieplenie ścian szczytowych z likwidacją płyt 
acekol

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 10

malowanie wejść do klatek
wymiana okien na klatkach schodowych
docieplenie ścian szczytowych

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 14

docieplenie ścian szczytowych
malowanie wejść do klatek

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 16

docieplenie ścian szczytowych
malowanie wejść do klatek

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 18

docieplenie ścian szczytowych
malowanie wejść do klatek

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 20

docieplenie ścian szczytowych
malowanie wejść do klatek

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 21

konserwacja dachu i drobne naprawy

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 22

malowanie wejść do klatek

Wspólnota Mieszkaniowa 
Srebrna 23

konserwacja dachu i naprawa kominów
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POSTANOWIENIE Nr 196/2007

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasteczko 
Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz.  U z 2001 roku, 
nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  (tekst 
jednolity Dz. U z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

postanawiam:
§ 1 Ustalić wysokość czynszu za dzierżawione nieruchomości 
stanowiące własność Gminy Miasteczko Śląskie:

1. Czynsz dzierżawny za nieruchomości używane na cele 
rolne wynosi  w  zależności  od  klas  ziemi  za  1  m2 

płatny w skali rocznej:

Rola Użytek zielony

Klasa
Wysokość
czynszu

w zł
Klasa

Wysokość
czynszu w 

zł
II 0,040 II 0,040

IIIa 0,040 III 0,040
IIIb 0,040 IV 0,020
IVa 0,020 V 0,020
IVb 0,020 VI 0,020
V 0,020
VI 0,020

2. Czynsz dzierżawny za nieruchomości używane na cele 
warzywno - ogrodnicze stanowi sumę czynszów za:

1. grunt  pod  warzywami,  drzewami  i  krzewami 
owocowymi - czynsz jak w punkcie 1 (rola);

2. szklarnie -  w wysokości  0,50 zł rocznie za 1 m2 

powierzchni  pod  szkłem,  tunele  -  w  wysokości 
0,30 zł rocznie za 1 m2 powierzchni pod folią;

3. drzewa  owocowe  po  5  latach  po  posadzeniu  - 
w wysokości 0,50 zł rocznie za jedno drzewo;

4. krzewy  owocowe  po  3  latach  po  posadzeniu  - 
w wysokości 0,35 zł rocznie za jeden krzew.

3. Czynsz dzierżawny za stawy hodowlane w wysokości 
80 zł netto za 1 ha lustra wody rocznie.

4. Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty używane 
na  cele  usługowo -  handlowe (pawilony  handlowe, 
kioski,  inne  obiekty  trwałe  i  nietrwałe  związane 
z  gruntem)  -  wynosi  1,50  zł  netto  za  1  m2,  płatne 
w skali miesięcznej.

5. Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty używane 
na  cele  usług  rekreacyjno  -wypoczynkowych - 
wynosi  0,50  zł  netto  za  1m2,  płatne  w  skali 
miesięcznej.

6. Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty używane 
pod lokalizację  cyrków i wesołych miasteczek oraz 
innych imprez rozrywkowych wynosi 180 zł netto za 
jeden dzień.

7. Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty używane 
na  cele  związane  z  działalnością  produkcyjną 
i  drobną  wytwórczością -  wynosi  0,70  zł  netto  za 
1 m2, płatne w skali miesięcznej.

8. Wysokość  stawki  czynszu  dzierżawnego  za  grunty 
używane na cele rekreacyjne  - wynosi 0,40 zł netto 
rocznie za 1 m2.

9. Wysokość  czynszu  dzierżawnego  za  składnik 
budowlany stanowiący  część  składową 
nieruchomości wynosić będzie 1 % wartości obiektu 
w skali miesięcznej.

W  przypadku  konieczności  wykonania  remont 
umożliwiającego dzierżawienie obiektu budowlanego 
Burmistrz Miasta może zwolnić dzierżawcę z płacenia 
czynszu  na  czas  remontu,  nie  dłużej  jednak  jak  do 
6-ciu miesięcy.

10. Wysokość  stawki  czynszu  dzierżawnego  za  grunty 
używane  na  cele  związane  z działalnością 
hodowlaną (hodowla zwierząt, kur itp.) - wynosi 0,50 
netto zł rocznie za 1 m2. 

11. Wysokość  stawki  czynszu  dzierżawnego  za  grunty 
używane na cele inwestycyjne:

a) stacje  redukcyjno  –  pomiarowe  i  stacje  trafo  - 
wynosi 0,80 zł netto miesięcznie za 1 m2;

b) urządzenia  techniczne  typu  kabiny  telefoniczne, 
szafki i inne – wynosi 50 zł netto miesięcznie za 
sztukę.

12. Wysokość  stawki  czynszu  dzierżawnego  za  grunty 
używane  na  działalność  rzemieślniczo  -  usługową 
(warsztaty, usługi transportowe, parkingi itp.) - wynosi 
0,90 zł netto miesięcznie za 1 m2.

13. Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty używane 
pod  działalność  kulturalną,  oświatową, 
wychowawczą i sportową - wynosi 0,062 zł netto za 
1 m2, płatny w skali roku. 

14. Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty używane 
na cele  rolne – pod składowanie maszyn i sprzętu 
rolniczego - wynosi 0,50 zł netto miesięcznie za 1 m2.

15. Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty  używane 
na inne cele niż wyżej wymienione – wynosi 0,15 zł 
netto za 1 m2, płatny w skali roku.

§  2  Wykonanie  postanowienia  powierza  się  Kierownikowi 
Referatu  Budownictwa,  Gospodarki  Gruntami 
i Geodezji.

§ 3 Postanowienie wymaga podania do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  i umieszczenie 
na stronie internetowej Urzędu.

§ 4 Postanowienie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2007 
roku. 

z upoważnienia Burmistrza 
Zdzisław Franus

Zastępca Burmistrza
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Program Rozwoju Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego
Projekt „Budowa  infrastruktury  informatycznej 

niezbędnej  do  funkcjonowania  e-Urzędu  dla  gmin 
zrzeszonych w „Porozumieniu Gospodarczo-Turystycznym 
Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty” znajduje się 
na liście rezerwowej projektów Programu rozwoju Subregionu 
Centralnego  Województwa  Śląskiego.  Realizowany  jest  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego  na  lata  2007-2013,  a  poziom  dofinansowania   z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu 
wynosi 85%. 

Beneficjentem  projektu  jest  Związek  Gmin  p.n. 
„Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej 
Panwi  i  Górnej  Liswarty”.  Chęć  uczestnictwa  w  realizacji 
projektu  zgłosiły  następujące  Gminy:  Boronów,  Ciasna, 
Herby,  Kalety,  Kochanowice,  Koszęcin,  Krupski  Młyn, 
Miasteczko Śląskie, Pawonków, Tworóg, Woźniki.

Celem  projektu  jest  ułatwienie  gminom  uczestniczącym 
w projekcie wdrożenia tzw. eGovermentu kładąc szczególny 
nacisk na podpis elektroniczny, którego wymaga od urzędów 
dyrektywa  UE  1999/93/WE  z  dnia  13  grudnia  1999  r. 
Jednocześnie  koniecznym  jest  stworzenie  intuicyjnego 
i  prostego  w  obsłudze  systemu  komunikacji  elektronicznej 
z urzędem. Powyższe działania będą miały na celu skrócenie 
czasu  obsługi  petentów,  ułatwienie  dostępu  do  informacji, 
obniżenie  kosztów  prowadzenia  urzędu,  zmniejszenie 
biurokracji oraz usprawnienie komunikacji międzyurzędowej.

W myśl  ustawy  z  dnia  18  września  2001  r.  o  podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. 
zm.), która nakłada na urzędy obowiązek posiadania narzędzi 
umożliwiających  przyjęcie  wniosków  podpisanych 
elektronicznie,  planuje  się  w  ramach  projektu  instalację 
elektronicznych  skrzynek  podawczych  zgodnych  z  ustawą 
oraz  stworzenie  infrastruktury  informatycznej,  na  którą 
składać się będą:
1. portal główny konsolidujący informacje oraz ułatwiający 

dostęp  do  portali  wszystkich  11  gmin  będących 
beneficjentami projektu,

2. stworzenie  11  portali  urzędów  gmin  zawierających 
informacje  dla  ich  mieszkańców  oraz  osób 
współpracujących z gminą,

3. digitalizacja  wszelkich  wniosków  dostępnych  obecnie 
w  urzędach  w  formie  papierowej,  integracja  ich 
z  podpisem  elektronicznym  oraz  instalacja 
zdigitalizowanych  wniosków  na  portalach  w  postaci 
e-formularzy  wraz  z  systemem  pomocy  przy  ich 
wypełnianiu,

4. zakup sprzętu komputerowego oraz instalacja i integracja 
Elektronicznej  Skrzynki  Podawczej  z  dostępnymi 
w portalach wnioskami,

5. stworzenie  cyfrowego  systemu  obiegu  dokumentów  na 
poziomie międzyurzędowym.

W ramach budowy zintegrowanego systemu wspomagania 
zarządzania  w  administracji  na  poziomie  ponadlokalnym 
planuje się:
1. utworzenie  systemu  extranetowego  umożliwiającego 

komunikację międzyurzędową na różnym szczeblu,
2. wdrożenie telefonii VOIP w celu obniżenia kosztów oraz 

ułatwienia  i  spersonalizowania  komunikacji  pomiędzy 
urzędami,

3. wprowadzenie usługi e-faxu wraz z funkcją fax2mail,
4. instalacje skrzynek pocztowych dla każdego pracownika 

urzędu,
5. utworzenie platformy e-learningowej dla urzędników.

Zgodnie z  Załącznikiem nr  2  do Podręcznika wdrażania 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Śląskiego  na  lata  2007-2013  zakłada  się,  że  produktami 
realizacji projektu będzie:

· portal ogólny zrzeszający portale poszczególnych gmin,
· 11  portali  o  funkcjonalności  umożliwiającej  kontakt 

on-line obywatela z urzędem dla każdej gminy,
· 12 platform serwerowych,
· 12  zainstalowanych  serwerów  baz  danych  /aplikacji/ 

plików,
· 12  wdrożonych  systemów  archiwizacji  i  backupu 

danych,
· po 5 wdrożonych systemów informatycznych dla każdej 

z gmin (w sumie 55 systemów w całym projekcie),
· 12 zakupionych serwerów,
· 12  wdrożonych  platform  serwerowych  dla 

funkcjonowania aplikacji,
· 11 czytników podpisu elektronicznego,
· 22  zakupionych  zestawów  komputerowych 

z dostępem do internetu,
· 22 wdrożonych systemów antywirusowych,
· 11 wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji.

Natomiast  bezpośrednim rezultatem realizacji  tego  projektu 
będzie:

· skrócenie czasu obsługi interesantów o 30-60%,
· 11  usług  typu  „informacja”  dostępnych  w  wyniku 

realizacji projektu,
· 11  usług  typu  „interakcja”  dostępnych  w  wyniku 

realizacji projektu,
· 11 usług typu „interakcja dwukierunkowa” dostępnych 

w  wyniku  realizacji  projektu  (suma  wniosków  ze 
wszystkich urzędów),

· wzrost  ilości  usług  typu  „informacja”  dostępnych 
w wyniku realizacji projektu - 80%,

· wzrost  ilości  usług  typu  „interakcja”  dostępnych 
w wyniku realizacji projektu - 97%,

· wzrost  ilości  usług  typu  „interakcja  dwukierunkowa” 
dostępnych w wyniku realizacji projektu - 100%,

· liczba  użytkowników,  którzy  objęci  są  systemem 
identyfikacji – 130.000,

· liczba archiwizowanych danych 11 x 1000GB,
· liczba nowych miejsc pracy 11 x 2,
· liczba  użytkowników  objętych  systemem 

antywirusowym 2 x 11,
· liczba  wdrożonych  podpisów  elektronicznych: 

11 podpisów kwalifikowanych + 11 x 50% pracowników 
urzędu podpisów niekwalifikowanych.

Z  uwagi  na  obecność  projektu  na  liście  rezerwowej 
projektów  Programu  rozwoju  Subregionu  Centralnego 
Województwa  Śląskiego  (obszar  dawnego  województwa 
katowickiego)  ostateczne  rozstrzygnięcie  dotyczące 
możliwości jego realizacji zapadnie na początku marca 2008 
r., o czym poinformujemy czytelników w kolejnych numerach 
„Wieści z Ratusza”. 
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Inicjatywy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Miasteczku Śląskim

1. Od  kilku  lat  MBP  w  Miasteczku  Śl.  korzysta 
z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  - 
Promocja  czytelnictwa.  Priorytet  1:  Rozwój 
księgozbiorów  bibliotek.  Zadanie:  Zakup  nowości 
wydawniczych.  W  tym  roku  w  ramach  tego 
programu biblioteka otrzymała biblioteka otrzymała 
kwotę  7680,00 zł i zakupiła  575 woluminów, w tym 
literaturę piękną, popularnonaukową  i literaturę dla 
dzieci.  Książki  zostały  rozdzielone  pomiędzy 
Wypożyczalnię  dla  Dorosłych,  Oddziałem 
Dziecięcym i Filią nr 1 Żyglin.

2. Dnia  22  listopada  odbyło  się  spotkanie  autorskie 
z  p.  Janem  Pawłem  Krasnodębskim  -  autorem 
25  pozycji  książkowych  w  tym  11  powieści, 
9 tomów wierszy, 3 zbiorów opowiadań i 2 tomów  
dzienników.
Najpopularniejszymi  powieściami  są  "Odwyk" 
(o  dramacie  człowieka  zrywającego  z  nałogiem 
alkoholowym i lekowym) oraz  "Stokrotka" (o roku 

życia piętnastoletniej  narkomanki).  W  spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie 3 klas gimnazjum.

3. 2  grudnia  2007  r.  Burmistrz  Miasta  Kalety  oraz 
MBP w  Kaletach  zorganizowali  spotkanie 
promujące  album  pt.:  "Kalety  na  starych 
widokówkach  i  fotografiach";  w  spotkaniu 

uczestniczyła  Dyrektor  MBP  w Miasteczku  Śl.
W/w album jest już w księgozbiorze Wypożyczalni 
dla Dorosłych naszej biblioteki.

Uchwały Rady Miejskiej 
podjęte na  XV Sesji 

w dniu 14 grudnia 2007 r.

•Uchwała  Nr  XV/109/07  Rady  Miejskiej 
w  Miasteczku  Śl.  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej na 2007 rok,

•Uchwała  Nr  XV/110/07 Rady  Miejskiej 
w  Miasteczku  Śl.  w  sprawie  dopłaty  dla  taryfowych 
odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

•Uchwała  Nr  XV/111/07  Rady  Miejskiej 
w  Miasteczku  Śl.  w  sprawie  uchylenia  Uchwały 
dotyczącej  ustalenia  wysokości  minimalnych  stawek 
czynszu za komunalne lokale użytkowe i garaże.

Ze  szczegółami  uchwał  zainteresowani  mogą 
zapoznać  się  na  stronie  Biuletynu  Informacji 
Publicznej  www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz 
w  Referacie  Organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego 
pok. Nr 30 – III piętro 

Ogłoszenie
Informujemy,  że  w  okresie 
Świąt  Bożego  Narodzenia 

i Nowego  Roku  komunikacja 
autobusowa  Międzygminnego  Związku 
Komunikacji  Pasażerskiej  w  Tarnowskich  Górach 
funkcjonować będzie następująco:
Zestawienie ogólne:

DZIEÑ OBOWIĄZUJĄCY ROZKŁAD JAZDY

24.12.2007r. na soboty z ograniczeniem kursowania w godzinach wieczornych

25.12.2007r. na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych; (bez obsługi 
TESCO w Tarn. Górach)

26.12.2007r. na niedziele i święta; (bez obsługi TESCO w Tarn. Górach)

27.12.2007r. i
28.12.2007r.

na dni robocze bez nauki szkolnej;
zmiana taboru na liniach nr 73 i 114 z „C” na „B”

29.12.2007r. na soboty

30.12.2007r. na niedziele i święta

31.12.2007r. na soboty z ograniczeniem kursowania w godzinach wieczornych;

1.01.2008r. na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych; (bez obsługi 
TESCO w Tarn. Górach)

Zainteresowani  szczegółowym  zestawieniem  odjazdów  autobusów  z  przystanków  początkowych  mogą  się 
zapoznać na internetowej stronie Miasteczka Śl. oraz w p. 28 tut. Urzędu.
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