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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Osiedlowa inwestycja
W lipcu br. zakończyła się budowa miejsc postojowych i cią-
gów pieszych przy ulicy Metalowej w Miasteczku Śląskim. Wy-
budowano tam 17 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych.
Nowe miejsca parkingowe umożliwią bezpieczne i wygodne 
korzystanie z nich oraz wpłyną pozytywnie na estetykę w tej 
części osiedla.  

Henryk Felka

Ulica Metalowa przed...

...i po przebudowie.

Ad vocem
Nawiązując do artykułu „Drzewa pod topór”, który ukazał się 
w  nr 28 tygodnika „Gwarek” z  10 lipca br. pragnę wyjaśnić 
mieszkańcom, że za wycięcie drzew bez wymaganego zezwo-
lenia gmina, zgodnie z zapisami decyzji starosty tarnogórskie-
go, musi wpłacić administracyjną karę pieniężną na konto bu-
dżetu miasta Miasteczko Śląskie z  przeznaczeniem 
na finansowanie zadań z  ochrony środowiska i  gospodarki 
wodnej, a  są nimi: budowa kanalizacji, utrzymanie zieleni, 
przeprowadzenie termomodernizacji obiektów, usuwanie 
azbestu itp. Tak więc, wbrew temu, co sądzą niektórzy miesz-
kańcy, majątek gminy nie został uszczuplony i żaden mieszka-
niec z tego tytułu nie poniósł strat. Pieniądze, które i tak w tej 
sferze wydatków by się znalazły, zostają powiększone o  do-
datkowe 326 tys. złotych, co pozwoli na realizację większego 
zakresu robót w sferze ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej. Trudno zatem mówić o  działaniu na szkodę gminy albo 
o nadużyciach. Owszem, samo działanie nie zasługuje na po-
chwałę, dlatego osoby bezpośrednio odpowiedzialne za ten 
stan rzeczy poniosły odpowiedzialność służbową. Nie mniej 
jednak „zysk” z tytułu tego zdarzenia dla gminy jest podwój-
ny: nie uszczuplono środków w  gminnej kasie, a  ponadto 
wzrosła wartość działki, którą gmina planuje sprzedać pod 
działalność zgodną z planem zagospodarowania przestrzen-
nego, a  pieniądze przeznaczyć na poprawę bytu mieszkań-
ców, w tym m.in. na przeprowadzenie koniecznego remontu 
budynku dawnej szkoły w Żyglinie przy ul. Śląskiej 44. Podkre-
ślenia wymaga fakt, że wycinka drzew w tym rejonie była pla-
nowana i gmina jest w posiadaniu decyzji o usunięciu drzew, 
jednakże pewna grupa drzew, którą usunięto, nie znalazła się 
w decyzji zezwalającej na wycinkę.
Wyjaśnienia wymaga również kwestia drzewostanu. Na opisa-
nej działce większość drzew to samosiejki lub też drzewa na-
sadzone bez jakiegokolwiek planu zadrzewień. W obowiązu-
jącym od 3 czerwca 2011 r. planie zagospodarowania terenu, 
który obejmuje również rzeczoną działkę, zapisano, że mini-
malny udział powierzchni biologicznie czynnej w tym rejonie 
wynosi 20%, tym samym wskazano, że 80% działki może zo-
stać zabudowane, a  to może się odbyć po wykarczowaniu 
drzew i krzewów porastających teren działki. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który 
podlega licznym uzgodnieniom i opiniom. Swoją opinię (po-
zytywną) co do zapisów w  nim zawartych wyraziło również 
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

» dokończenie na str. 2
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W przywołanym artykule mówi się o strefie ochronnej huty. 
Teren ten, co należy podkreślić, nie jest objęty strefą, a działka 
była od 2008 r. włączona do Międzygminnej Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej, a  tylko i  wyłącznie ze względu na stan jej 
zadrzewienia, nie była dotąd przedmiotem zainteresowania 
inwestorów.
Wreszcie podkreślenia wymaga także fakt, że sprawą zajmo-
wała się nawet policja, która stwierdziła, że „nie można mówić 
o zniszczeniach znacznych rozmiarów”.
Przykrym jest fakt, iż zwraca się uwagę na kwotę 326 tys. zł, 
która nie uszczupla środków gminy, a  jedynie zostanie prze-
znaczona na działania, które służą mieszkańcom gminy i które 
de facto musiałyby być przeznaczone na realizację tych za-
dań, bo wynika to z  założeń budżetowych na lata przyszłe, 
a nie zauważa się, że od początku obecnej kadencji obniżono 
deficyt budżetowy miasta o ponad 1,5 mln zł.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Ad vocem
» dokończenie ze str. 1

Sprawy mieszkaniowe
W  jednym  z  poprzednich numerów „Wieści z  Miasteczkow-
skiego Ratusza” informowaliśmy mieszkańców, że koniecz-
nym dla gminy jest pozyskanie nowych lokali socjalnych. To 
zadanie chcemy realizować już w przyszłym roku tak, aby po-
wstały nowe lokale socjalne, do których można będzie wypro-
wadzić mieszkańców osiedla, mających zaległości w opłatach 
czynszu.
Również nasz ustawodawca postanowił podjąć stosowne kro-
ki w celu wprowadzenia zmian w gospodarce mieszkaniowej 
w  gminach. Przygotowany został projekt zmiany usta-
wy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i  zmianie Kodeksu Cywilnego oraz o  zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 z późn. zm.), który zakła-
da wprowadzenie następujących rozwiązań:
1. Gmina będzie miała obowiązek zawierać umowy najmu 

lokali na czas oznaczony od roku do lat pięciu, przy czym 
z datą wskazaną w ustawie wygasną wszystkie umowy 
zawarte na czas nieokreślony. Przed podpisaniem 
kolejnych umów będą badane ponownie kryteria 
przyznania mieszkania komunalnego, w tym czy nie 
wzrosły dochody najemców i czy nadal najemca 
ma uprawnienia do mieszkania.

2. Wzrosną stawki czynszu, ponieważ zostanie wprowadzo-
na zasada, że bazowa stawka czynszu w publicznym 
zasobie mieszkaniowym powinna pokrywać co najmniej 
koszty utrzymania nieruchomości.

3. Wprowadzona zostanie możliwość rozwiązania umowy 
najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny 
do innego lokalu nie tylko w danej gminie, ale również 
w innej miejscowości.

4. Wprowadzony zostanie obowiązek składania przez 
ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy 
oświadczenia o stanie majątkowym pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.

5. Jednoznacznie określony zostanie rodzaj opłat, których 
zaległości staną się podstawą wypowiedzenia stosunku 
prawnego.

6. Po śmierci głównego lokatora umowa najmu automa-
tycznie wygaśnie, natomiast rodzina i inne osoby z nim 
zamieszkujące, będą mogły podpisać umowę najmu pod 
warunkiem spełnienia obowiązujących kryteriów 
przyznania lokalu.

Są to najistotniejsze założenia projektu zmian w ww. ustawie, 
które mają zacząć obowiązywać w przyszłym roku.
Coraz więcej gmin w Polsce rezygnuje również ze sprzedaży 
mieszkań komunalnych po cenach preferencyjnych. I  tak 
np. w Warszawie z zakupu mieszkania z dużą bonifikatą moż-
na skorzystać tylko do końca bieżącego roku. Podobne ogra-
niczenia wprowadziły miasta: Toruń, Gdańsk, Białystok, Po-
znań, Olsztyn, Kraków oraz gminy Mogielnica i  Sierpc. Tego 
typu działania są podyktowane tym, iż coraz więcej gmin wy-
płaca ogromne odszkodowania spółdzielniom czy wspólno-
tom mieszkaniowym za to, że nie wysiedlają z nich osób z pra-
womocną decyzją o  eksmisji. Jeżeli w  dalszym ciągu 
administracja rządowa będzie ograniczać ilość środków finan-
sowych w gminach, nastąpi konieczność rozważenia również 
takiej ewentualności w Miasteczku Śląskim.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Ślą-
skim (ul. Staromiejska 8, pokój nr 2) informuje o terminach 
pobierania i składania wniosków w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z  funduszu 
alimentacyjnego.
W sprawie uzyskania świadczeń rodzinnych:

 • okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczyna się 1 listopada 
2012 r. i trwa do 31 października 2013 r.;

 • wnioski można składać od  1 września do 30 listopada;
 • złożenie wniosku wraz z  wymaganymi dokumentami 

do dnia 30 września skutkuje wypłatą świadczeń ro-
dzinnych za listopad do dnia 30 listopada br.;

 • złożenie wniosku wraz z  wymaganymi dokumentami 
w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada  
skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za listopad do 
dnia 31 grudnia br.

W sprawie uzyskania świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego:

 • okres świadczeniowy 2012/2013 rozpoczyna się 1 paź-
dziernika 2012 r. i trwa do 30 września 2013 r.;

 • wnioski można składać od 1 sierpnia do 31 października;
 • złożenie wniosku wraz z  wymaganymi dokumentami 

do dnia 31 sierpnia skutkuje wypłatą świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego za październik do dnia 31 paź-
dziernika; 

 • złożenie wniosku wraz z  wymaganymi dokumentami 
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 
skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go za październik do dnia 30 listopada br.

Wnioski i druki oświadczeń wraz z broszurkami informują-
cymi o dokumentach, jakie należy złożyć, można pobierać 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyj-
nego  MOPS w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00
środa:  nieczynne dla klientów
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnow-
skich Górach przygotowała informację o sytuacji pożarowej 
na terenie Miasteczka Śląskiego w I półroczu 2012 r. I tak:
Łącznie  odnotowano  42  interwencje,  w tym  19  pożarów. 
Straty  spowodowane  pożarami  wyniosły  szacunkowo 
ok. 10  tys.  zł,  a wartość  uratowanego  mienia  oszacowano 
na ok. 150 tys. zł.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również 
do 21 innych interwencji, które dotyczyły:

 • wady środków transportu – 3 przypadki,
 • niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu – 2 przypadki,
 • gwałtownych opadów atmosferycznych – 1 przypadek,
 • gwałtownych przyborów wód, zatorów lodowych – 2 

przypadki,
 • nietypowych zachowań zwierząt, owadów stwarzających 

zagrożenie – 5 przypadków,
 • inne – 8 przypadków.

Odnotowano dwa alarmy fałszywe – zakwalifikowane jako 
„w dobrej wierze”.
Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:

 • podpalenia – 13,
 • zaprószenie ognia – 3,
 • inne lub nieustalone – 3.

W wyżej wymienionych zdarzeniach jedna osoba poniosła 
śmierć, a trzy osoby zostały ranne.
Udział w interwencjach jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu miasta był następujący:
1.  Ochotnicza Straż Pożarna Żyglinek – łącznie 33 inter-

wencji/wyjazdów, w tym:
• do pożaru – 19,
• do innego miejscowego zagrożenia – 14.

2.  Ochotnicza Straż Pożarna Brynica – bez wyjazdu.
Analizując sytuację pożarową na terenie miasta wyróżniono:
1. Pod względem wielkości:

 • 18 pożarów małych,
 • 1 pożar średni.

2. Ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
 • 2 pożary budynków mieszkalnych,
 • 3 pożary lasu,
 • 12 pożarów traw,
 • 1 pożar pojazdu,
 • 2 inne pożary.  

Bogdan Tomaszowski

Dodatki mieszkaniowe
Jest to forma pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie 
pokryć kosztów związanych z  utrzymaniem zajmowanego 
mieszkania. Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do za-
dań własnych gminy. W Miasteczku Śląskim zadania z tego za-
kresu wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach miesz-
kaniowych (Dz.U. Nr 71, poz 734, z późn. zm.), osobami upraw-
nionymi do otrzymania dodatku mieszkaniowego są:
1. najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
2. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których 

przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących 

się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele 
samodzielnych lokali mieszkalnych,

4. inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego 
zajmowaniem,

5. osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo 
socjalny.

Podstawowymi kryteriami, które brane są pod uwagę przy roz-
patrywaniu wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 
są: średni dochód na miesiąc na osobę w gospodarstwie domo-
wym i powierzchnia zajmowanego lokalu, przypadająca 
na osoby w nim zamieszkujące.
W  2011 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mia-
steczku Śląskim wpłynęły 252 wnioski o  przyznanie dodatku 
mieszkaniowego, z tego 242 rozpatrzono pozytywnie, a 9 nega-
tywnie. Jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia w  związku 
z brakiem wymaganych dokumentów.
Ponadto wydano 29 decyzji wstrzymujących wypłatę przyzna-
nych dodatków mieszkaniowych w  związku z  nieuiszczaniem 
na bieżąco opłat czynszowych.
Ogółem w 2011 r. wypłacono 1355 dodatków mieszkaniowych 
na łączną kwotę 214. 001,64 złotych, z tego:
1. najemcom lokali komunalnych – 1166 dodatków 

(tj. 86,05% ogółu wypłaconych dodatków) na kwotę 
183.986,17 złotych (w tym także właścicielom lokali 
mieszkalnych, których administratorem jest MTBS);

2. mieszkańcom lokali spółdzielczych – 120 dodatków 
(tj. 8,86% ogółu wypłaconych dodatków) na kwotę 
19.795,96 złotych;

3. właścicielom i najemcom lokali prywatnych – 55 dodat-
ków (tj. 4,06% ogółu wypłaconych dodatków) na kwotę 
7.739,33 złotych;

4. innym najemcom lokali (PKP Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żygli-
nie) – 14 dodatków (tj. 1,03% ogółu wypłaconych dodat-
ków) na kwotę 2.480,18 złotych.  

opr.: red.

Radca prawny dla
mieszkańców miasta

W każdy poniedziałek w Urzędzie Miejskim przy ul. Ry-
nek 8, w godzinach od 14.30 do 16.30 radca prawny świad-
czy usługi bezpłatnego doradztwa prawnego dla miesz-
kańców Miasteczka Śląskiego. Zapraszamy!

Szanowni mieszkańcy
Informuję, że tablice informacyjne usytuowane na terenie 
miasta, które są zamykane na klucz, służą do wywieszania 
informacji, obwieszczeń i innych dokumentów Urzędu Miej-
skiego.
Proszę zatem nie niszczyć mienia, które zostało zakupione 
również za Państwa pieniądze i  nie naklejać na szybach 
tych tablic żadnych ogłoszeń i reklam.
Proszę również nie niszczyć nowo wyremontowanej elewa-
cji wewnętrznej w budynku Ratusza – przy bankomacie – 
i nie naklejać na niej żadnych ogłoszeń i reklam.

Sekretarz
Agnieszka Nowak

Bilans wydarzeń
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WAKACYJNA 
BITWA 
MIAST

Dziennik Zachodni wraz z portalem naszemiasto.pl zor-
ganizowały SMS-ową zabawę Wakacyjna Bitwa Miast. 
Celem zabawy jest promocja miast w  niej uczestniczą-
cych. Z powiatu tarnogórskiego w zabawie wzięły udział 
Kalety, Radzionków, Tarnowskie Góry i  Miasteczko Ślą-
skie. W  pierwszej turze Miasteczko pokonało Siewierz, 
w  drugiej natomiast przegrało z  Kłobuckiem niewielką 
ilością głosów.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta 
oraz innym osobom, które oddały głosy na nasze miasto 
w Wakacyjnej Bitwie Miast.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Podsumowanie 
w SP nr 2
Koniec  roku  szkolnego to okazja do podsumowań i reflek-
sji.  Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim w roku 
szkolnym 2011/12 uczęszczało 113 uczniów. Wszyscy zostali 
sklasyfikowani. Promowanych zostało 111 uczniów (tj. 98,2% 
ogółu). Z klas IV-VI świadectwa z wyróżnieniem otrzymało dzie-
więcioro uczniów. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 
pożegnano 19 tegorocznych absolwentów.
W tym roku szkolnym uczniowie nie tylko gromadzili wiedzę 
i doskonalili swoje umiejętności, podejmowali także trud samo-
kształcenia, przygotowując się do konkursów przedmiotowych, 
artystycznych i zawodów sportowych. Wśród różnorodnych 
form rywalizacji, które pozwoliły uczniom na ujawnienie swo-
ich uzdolnień i talentów, należy wymienić m.in. konkursy wie-
dzy, konkursy ekologiczne oraz artystyczne.
Najważniejsze konkursy wiedzy, w których wzięli udział ucznio-
wie szkoły to:

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 
z Elementami Historii,

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 
z Elementami Przyrody,

 • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” (wyróżnie-
nie otrzymała Natalia Michlik z klasy V),

 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” (wyróżnienie dla 
ucznia klasy V Oliwera Fabiana),

 • Ogólnopolski Konkurs „Kangur Matematyczny”,
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Albus 2012”,
 • Rejonowy Konkurs Poetycki „Wiersz dla Mamy” (I, II i III 

miejsce przypadło uczniom z klasy II – Jakubowi Gwoź-
dziowi, Wiktorii Lidera i Angeli Zmieskol).

Konkursy ekologiczne z udziałem naszych uczniów to:
 • „Las – wiosenne przebudzenie”,
 • „Nadmorska Przyroda”,
 • „Najciekawsze budowle z piasku”.

Nagrody i wyróżnienia przypadły także naszym uczniom 
w konkursach artystycznych. I tak:

 • Zespół Wokalno-Taneczny „Groszki” zajął II miejsce 
w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej w Tarnowskich Górach. Zespół ten zaprezentował 
się także w 32 występach podczas uroczystości i imprez 
szkolnych oraz pozaszkolnych,

 • w Konkursie Plastycznym „Straż pożarna w oczach 
dziecka” uczennice klasy II Oliwia Pytel i Angela Zmieskol 
zdobyły III miejsce w etapie wojewódzkim,

 • w Konkursie Plastycznym „Młodzież zapobiega pożarom” 
na etapie rejonowym konkursu III miejsce zajęły uczennice 
z klas I i VI Wiktoria Mitręga i Agata Kotara,

 • w 6. Edycji Konkursu Plastycznego „Moja Rodzina – Moja 
Historia” etap rejonowy przyniósł wyróżnienia uczenni-
com klas II i V Annie Plaza i Iwonie Smyrak,

 • w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Święty Mikołaj” 
I miejsce przypadło Patrycji Muc, Iwonie Smyrak i Paulinie 
Gulbie, II miejsce – Dominice Nowak, Natalii Pieszkalskiej 
i Joannie Staśkiewicz; III miejsce – Mateuszowi Grabow-
skiemu, Natalii Dudek i Milenie Dziewior.

» dokończenie na str. 7

Wakacje 
na sportowo
Przez  całe  wakacje czynne są boiska Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 
12.00 animatorzy organizują zajęcia dla chętnych do gry w pił-
kę nożną. Zainteresowanych nie brakuje.  

red.
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Nowa nawierzchnia

W lipcu br. zakończono prace związane z remontem wejścia 
do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Har-
cerskiej w Żyglinie.
Stara zniszczona trylinka została wymieniona na nową kostkę 
brukową. Nowa nawierzchnia wraz z odnowioną podczas ter-
momodernizacji elewacją budynku szkoły nadaje całości 
schludny i estetyczny wygląd.  

Henryk Felka

Realizacja PONE

Trwa  realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W ra-
mach wykonania umowy zawartej z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, zakładającej w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
montaż układów solarnych służących do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej w 24 budynkach mieszkalnych na terenie 
miasta, od początku br. zrealizowano 18 inwestycji i wypłaco-
no dotacje w łącznej kwocie 154.992,30 złotych. Dalsze sześć 
inwestycji zrealizowane będzie zgodnie z harmonogramem 
do końca bieżącego roku.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców monta-
żem układów solarnych służących do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej, Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim prosi 
o ewentualne składanie wniosków o udział w programie 
w roku przyszłym.
Dalsze zainteresowanie mieszkańców uczestnictwem w tym 
programie będzie podstawą do ujęcia w projekcie budżetu 
miasta na 2013 r. środków na jego realizację.  

Henryk Felka

Wyniki badań
Wszystkie Panie, które 
w dniach 24, 27 i 28 sierp-
nia br. skorzystały z  bez-
płatnych badań mammo-
graficznych, wykonanych 

w Miasteczku Śląskim przez Centrum Onkologii w Gli-
wicach będą mogły odebrać w okresie od 19 wrze-
śnia do 5 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim 
przy ul. Rynek 8 wyniki ww. badań.

Wyniki badań będą wydawane do rąk własnych kobiet, 
które wykonały badanie. Centrum Onkologii dopusz-
cza wydanie wyniku osobie trzeciej, posiadającej 
imienne upoważnienie podpisane przez kobietę, któ-
rej wynik badania jest odbierany, sporządzone według 
ustalonego wzoru, dostępnego w Urzędzie. Osoba od-
bierająca wynik na podstawie upoważnienia zobowią-
zana jest do okazania dokumentu tożsamości z nume-
rem PESEL. Odbiór wyniku musi być potwierdzony 
przez osobę odbierającą czytelnym podpisem złożo-
nym na liście dostarczonej do Urzędu przez Centrum 
Onkologii wraz z kompletem wyników.

Po upływie ustalonego okresu nieodebrane wyniki zo-
staną przekazane ich wykonawcy.

red.

Informacja
dla usuwających azbest

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie infor-
muje, że w ramach realizacji przyjętego Uchwałą 
Rady Miejskiej w 2009 r. Programu Usuwania Azbestu 
i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mia-
steczko Śląskie na lata 2009-2032 planowane jest za-
pewnienie w roku 2013 możliwości finansowania 
przez Urząd działań zmierzających do usuwania 
na terenie miasta wyrobów zawierających azbest.

Dla określenia zakresu przewidywanych demontaży 
wyrobów zawierających azbest oraz wielkości po-
trzebnych na ten cel środków oraz określenia mon-
tażu finansowego z udziałem środków Gminy oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, osoby zaintere-
sowane udziałem w programie proszone są o kon-
takt z Referatem Gospodarki Miejskiej w celu okre-
ślenia potrzeb i zakresu planowanych prac.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji progra-
mu udziela inspektor Grzegorz Pietrucha 

(tel.: 32 393 80 29).
Henryk Felka
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Stypendia szkolne 2012/2013 – cd.
Od 3 do 15 września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Miasteczku Śląskim można składać wnioski 
na stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013 (dla słu-
chaczy kolegiów – do 15 października 2012 r.). Po wyznaczo-
nych terminach wnioski mogą zostać złożone w wyjątkowych, 
pisemnie uzasadnionych przypadkach.
Stypendium szkolne mogą otrzymać:
1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnie-

niach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowni-
ków służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym 
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolne-
go i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki;

3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24. roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko re-
alizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkol-
ne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole 
podstawowej (tzw. „0”).
Zgodnie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) mie-
sięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie upraw-
niająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może prze-
kroczyć 351,00 złotych (wg stanu prawnego na dzień 
5.07.2012 r.).
Wniosek o przyznanie stypendium może pobrać i złożyć 
rodzic albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor 
szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnospraw-
nych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastecz-
ku Śląskim przy ulicy Staromiejskiej 8, pokój nr 7 (poniedzia-
łek, środa, piątek w godz. od 7.30 do 12.00, wtorek, czwartek 
w godz. od 13.00 do 14.30).
Do wniosku należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:
(z poniższego wykazu należy wybrać tylko te pozycje docho-
dów, które bezpośrednio dotyczą wnioskodawcy i członków 
jego rodziny)
1) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pienięż-

nych z pomocy społecznej, należy przedłożyć zaświadcze-
nie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości 
dochodu netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku,

2) w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie 

zaświadczenia właściwych organów, umożliwiające 
określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mogą to być:

 – oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości 
dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny 
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 
(sierpień – dla uczniów, wrzesień – dla słuchaczy);

 – zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto 
(uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku) na podstawie umowy zlecenia, umowy 
o dzieło, umowy agencyjnej, zawierające informację 
o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy 
od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i na ubezpieczenia społeczne;

 – kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, 
renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzają-
cym złożenie wniosku bądź kopia odcinka renty lub 
emerytury albo wyciąg bankowy z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku dokumentujący wyso-
kość pobieranej renty/emerytury;

 – oryginał zaświadczenia z urzędu pracy o prawie lub 
braku prawa do zasiłku oraz zaświadczenie o wysoko-
ści (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkole-
niowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzają-
cym złożenie wniosku – w przypadku osoby 
bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej 
niezarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bez-
robotnego o nieuzyskiwaniu dochodów;

 – w przypadku uczących się pełnoletnich członków 
rodziny – oryginał zaświadczenia wystawiony przez 
szkołę, potwierdzający posiadanie statusu ucznia;

 – w przypadku studiujących członków rodziny – za-
świadczenie wystawione przez uczelnię potwierdza-
jące posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie 
o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku;

 – odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego 
rozwód, separację lub akt zgonu;

 – kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz 
osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedze-
nia zawierającego treść ugody sądowej;

 – oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowol-
nych alimentów na rzecz osób w rodzinie;

 – oryginał zaświadczenia komornika o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, 
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące 
wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny 
są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową 
do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny;

 – kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego 
z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka;

 – oświadczenie o wysokości przyznanego dodatku 
mieszkaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzają-
cym złożenie wniosku;

 – oświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku 
rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku i świadczenia 
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pielęgnacyjnego oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego;

 – W przypadku osób uczęszczających do zasadniczych 
szkół zawodowych zaświadczenie od pracodawcy 
o wynagrodzeniu (netto) z tytułu kształcenia zawodu, 
osiągniętym w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku;

 – w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – 
zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielko-
ści gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przelicze-
niowych lub nakaz płatniczy, aktualne w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku;

 – w przypadku oddania części lub całości znajdującego 
się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego 
w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosow-
nie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników albo oddania gospodarstwa rolnego 
w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określo-
nej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich, należy dołączyć kopię umowy dzierżawy 
wraz z oryginałem do wglądu;

 – w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej oryginał zaświadczenia naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzo-
nej działalności:
a) na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

 – zaświadczenie zawierające informacje 
o formie opodatkowania i wysokości 
dochodu uzyskanego z działalności gospo-
darczej w poprzednim roku kalendarzowym;

b) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
 – zaświadczenie zawierające informację 

o formie opodatkowania i osiągniętym 
dochodzie netto z miesiąca poprzedzające-
go złożenie wniosku;

c) w formie karty podatkowej:
 – decyzja o ustaleniu wysokości karty podat-

kowej;
 – oświadczenie o osiągniętym dochodzie 

netto w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku.

 • w przypadku zawieszenia wyżej wymienionych 
działalności – dokument potwierdzający ten fakt;

 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych 
dochodach netto niepodlegających opodatko-
waniu w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku;

 • kopia dokumentu określającego datę utraty 
dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu, w przypadku utraty dochodu z miesią-
ca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku 
należy złożyć zaświadczenie o dochodach 
z miesiąca, w którym wniosek został złożony;

 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie 
stanu faktycznego (oświadczenie o otrzymywa-
nych stypendiach i ich wysokości, oświadczenie 
o dodatkowym dochodzie uzyskanym z innych 
źródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu 
mieszkań i lokali, prace dorywcze, umowy 
dzierżawy, itp. lub ewentualnie oświadczenie 
o braku takich dochodów).  

Kierownik MOPS

Sukcesy sportowe naszych uczniów to:
 • I miejsce w kategorii klas IV-VI dziewcząt i III miejsce 

w kategorii klas I-III chłopców w Międzyszkolnych 
wyścigach rowerowych „Alternatywa”,

 • I miejsce drużyny chłopców w Międzyszkolnym Turnieju 
Tenisa Stołowego w Psarach,

 • III miejsce w Powiatowych Eliminacjach Turnieju o Mistrzo-
stwo Powiatu Tarnogórskiego w Piłce Nożnej Chłopców.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w minionym roku aktyw-
nie włączyli się w akcję charytatywną „GÓRA GROSZA”, wzięli 
udział w zbiórce surowców wtórnych (makulatura i plastikowe 
zakrętki), uczestniczyli w warsztatach edukacyjno-ekologicz-
nych „Las – ekosystem. Ochrona przyrody. Praca leśnika” oraz 
w żywej lekcji historii „Życie i obyczaje rycerskie”. Uczniowie 
mieli możliwość cotygodniowego wyjazdu do Parku Wodnego 
w Tarnowskich Górach, połączonego z nauką pływania, wzię-
cia udziału w organizowanych przez szkołę wycieczkach (m.in. 
do Leśniowa, Wisły, Wieliczki oraz Tyńca) a także wyjazdu 
na „zieloną szkołę” do Niechorza.
W trosce o prawidłowy rozwój dzieci, szkoła realizowała także 
wiele programów i projektów, tj. „Radosna szkoła”, „Owoce – 
warzywa w szkole”, „Postaw na Rodzinę”, „Szklanka mleka dla 
każdego ucznia”. Za aktywne uczestnictwo w programach pro-
ekologicznych szkoła otrzymała honorowy Certyfikat przyzna-
ny przez biuro prawne INTEL-MEG.
Od listopada 2011 r. szkoła bierze udział w międzynarodowym 
projekcie eTwinning pt. „The Name of Our Village – Local Histo-
ry and Culture”. Partnerami są szkoły podstawowe z Grecji, 
Hiszpanii oraz Turcji. W ramach programu uczniowie i nauczy-
ciele za pośrednictwem Internetu współdziałają, wymieniają 
się informacjami oraz materiałami do nauki. Pod koniec listopa-
da 2011 roku uczniowie z Polski i ze szkół partnerskich z pomo-
cą nauczycieli przygotowali kilkunastominutową prezentację 
multimedialną o swojej szkole. Kolejnym zadaniem było zorga-
nizowanie czatu na platformie Twinspace, dzięki któremu 
wszyscy uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w projekcie 
mogli nawiązać nowe znajomości. Nauczyciele wspólnie 
z uczniami przygotowali również prezentacje multimedialne, 
dotyczące tradycji bożonarodzeniowych, karnawału i Wielka-
nocy. Efektem finalnym tej współpracy było przedstawienie 
szkołom partnerskim historii regionu, z którego pochodzimy. 
Zarówno wyniki pracy, jak i poszczególne jej etapy, są dostęp-
ne pod adresem projektu http://new-twinspace.etwinning.net. 
Uczniowie komunikowali się ze sobą za pomocą e-maili i fo-
rum, dzięki czemu zdobyli nową wiedzę i umiejętności. Ponad-
to program eTwinning dał nauczycielom i uczniom możliwość 
poznania innych społeczeństw europejskich i ich kultur.
Kończą się wakacje, okres wypoczynku dla uczniów i nauczy-
cieli. Pora wracać do szkoły. W zbliżającym się nowym roku 
szkolnym życzymy kolejnych sukcesów.  

opr.: red.

Podsumowanie w SP nr 2
» dokończenie ze str. 4
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Projekt planu Żyglin Zachód
W dniach od 1 do 31 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Mia-
steczku Śląskim przy ul. Rynek 8 ponownie wyłożono do pu-
blicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko 
Śląskie, obejmującej Żyglin Zachód wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko. Dyskusję publiczną nad przyjętymi 
w  projekcie planu rozwiązaniami zaplanowano na 27 sierp-
nia br. o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy 
ul. Harcerskiej 5 w Miasteczku Śląskim (sala nr 4).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 29 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008 r., Nr 199, 
poz. 1227, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziały-
wania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza miasta Mia-
steczko Śląskie z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jed-

nostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21 września 2012 r.
Zgodnie z  art. 40 ww. ustawy o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
uwagi mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrze-
śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Projekt planu dostępny jest w Referacie Budownictwa Gospo-
darki Gruntami i Geodezji (pok. nr 27) w godzinach pracy urzę-
du oraz na stronie internetowej pod adresem:
http://www.geoplan.com.pl/plany_nieuchwalone/miastecz-
ko_sl_zyglin/  

opr.: red


