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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Miejski Ośrodek Kultury w  Miasteczku Śląskim 
składa podziękowania osobom i instytucjom, któ-
re były zaangażowane w organizację wydarzenia:

• Urząd Miejski Miasteczko Śląskie
• Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

• ZGH Bolesław S.A.
• OSP Żyglinek

• Niepubliczne Przedszkole 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego

• Przedszkole nr 1
• Zespół Szkolno-Przedszkolny

• Przedszkole nr 3
• Stowarzyszenie Góra Jerzego

• Polski Związek Emerytów i Rencistów
• Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Itaka”

• Orkiestra Reprezentacyjna 
Gminy Miasteczko Śląskie

• zespoły taneczne Crazy, 
Smerfy oraz Krasnoludki

• Zespół Wokalno-Taneczny „Groszki”
• Zespół Folklorystyczny „Brynica”

• Chór Męski „Piast”
• Chór Mieszany „Sienkiewicz”

• Zespół M.A.Z.E.M.
• Młodzieżowy Chór Rozrywkowy „Dafne”
• Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek

• HKS „Odra” Miasteczko Śląskie
• LKS Żyglin

• Pan Marek Kaleja
• Pani Bernadeta Kowalska

Dni Miasteczka
W dniach 4-5 lipca odbyły się Dni Miasteczka 

Śląskiego 2015, podczas których w Parku Rubina 
wystąpił kabaret OT.TO, Krzysztof Kiljański, 

Masztalscy oraz Kola & Jula.

Dni Miasteczka otworzył Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak

Występ przedszkolaków – Rubinowskie godanie Kabaret OT.TO
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Konkurs 
Tour de Pologne
W  związku z  przejazdem przez naszą gminę w  dniu 
4.08.2015 r. wyścigu kolarskiego TOUR DE POLOGNE in-
formujemy, że  organizator tego wyścigu – firma LANG 
TEAM Sp. z o.o. ul. Pachnąca 81, 02-792 Warszawa – ogło-
siła „Konkurs na  najciekawszą dekorację podczas 72. 
TOUR DE POLOGNE”. Partnerem konkursu jest POLSKA 
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA.
Ideą przedmiotowego konkursu jest zachęcenie lokal-
nych społeczności do  zorganizowanego kibicowania 
i udekorowania wsi, miast i gmin podczas 72. Tour de Po-
logne w dniach 2-8 sierpnia 2015 r. Organizator wyścigu 
kolarskiego pragnie, aby w pierwszym tygodniu sierpnia 
Polska była tak kolorowa i  ciekawa jak Francja podczas 
Tour de France czy Włochy podczas Giro d’Italia.
Teren naszej gminy obejmują dwie kategorie konkurso-
we, w których można przystąpić do konkursu:

 • kategoria MIASTA I  WSIE NA TRASIE – każda wieś, 
miasteczko lub miasto, przez które przebiega trasa 
72.  Tour de Pologne może wziąć udział w  konkursie 
na najlepszą dekorację,

 • kategoria WITRYNY SKLEPOWE – każdy właściciel 
sklepu/firmy/zakładu umiejscowionego na trasie wy-
ścigu może wziąć udział w konkursie na najlepszą de-
korację witryny.

Zadaniem podmiotu jest jak najbardziej oryginalne, cie-
kawe i atrakcyjne udekorowanie miejscowości na trasie 
wyścigu lub witryny sklepowej na trasie wyścigu. Deko-
racja powinna zawierać elementy narodowe – flagę, 
godło (także w formie nawiązań).
Zwycięzców w  każdej kategorii wybierze jury złożone 
z  przedstawicieli mediów, partnerów i  sponsorów Tour 
de Pologne.
Wśród nagród znajdą się pakiety świadczeń promocyj-
nych i kampanie medialne oraz specjalny pakiet świad-
czeń promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Konkretne nagrody zostaną podane do  wiadomości 
na 10 dni przed wyścigiem.
Organizatorzy konkursu wkrótce powinni przesłać 
do  tut. Urzędu regulamin konkursu, który również za-
mieścimy na  naszej stronie internetowej pod adresem: 
www.miasteczko-slaskie.pl  

UWAGA! NOWY WZÓR DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że od 22 lip-
ca 2015 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, który został 
przyjęty Uchwałą Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim z dnia 29 czerwca 2015 r.
Deklarację można pobrać w Urzędzie Miejskim w Miastecz-
ku Śląskim (biuro 20, II piętro), jest również dostępna 
na  stronie www.miasteczko-slaskie.pl w  zakładce System 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Tour de Pologne 
w naszym mieście!
4 sierpnia (wtorek) w godzinach od 15.30 do 16.00 (go-
dziny przybliżone) przez teren naszego miasta przejeż-
dżać będzie 72. Tour de Pologne w ramach III etapu Za-
wiercie-Katowice.
Tour de Pologne to  jeden z  największych wieloetapo-
wych wyścigów na świecie. Posiada najwyższą katego-
rię UCI World Tour (Międzynarodowej Federacji Kolar-
stwa) dlatego w jego obsadzie jadą największe zespoły 
i  gwiazdy światowego oraz  polskiego kolarstwa, jak 
chociażby Michał Kwiatkowski (aktualny mistrz świata), 
czy Rafał Majka (zwycięzca poprzedniej edycji wyścigu) 
oraz Reprezentacja Polski (łącznie 23 zespoły).
Przejazd wyścigu wiąże się z małymi utrudnieniami ru-
chu tranzytowego przez Miasteczko Śląskie oraz w po-
ruszaniu się po terenie miasta.
W imieniu organizatora (Lang TEAM) chcemy przepro-
sić mieszkańców i  podróżnych za  chwilowe utrudnie-
nia. Myślimy, że  waga sportowego widowiska i możli-
wość zobaczenia „na  żywo” największych tuzów 
kolarstwa na świecie zrekompensuje te utrudnienia.
Zachęcamy do  oglądania i  kibicowania zawodnikom 
i całemu peletonowi, jednocześnie prosimy o zachowa-
nie szczególnej ostrożności podczas przejazdu. Doty-
czy to głównie opieki nad małymi dziećmi i zwierzęta-
mi, a także sprzętem i  różnego rodzaju pojazdami. 
Prosimy o  bezwzględne stosowanie się do  poleceń 
służb porządkowych.
Życzymy miłych wrażeń.  

B. Tomaszowski
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Informacja
o sytuacji pożarowej na terenie
Miasteczka Śląskiego w I półroczu 2015 r.

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP 
Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach 
za I półrocze 2015 r. o sytuacji pożarowej 
na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

Łącznie odnotowano 45 interwencji, w tym 24 pożary. 
Straty spowodowane pożarami wynoszą szacunkowo 
około 74.500,00 złotych, a  uratowane mienie to  sza-
cunkowo około 103.589.000,00 złotych.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały rów-
nież do 20 innych interwencji, które dotyczyły:

 • wady środków transportu – 2 przypadki,
 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu – 3 przypadki,
 • huragany, silne wiatry, tornada – 4 przypadki,
 • nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarza-

jące zagrożenie – 4 przypadki,
 • wady urządzeń grzewczych innych niż elektryczne 

i nieprawidłowa ich eksploatacja – 1 przypadek,
 • inne lub nieustalone – 6 przypadków.

Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń 
miejscowych wyniosły szacunkowo 14.200,00 złotych, 
a uratowane mienie to ok. 10.000,00 złotych.
W ww. zdarzeniach 6 osób zostało rannych; nie odno-
towano ofiar śmiertelnych. Odnotowano 1 alarm fał-
szywy „w dobrej wierze”.
Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:

 • podpalenia – 2,
 • zaprószenie ognia – 17,
 • wady i zwarcia instalacji elektrycznej – 1,
 • nieprawidłowa eksploatacja instalacji grzewczej – 1,
 • inne lub nieustalone – 3.

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu miasta był następujący:
1. OSP Żyglinek – łącznie 43 interwencje/wyjazdy, w tym:

 – do pożaru – 24,
 – do innego miejscowego zagrożenia – 17,
 – ćwiczenia – 2;

2. OSP Brynica – jeden wyjazd do innego miejscowego 
zagrożenia.

Analizując sytuację pożarową można wyróżnić:
1. pod względem wielkości:

 – 23 pożary małe,
 – 1 pożar średni;

2. ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
 – 2 pożary budynków mieszkalnych (1 jednorodzin-

ny, 1 wielorodzinny),
 – 1 pożar budynku produkcyjnego,
 – 10 pożarów lasu,
 – 11 pożarów traw.

B. Tomaszowski

1 lipca 2015 r. została podpisana przez Gminę Miastecz-
ko Śląskie umowa z firmą Veolia Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 173, której 
przedmiotem jest dzierżawa sieci cieplnej i węzłów ciepl-
nych, stanowiących własność gminy. Tym samym zarów-
no dostawa ciepła, jak i jego dystrybucja będzie obsługi-
wana przez jeden podmiot. Umowa została zawarta 
na okres 10 lat.

W ramach prowadzonych przed zawarciem umowy roz-
mów wynegocjowano, że  stawki przesyłowe w  nowej 
taryfie dla ciepła w ciągu pierwszych czterech lat obo-
wiązywania umowy nie będą wyższe niż suma stawek 
przesyłowych stosowanych przez dzierżawcę i  dotych-
czasowy podmiot dostarczający ciepło.

Ponadto umowa zawiera plan ulepszeń, jakie firma Ve-
olia Tarnowskie Góry Spółka z o.o. zobowiązała się wyko-
nać w ramach zawartej umowy, tj.:

 • zabudowę układu zmieszania c.o. w 27 budynkach,
 • przebudowę sieci cieplnej w rejonie przepompowni,
 • legalizację liczników ciepła.

Konieczność zawarcia nowej umowy dzierżawy sieci 
cieplnej wynikała ze zbliżającego się terminu zakończe-
nia dzierżawy sieci z  dotychczasowym dystrybutorem 
ciepła tj. firmą Irex-Gaz Sp. z o.o. w Chorzowie.  

Referat Budynków

Wybory Rady Dzielnicy 
Żyglin-Żyglinek
10 lipca odbyły się wybory do Rady Dzielnicy Żyglin-Ży-
glinek. Członkami rady w głosowaniu tajnym zostali:
1. Bentkowski Marian
2. Bramowski Andrzej
3. Dragon Józef
4. Hudala Zbigniew
5. Sadowski Tomasz
6. Siwy Damian
7. Skowronek Jan
8. Wylężek Marek
9. Żółkiewicz Grzegorz

Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Żyglin-Żyglinek 
w tajnym głosowaniu wybrany został Burdzik Rafał.  

Zmiana operatora 
sieci cieplnej



4 lipiec 2015                                                                                           Nr 7 (59)                                                                                         Wieści

Rozstrzygnięcie konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepiej urządzony ogród przydomowy,
działkę, balkon – edycja 2015

W tegorocznym konkursie Burmistrza Miasta na najlepiej urządzony ogród przydomowy, działkę, 
balkon wpłynęło 10 zgłoszeń. Rywalizacja toczyła się na bardzo wyrównanym poziomie...

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria: ogród przydomowy
I miejsce Pan Czesław Mroczek, ul. Srebrna 22/IV/1

II miejsce Pan Daniel Marciniak, ul. Rolna 9

Kategoria: Balkon
I miejsce Pani Hildegarda Flajszer, ul. Budowlana 3

II miejsce Pan Zenon Pośpiech, ul. Skrajna 12

III miejsce Pan Mateusz Mazur, ul. Śląska 63

Kategoria: Działka
I miejsce Pan Marek Małczak, ROD „Czerwona Róża” dz. nr 25

II miejsce Państwo Monika i Mariusz Kolano, ROD „Odrodzenie” dz. nr 36

III miejsce Pan Paweł Pawlak ROD „Odrodzenie” dz. nr 53
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Informacje
 • Na  przełomie czerwca i  lipca odbyła się akcja „Lato 

w mieście”, w ramach której dzieci z gminy Miasteczko 
Śląskie mogły uczestniczyć w  bezpłatnych zajęciach 
organizowanych w Brynicy, Żyglinie i Miasteczku Ślą-
skim oraz wycieczkach do chorzowskiego ZOO, Parku 
Miniatur Zamków Jurajskich w Piasku i Muzeum Dru-
karstwa w Cieszynie. Wakacyjna oferta MOK-u spotka-
ła się z  bardzo dużym zainteresowaniem ze  strony 
mieszkańców. Serdecznie dziękujemy osobom, które 
prowadziły bardzo ciekawe zajęcia stacjonarne, opie-
kunom wycieczek oraz rodzicom.

 • 23 czerwca do  MOK-u  po  raz kolejny zawitała Polska 
Światłoczuła. Tym razem został wyświetlony film doku-
mentalny autorstwa Agnieszki Zwiefki pod tytułem 
„Królowa ciszy”. Film opowiada o małej romskiej dziew-
czynce, która mieszka wraz z  rodziną w  obozowisku 
na obrzeżach Wrocławia. Nie słyszy, nie nauczyła się też 
mówić, ale uwielbia tańczyć i oglądać bollywodzkie fil-
my. Ma problemy z porozumiewaniem się z rówieśnika-
mi, potrafi ich jednak zaangażować do wspólnych za-
baw. Widzowie obserwując główną bohaterkę mogli 
dowiedzieć się wiele o radości życia oraz o tym, co jest 
w nim naprawdę wartościowe.

 • W niedzielę 26 lipca odbył się pierwszy z cyklu koncer-
tów plenerowych zatytułowanych „Lato w  Rubinie”. 
Cotygodniowe spotkania otworzył występ zespołu 
„Donegal”, który zaprezentował publiczności muzykę 
irlandzką. Kolejne koncerty będą odbywać się w każ-
dą niedzielę o godzinie 17.00 na scenie w Parku Rubi-
na. Szczegóły dotyczące zaproszonych artystów znaj-
dują się na  plakatach oraz na  stronie internetowej 
MOK-u (mok.miasteczko-slaskie.pl).

 • Do  29 lipca w  biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 
w  Miasteczku Śląskim zbierane są  zapisy na  plener 
malarski, który odbędzie się w  Parku Rubina pod 
okiem wykwalifikowanej plastyczki. Podczas pleneru 
na  scenie odbywać się będą koncerty zaproszonych 
solistów i  zespołów oraz wystawa prac i  rękodzieła. 
Udział w  wydarzeniu jest bezpłatny, a  liczba miejsc 
ograniczona. Biuro MOK-u: ul. Srebrna 24, 32 288 88 70, 
art@mok.miasteczko-slaskie.pl.

 • Zespół taneczny „Crazy” dzięki ofiarności sponsorów 
wziął udział w 42. Międzynarodowym Harcerskim Festi-
walu Kultury Młodzieży Szkolnej w  Kielcach. Zespół 
miał okazję zaprezentować swoje umiejętności wśród 
najlepszych z kraju oraz z zagranicy.

 • W okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek Kultury w Mia-
steczku Śląskim jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00-15.00.  

II miejsce Pan Zenon Pośpiech, ul. Skrajna 12

III miejsce Pan Mateusz Mazur, ul. Śląska 63

Kategoria: Działka
I miejsce Pan Marek Małczak, ROD „Czerwona Róża” dz. nr 25

II miejsce Państwo Monika i Mariusz Kolano, ROD „Odrodzenie” dz. nr 36

III miejsce Pan Paweł Pawlak ROD „Odrodzenie” dz. nr 53
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30

www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

Wieści z biblioteki
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Filii w Żygli-
nie miały miejsce różne atrakcje dla najmłodszych. Odbyły się 
między innymi: turniej gier planszowych, książkowe kalambury, 
czytanie na  trawie, czytanie polskich łamańców językowych 
oraz quiz wiedzy o  bibliotece i baśniach dla dzieci, w  którym 
największą wiedzą wykazała się Maria Gwóźdź. Na zakończenie 
odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, w któ-

rym udział wzięli uczniowie 
klasy pierwszej i  drugiej 
Szkoły Podstawowej w  Ży-
glinie. Autor bardzo szybko 
zaangażował do  aktywne-
go udziału w  spotkaniu 
wszystkie dzieci, zadawał 
uczestnikom zagadki, czy-
tał śmieszne fragmenty 
ze  swoich bajek, zachęcał 

dzieci do  odgadywania rymów, nagradzając drobnymi upo-
minkami. Patrycja Kowol, która zebrała najwięcej nagród otrzy-
mała książeczkę z dedykacją autorstwa naszego gościa.

Zapraszamy do Wypożyczalni dla Dorosłych na wystawę foto-
grafii pt. „Grecja” autorstwa Janiny Konieczny – tarnogórzanki, 
pasjonatki każdego miejsca do którego trafia i odnajduje w nim 
radość i inspiracje. Miłośniczka podróży, spacerów po lesie, fo-
tografii, malarstwa, jazdy na rowerze, książek i roślin doniczko-
wych. Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia biblio-
teki przy ul. Staromiejskiej 8.

Informujemy również o  zmianie godzin otwarcia biblioteki 
w okresie wakacyjnym 1.07-31.08.
Wypożyczalnia dla Dorosłych – czynna w poniedziałek i wto-
rek od 11.00 do 18.00, natomiast od środy do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 15.00.
Oddział Dziecięcy – zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 14.00.
Filia nr 1 – czynna w poniedziałek i wtorek od 11.00 do 17.00, 
natomiast od środy do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

W czerwcu z okazji Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna 
Oddział Dziecięcy zorganizowała quiz beletrystyczny pt. ,,Lite-
racki bigos”. Była to  literacka zabawa nawiązująca do  znajo-
mości popularnych bajek, baśni i lektur szkolnych. Uczestnicy 
otrzymali nagrody.

Chociaż czerwiec to miesiąc, w którym dzieci są już myślami 
na wakacjach, biblioteka przeprowadziła w miasteczkowskich 
przedszkolach i Szkole Podstawowej nr 1 lekcje biblioteczne 
poruszające bardzo poważny problem, jakim jest niepełno-
sprawność związana z byciem osobą niewidomą. Dzieci miały 
okazję zastanowić się, w jaki sposób osoby z tym problemem 
odbierają świat, a  konkretnie kolory. Dzieci mogły też zapo-
znać się z alfabetem Braille’a, napisać, a właściwie wykuć przy 
użyciu szpilki swoje imię w tym alfabecie oraz wykonać z pla-
steliny na  czarnych kartkach rysunki swojej ,,czarnej książki 
kolorów”.  

Nowiny z Przedszkola nr 2 
W  maju odbyło się „Spotkanie z  książką” w  Bibliotece Miej-
skiej (filia w  Żyglinie). Dzieci dowiedziały się na  czym polega 
wypożyczanie książek i w jaki sposób należy o nie dbać. Na za-
kończenie spotkania otrzymały kolorowe zakładki.
Teatr Iluzji „Forini” odwiedził nasze przedszkole 28 maja. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w pokazie magii i czarów. 2 czerwca te-
atr „Bajka” wystawił bajkę pt. „Calineczka”.
Dzień Rodziny w naszym przedszkolu odbył się 3 czerwca. Tego 
dnia dzieci wystawiły bajkę o „Brzydkim kaczątku”. Były piękne 
stroje, dekoracje, duże zaangażowanie wychowawczyń oraz ro-
dziców. Wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie ogląda-
jących. Na  zakończenie przedstawienia rodzice zostali zapro-
szeni na  poczęstunek, rozdano również prezenty oraz 
wykonano pamiątkowe zdjęcia.
8 czerwca nasze przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do „Za-
czarowanego lasu” w okolice Złotego Potoku. Podczas wyciecz-
ki dzieci podziwiały piękno otaczającej przyrody oraz korzysta-
ły z  różnego rodzaju atrakcji. Odbyły przejażdżkę wozami 
i spotkały bohaterów znanych bajek. Następnie miało miejsce 
wielkie grillowanie na polanie, po czym dzieci udały się na dys-
kotekę.
Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w II edycji gminnego 
konkursu regionalnego pod patronatem Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie „Rubinowskie godanie”. Pierwszym etapem 
był konkurs plastyczny pt.: „Przedszkole u  Rubina”. Prace pla-
styczne wykonały: Maja Plaza, Maja Dudek, Anna Draszczyk, 
Marlena Kędzior, Agata Glanc, Weronika Pracka. Wszystkie dzie-
ci otrzymały wyróżnienia. W konkursie recytatorskim wyróżnie-
nie otrzymał Tomasz Czapla za recytację wiersza pt. „Na tapcza-
nie siedzi lyń”. Zespół przedszkolaków w  składzie: Szymon 
Witek, Marlena Kędzior, Ania Piecuch, Tomasz Czapla wykonał 
piosenkę regionalną pt. „Poszła Karolinka do Gogolina”. Nasze 
przedszkolaki w tej kategorii zdobyły I miejsce. Każde dziecko 
otrzymało dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Nagrodą specjalną był występ na tegorocznym festynie Geor-
gen Fest przed publicznością Miasteczka Śląskiego. Laureaci 
zaprezentowali również swój repertuar 4 lipca na Dniach Mia-
steczka Śląskiego. Dziękujemy rodzicom za  przybycie wraz 
z dziećmi na imprezę.
Z okazji końca roku szkolnego życzymy naszym absolwentom 
wielu sukcesów w  szkole oraz udanych słonecznych wakacji 
pełnych niespodzianek i przygód.  

mgr Monika Kornobis

Spotknie z Wiesławem Drabikiem
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MOPS: Stypendia szkolne 2015/2016
W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 2015/2016 Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Miasteczku Śląskim informuje, 
że wnioski na stypendia szkolne przyjmowane będą od 1 do 15 wrze-
śnia, a  w  przypadku słuchaczy kolegiów – do  15 października 2015  r. 
Wnioski o przyznanie stypendium po tym terminie mogą zostać złożo-
ne w wyjątkowych, pisemnie uzasadnionych przypadkach.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasi-
łek szkolny) przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicz-
nych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwia-
jącym dzieciom i  młodzieży upośledzonym w  stopniu głębokim, 
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia re-
alizacji obowiązku nauki;

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie, którzy znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na oso-
bę 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 realizujące 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w  oddziale 
przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. „0”).
Zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy o  pomocy społecznej z  dnia 12 marca 
2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z p. zm.) oraz zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) miesięczna wysokość dochodu net-
to na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż 456 zł. Wniosek o przyznanie powyż-
szego świadczenia może pobrać i złożyć rodzic albo pełnoletni uczeń 
lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego lub 
ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Staromiejskiej 8, pokój nr 7 
w godzinach od 13.00 do 14.30 (wtorek, czwartek) oraz od 7.30 do 12.00 
(poniedziałek, środa i piątek).
Do wniosku należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:
(z poniższego wykazu należy wybrać tylko te pozycje dochodów, które 
bezpośrednio dotyczą wnioskodawcy i członków jego rodziny):
a) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z po-

mocy społecznej przedkłada się zaświadczenie z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu netto na osobę w ro-
dzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b) w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświad-
czenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego 
dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

 • oryginał zaświadczenia z zakładu pracy lub oświadczenie o wy-
sokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny 
w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień – dla 
uczniów, wrzesień – dla słuchaczy);

 • zaświadczenie lub oświadczenie o  wysokości wynagrodzenia 
netto (uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wnio-
sku) na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. zawiera-

jące informację o  potrąconej zaliczce na  podatek dochodowy 
od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, skła-
dek na ubezpieczenia społeczne;

 • kopię decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub in-
nego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktual-
ną w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa 
do zasiłku oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bez-
robotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku;

 • kopię wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w ro-
dzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 
treść ugody sądowej;

 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimen-
tów na rzecz osób w rodzinie;

 • oryginał zaświadczenia od komornika o całkowitej lub częścio-
wej bezskuteczności egzekucji alimentów, a  także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego zło-
żenie wniosku;

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

 • oświadczenie o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowe-
go, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • oświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku rodzinnego wraz 
z dodatkami, zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego oraz fundu-
szu alimentacyjnego;

 • w przypadku osób uczęszczających do Zasadniczych Szkół Za-
wodowych – zaświadczenie od  pracodawcy o  wynagrodzeniu 
(netto) osiągniętym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoże-
nia wniosku;

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadcze-
nie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolne-
go wyrażonej w ha przeliczeniowych, aktualne w miesiącu po-
przedzającym złożenie wniosku lub nakaz płatniczy aktualny 
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w po-
siadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podsta-
wie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego 
w dzierżawę w związku z pobieraniem renty należy dołączyć ko-
pię umowy dzierżawy wraz z oryginałem do wglądu;

 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodar-
czej – oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właści-
wego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

 – zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
zawierające informacje o formie opodatkowania i wysokości 
dochodu uzyskanego z  działalności gospodarczej w  po-
przednim roku kalendarzowym;

w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
 – zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego 

zawierające informację o formie opodatkowania – oświadcze-
nie lub zaświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z mie-
siąca poprzedzającego złożenie wniosku;

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

 • pisemne oświadczenie o  uzyskanych innych dochodach netto 
niepodlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku;

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

 • inne mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego (oświad-
czenie o  otrzymywanych stypendiach i  ich wysokości, oświad-
czenie o  dodatkowym dochodzie uzyskanym z  innych źródeł, 
takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali, pra-
ce dorywcze, umowy dzierżawy itp.).

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego na  nowy okres zasiłkowy wydawane będą od  dnia 3 sierpnia 
2015 r. w siedzibie MOPS w Miasteczku Śląskim.  
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