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Nowa strona internetowa gminy

Nowe zasady gospodarowania
ciepłem na Osiedlu
Informujemy mieszkańców komunalnych lokali
mieszkalnych wyposażonych w instalację centralnego
ogrzewania, iż zostały ustalone z MTBS-em Sp. z o.o. jako
Administratorem i Zarządcą mieszkaniowego zasobu
gminy oraz Odbiorcą ciepła w myśl Prawa energetycznego,
nowe zasady rozliczeń wnoszonych opłat za centralne
ogrzewanie, które są następujące:
1) najemcy lokali mieszkalnych uiszczają zaliczkową
opłatę za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu z tytułu
zużycia ciepła przez okres 12 miesięcy każdego roku.
Obecnie wynosi ona 2,75 zł/m².
2) do końca miesiąca lutego danego roku, po ustaleniu
rzeczywistych kosztów ogrzewania za rok poprzedni,
Administrator dokonuje wyliczenia kosztu za 1 m²
powierzchni ogrzewanej.
3) w terminie do 31 maja danego roku następuje
indywidualne rozliczanie lokatorów z tytułu pobranych,
zaliczkowych opłat za ciepło, za poprzedni rok
kalendarzowy.
4) w przypadku kosztów rzeczywistych niższych od
pobranych zaliczek, wyliczone nadpłaty najemców
zostaną przekazane na poczet opłat za rok bieżący.
5) w sytuacji, gdy koszty rzeczywiste przekroczą wpływy
zaliczkowe, najemcy zostaną obciążeni wykazaną
różnicą.

Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do aktywnego
włączenia się w redagowanie strony internetowej gminy
Miasteczko Śl. poprzez umieszczanie artykułów, zdjęć,
wpisywanie firm do Katalogu Firm oraz dodawanie stron
internetowych do Katalogu Stron. Wystarczy zarejestrować się
na naszej stronie: www.miasteczko-slaskie.pl (zakładka
Twoja Strefa, Nowa rejestracja), a później zalogować się
podając login i hasło.
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Gminne Inwestycje

Jubileusze

Upływ czasu
stał się
przyczynkiem do
przedstawienia informacji na temat stanu realizacji
najważniejszych inwestycji w gminie realizowanych
w bieżącym roku. I tak:

Dnia 11 lipca 2007 r. Burmistrz Miasta
Bronisław Drozdz w imieniu Prezydenta RP
wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie
następującym parom:

1.

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z pompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym
w rejonie ulicy Dworcowej, Ceramicznej
Ciegielnianej w Miasteczku Śląskim. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe „ORBI” Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.
Wartość zadania wyniosła 247.890,40 zł.

Teresie i Edwardowi Juszczak
Łucji i Alojzemu Kochel
Jadwidze i Marianowi Kukuła
Krystynie i Franciszkowi Recha
Walerii i Janowi Siwiec
Magdalenie i Józefowi Wojtas

2.

Trwa przebudowa ulicy Sokoła w Żyglinie,
zakończenie
robót
przewidziane
jest
do
31 października 2007 r. Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo
Handlowe
„HYDROBUD”
Sp.
z
o.o.
z Chorzowa. Wartość zadania wynosi 339.860,30
zł.

Szczególną rocznicę diamentowych godów dnia
27.07.2007 r. obchodzili Państwo Anna i Wiktor
Żydek.
Ponadto dnia 12 lipca br. Pani Helena Brol
świętowała swoje 90-te urodziny.

3.

Dobiega końca przebudowa nawierzchni ulicy
Słonecznej w Miasteczku Śląskim, zakończenie
robót przewidziane jest do 8 października 2007 r.
Wykonawcą zadania jest Zakład Robót Drogowych
i Budowlanych Erwin Heflik z Piekar Śląskich.
Wartość zadania wynosi 609.948,97 zł.

4.

5.

Trwają prace związane
dokumentacji projektowej na:

z

opracowaniem

•

budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie nowego
Osiedla „Żyglin Północ”,

•

budowę sieci wodociągowej w rejonie nowego
Osiedla „Żyglin Północ”,

•

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Pękatego, Sportowej, Cynkowej oraz
Kruczkowskiego.
Wykonawcą
jest
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowe Irena Machura
z Tarnowskich Gór. Wartość zadań wynosi
131.760,00 zł.
Dnia 18 września 2007 r. podpisana została umowa
z wykonawcą na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 912 w miejscowości Żyglinek na
odcinku od skrzyżowania z ul. Wita Stwosza do
skrzyżowania z ul. Przygodną. Wykonawcą zadania
są Usługi Projektowe Ilona Mrozek z Bytomia.
Wartość zadania wynosi 68.320,00 zł

W związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi
pragnę bardzo serdecznie przeprosić za związane z tym
utrudnienia w ruchu drogowym.

/-/ Bronisław Drozdz
Burmistrz Miasta
Miasteczko Śląskie

Wszystkim jubilatom i solenizantce życzymy
wszelkiej pomyślności, zdrowia i doczekania
dalszych rocznic i jubileuszy.

Rejestracja przedpoborowych
W czasie od dnia 2 października 2007 roku do
dnia 3 października 2007 r. w godzinach
od 800 do 1200 przeprowadzona zostanie rejestracja
przedpoborowych.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają mężczyźni,
obywatele polscy urodzeni w 1989 roku
zamieszkali stale bądź przebywający czasowo
ponad 2 miesiące na terenie miasta Miasteczko
Śląskie.
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji
podlegają także mężczyźni, obywatele polscy,
którzy dotychczas tego nie uczynili. Obowiązek ten
trwa do końca roku kalendarzowego, w którym
kończą 24 rok życia.
Rejestracja prowadzona będzie w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego ul. Rynek 8 (pokój nr 3,
I piętro).

Zmiany w rozkładzie jazdy
autobusów MZKP
Urząd Miejski w Miasteczku
Śląskim uprzejmie informuje, że od
dnia 8 października 2007 r. ulegnie zmianie rozkład
jazdy linii autobusowych nr 87 i 145.
Ze szczegółowymi informacjami można się
zapoznać na stronie internetowej gminy Miasteczko
Śląskie:
www.miasteczko-slaskie.pl
oraz
w siedzibie tut. Urzędu p. 28 II piętro.
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dok. ze str. 1 – Nowe zasady gospodarowania ciepłem...
Szanowni Państwo!

funkcjonowanie jako odbiorca ciepła a kończąc na
przedsiębiorstwie
energetycznym,
zajmującym
się
przesyłaniem i dystrybucją ciepła.

W następstwie tych ustaleń zlikwidowany został
dotychczasowy system rozliczania kosztów ogrzewania
poszczególnych lokali mieszkalnych, który funkcjonował
od wielu lat, chociaż prawnie od samego początku był
mocno dyskusyjny. Mówimy o wdrożonym systemie,
aczkolwiek mając na uwadze zakres stosowanych działań –
należałoby raczej powiedzieć o braku właściwych rozliczeń
z najemcą, tak w aspekcie formalnym, jak i rzeczywistym.
Bowiem najemca, mimo uiszczania zryczałtowanej opłaty
za C.O. w wysokości 2,75 zł/m² powierzchni, a wcześniej
2,70 zł/m², nie wiedział w praktyce, jakie są koszty
ogrzewania jego lokalu mieszkalnego. Ponadto czy
wpłacane co miesiąc przez niego kwoty, i to niezależnie od
czasu trwania sezonu grzewczego, w pełni zabezpieczały
skalę wydatków, jakie były związane z ogrzewaniem jego
mieszkania.

W takiej sytuacji należało podjąć nie tylko decyzję
w sprawie wdrożenia stosownego systemu rozliczeń,
którego ideę przedstawiono powyżej, ale także dokonać
zdecydowanego oddzielenia funkcji odbiorcy ciepła, jaką
niewątpliwie dotąd spełniał MTBS jako administrator
i zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego od dostawcy
ciepła, zarządzającego gminną siecią ciepłowniczą. Co dla
czytelności systemu rozliczeń i jasności relacji pomiędzy
stronami umów [odbiorca-dostawca] stawało się sprawą
bezwzględnie konieczną. Stąd po nieco przedłużających się
rozmowach, które dotyczyły wspomnianych kwestii –
z dniem 1 października 2007 r. zostanie zawarta umowa
pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie a firmą IREX - GAZ
Spółka z o.o. w Chorzowie, której przedmiotem jest
dzierżawa sieci ciepłowniczo – rozdzielczej na terenie
tutejszej Gminy.

Na marginesie przedstawionych powyżej okoliczności
sprawy należy zaznaczyć, że w tym systemie przepływu
środków finansowych funkcjonowała gmina, tzn. budżet
miasta. Bowiem z kasy gminnej wydawane były –
w ramach wydatków związanych z utrzymaniem lokalu,
czy szerzej mieszkaniowego zasobu gminy – środki
finansowe przeznaczone na cele ogrzewania.

Na mocy powyższej umowy firma IREX - GAZ jako
dzierżawca będzie świadczyła usługi w zakresie
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania,
dystrybucji ciepła oraz obrotu nimi.

Chociaż zgodnie z przepisami art. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego opłaty za dostawę energii, gazu, wody do lokalu
oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych
stanowią opłaty i wydatki niezależne od właściciela, tj. od
gminy. Ponadto w myśl innych przepisów, a mianowicie
art. 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne – wyliczone opłaty za przesyłane danemu
odbiorcy ciepło oznaczają koszty zakupu tego ciepła
dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale
mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez
osoby niebędące odbiorcami. I jednocześnie są rozliczane
w opłatach pobieranych od tych osób. Natomiast wysokość
tych opłat winna być ustalona w taki sposób, aby taka
opłata zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez
odbiorcę kosztów zakupu ciepła. Zaś w praktyce, gdy
wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest
właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, to jest
on zarazem odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne
lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. A zatem ma w
rzeczywistości stosować takie metody rozliczeń, jakie są
możliwe
do
wykorzystania
przy
uwzględnieniu
funkcjonującej w danym budynku instalacji C.O, co w
odniesieniu do naszych komunalnych lokali mieszkalnych
oznacza odwołanie się do parametru powierzchni lokalu.
Niestety do końca 2006 r. tak się nie działo.
A powody tego stanu rzeczy nie są znane. W takich
okolicznościach sprawy można snuć tylko różne domysły.
Ten swoisty brak przejrzystości w gospodarowaniu ciepłem
na terenie gminy, pogłębiony został dodatkowo akceptacją
poprzednich władz miejskich dla występowania przez
MTBS we wszystkich możliwych na tym polu rolach. Od
administratora
i
zarządcy
poczynając,
poprzez

W ramach wymienionych usług dzierżawca jest
zobowiązany do utrzymania zdolności urządzeń, instalacji
oraz sieci w sposób ciągły i niezawodny, a także
wykonywania wszelkich prac związanych z bieżącą
eksploatacją i utrzymaniem sieci w prawidłowym stanie
technicznym.
Wymienione prace będą realizowane w ramach rocznego
budżetu remontowego ustalonego przez IREX - GAZ na
dany rok kalendarzowy, a po jego wyczerpaniu dodatkowe
środki będą przekazane z budżetu miasta, które z kolei
zostaną wygospodarowane z płaconego przez IREX – GAZ
czynszu dzierżawnego.
Zatem w świetle powyższego – podjęcie decyzji
w zakresie dzierżawy sieci ciepłowniczej stało się potrzebą
chwili. I było podyktowane zamiarem uregulowania
obecnie istniejącej dziwnej sytuacji, gdzie Międzygminne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Tarnowskich Górach pełniło zarówno funkcję
przedsiębiorstwa energetycznego,
zajmującego
się
świadczeniem
usług
w
zakresie
przetwarzania,
magazynowania, przesyłania, dystrybucji ciepła, i obrotu
nimi, jak i funkcję odbiorcy, dokonującego zakupu ciepła
na potrzeby funkcjonujących na terenie Gminy wspólnot
mieszkaniowych oraz budynków komunalnych. Słowem
stworzonego w przeszłości "systemu sprzedaży ciepła po
części samemu sobie", gdzie koszty bieżących konserwacji,
napraw i usuwania awarii były ponoszone przez Gminę ze
środków znajdujących się w budżecie miasta.
Wprowadzenie w zakresie gospodarki ciepłem nowego
podmiotu doprowadzi do uzdrowienia tej dziwnej sytuacji
a także do zmiany w zakresie obsługi sieci ciepłowniczorozdzielczej, która nie wpłynie na wspomniany powyżej
sposób rozliczeń z tytułu opłat za ciepło, tak w odniesieniu
do mieszkańców zasobu komunalnego jak i właścicieli
lokali mieszkalnych.
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Zagrożenia i sposoby postępowania
w przypadku ich pojawienia się

Worki na liście
Urząd Miejski informuje, że wzorem lat
ubiegłych udostępnia worki do jesiennego zbierania
liści w cenie 1 zł /szt. Worki służą do sprzątania
liści i poddania ich kompostowaniu przez firmę
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z oo. Worki są do
odebrania w Referacie Gospodarki Miejskiej (pokój
nr 28 Ratusza).
Zapełnione worki należy składować w obrębie
kubła na odpady komunalne skąd zostaną
bezpłatnie odebrane w trakcie opróżniania kubłów.

Wybory 2007
W
gminie
trwają
przygotowania
do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Dotychczas:
1. w dniu 18.09.2007 r. Burmistrz Miasta w formie
obwieszczenia podał do publicznej wiadomości
informację o granicach i numerach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych,
2. do dnia 21.09.2007 r. przyjmowano zgłoszenia
kandydatów do składów obwodowych komisji
wyborczych
od
pełnomocników
komitetów
wyborczych;
3. w dniu 25.09.2007 r. Burmistrz Miasta powołał
obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy dla
czterech obwodów głosowania – ich siedziby oraz
składy osobowe podane są na str. 12 niniejszego
numeru Wieści. Z kolei:
1. do dnia 7.10.2007 r. zostanie sporządzony spis
wyborców,
2. do dnia 11.10.2007 r. odbywać się będzie:
· składanie
wniosków
przez
wyborców
przebywających czasowo na obszarze gminy lub
wyborców nigdzie nie zamieszkałych o dopisanie do
spisu wyborców,
· składanie
wniosków
przez
wyborców
niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania na
obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce
stałego zamieszkania, a w dniu 21.10.2007 r.
w godz. 600 do 2000 przeprowadzone zostanie
głosowanie.

Spis wyborców
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12.04.2001 r. –
ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP
informujemy, że w dniach 08 – 19 października 2007 r.
w godzinach urzędowania w Urzędzie Miejskim pokój
nr 25 (II piętro) do wglądu mieszkańców zostanie
udostępniony spis wyborców.

W DOMU
Istnieje wiele sposobów zwiększenia bezpieczeństwa
w dom Niektóre z nich podane są poniżej:
Łańcuch - dobrze jest mieć zainstalowany łańcuch
w drzwiach używać go zawsze, gdy otwierasz komuś
drzwi.
Zamykanie - wypracuj nawyk sprawdzania wieczorem
i przed wyjściem z domu, czy wszystkie urządzenia są
wyłączeń Upewnij się także, czy zamknąłeś wszystkie
drzwi i okna.
Klucze - nie zostawiaj kluczy w żadnych „bezpiecznych
miejscach”, tzn. pod wycieraczką, w doniczkach, gdzie
zawsze chowa się klucze. Dla złodziei będzie to jawne
zaproszenie. Nie używaj również breloczków do kluczy
ze swoim imieniem nazwiskiem i adresem. Pamiętaj, że
jeśli je zgubisz, mogą się dostać w niepowołane ręce.
Pieniądze i rzeczy wartościowe - jeśli masz
konieczność trzymać kosztowności w domu, najlepiej
zamknąć je w mało widoczny miejscu. Najbezpieczniej
jednak zdeponować je w banku.
Domofony
jeśli
mieszkasz
w
budynku
z domofonem, nie otwieraj drzwi osobom, których nie
znasz. Nie wdawaj się w rozmowę i nie zdradzaj
osobom dzwoniącym żadnych poufnych informacji, na
przykład, że mieszkasz sam.

NAPADY
Nie wpadaj w panikę. Rozważ wszelkie możliwe
wyjścia z sytuacji. Jeśli napastnicy są uzbrojeni,
a znajdujesz się w dobrze widocznym miejscu
publicznym, Twój opór powinien zostać zauważony
i będziesz mógł liczyć na pomoc. Do obrony możesz
użyć różnego rodzaju przedmiotów: parasola, torebki,
neseseru, walizki, długopisu, kluczy itp. Jeśli napastnicy
posiadają broń lub inne niebezpieczne narzędzia rób to,
czego żądają. Opór w takich okolicznościach wzmaga
tylko agresję napastników.
Najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo. O napadzie
jak najszybciej zawiadom policję. Zabezpiecz miejsce
zdarzenia, nie dotykaj przedmiotów mających związek
z przestępstwem, staraj się nie zniszczyć śladów
pozostawionych przez sprawców. Jeśli możesz, poproś
ewentualnych świadków zdarzenia o pozostanie na
miejscu lub spisz ich dane i przekaż policji.
Przy pierwszej sposobności zapisz przebieg wydarzeń
np.: numer rejestracyjny samochodu, rysopis sprawców
itp. Będzie to przydatne w przypadku śledztwa.
Pamiętaj o tym, aby powiadomić policję, o wszelkich
wypadkach, nawet gdy wydają się niezbyt poważne.
Uchronisz w ten sposób siebie i innych przed
niebezpieczeństwem.
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Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI)
SZANOWNI MIESZKAŃCY, informujemy, iż zgodnie
z Poleceniem Burmistrza Miasteczka Śląskiego z dnia
10 sierpnia 2007 r rozpoczęto prace nad tworzeniem
i przyjęciem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Gminy Miasteczko Śląskie. Obecnie prace są już
zaawansowane, nie zostaną jednak zakończone bez
udziału
określonych
przedstawicieli
lokalnej
społeczności.

1.

WPROWADZENIE. INFORMACJE OGÓLNE.
Opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego
w gminie winno być poprzedzone przez wykonanie
podobnego w swoim charakterze wieloletniego
planu finansowego. Jeżeli jednak WPF wymaga
ścisłego współdziałania burmistrza miasta, jego
zastępcy ze skarbnikiem miasta i jego służbami
finansowymi oraz pewnej ciszy gabinetowej, tak
WPI z natury rzeczy powinny mieć w jak
największym stopniu charakter uspołeczniony.
Stanowiąc proces, w którym uczestniczą wszystkie
zainteresowane strony. Aczkolwiek w ogólnym
znaczeniu WPI oznacza plan zawierający co
najmniej uszeregowaną według przyjętych
kryteriów listę inwestycji, opis i kwotę potrzebną
do realizacji każdej z nich. Ponadto dodatkowo
powinien on być skoordynowany z wcześniej
opracowanym WPF tak, że każdy projekt na liście
ma swój plan finansowania w rozbiciu na
poszczególne lata planu a kryteria i przede
wszystkim lista zadań ustalane są w dialogu ze
wspólnotą samorządową. Dopiero taki plan może
być planem w miarę realnym i pozwoli zarządzać
finansami i inwestycjami gminy. W tym miejscu
należy jeszcze dodać, iż w praktyce powiązanie
WPI z WPF polegać będzie na przygotowaniu
prognozy
wolnych
środków
finansowych
przeznaczanych na inwestycje oraz prognozy
zdolności kredytowej gminy a następnie
zbilansowaniu planu inwestycyjnego z planem
finansowym. Wieloletni plan inwestycyjny jest
także
planem
kroczącym,
wdrażanym
i aktualizowanym corocznie na podstawie
sformalizowanej procedury. Ponadto WPI obejmuje
również standard prezentacji danych o każdej
z planowanych inwestycji, a plan określa dla
każdego zadania zakres rzeczowy przewidziany w
kolejnym roku. Przystąpienie do opracowania
wieloletniego planu inwestycyjnego winno być
powiązane z powołaniem przez burmistrza miasta
zespołu koordynacyjnego do prac nad WPI
[zespołu sterującego] oraz z określeniem kryteriów
weryfikacji zgłaszanych wniosków inwestycyjnych
do WPI. Wspomniane kryteria
pozwolą
zweryfikować
i
uszeregować
kolejne
przedsięwzięcia inwestycyjne od najbardziej do
najmniej priorytetowych. Zgodnie z wymogami
każdemu kryterium przyporządkowana została
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waga, której wartość informuje o stopniu ważności
danej inwestycji dla gminy. Z przyjęciem przez
Radę Miejską w Miasteczku Śląskim WPI wiązać
się będzie z wieloma pożytkami dla Gminy,
których poniższe wyliczenie może być tego
najlepszym dowodem.
2. KORZYŚCI Z WDROŻENIA WIELOLETNIEGO
PLANU INWESTYCYJNEGO:
1) wdrożenie i uchwalenie WPI pozwoli gminie
skupić się na wybranych najważniejszych
inwestycjach;
2) wdrożenie nowoczesnych procedur, które pozwolą
na ocenę zadań inwestycyjnych według
demokratycznie wybranych kryteriów, co
w rezultacie umożliwi prioryteryzację zadań;
3) przyjęta przez burmistrza procedura tworzenia
planów kroczących usprawni pracę w kolejnych
latach;

4) jasny i jednolity schemat podejmowania decyzji
w oparciu o zhierarchizowane kryteria oceny
inwestycji [zgłaszane tylko na formularzach,
a następnie ocenione według ustalonych kryteriów
i uszeregowane co do ważności mogą zostać
uwzględnione w planie inwestycyjnym];
5) uporządkowanie danych o najważniejszych
zadaniach, pozwalających osiągnąć cele zapisane
w strategii – dzięki wdrożeniu WPI; gmina
uporządkuje wszystkie inwestycje, które są już
realizowane, albo czekają na wykonanie
w przyszłych latach; utworzenie szczegółowej
bazy danych dotyczących wszystkich inwestycji
przyczyni się do: - ułatwienia pracy
w
przyszłości,
skrócenia
okresu
przygotowywania inwestycji do realizacji,
w przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł
finansowania;
6) racjonalne i efektywne wykorzystanie dostępnych
wolnych środków w perspektywie wieloletniej;
7) możliwość
lepszego
i
wcześniejszego
przygotowania poszczególnych inwestycji do
realizacji oraz optymalizacja źródeł finansowania;
8) ocena wpływu inwestycji na budżet miasta, po jej
zrealizowaniu;
9) podniesienie wiarygodności kredytowej miasta;
10) podniesienie
kwalifikacji
pracowników
w
zakresie
planowania
inwestycyjnego
i finansowego;
11) większy obiektywizm w procesie podejmowania
decyzji w sprawach inwestycji;
12) ułatwienie przygotowywania budżetu miasta
w zakresie inwestycji poprzez uniknięcie
corocznych debat dotyczących inwestycji, które w
danym roku budżetowym mają być realizowane –
przez to zwiększenie obiektywizmu członków
władz miejskich;
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Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko
Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
Lp.

Nazwa substancji

wykonywanie poszczególnych etapów a także
ustalone sposoby zaangażowania społeczności
lokalnej w planowanie inwestycji. Prace nad
przygotowaniem planu inwestycyjnego przebiegać
będą równolegle do prac skarbnika miasta
z zespołem nad wieloletnim planem finansowym.
Oba plany będą corocznie aktualizowane. I oba
plany powinny być sporządzane na okres 4-5 lat.
Wdrożenie WPF i WPI będzie narzędziem
efektywnego zarządzania finansami gminy.
Ponadto zapoczątkuje zmianę podejścia do
planowania w mieście, w szczególności planowania
inwestycyjnego i finansowego. Co w konsekwencji
może tylko oznaczać korzyści dla gminy i jej
mieszkańców.
Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami
oraz poszczególnymi stronami załącznika do powyżej
opisanego polecenia na stronie internetowej gminy
www.miasteczko-slaskie.pl

Stężenie miesięczne

Jedn.

styczeń
2007

luty
2007
8.9/ 1.0

1

Fluoranten

Ng/m3

2.3/ 1.5

2

Benz(a)antracen

ng/m3

3.6/ 2.3

6.2/ 4.3

3

Chryzen

ng/m3

7.4/ 5.4

12.8/ 12.0

4

Benzo(b)fluoranten

ng/m3

0.3/ 0.5

3.8/ 0.9

5

Benzo(k)fluoranten

ng/m3

1.0/ 0.7

3.2/ 2.2

6

Benzo(a)piren

Ng/m3

1.6/ 1.0

4.3/ 2.9

7

Dibenzo(a,h)antracen

ng/m3

0.0/ 0.0

0.7/ 1.1

8

Benzo(g, h, i)perylen

ng/m3

2.9/ 2.3

6.9/ 3.8

9

Indeno(1, 2, 3cd)piren

ng/m3

2.7/ 1.9

5.9/ 3.7

Dopuszczalny poziom w
odniesieniu do roku

1

dokończenie ze str. 5 - WPI
13) ułatwienie i przyspieszenie procesu planowania
finansowego i inwestycyjnego w przyszłości
dzięki wykorzystaniu narzędzi komputerowych;
14) uchwalony przez Radę Miejską wieloletni plan
inwestycyjny będzie ważnym i pomocnym
dokumentem w staraniach o pozyskanie
zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
15) zapewnienie
finansowania
dla
zadań
inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej;
16) prace nad WPI oznaczać będą wprowadzenie
standardów gromadzenia danych o potrzebach
inwestycyjnych;
17) zaangażowanie
mieszkańców
w
proces
planowania i wprowadzenia nowych form
informowania społeczeństwa o działaniach władz
miejskich w zakresie planowania
i
realizacji inwestycji;
18) większe zaangażowanie mieszkańców w proces
planowania inwestycyjnego oraz większy stopień
informowania
mieszkańców
kryteriów
zamierzeniach inwestycyjnych władz miejskich;
19) wypracowanie kryteriów oceny i ustalania
priorytetów dla zadań inwestycyjnych;
20) zatwierdzenie
przez
władze
miejskie
wypracowanych procedur i planów w celu
zapewnienia ciągłości prac w latach następnych.
3.

PODSUMOWANIE:
Wieloletni plan inwestycyjny będzie narzędziem
realizacji ogólnych i szczegółowych celów
strategicznych, i w tym znaczeniu stanowi plan
operacyjny, realizujący uchwalone wcześniej
priorytety ogólne. Budowanie planu odbywać się
będzie w oparciu o jednolite dla wszystkich zadań
kryteria i zasady oceny, których konstrukcja
zapewni zgodność z innymi planami wieloletnimi
oraz uwzględni preferencje mieszkańców. Pracami
nad WPI kierować będą burmistrz miasta i jego
zastępca. Formalne przyjęcie procedur stanowić
będą nie tylko kryteria wyboru inwestycji, ale także
wzory formularzy, szczegółowy harmonogram prac
oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za

OGŁOSZENIE
Od dnia 16.07.2007 r. Kasa Urzędu
Miejskiego w Miasteczku Śląskim jest
CZYNNA
w poniedziałek od 9.00 do 16.30
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00
dokończenie ze str. 4 Zagrożenia i sposoby...
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
POSTĘPOWANIE Z PSAMI.
Wszystkie psy, niezależnie od ich wielkości, mogą być
bardzo groźne. Jeśli odwiedzisz kogoś, kto trzyma w
domu psa, poproś, żeby go zamknął w oddzielnym
pomieszczeniu. Możesz tłumaczyć się np. alergią na
sierść, gdy uważasz, że gospodarz może czuć się
urażony. W wypadku odmowy lepiej skróć wizytę,
nieodpowiedzialny właściciel może wykorzystać psa do
zastraszania a nawet ataku.
Zachowanie psa uzależnione jest od jego rasy, psychiki,
doświadczeń i wychowania. Istnieje jednak kilka
uniwersalnych zasad, których znajomość pozwoli
uniknąć ataku psa:
· nie zaczepiaj, nie drażnij psa. Jeśli będziesz go
prowokował prawdopodobnie Cię zaatakuje,
· nie przypatruj się uporczywie psu, może to go
sprowokować,
· jeżeli pies szczerzy zęby bezpieczniej jest nie zbliżać
się do niego. Nie należy jednak odwracać się i
uciekać, lecz powoli się wycofać,
· jeżeli pies spróbuje Cię zaatakować, stań w miejscu,
nie spuszczaj wzroku z psa.
Jeżeli to możliwe wycofuj się bardzo powoli, staraj się
nie okazywać strachu, mów do psa spokojnym,
stonowanym głosem.
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w Miasteczku Śląskim t.j. uchwały o przyjęciu do
realizacji PONE oraz uchwała o zaciągnięciu pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uchwały te zostały podjęte w następstwie
przeprowadzonego naboru wniosków składanych przez
mieszkańców gminy. Wyniki tego naboru stały się
również podstawą do opracowania w/w wniosku do
WFOŚiGW.
Na zakres wnioskowanego dofinansowania złożyły
się:
1) wymiana źródeł ciepła – 62 realizacje
2) zabudowa kolektora słonecznego – 26 realizacji
3) termomodernizacja budynków – 47 realizacji.
Wielkość wnioskowanej pożyczki zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia
7 września 2007 r. wynosi 1.154.500,00 zł.
Środki WFOŚiGW przewidziane dla poszczególnych
wariantów obejmują odpowiednie finansowanie
w następujących etapach:

Realizacja programu PONE
W ramach realizacji kolejnego etapu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji w naszej gminie w dniu
1 września na terenie parkingu przy ul. Dudy odbyła się
prezentacja firm dostawców urządzeń w postaci pieców
i
układów
solarnych.
Prezentacja
pomimo
niesprzyjającej
pogody
cieszyła
się
sporym
zainteresowaniem. Dla uczestników programu była
okazją do szczegółowego zapoznania się z ofertą
dostawców i stwarzała możliwości prowadzenia
wstępnych rozmów co do konkretnych realizacji.
Dokumentacja fotograficzna prezentacji znajduje się na
stronie internetowej www.pone.agrotur.org.pl.
Następnym działaniem podjętym w ramach programu
poprzedzającym właściwe skierowanie wniosku do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w
formie pożyczki realizacji PONE Miasteczko Śląskie
było przyjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej

Wysokość dofinansowania wariantów modernizacji w etapach realizacji programu
Wariant

Etapy programu

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zakres modernizacji

2
Zabudowa kotła na węgiel
Zabudowa kotła na węgiel +
termomodernizacja*
Zabudowa kotła na węgiel + układ
solarny
Zabudowa kotła na węgiel +
termomodernizacja + układ solarny*
Zabudowa kotła na gaz
Zabudowa kotła na
gaz+termomodernizacja*
Zabudowa kotła na gaz + układ solarny
Zabudowa kotła na gaz +
termomodernizacja + układ solarny*
Termomodernizacja
Zabudowa układu solarnego
Termomodernizacja + układ solarny*
Razem

Środki
WFOŚiGW
(tyś zł)

IV kw. 2007
(tyś zł)

I kw. 2008
(tyś zł)

II kw. 2008
(tyś zł)

III kw. 2008
(tyś zł)

3
162.000

4
24.000

5
24.000

6
60.000

7
54.000

314.500

37.000

0

111.000

166.500

81.000

13.500

13.500

27.000

27.000

156.000

0

0

78.000

78.000

6.000

6.000

0

0

0

37.000

0

0

18.500

18.500

0

0

0

0

0

78.000

26.000

0

26.000

26.000

200.000
60.000
60.000
1.154.500

25.000
7.500
20.000
159.000

0
0
0
37.500

75.000
22.500
20.000
438.000

100.000
30.000
20.000
520.000

Z ostatniej informacji WFOŚiGW wynika, że
w wyniku ograniczeń środków finansowych Funduszu
Gmina Miasteczko Śląskie uzyskała zapewnienie
dofinansowania w formie pożyczki zadań PONE
z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła oraz
zabudowę kolektorów słonecznych jedynie do kwoty
567.000 zł.
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy
oraz stanowisko WFOŚiGW program „PONE Miasteczko Śląskie” zostanie ograniczony do
modernizacji źródeł ciepła oraz zabudowy kolektorów
słonecznych.

Mieszkańcy gminy, uczestnicy Programu, którzy
złożyli
wnioski
uwzględniające
warianty
z termomodernizacją (dociepleniem ścian) będą mogli
zająć ostateczne stanowisko co do kwestii zmiany
wybranego wariantu i dalszego udziału w PONE
podczas kolejnego etapu działań, jakim będzie
weryfikacja wniosków wykonywana przez Operatora,
t.j. firmę AGROTUR S.A. z Krupskiego Młyna.
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MOK-owskie Wieści
Co było ...

1.

2.

3.

W ostatnią niedzielę lipca Miejski Ośrodek Kultury
zorganizował Zlot Rowerowy "Pasieki 2007",
upamiętniający 90-tą rocznicę zalania tutejszej Kopalni.
Uczestników zlotu zachwyciły ruiny w lesie, zabytkowa
hałda, „Turkusowe Jeziorko”, „Morskie Oko" i inne
kryjące się w lesie oczka wodne.
11 i 12 sierpnia na Stadionie MOSiR oraz na Stadionie
LKS w Żyglinie odbyły się X Jubileuszowe Dni
Miasteczka
Śląskiego.
Dziękujemy
serdecznie
wszystkim, którzy wzięli udział w Korowodzie
inaugurującym
Dni
Miasteczka.
Dziękujemy
mieszkańcom i licznym, przybyłym gościom za
wspaniałą zabawę, mimo kapryśnej pogody. Dziękujemy
wykonawcom za przyjęcie naszego zaproszenia i
stworzenie wspaniałego klimatu imprezy. Szczególne
podziękowanie składamy Panu Józefowi Jędruś za
wspaniałe, bezinteresowne zaprezentowanie swoich
umiejętności podczas imprezy w Miasteczku i Żyglinie.
Dziękujemy patronom medialnym: Redakcji "Gwarek",
Radio Piekary, Tarnowizji, Foto Video "Irys".
MOK-owskie Podwórko 2007 – zajęcia były bardzo
urozmaicone, dzieci brały udział w zajęciach
plastycznych, m. in. wykonały piękne plakaty na Dni
Miasteczka Śląskiego (przedstawiając na nich postać
Patrona - Św. Jerzego). Lepiły „cuda” z gliny, które
potem dzięki uprzejmości Pani Anny Jaskuła - która
udostępniła swój piękny ogród - zostały wypalone
w piecu zbudowanym przez instruktora warsztatów
ceramicznych prowadzonych w MOK – Władysława
Grzesicę. Ten „plenerowy piec” został już wykorzystany
w ubiegłym roku. Jeszcze raz dziękujemy cegielni z
Miasteczka Śl. i Hucie Cynku za przekazanie materiałów
do jego zbudowania. Piękna pogoda pozwoliła na
zorganizowanie wycieczki na tzw. „Gierkówkę” do
Bibieli, dzieciom bardzo podobał się kominek w
należącym kiedyś do Donnesmarcków Dworku
Myśliwskim.
Serdecznie
dziękujemy
Państwu
Lazarowicz za miłe przyjęcie i oprowadzenie nas po
obiekcie. Dziękujemy również Fundacji na Rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie” za pomoc finansową.

4.

2 września br. Zespół Folklorystyczny „Brynica”
wystąpił na Dożynkach Powiatowych w Świerklańcu,
gdzie wystawili scenkę „Śląskiego wesela”.

5.

7 września zespół „Coda” zagrał w Pubie „Zacisze”
w Tarnowskich Górach, 14 września - w Parku Miejskim
w Tarnowskich Górach („Gwarki 2007”). Natomiast 15
września zespół zagrał w Czechach na Lotnisku Benesov
koło Opavy.

6.

8 i 9 września w MOK rozegrano IV kolejkę III ligi
Grupy C skata. Gospodarzem Turnieju był „Hutnik”
Miasteczko Śląskie, który reprezentowali: Sosna
Stanisław, Gulba Marian, Paruzel Stefan, Majchrzyk
Damian i Sobański Dionizy. Sędzią był Pan Henryk
Brzoska. W sobotę i niedzielę startowało po 20 drużyn
podzielonych na 5 grup po 4 drużyny. Rozegrano
4 serie po 36 rozdań.

7.

13 września otwarto wystawę karykatur Marka Greli –
zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu na Plakat do filmu
„M jak miłość”. Na wystawie można zobaczyć karykatury
ludzi ze świata sztuki, polityki i filmu. Jako ciekawostkę
podajemy informację, że w tym roku Marek Grela
wręczał nagrody uczestnikom „Świry 2007”. Wystawa
czynna do 5 października w godz. od 1000 do 1800

8.

W dniach od 12 do 21 września odbywał się
IV Ogólnopolski Plener Malarski, na który MOK zaprosił
artystów m.in.: Dorota Chwałek z Gubina, Anna
Komorowska, Jadwiga Antczak i Regina WienbickaMnich - Warszawa, Stanisław Białowąs i Jerzy Mach –
Wałbrzych, Małgorzata Siejka - Częstochowa, Wojciech
Szczśniak - Chorzów, Tadeusz Suski i Ireneusz Szymik Kamienna Góra, Mirosław Ogiński - Radzionków,
Elżbieta Kopeć – Miasteczko Śląskie, Jan Dreschler –
Zbrosławice i Zbigniew Gott – Jelenia Góra.

9.

21
września
otwarto
wystawę
poplenerową
IV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pn. „Uroki
Miasteczka Śląskiego i Ziemi Tarnogórskiej”. Wystawa
czynna w MOK w Miasteczku Śl. od poniedziałku do
piątku w godz. od 1000 1900 w soboty – od 1400 do 1900
Serdecznie zapraszamy!
10. 26 września godz. 930 w wykonaniu Teatru ART-RE z
Krakowa dzieci mogły obejrzeć bajkę pt. „Królewna
Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”.
11. 29 września 2007 r. na Hali Sportowej MOSiR odbyła się
V Edycja Turnieju Rock&Roll’a. Turniej rozpoczął się o
godz. 1600 występami dziecięcych i młodzieżowych
zespołów tanecznych działających przy MOK, a o godz.
1630 miały miejsce zmagania na parkiecie uczestników
Turnieju. Sędzią Głównym Turnieju był wielokrotny
mistrz Polski i Europy – Jacek Mieczkowski, natomiast
sędzią pomocniczym – Renata Kot – Bober. Turniej
finansowo wsparło Starostwo Powiatowe w Tarnowskich
Górach.

Co będzie ...?
1. Kolejne
spotkanie
z
Clive’m
Harrisem
9 października o godz. 750.
2. Ponieważ rok 2007 został ogłoszony Rokiem Stanisława
Wyspiańskiego, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do
udziału w konkursach:

•
•

Ogólnopolskim
konkursie
plastycznym
pn.
”Ilustracja do dowolnie wybranego dzieła
Stanisława Wyspiańskiego”,

oraz Ogólnopolskim konkursie literackim pn.
„Recenzja z przedstawienia teatralnego lub
dowolnie
wybranego
dzieła
Stanisława
Wyspiańskiego”.
Konkursy mają na celu zachęcenie młodzieży i dorosłych
do ponownego sięgnięcia do dzieł tak wybitnego, polskiego
twórcy,
jakim
był
Stanisław
Wyspiański.
Konkursy dofinansowane są ze środków Ministra
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Prace należy
składać w Biurze MOK do 7 listopada br. Więcej
szczegółów na stronie www.mokmiast.art.pl lub pod nr tel.
032 288-88-70.
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
STYCZEŃ 2007 r.
WSSE Katowice

Połowa
miesiąca

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

1
2
24 godz.
roku

49/ 67
47/ 346
500

12/ 13
7/ 11
1000**

80/ 87
83/ 61
600**

1.7/ 5.4
2.1/ 35.9
10**

6.0/ 11.5
5.5/ 10.0
400**

5.4/ 4.3
3.9/ 4.7
25**

WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30
Pył zawieszony Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Pył zawieszony
Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

41

51

27

31

9

10

20

22

26

28

7

7

15

16

10

10

10

26

13

13

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,

9

11

21

24

13

15

8

9

23

26

33

37

3

4

7

8

19

24

10

11

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
**) wartość odniesienia
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Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
LUTY 2007 r.
WSSE Katowice

Połowa
miesiąca

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

1
2
24 godz.
roku

54/ 238
58/ 122
500

18/ 22
14/ 13
1000**

122/ 124
48/ 88
600**

2.1/ 28.9
0.8/ 8.2
10**

12.8/ 2.2
3.9/ 2.8
400**

4.4/ 8.5
2.4/ 3.3
25**

WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30
Pył zawieszony Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Pył zawieszony
Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

10

11

15
-

16
-

26

27

33

36

18

19

26

28

16

18

24
26

26
28

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,

24

27

24
51

38
59

53

57

38

44

38

42

36

39

31

35

35
19

37
21

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
**) wartość odniesienia
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UWAGA - ZAPISY!!!
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śl.
ul. Srebrna 24 tel. (032)288 88 70, e-mail
mokmiast@wp.pl www.mokmiast.art.pl ogłasza
zapisy na rok kulturalny 2007/2008 do
następujących zespołów, sekcji i kół zainteresowań:
• dziecięce
zespoły
taneczne
taniec
nowoczesny, wiek od 5 do 16 lat
• nauka tańca rock&roll – czwartki godz. 1700
• nabór do zespołu tańca folklorystycznego wiek od
5 lat
• kółko teatralne dla dzieci i młodzieży
• zespół wokalny "Groszki"
• ognisko muzyczne - nauka gry na keyboardzie,
pianinie, fortepianie, klarnecie i saksofonie zajęcia płatne (opłata pobierana miesięcznie)
• warsztaty ceramiczne – piątki godz. 1600
• warsztaty plastyczne
Ogłaszamy także nabór dla dzieci, młodzieży
i dorosłych do:
• chóru
mieszanego
"Sienkiewicz"
–
00
poniedziałki
i czwartki godz. 19
• chóru męskiego "Piast"
• Miejskiej Orkiestry Dętej – środy godz. 1800
• zespołu folklorystycznego "BRYNICA"
W biurze MOK do odbioru karty zgłoszeń.

Zapraszamy!

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na
X, XI i XII Sesji
w dniach 22.06, 10.08 i 07.09.2007
•Uchwała

Nr
X/60/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok,
•Uchwała

Nr
X/61/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych,
•Uchwała

Nr
X/62/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
sposobu i warunków jej przyznawania,
•Uchwała

Nr
X/63/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku
najmu lokali użytkowych oraz garaży na terenie
gminy Miasteczko Śląskie,
•Uchwały

Nr X/64–66/07 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej,

•Uchwały

Nr XI/67—68/07 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok,
•Uchwała

Nr
XI/69/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w
sprawie
przyznania
dotacji
na
prace
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, nie stanowiącym własności gminy,
•Uchwała

Nr
XI/70/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych
S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego,
•Uchwała

Nr
XI/71/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla gminy Miasteczko Śl.,
•Uchwały

Nr XII/72 i 74/07 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok,
•Uchwała

Nr
XII/73/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na realizację „Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śl.”,
•Uchwała

Nr
XII/75/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie,
•Uchwała

Nr
XII/76/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych,
•Uchwała

Nr
XII/77/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 7 września 2007 r.
w
sprawie
regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miasteczko Śląskie,
•Uchwała

Nr
XII/78/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie ustalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Miasteczko Śląskie
na lata 2007-2011,
•Uchwała

Nr
XII/79/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą zapoznać
się na stronie biuletynu informacji publicznej
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie
Organizacyjnym UM pok. Nr 30.
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OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
Publiczne Gimnazjum ul. Dworcowa 8

Konkurs na najlepiej urządzony ogród
balkon i działkę rozstrzygnięty
Tegoroczna edycja konkursu organizowanego
pod patronatem Burmistrza Miasta na najlepiej
uradzony ogród, balkon i działkę charakteryzowała
się
wysokim
i
wyrównanym
poziomem
zgłoszonych obiektów. Laureatami konkursu
w poszczególnych kategoriach zostali:
Kategoria: ogród przydomowy
I miejsce Pani Anna Liszka
II miejsce Państwo Irena i Józef Jendruś
oraz Pani Maria Janoszka
III miejsce Pan Krystian Świerc
oraz Pani Aleksandra Machura
Kategoria: Balkon
I miejsce Pani Mariola Szurgacz
II miejsce Pani Adelajda Cyl
III miejsce Pani Maria Cebula
Kategoria: Działka
I miejsce Pan Marek Małczak
II miejsce Pani Monika Kubrak

Lp.

Nazwisko i imię

Zgłaszający

1.

Buszka Krystyna

KW PSL

2.

Czarny Adam

KW UPR

3.

Jaskuła Małgorzata

KWW „Autonomia dla Ziemi
Górnośląskiej”

4.

Kursatzky Katarzyna

Koalicyjny KW Lewica
i Demokraci (SLD+SDPL+PD+UP)

5.

Łuczak Ewelina

KW Polska Partia Pracy

6.

Pawlus Agnieszka

KW PO RP

7.

Wylężek Mariola

KW KPN

8.

Wosz Katarzyna

Burmistrz Miasta

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Harcerska 5
Lp.

Nazwisko i imię

Zgłaszający

Zmiana godzin pracy Pełnomocnika

1.

Dragon Józef

KW KPN

Informujemy, że od dnia 01.09.2007 r.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Realizowania
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zapobiegania
Narkomanii
przyjmuje
w
godzinach:
Poniedziałek: 8.00—11.15 oraz 15.30—19.00
Wtorek: 15.30—19.00
Środa: 7.30—12.15

2.

Dragon Piotr

KW UPR

3.

Gulba Ewa

KW Polska Partia Pracy

4.

Gatys Marian

Koalicyjny KW Lewica
i Demokraci (SLD+SDPL+PD+UP)

5.

Hyla Sebastian

KWW „Autonomia dla Ziemi
Górnośląskiej”

6.

Kruczek Karol

KW PSL

7.

Pawlus Barbara

KW PO RP

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

8.

Felka Henryk

Burmistrz Miasta

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
Miejski Ośrodek Kultury ul. Srebrna 24
Lp.

Nazwisko i imię

Zgłaszający

1.

Augustyniok Agnieszka

KW Polska Partia Pracy

2.

Fałkowska Lidia

KWW „Autonomia dla Ziemi
Górnośląskiej”

3.

Huras Ewelina

KW PSL

4.

Iskierka Wanda

Koalicyjny KW Lewica
i Demokraci (SLD+SDPL+PD+UP)

5.

Janic Magdalena

KW KPN

6.

Siwiec Aleksandra

KW UPR

7.

Szołtysik Barbara

KW PO RP

8.

Przesmycka Iwona

Burmistrz Miasta

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
Strażnica OSP BRYNICA ul. Łokietka 5
Lp.

Nazwisko i imię

Zgłaszający

1.

Flajszer Hildegarda

KW PSL

2.

Gwóźdź Marcin

KW KPN

3.

Kowalski Mirosław

Koalicyjny KW Lewica
i Demokraci (SLD+SDPL+PD+UP)

4.

Lech Marcelina

KW PO RP

5.

Skrobek Piotr

KW Polska Partia Pracy

6.

Ścierska Patrycja

KWW „Autonomia dla Ziemi
Górnośląskiej”

7.

Mierzwa Iwona

Burmistrz Miasta
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