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Święto Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Dnia 26 listopada swoje 70-te urodziny
obchodził
Pan
Józef
Myśliwczyk
–
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim.
Z
tej
okazji
składamy
mu
najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, wszelkiej
pomyślności a także dalszej owocnej i pełnej
zaangażowania służby na rzecz społeczności
lokalnej naszej gminy.

Wymień dowód osobisty!
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
przypomina o konieczności wymiany starych,
książeczkowych dowodów osobistych. W świetle
obowiązujących przepisów wnioski o wymianę
dowodów osobistych należy składać do dnia
31 grudnia 2007 r. Książeczkowymi dowodami
osobistymi można posługiwać się czasowo do dnia
31.03.2008 r.
Z dniem 01.01.2008r. stare dowody osobiste
stanowią dokument stwierdzający tożsamość osoby
oraz poświadczający obywatelstwo polskie, ale nie
uprawniają do przekraczania granic.
Ponieważ w naszym mieście jeszcze ok. 800
mieszkańców nie wymieniło dowodów osobistych,
w miesiącu grudniu będzie możliwość składania
wniosków również w soboty w dniach

01.12.2007 r.
08.12.2007 r.
15.12.2007 r.
29.12.2007 r.
w godzinach od 9°° do 13°°
Złożenie wniosku, jak i odebranie dowodu
osobistego wymaga osobistego stawiennictwa.
ZAPRASZAMY
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Rozstrzygnięcie konkursu w MOPS
Pod koniec września 2007 r. Kierownik MOPS
ogłosił konkurs na stanowisko w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych. Oferta ukazała
się na stronie internetowej Gminy oraz została
wywieszona na tablicy ogłoszeń MOPS. Na powyższą
ofertę odpowiedziało 16 kandydatów. Konkurs składał
się z dwóch etapów – pierwszym etapem był test
wiedzy, do którego zostało zakwalifikowanych 14 osób,
które spełniły wymogi formalne ogłoszenia. Etapem
drugim zaś była rozmowa kwalifikacyjna, do której
zostało dopuszczonych 6 osób (z największą ilością
punktów uzyskanych w etapie I).
Ostatecznie Komisja Konkursowa wskazała do
zatrudnienia
Panią
Annę
Buszkę,
zam.
w Tarnowskich Górach. Osoba ta wykazała się
znajomością przepisów określonych w ogłoszeniu
o naborze, posiada również doświadczenie zawodowe
przydatne na zajmowanym stanowisku.
Dziękujemy wszystkim osobom, które odpowiedziały na
ofertę pracy. Poziom wszystkich uczestników konkursu
był wysoki, w związku z czym wybór jednej osoby był
bardzo trudny. Osobie zatrudnionej życzymy
powodzenia i wytrwałości w realizacji powierzonych
zadań.

MOK-owskie Wieści
Co było ...?
1. 14 października odbył się koncert operetkowy
w wykonaniu znakomitych głosów operowych
i operetkowych scen śląskich, m.in. Małgorzaty
Strąg,
Mieczysława
Błaszczyka,
Jacka
Nowosielskiego, Teresy Bonk, Iwony Grochowskiej
i Haliny Teliga. Koncert dedykowany był pamięci
Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. Zespół Folklorystyczny „Brynica” wziął udział
w imprezie pn. „Mimozami jesień się zaczyna...”
z okazji Dnia Seniora, która odbyła się
17 października w TCK w Tarnowskich Górach.
3. 20 października w TCK w Tarnowskich Górach
odbył się Festiwal Pieśni Polskiej, w którym udział
wzięli chóry „Piast” i „Sienkiewicz” oraz zespół
wokalny „Groszki”.
4. 31 października zespół taneczny „Crazy” wystąpił
w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach
z programem pn. Helloween, gdzie oprócz tańców,
można było zobaczyć inscenizację Dziadów na
podstawie dzieła Adama Mickiewicza – „Dziady”.
Gościnnie wystąpiła również Pani Bernadeta
Kowalska.
5. 3 listopada zespoły taneczne „Crazy”, „Smerfy”
i „Krasnoludki” wystąpiły w Centrum Handlowym
PLEYADA w Bytomiu z okazji 10-lecia Cearrefura.

6. 7 listopada na stołówce “Koral” przy Hucie Cynku
odbyła się Pierwsza Jesienna Biesiada. Licznie
przybyłych
biesiadników
bawili:
Bernadeta
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Kowalska i Przyjaciele oraz zespół B.A.R. Imprezę
prowadził Andrzej Miś.
7. Na MOKowskiej scenie 9 listopada gościliśmy
Teatr Wielki Koło z Będzina. Spektakl słownomuzyczny pt. „Magiczna trupa Robinsona Blusa –
pokaz lalek” zobaczyli uczniowie kl. I-III Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz przedszkolaki z naszej
Gminy.
8. 9 listopada odbyło się otwarcie wystawy
pokonkursowej
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego pn. „Ilustracja z dowolnie wybranego
dzieła Stanisława Wyspiańskiego”. Konkurs
dofinansowany był z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wg projektu „Pamięci
Wyspiańskiego ...”
9. 11 listopada odbył się koncert pt. „Wieczór Pieśni”,
w którym wystąpiły chóry: „Piast”, „Sienkiewicz”,
zespół „Groszki” oraz zespół Folklorystyczny
„Brynica”, który przedstawił inscenizację śląskiego
wesela.
10. 14 listopada gościliśmy członków Koła Emerytów
i Rencistów z Miasteczka Śląskiego z okazji Dnia
Seniora. Oprawa muzyczna – Bernadeta Kowalska
i Przyjaciele.
11. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tąpkowicach
14 listopada odbyła się impreza pn. „Wyszkubki”, w
której również udział wziął zespół Folklorystyczny
„Brynica”.
Co będzie ...?
1. Zapraszamy na inscenizację „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego w wykonaniu dzieci i młodzieży
z kółka teatralnego i zespołów tanecznych
działających przy MOK pod kierunkiem Joanny Flak
i Alicji Kowaluk. Spektakl odbędzie się
28 listopada o godz. 18,00 Wstęp wolny! Również
tego dnia zostaną wręczone nagrody laureatom
konkursu plastycznego „Ilustracja do dowolnie
wybranego dzieła Stanisława Wyspiańskiego”.
2. 1 grudnia od godz. 18,00 do 24,00 w Miejskim
Ośrodku Kultury odbędzie się zabawa andrzejkowa
połączona z biesiadą. Zagrają: Bernadeta Kowalska i
Przyjaciele oraz zespół „Akcent” z Radzionkowa.
Cena biletu 20,00 zł/osoba. Więcej szczegółów pod
nr tel. 032 288-88-70.
3. Zapraszamy dzieci na bajkę pt. „Królowa Śniegu” w
wykonaniu Teatru ART-RE z Krakowa z okazji
MIKOŁAJA – 4 grudnia godz. 9.30 Wstęp wolny!
4. Z okazji MIKOŁAJA zespoły taneczne „Crazy”,
„Smerfy” i „Krasnoludki” wystąpią 6 grudnia
(o godz. 10,00) oraz 9 grudnia (o godz.11.00)
w TCK w Tarnowskich Górach z programem
„mikołajkowym”.
5. 31 grudnia – zabawa sylwestrowa organizowana
przez Restaurację „Stylowa”. Szczegóły pod nr tel.
032 288-89-28 (po godz. 18.00)
cd. na str. 4
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Sprawozdanie Komendy Powiatowej
PSP

Program Rozwoju Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie Komendy
Powiatowej
Państwowej
Straży
Pożarnej
w Tarnowskich Górach za I półrocze 2007 r.
o sytuacji pożarowej na terenie gminy Miasteczko
Śląskie:
Łącznie odnotowano 58 interwencji, w tym
32 pożary. Straty spowodowane pożarami
wynoszą ok. 41 tyś. zł., a uratowane mienie to
szacunkowo ok. 875 tyś zł.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały
również do 20 innych interwencji, które dotyczyły:
· usuwania
substancji
ropopochodnych
–
2 przypadki,
· usuwania drzew, konarów itp. – 11 przypadków,
· usuwania rojów owadów – 2 przypadki,
· oddymiania pomieszczeń – 1 przypadek,
· usuwania awarii instalacji technologicznych –
1 przypadek,
· usuwania nawisów śnieżnych, sopli –
1 przypadek,
· inne – 2 przypadki.
Ponadto jednostki PSP interweniowały 3 razy
w ramach ratownictwa drogowego. Odnotowano
3 alarmy fałszywe dotyczące pożarów (dwa
zakwalifikowano jako „złośliwe” a jeden pochodził
z instalacji sygnalizacji pożaru).
Przypuszczalnymi
przyczynami
powstawania
pożarów były:
· podpalenia – 27 (!!!),
· nieostrożność podczas prac z użyciem ognia – 1,
· inne lub nieustalone – 4.

Gmina Miasteczko Śląskie nawiązuje współpracę
z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego w celu
wspólnego aplikowania o środki pomocowe, co pozwala
zwiększyć szansę na sukces, rozłożyć koszty oraz
zwiększyć rangę projektu do ponadgminnego, a nawet
regionalnego.
Projekt „SilesiaNet – budowa społeczeństwa
informacyjnego
w
Subregionie
Centralnym
Województwa Śląskiego” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 jest przykładem takiej
współpracy.
Powyższy projekt znajduje się na liście podstawowej
projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego. Poziom dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla
projektu wynosi 85%.
Obecnie Projekt „SilesiaNet – budowa społeczeństwa
informacyjnego
w
Subregionie
Centralnym
Województwa Śląskiego” zrzesza łącznie 37 Jednostek
Samorządu Terytorialnego z terenu Subregionu
Centralnego, w tym: Katowice, Ruda Śląska, Gliwice,
Chorzów, Bytom, Zabrze, Świętochłowice, Tychy,
Piekary
Śląskie,
Lędziny,
gminy
powiatu
mikołowskiego,
gliwickiego,
tarnogórskiego
i lublinieckiego, a Partnerem wiodącym, Liderem
Projektu jest Miasto Ruda Śląska.
Projekt
obejmuje
budowę
infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze Jednostek Samorządu
Terytorialnego Subregionu Centralnego. Celem ogólnym
projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie
dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania
internetu oraz innych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych pomiędzy regionami w Polsce i Unii
Europejskiej.
cd na str. 5

Udział
jednostek
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
z terenu miasta:
OSP Żyglinek – łącznie 48 interwencji, w tym:
· do pożaru – 33,
· do innego miejscowego zagrożenia – 14,
· udział w ćwiczeniach – 1.
OSP Brynica – bez wyjazdu.
Jednocześnie informujemy, że Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,
pokój 203 pełni całodobowy dyżur już od
15.10.2007 r.
·
·

tel./fax 032 381 37 68

e-mail: pczk@tarnogorski.pl
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Monitoring miasta
Zakończono kolejny etap rozbudowy monitoringu
wizyjnego miasta. W ramach tegorocznego etapu
budowy monitoringu podłączono dwie kamery. Pierwsza
w obrębie skrzyżowania ul. Dudy z ul. Dworcową, która
monitoruje placówki oświatowe, tj. Szkołę Podstawową
nr 1 oraz Gimnazjum. Ponadto jest monitorowany teren
skrzyżowania ul. Dworcowej i Dudy. Usytuowana na
skrzyżowaniu ul. Wspólnej z ul. Srebrną druga kamera
pozwala
na
monitorowanie
budynku
Szkoły
Podstawowej, znajdującej się na osiedlu i placu zabaw
oraz poszerza pole monitorowania przez kamerę
zlokalizowaną przy Domu Kultury.
Obecnie system monitoringu obsługuje 9 kamer,
które są włączone do systemu monitoringu wizyjnego
i posiadają pełne możliwości sterowania oraz
archiwizacji obrazu.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY

OGŁOSZENIE

W związku z notorycznym zanieczyszczaniem
placyków, na których są rozmieszczone pojemniki
do selektywnej zbiórki szkła, makulatury
i plastików na terenie Gminy Miasteczko Śląskie –
zwracamy się z zapytaniem: Czy tak trudno jest
wrzucić odpady do odpowiedniego pojemnika?
Pojemniki te zostały rozstawione w nadziei, że
mieszkańcom będzie łatwiej segregować odpady,
a tym samym Gmina nasza stanie się czystsza.
Tymczasem ciągle ktoś zostawia „tobołki” obok
pojemników, niejednokrotnie robiąc sobie obok
nich wysypisko śmieci. Drodzy mieszkańcy,
proszę o odrobinę dobrej woli i rozbudzenie
w sobie poczucia estetyki. Tak łatwo jest
powiedzieć: gdzie indziej jest tak fajnie i czysto,
a u nas .... A u nas, to my sami mamy wpływ na to
czy też będzie czysto, czy będzie się obok
pojemników do selektywnej zbiórki przechodziło
z oburzeniem i niesmakiem.
Niektórzy mieszkańcy sądzą chyba, że
wykonywane czynności zmierzające do zachowania
czystości i porządku w naszej Gminie są zbyteczne.
Można tak sądzić po ostatnich incydentach spalenia
kolejnych pojemników i słupa ogłoszeniowego,
które kosztują niemało.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku
Śląskim, ul. Rynek 8, na tablicy ogłoszeń został
wywieszony
wykaz
nr
G-72241/35/2007
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego położonej
w Miasteczku Śląskim przy ulicy Leśnej. Wykaz
został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia
13.11.2007 r. do dnia 04.12.2007 r. Osoby posiadające
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, /Dz. U. z 2004 r. Nr
261. poz. 2603 z późn. zm./) mogą składać wnioski w
tej sprawie do dnia 27 grudnia 2007 r.

Jubileusz pożycia małżeńskiego
Dnia 27 listopada br. w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim odbyła się kolejna uroczystość
wręczenia medali za „długoletnie pożycie małżeńskie”.
W imieniu Prezydenta RP dostojnym jubilatom medale
wręczył Zastępca Burmistrza Miasta Pan Zdzisław
Franus w obecności Pani Lidii Kubeckiej –
Kierownika tutejszego USC, Pana Łukasza Romowicza
–
Sekretarza
powiatu
Tarnogórskiego
oraz
przedstawicieli zakładów pracy, w których pracowali
odznaczeni. Pary małżeńskie świętujące 50-lecie ślubu
to:
Eugenia i Roman Polaczek – ślub dnia 01.07.1957 r.
Stefania i Antoni Dziewior – ślub dnia 03.08.1957 r.
Aniela i Feliks Ścigała – ślub dnia 21.08.1957 r.
Woźniki,
Henryka i Romuald Urbańscy – ślub dnia 24.08.1957r.
Bytom,
Jadwiga i Paweł Tobor – ślub dnia 02.09.1957 r.
Anna i Paweł Strugała – ślub dnia 21.09.1957 r.
Anna i Rajmund Jagoda – ślub dnia 19.10.1957 r.
Janina i Jan Szczypkowscy – ślub dnia 04.11.1957 r.
Czesława i Jan Nieczuja – Urbańscy – ślub dnia
22.11.1957 r. Poznań.
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dokończenie ze str. 2 – MOK-owskie Wieści
MOK galeria
1. Wystawa IV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
pn. „Uroki Miasteczka Śląskiego i Ziemi
Tarnogórskiej”,
2. Prace Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.
„Ilustracje do dowolnie wybranego dzieła
Stanisława Wyspiańskiego”.

Przypominamy o zajęciach dla dzieci i młodzieży:

-

warsztaty ceramiczne – piątki od godz. 1600
nauka gry na werblu – poniedziałki od godz. 1600
kurs tańca rock and roll'a – czwartki od godz. 1700
nauka gry na keyboardzie – czwartki od godz. 1400
(zajęcia odpłatne)
nauka gry na skrzypcach – czwartki godz. 1700
(zajęcia odpłatne)
bezpłatna nauka języka niemieckiego – czwartki
godz. 1700
nauka break dance – poniedziałki godz. 1600 (grupa
młodociana) oraz piątki godz. 1600 (grupa
młodzieżowa).

KONKURSY:
VIII Edycja Konkursu Plastycznego na
najpiękniejszy stroik lub kartkę bożonarodzeniową.
Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli. Prace prosimy
składać do 14 grudnia 2007r. Więcej szczegółów na
temat konkursów na stronie www.mokmiast.art.pl lub
pod nr tel. 032 288-88-70.
Jeśli masz ukończone 13 lat i chcesz zostać
wolontariuszem XVI Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, to zgłoś swoją kandydaturę
w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim, ul.
Srebrna 24, gdzie powstał Sztab WOŚP. Liczba
wolontariuszy ograniczona – 15 osób. Nie zapomnij
zabrać ze sobą zdjęcia legitymacyjnego, potrzebnego do
wyrobienia Identyfikatora Wolontariusza. Zgłoszenia
przyjmujemy do 21 grudnia br.
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dokończenie ze str. 3– Program rozwoju...
Do celów szczegółowych przedsięwzięcia należy:
· zapewnienie
powszechnego,
szybkiego
i bezpieczniejszego dostępu do internetu dla
przeciwdziałania
marginalizacji
terenów
zdefaworyzowanych,
· rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji
elektronicznej,
· wykorzystanie nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
· rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne
potrzeby obywateli i poprawa efektywności pracy
administracji samorządowej.
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Podręcznika wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 zakłada się, że produktami
realizacji projektu będzie:
· liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp
do sieci szerokopasmowej: 2000,
· liczba nowopowstałych centrów zarządzania siecią: 14,
· liczba jednostek publicznych podłączonych do
bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu:
2000.
Natomiast wśród zakładanych rezultatów realizacji
projektu wymienia się:
· liczbę użytkowników nowowybudowanej sieci - ok.
900 000,
· liczbę nowych miejsc pracy – ok. 160.
Dane liczbowe poszczególnych wskaźników dla całości
projektu są jedynie szacunkowe. Podanie wartości
poszczególnych wskaźników możliwe będzie dopiero po
opracowaniu koncepcji projektu oraz Wstępnego Studium
Wykonalności.
Ponadto osiągnięte zostaną dodatkowe korzyści
z realizacji projektu:
· zapewnienie
powszechnego,
szybkiego
i bezpieczniejszego dostępu do internetu dla instytucji
publicznych,
· stworzenie warunków dla rozwoju nowych gałęzi
działalności gospodarczej opartych o nowoczesne
technologie informatyczne,
· poprawa infrastruktury teleinformatycznej służącej
celom edukacji szkolnej i pozaszkolnej,
· rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji
elektronicznej,
· wykorzystanie nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
· stworzenie podstaw infrastrukturalnych pod rozwój
e-usług publicznych spełniających specyficzne
potrzeby obywateli,
· możliwość wdrażania nowych zintegrowanych
systemów informatycznych,
· poprawa jakości świadczonych usług publicznych,
· obniżenie kosztów funkcjonowania administracji,
· poprawa jakości życia – strefy bezpłatnego dostępu do
bezprzewodowego Internetu w centrach miast i innych
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wydzielonych obszarach (np. dworce, parki, campusy,
tereny SSE i Parków Przemysłowych),
· zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu,
· rozwój współpracy regionalnej poprzez szybszy obieg
informacji,
· wzrost zainteresowania wśród inwestorów ze względu
na sprawniejszy dostęp do informacji.
W celu wypracowania wstępnej koncepcji projektu Miasto
Ruda Śląska – Koordynator Projektu przesłało do
wszystkich Partnerów ankietę.
Na podstawie wypełnionych i przesłanych przez gminy
ankiet, zostało ustalone wspólne stanowisko, co do
przedmiotu projektu.
Większością głosów (68% głosów) wybrany został model:
budowa subregionalnej sieci szerokopasmowej w celu
połączenia ze sobą instytucji publicznych (np. urzędy,
szkoły, biblioteki, szpitale itp.), z jednoczesnym
zagwarantowaniem wolnego dostępu dla różnych
1

operatorów na tych samych warunkach, którzy będą mieli
możliwość świadczenia usług firmom i mieszkańcom
(usługi świadczone odpłatnie) zgodnie z regulacjami
krajowymi i warunkami wolnego rynku. Koszty
utrzymania i zarządzania projektem pokrywane będą
z budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz
wpływów uzyskanych z udostępnienia sieci operatorom
komercyjnym.
Również na podstawie ankiet większość gmin (68%
głosów) opowiedziała się za przyjęciem algorytmu
podziału środków wg liczby ludności.
Sprawą kluczową dla podjęcia działań w zakresie
przedmiotowego projektu był wybór modelu realizacji
i zarządzania projektem. Partnerzy projektu przyjęli model
wspólny, który polega na następujących założeniach:
· na podstawie porozumienia gmin Lider zleca
opracowanie wspólnej dokumentacji, Wstępnego
Studium
Wykonalności,
na
obszarze
JST
uczestniczących w projekcie,
· umowę o dofinansowanie podpisuje Lider,
· Gminy - Partnerzy tworzą podmiot zarządzający
nowopowstałą infrastrukturą np. spółkę lub związek
komunalny, finansowany przez wszystkich Partnerów
projektu
Powyższy
model
zagwarantuje
kompatybilność
zastosowanych
rozwiązań
technologicznych
(brak
„wąskich gardeł”), łatwiejsze możliwości wprowadzania
unowocześnień i modernizacji.
Wobec podjętej decyzji Miasto Ruda Śląska, jako Lider
Projektu zleci wykonanie inwentaryzacji infrastruktury
teleinformatycznej firmie działającej na terenie objętym
projektem oraz opracowanie koncepcji budowy
i zarządzania nowopowstałą infrastrukturą. Miasto Ruda
Śląska aby przyspieszyć postęp prac pokryje koszty
związane ze zleceniem powyższych przedsięwzięć. Koszty
te będą w późniejszym terminie wpisane do wniosku jako
koszty kwalifikowane związane z przygotowaniem
projektu. Szczegółowy opis zarządzania projektem będzie
wynikał z uzgodnionej ścieżki realizacji inwestycji.
1

Zasada otwartego dostępu jest kluczowym warunkiem kwalifikowania się
projektu do wsparcia z EFRR

Strona 5 z 8

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Miasteczku Śląskim
Obręb Żyglin k.m. 1 dod. 3
Lp.

Nr działki

Pow. W ha

Nr KW

Położenie

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium w zł

1.

1842/368
1851/368

0.1562

73112

ul. Sosnowa

51.200,00

5.120,00

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie działka przeznaczone
jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 163 MN oraz pod tereny komunikacji
pieszej – symbol planu 200KX.
Opis działki:
Działka położona jest przy ul. Sosnowej w dzielnicy Żyglin w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową Odległość od centrum handlowo – administracyjnego Miasteczka Śląskiego wynosi ok. 3-4 km.
Od strony północnej i wschodniej granice tego obszaru stanowią rozległe tereny leśne. Kształt działki regularny
zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski porośnięty trawą i rzadkimi kępami młodych drzew i krzewów
(samosiejki). Działka nie jest uzbrojona. Istnieje możliwość doprowadzenia sieci elektrycznej i wodociągowej.
Dojazd ulicami o nawierzchni gruntowej. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2007 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim,
Rynek 8, pokój 3 o godz. 1500
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2007 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim: ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie na konto Nr 42 1050 1386
1000 0002 0086 1235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu,
potwierdzony wyciągiem bankowym.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech
dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego
w wyznaczonym terminie.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu
notarialnego ponosi nabywca.
Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie
z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku,
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27.
Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl
Z up. Burmistrza Miasta
Zdzisław Franus
Zastępca Burmistrza
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Uchwały Rady Miejskiej podjęte na
XIV Sesji
w dniu 23 listopada 2007 r.
•Uchwała

Nr
XIV/98/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2007 rok,
•Uchwała

Nr
XIV/99/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Uchwalone na 2008 r. stawki kształtują się
następująco:
I. od gruntów:
1. związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,63 zł od 1m2 powierzchni,
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,73 zł od
1 hektara powierzchni,
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,18 zł od 1m2 powierzchni.
II. od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych – 0,50 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
2. związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 15,- zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,83 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
2
publicznego – 4,20 zł od 1m powierzchni
użytkowej.

III. od

budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gosp. – 2% ich
wartości określonej na podstawie przepisów ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki
lub ich części oraz budowle:
1. we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych
działających w formie jednostek budżetowych,
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
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2.

3.
4.
5.
6.

zajęte przez stowarzyszenia i fundacje na
prowadzenie działalności statutowej, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
zajęte na działalność związaną z bezpieczeństwem
publicznym,
zajęte na działalność związaną z pomocą
społeczną,
stanowiące mienie komunalne nie oddane
w posiadanie zależne,
stanowiące własność Skarbu Państwa będące
w wieczystym użytkowaniu gminy.

•Uchwała

Nr
XIV/100/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych,
•Uchwała

Nr
XIV/101/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie ustanowienia
i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Zasady i tryb przyznawania nagród zawarte są w
poniższym regulaminie:
REGULAMIN
przyznawania dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury
§1
Regulamin określa zasady przyznawania nagród za
osiągnięcia i dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
§2
Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
z inicjatywy własnej lub na wniosek: 1. instytucji kultury,
2. grupy osób z danego środowiska twórczego, 3. organizacji
pozarządowych.
§3
Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.
§4
Nagroda ma formę pieniężną. Jej wysokość nie może
przekroczyć 3.000,00 zł.
§5
Nagrody Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie mogą być
przyznane za:
1. upowszechnianie i kultywowanie twórczości ludowej oraz
ochronę dziedzictwa kulturowego Miasta Miasteczko
Śląskie,
2. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie
Miasta Miasteczko Śląskie,
3. wieloletnią, wyróżniającą się działalność lub za
całokształt działalności kulturalnej.
§6
1. Nagrody przyznawane są przez Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie w oparciu o opinię Komisji
Opiniującej ds. Nagród za Działalność Kulturalną, zwaną
dalej Komisją.
2. Komisja powoływana jest przez Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie w składzie 5 osób.

cd. na str. 8
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dokończenie ze str. 7- Uchwały...
3. Zadaniem Komisji jest:
a) opiniowanie wniosków o przyznawanie nagród
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury,
b) sporządzenie protokołu końcowego z wnioskami
wynikającymi z pracy Komisji.
4. Zasady opiniowania wniosków:
a) zapoznanie się z treścią wniosku,
b) merytoryczna dyskusja nad treścią wniosku,
c) ocena wniosku.
5. Uchwały Komisji są podejmowane w głosowaniu
jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
6. Przewodniczącego Komisji wybierają jej członkowie w
drodze głosowania.
7. Posiedzenie uważa się za ważne, jeśli uczestniczy w nim
co najmniej połowa członków Komisji.
8. Posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz Miasta.
9. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
10. Kadencja Komisji trwa 3 lata. Jej skład może być
zmieniany lub uzupełniany decyzją Burmistrza Miasta.
§7
Kandydatów do nagrody wyłonionych przez Komisję
zatwierdza Burmistrz Miasta.
§8
1. Zgłoszenia do nagrody przyjmuje Sekretariat Urzędu
Miasta Miasteczko w okresie od 1 stycznia do 15 lutego
każdego roku.
2. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od terminu zakończenia
przyjmowania zgłoszeń.
§9
1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) dane wnioskodawcy (nazwa stowarzyszenia /instytucji
lub imię i nazwisko, adres, telefon),
b) dane osobowe kandydata / kandydatów do nagrody: imię
i nazwisko lub nazwa stowarzyszenia /instytucji, adres,
telefon),
c) informację dotyczącą osiągnięć, za które ma być
przyznana nagroda.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych zgłaszający jest
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Burmistrza Miasta o stwierdzonych
brakach.
3. Zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) rezygnacji kandydata,
d) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.
§ 10
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej
wiadomości.
§ 11
Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy właściwej
dla jego przyjęcia.
•Uchwała

Nr
XIV/102/07
Rady
Miejskiej
w
Miasteczku Śl. w sprawie uchylenia uchwał
dotyczących
stosowania
stawek
czynszu
za
dzierżawione
nieruchomości
nie
stanowiące
Państwowego Funduszu Ziemi,
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•Uchwała

Nr
XIV/103/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie Programu Współpracy
Miasta
Miasteczko
Śląskie
z
Organizacjami
Pozarządowymi w roku 2008,
•Uchwała

Nr
XIV/104/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie trybu postępowania
o
udzielenie
dotacji
osobom
fizycznym
zakwalifikowanym
do
udziału
w
Programie
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko
Śląskie,
•Uchwała

Nr
XIV/105/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie określenia liczby
przeznaczonych do wydania w 2008 roku nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Liczba
ta wynosi: 5 licencji.
•Uchwała

Nr
XIV/106/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie ustalenia i poboru opłaty
targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
Stawki dzienne przy sprzedaży wynoszą:
1. z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy
do handlu obwoźnego lub innego pojazdu
o ładowności większej niż 1,5 T - 35,- zł,
2. z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy
do handlu obwoźnego, wozu konnego lub innego
pojazdu dostawczego - 21,- zł,
3. z samochodu osobowego - 17,50 zł,
4. ze straganu rozbieralnego tj. nie pozostającego na
targowisku w nocy:
· zajmującego powierzchnię handlową do 2 m2 9,-zł,
· zajmującego powierzchnię od 2 do 5 m2 - 13,- zł,
· za każdy następny m2 powyżej 5 m2 - 9,- zł,
· z ręki, kosza, wózka ręcznego, roweru itp. - 9,- zł.
Zwalnia się z opłaty targowej handel prowadzony
podczas festynów organizowanych przez organizacje
pożytku publicznego, parafie wyznaniowe, Radę
Dzielnicy, Rady Sołeckie oraz szkoły i przedszkola.
•Uchwała

Nr
XIV/107/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i
wysokości wynagrodzenia za inkaso. Inkasentem
ponownie wyznaczono Pana Mirosława Bąska a jego
wynagrodzenie ustalono na poziomie 166,- zł brutto
miesięcznie.
•Uchwała

Nr
XIV/108/07
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śl. w sprawie wezwania Skarbnika Miasta
do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą
zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej
www.bip.miasteczko-slaskie.pl
oraz
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
pok. Nr 30 – III piętro.
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