42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02
Wszystkim, którzy nadesłali życzenia świąteczne
i noworoczne serdeczne podziękowania składa
Rada Miejska i Burmistrz Miasta Miasteczko
Śląskie

Działo się w MOK-u
4 stycznia odbył się udany bal kostiumowy dla
dzieci. Składamy podziękowania zespołowi MI-BRO,
który wykonał oprawę muzyczną.
12 stycznia po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Na scenie wystąpiły zespoły
działające przy MOK. Gościnnie zagrały zespoły
„Moderato”, „Gospel Spirituel”, zaśpiewała Dominika
Gacka, wystąpił kabaret „Co złego to nie my...” oraz
zespół MI-BRO i „Blizzard”. O godz. 20.00
„posłaliśmy” światełko do nieba – krótki pokaz ogni
sztucznych ufundowany przez firmę BOX. Dziękujemy
wszystkim wykonawcom, a szczególnie piętnastu
wolontariuszom, którzy cały dzień kwestowali na terenie
całej gminy i zasilili konto Orkiestry kwotą 3.779,-zł. W
skarbonkach znalazły się ponadto: 1 USD, kilka euro,
kilka czeskich koron oraz obrączka i łańcuszek.
14 stycznia młodzież i dzieci z naszej gminy
uczestniczyły w II Przeglądzie Zespołów Teatralnych –
„Jasełka 2003”. Do Wręczycy Wielkiej, gdzie
zorganizowano imprezę, zjechało 59 zespołów od wieku
przedszkolnego po dorosłych. Do finału, który odbył się
19 stycznia zakwalifikowało się 17 zespołów. „Aktorzy”
z Miasteczka otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy i
składamy podziękowania Siostrze Aldonie, paniom
Joannie Flak, Alicji Kowaluk i Barbarze
Bentkowskiej za przygotowanie spektaklu.

19 stycznia w miasteczkowskim kościele parafialnym
odbył się koncert kolędowy. Wykonawcami były grające
na różnych instrumentach dzieci i młodzież z naszej
gminy.
26 stycznia z koncertem kolędowym „Cicha noc,
święta noc...” wystąpili artyści operetki.
29 stycznia zapraszamy na spotkanie autorskie
z Robertem Janowskim, który opowie o swoim nowym
tomiku poezji pt. „NOCE”.
Od 27 stycznia MOK zaprasza dzieci na zajęcia
organizowane w ramach „MOKozimy”. Szczegóły w
afiszach.

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim odbędzie się
dnia 30 stycznia o godz. 14.00 w Brynicy.
Przedmiotem obrad będzie zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa.

Krzysztof Śmieja – członkiem
Trybunału Stanu
Były Poseł Ziemi Tarnogórskiej na Sejm RP –
Krzysztof Śmieja został wybrany przez ten organ
władzy państwowej (w którym notabene pracował
4 lata) członkiem Trybunału Stanu. Biorąc pod uwagę
na jego dotychczasowe zaangażowanie w życie
mieszkańców naszej gminy i doskonałą współpracę
a także pomoc, jaką okazywał wobec naszych
mieszkańców, składamy mu serdeczne gratulacje
i życzenia, aby swoją wiedzę i doświadczenie
wykorzystywał w dalszym ciągu z pożytkiem dla
obywateli całego kraju.

6.

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego za
grunty używane na cele rekreacyjne –
wynosi 0,30 zł rocznie za 1 m2.
7.
Wysokość czynszu dzierżawnego za
składnik budowlany stanowiący część
składową nieruchomości wynosić będzie 1%
wartości obiektu w skali miesięcznej.
W przypadku konieczności wykonania remontu
umożliwiającego
dzierżawienie
obiektu
budowlanego Burmistrz Miasta może zwolnić
dzierżawcę z płacenia czynszu na czas remontu,
nie dłużej jednak jak do 6-ciu miesięcy.
8.
Wysokość stawki czynszu dzierżawnego za
grunty używane na cele związane
z działalnością hodowlaną (hodowla
zwierząt, kur itp.) – wynosi 0,45 zł rocznie
za 1 m2.
9.
Wysokość stawki czynszu dzierżawnego za
grunty używane na cele inwestycyjne
(stacje redukcyjno - pomiarowe, stacje trafo i
inne budowlane) - wynosi 0,65 zł
miesięcznie za
1 m2.
10.
Wysokość stawki czynszu dzierżawnego za
grunty
używane
na
działalność
rzemieślniczo - usługową (warsztaty, usługi
transportowe, parkingi itp.) - wynosi 0,80 zł
miesięcznie za 1 m2.

Uchwały i obwieszczenia
•

•

•

•

•

•

Uchwałą Nr III/20/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku ustalono wykaz
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2002.
Uchwałą Nr III/21/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku uchwalono
budżet miasta na 2003 rok. Dochody wyniosą
15.497.341,-zł i takie też planuje się wydatki.
Uchwałą Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku określono
gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2003.
Uchwałą Nr III/23/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku wyznaczono
inkasenta do pobierania opłat targowych oraz
ustalono wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej
funkcji.
Uchwałą Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku określono
wysokości minimalnych stawek czynszu za
komunalne lokale użytkowe i garaże.
W 2003 roku minimalne miesięczne stawki czynszowe
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i garaży
komunalnych pozostają na poziomie roku 2002.
Uchwałą Nr III/25/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku ustalono stawki
czynszu za dzierżawione nieruchomości nie
stanowiące Państwowego Funduszu Ziemi.
Wysokość czynszu rocznego za grunty dzierżawione
na cele rolne w zależności od klas ziemi za 1 m2:
1. Czynsz dzierżawny za nieruchomości używane na
cele warzywno – ogrodnicze stanowi sumę
czynszów za:
a) grunt pod warzywami, drzewami i krzewami
owocowymi - czynsz jak w punkcie 1 (rola);
b) szklarnie - w wysokości 0,50 zł rocznie za 1 m2
powierzchni pod szkłem, tunele - w wysokości 0,30
zł rocznie za 1 m2 powierzchni pod folią;
c) drzewa owocowe po 5 latach po posadzeniu w wysokości 0,50 zł rocznie za jedno drzewo;
d) krzewy owocowe po 3 latach po posadzeniu w wysokości 0,35 zł rocznie za jeden krzew.

2.
3.

4.

5.

Czynsz dzierżawny za stawy hodowlane
w wysokości 75 zł za 1 ha lustra wody
rocznie.
Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty
używane na cele usługowo - handlowe
(pawilony handlowe, kioski, inne obiekty
trwale i nietrwale związane z gruntem) wynosi 1,30 zł za 1 m2, płatne w skali
miesięcznej.
Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty
używane pod lokalizację cyrków i wesołych
miasteczek
oraz
innych
imprez
rozrywkowych wynosi 160 zł za jeden dzień.
Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty
używane na cele związane z działalnością
produkcyjną i drobną wytwórczością wynosi 0,65 zł za 1 m2, płatne w skali
miesięcznej.
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Uchwałą Nr III/26/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku ustalono
wartość jednego punktu i najniższe wynagrodzenie
zasadnicze
dla
pracowników
zatrudnionych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Zespole
ds. Obsługi Placówek Oświatowych.
Uchwałą Nr III/27/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku ustalono
wartość jednego punktu i najniższe wynagrodzenie
zasadnicze dla pracowników nie będących
nauczycielami.
Uchwałą Nr III/28/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku wyznaczono
przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej
Międzygminnego
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach.
Jest nim Pan Stanisław Wieczorek – Burmistrz
Miasta Miasteczko Śląskie.
Uchwałą Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku wyznaczono
przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z
o.o. w Tarnowskich Górach. Jest nim Pan Franciszek
Paśmionka – Zastępca Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie.

Uchwałą Nr III/30/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 30 grudnia 2002 roku ustalono plan
pracy Komisji Rewizyjnej

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą
zapoznać się w Referacie Organizacyjnym UM.
str. 2

Wieści ze szkół
W dniach od 27 stycznia do 5 lutego trwają ferie
zimowe. Jak co roku uczniowie wszystkich szkół będą
mogli korzystać z ciekawych zajęć pod opieką
nauczycieli. W planach oprócz wielu zajęć sportowych,
gier i zabaw komputerowych, przewidziano także m.in.
zabawę karnawałową oraz wyjazdy na basen i do kina.
Szczegóły w planach zajęć.

POBÓR
W okresie od dnia 3 lutego do dnia 25 kwietnia 2003
roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa
śląskiego pobór mężczyzn. W związku z tym
przypominamy kilka przepisów prawa regulujących
sprawę nie stawienia się mężczyzn do poboru.
Art. 4 ust 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.
(Dz. U. Nr 21 poz. 205 z 2002r. – tekst jednolity) mówi:
„Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają
wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i
stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.
Obywatel polski będący równocześnie obywatelem
innego
państwa
nie
podlega
powszechnemu
obowiązkowi obrony jeżeli stale zamieszkuje poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”
Niestawienie się przed powiatową komisją lekarską
lub powiatową komisją poborową w określonym
terminie i miejscu, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej wyżej
ustawy).
Natomiast przepisy ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz.
U. Nr 87 poz. 960 z 2001r.) stanowią:
Art.15 ust.1 „Osoba, która opuszcza miejsce pobytu
stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest
obowiązana wymeldować się w organie gminy,
właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej
pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.”
Art.15 ust. 2 „Organ gminy wydaje na wniosek strony
lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby,
która utraciła uprawnienia wymienione w art.9 ust.2 i
bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce
pobytu stałego, albo osoby, która bez wymeldowania się
opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie
przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy,
a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić.”
Art.15 ust.3 „Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres
dłuższy niż 2 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój
wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce
pobytu stałego organowi wymienionemu w ust.1
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu
opuszczenia
dotychczasowego
miejsca
pobytu,
a zgłoszenia powrotu – najpóźniej przed upływem
czwartej doby, licząc od dnia powrotu”.
Wyjaśnić należy, że Trybunał Konstytucyjny
wyrokiem z dnia 27 maja 2002 r.o sygn. akt K.20/01,
(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2002 r., Nr 78, po.716),
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orzekł o niezgodności art.9 ust.2 ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych z Konstytucją RP.
Zgodnie z art.190 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą,
są ostateczne i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Zatem od dnia opublikowania wyżej wymienionego
orzeczenia tj. od dnia 19.06.2002 r. art.9. ust.2 ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych utracił moc i
przestał obowiązywać. Od tej chwili w sprawach
meldunkowych nie bada się kwestii posiadania bądź
utraty uprawnień do przebywania w lokalu. Jak
stwierdził, bowiem Trybunał Konstytucyjny, ewidencja
ludności służy rejestracji stanu faktycznego, nie zaś
prawnego. Meldunek to tylko rejestracja miejsca pobytu
osoby, nie rodzi żadnych uprawnień do lokalu.
Bliższych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy
Referatu Spraw Obywatelskich tutejszego urzędu.

Statystyka 2002
W ubiegłym roku na 11 sesjach Rada Miejska
podjęła 77 uchwał.
W Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto 38 małżeństw
w tym: 6 cywilnych, 9 umiejscowionych (tj. spisanie
aktu na podstawie dokumentów zagranicznych) oraz
23 konkordatowe. Odnotowano 6 urodzeń i 37 zgonów.
W
biurze
Ewidencji
Ludności
zgłoszono
63 urodzenia, 51 związków małżeńskich, 85 zgonów
i 5 rozwodów. Wydano 393 dowody osobiste.
Przypominamy, że w 2003 roku wymianie podlegają
dowody osobiste wydane w latach 1962-1972.

Laureaci konkursów
Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy laureatów
konkursów ogłoszonych w MOK pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
Na najciekawsze podanie i legendę wpłynęło 8
prac od mieszkańców Tarnowskich Gór, Nakła
Śląskiego i Miasteczka Śląskiego. Nagrody książkowe
otrzymali: Tomasz Mikołajczyk – uczeń LO im.
Staszica w Tarn. Górach, autor opowiadania Jak
powstały Tarnowskie Góry, Małgorzata Macygon z
Nakła Śląskiego – autorka opowiadania Nel, Antoni
Famuła z Miasteczka Śl. – autor gwarowego podania
Rabsiki i zbójce oraz Adrian Krzemiński – uczeń
Gimnazjum Nr 2 Sportowego w Tarn. Górach, autor
opowiadania Starka Matylda i jyj powiadania.
W
konkursie
plastycznym
na
stroik
bożonarodzeniowy lub pocztówkę wyróżnienia
otrzymało ponad 50 uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów z Tarnowskich Gór, Kalet, Piekar
i Miasteczka, a wśród nich:
z SP 1 Miasteczko Justyna Czarnecka, Paulina
Gabor, Kamila Lazaj, Daniel Mater i Kasia
Pytlok, z SP 2 Miasteczko Patrycja Kolano, Sylwia
Wojdyła i Paweł Zok, z Gimnazjum M-ko Anna
Dragon, Marta Jurczyńska i Przemek Przesmycki,
oraz dzieci z Ochronki.
str. 3

Złote gody
W minionym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa
obchodzili: Helena i Stanisław Bielakowie, Emilia
i Józef Drozdzowie, Anna i Kazimierz Dziwisowie,
Agnieszka i Rudolf Imiolczykowie, Bronisława
i Alfred Jajszczokowie, Aniela i Franciszek
Machurowie, Anna i Michał Nowakowie oraz
Magdalena i Franciszek Szeja. Uroczystość
wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
odbyła się 19.12 2002 r.
Wszystkim Jubilatom gratulujemy i składamy
najlepsze życzenia.
Pary małżeńskie, które w tym roku będą obchodzić
Złoty Jubileusz Małżeński – 50 lat, a zawierały
związek małżeński w innej miejscowości, proszone są
o zgłoszenie się w tutejszym Urzędzie Stanu
Cywilnego.

Z kroniki MBP
Miniony rok ONZ uznała „Rokiem gór”. Z tej okazji
Oddział Dziecięcy oraz Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki
Publicznej zorganizowały w listopadzie konkurs
literacko-plastyczny pt. „Góry moje, góry”. Sponsorem
nagród – ciekawych książek o tematyce przyrodniczoekologicznej była Fundacja na rzecz Dzieci Miasteczko
Śląskie.
W grudniu wiele wzruszeń i radości dostarczył
młodym czytelnikom tradycyjny wieczorek poetycki
poświęcony świętom Bożego Narodzenia. Na program
złożyły się recytacje utworów poetyckich oraz kolędy
i pastorałki wykonane przez chór szkolny pod
kierownictwem p. Małgorzaty Katryniok. Uroczystość
uatrakcyjnił gościnny występ p. Michała Baczyńskiego,
który
recytował
własną
refleksyjną
poezję
bożonarodzeniową.

Reforma w PWiK
Jak już informowaliśmy, od marca 2002 roku
VIVENDI WATER jest inwestorem strategicznym
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Tarnowskich Górach, które świadczy usługi
wodociągowo – kanalizacyjne dla 75 tys.
mieszkańców na terenie gmin Tarnowskie Góry i
Miasteczko Śląskie.
Po zmianach strukturalnych w firmie Vivendi
Environnement oraz po akcji „zestawy dydaktyczne”,
PWiK przygotowuje się do przeprowadzenia reformy
strukturalnej polegającej na uruchomieniu Centrum
Obsługi Klienta. Program przewiduje wykorzystanie
doświadczeń zdobytych w Czechach, uzupełnionych
sprawdzonymi formami działalności własnej.
Transformacja ma na celu: - podniesienie jakości
świadczonych usług z naciskiem na dotrzymywanie
terminów, poprawę systemu informacji, warunków
odczytu, fakturowania i inkasowania; - zwiększenie
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produktywności wewnętrznej m.in. przez likwidację
przerostów zatrudnienia, uproszczenie procedur itd.; wprowadzenie nowego systemu informatycznego
zarządzania klientami. Głównym zaś celem ma być
zadowolony klient.
Wiedząc, iż trwałość i wiarygodność firmy zależy
od zadowolenia klientów, PWiK już w lutym br.
przeprowadzi ankietę dotyczącą oceny usług oraz
głębszego poznania oczekiwań klientów. W zakresie
komunikacji z klientem PWiK wprowadzi nowy model
umowy, możliwość zgłoszenia swoich uwag imiennie
lub anonimowo poprzez „skrzynkę pomysłów” oraz
ogólnodostępny numer telefonu.
Wiedząc, że mieszkańców interesują przede
wszystkim problemy cen i form płatności, ograniczmy
się do przedmiotowych informacji uzyskanych od
Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu PWiK.
W sprawie cen: W krajach Unii Europejskiej
opłaty za zużycie wody nie mogą przekroczyć 3%
dochodu na osobę. Warto u nas określić ten wskaźnik.
W sprawie form płatności: Płacenie gotówką
inkasentowi
jest
formą
przestarzałą,
nie
odpowiadającą naszym czasom. W szczególności
chodzi tu o bezpieczeństwo inkasentów. Najlepszym
sposobem na dzisiaj jest korzystanie z uproszczonych
i bezgotówkowych form regulowania należności
w bankach, pod warunkiem posiadania konta
osobistego (ROR).
W sprawie stanu sieci wod.-kan.: Istniejąca
infrastruktura niszczeje stwarzając groźbę ciągłych
awarii. Brak środków nie pozwala na prowadzenie
niezbędnych remontów ani tym bardziej na
odtwarzanie sieci. Jeśli chodzi o środki techniczne,
PWiK zakupuje nowe, dokładniejsze wodomierze i
wprowadza system odczytów za pomocą przenośnych
terminali. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu
odczytów oraz fakturowania.
Na koniec informacja dla właścicieli ogródków.
Warto wiedzieć, że można ograniczyć koszty zużycia
wody zużywanej do podlewania upraw zielonych
(chodzi o kwotę za wyprowadzanie ścieków). W tym
celu należy złożyć odpowiedni wniosek do PWiK o
założenie odrębnego licznika.

Gdy nie chcesz stać w kolejkach
Restrukturyzacja branży energetycznej nie ułatwiła
życia klientom Rejonu Energetycznego GZE ani
Górnośląskiego Zakładu Gazowniczego. Wiedzą o tym
najlepiej zainteresowani rozliczający się indywidualnie z
tymi spółkami.
Aby uniknąć wielogodzinnego stania w kolejkach
warto skorzystać z uproszczonych i bezgotówkowych
form regulowania należności, pod warunkiem posiadania
konta osobistego w banku. W tym celu należy spisać
odpowiednie umowy. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy banków oraz pracownicy działów
obsługi klienta firm pobierających opłaty.
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