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dycznych AA "REMEDIUM"
w Nowym 2010 Roku ¿yczy
swoim Pacjentom zdrowia, po-
myœlnoœci i wiary w lepsze ju-
tro. Ze swojej strony bêdziemy
starali siê, aby nasze us³ugi
by³y jeszcze poprawniejsze ku
Waszemu zadowoleniu.

Dyrektor "REMEDIUM"
lek. med. Zbigniew
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UCHWAŁA NR XU320/09
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/198/08 Rady Miejskiej

w Pyskowicach z dnia 27.08.2008 r. w sprawie ustalenia wieloletnie-
go programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Pyskowice na lata 2008 -2013
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 7, art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2, art. 21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz. 266 z późn. zm.)
na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXV/198/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27.08.2008 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem Gminy Pyskowice na lata 2008-2013 wprowadza
się następującą zmianę: W rozdziale IV pt. „Zasady polityki czynszowej oraz
warunki obniżania czynszu”, akapit piąty otrzymuje następujące brzmienie: „Do-
puszcza się możliwość stosowania obniżki czynszu najmu naliczonego według
obowiązującej stawki, jeżeli czynsz przekracza w skali roku 3% wartości odtwo-
rzeniowej lokalu, a najemca spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki
czynszu, określone w Uchwale Nr IV/54/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia
28.02.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLlII/411/2001 Rady Miejskiej
w Pyskowicach z dnia 19.12.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późniejszymi zmianami. Ob-
niżka czynszu nie przysługuje najemcy zamieszkującemu w lokalu, w którym
normatywna powierzchnia użytkowa, w przeliczeniu na liczbę członków gospo-
darstwa domowego, przekracza normy uprawniające do otrzymania dodatku
mieszkaniowego.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz publikację w pra-
sie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Celem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe
dla kobiet, które chc¹ za³o¿yæ w³asn¹ firmê i nie posiada³y zareje-
strowanej dzia³alnoœci w okresie 12 m-cy przed przyst¹pieniem
do projektu.

Projekt skierowany jest do osób pracuj¹cych, jak i bezrobotnych,
które zamierzaj¹ otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gosp. Brak ograni-
czeñ co do rodzaju dzia³alnoœci. Warunkiem przyst¹pienia do pro-
jektu jest przemyœlany pomys³ na w³asny biznes. Obowi¹zkowy
wk³ad do dotacji inwestycyjnej na poziomie min. 15%.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamierzaj¹cych roz-
pocz¹æ prowadzenie dzia³alnoœci w sektorze przemys³ów kultury
na terenie woj. œl¹skiego (z wy³¹czeniem osób, które posiada³y
zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ w okresie 12 miesiêcy przed dniem
przyst¹pienia do projektu). W projekcie weŸmie udzia³ 60 osób, w tym:
- ok. 60% bêd¹ stanowiæ kobiety (w tym powracaj¹ce na rynek
pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka), - ok. 25% bêd¹
stanowiæ osoby do 25 roku ¿ycia.

Grup¹ docelow¹ projektu s¹ osoby zamieszkuj¹ce i/lub pracuj¹-
ce na terenie woj. œl¹skiego, które nie prowadzi³y dzia³alnoœci gosp.
do roku przed przyst¹pieniem do projektu. Ponadto zak³ada siê,
i¿:
- nie mniej ni¿ 65% uczestników projektu stanowiæ bêd¹ kobiety,
- co najmniej 50% uczestników rekrutowanych bêdzie z grup: oso-
by w wieku do 25 lat, osoby zam. w gminach wiejskich i wiejsko-
miejskich lub miastach do 25 tyœ. mieszkañców, osoby d³ugotrwale
bezrobotne, osoby w wieku +45, niepe³nosprawni. Projekt zak³a-
da równie¿ promocjê przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia.

Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez sty-
mulowanie tworzenia nowych spó³dzielni socjalnych przez NGO i
JST. Uczestnicy projektu zostan¹ objêci kompleksowym wspar-
ciem w procesie tworzenia i rozpoczêcia pracy w spó³dzielni so-
cjalnej: od fazy poszukiwania pomys³u na dzia³alnoœæ nowego pod-
miotu do rozpoczêcia dzia³alnoœci gosp. oraz wsparcia pomosto-
wego, a tak¿e o charakterze doradczym dla spó³dzielni w pierw-
szym okresie dzia³ania.

Termin

Szefowa w³asnej firmy -
czemu nie? Wsparcie
szkoleniowo-doradcze
i finansowe dla kobiet za-
k³adaj¹cych w³asn¹ firmê

Liczba
dotacji

Liczba
uczestn.

Obszar
 realizacji

Tytu³ projektu Opis projektuDane teleadresowe

Stowarzyszenie Wspó³pracy
Regionalnej,

Aleja Harcerska 3C,
41-500 Chorzów,
Tel. 32 273-26-62

Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o. o.,

ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice
Tel. 32 339-31-10,

arlinfo@arl.p

Górnoœl¹ska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.

ul. Powstañców 17, Katowice
Tel. 32 728-59-68, 32 728-59-51

www.garr.pl

Górnoœl¹ska Wy¿sza Szko³a
Przedsiêbiorczoœci
Ul. Rac³awicka 23,
41-506 Chorzów
(bud. B, pok. 110)

Tel. 32 247-25-56 wew. 53

Rudzka Agencja Rozwoju
"Inwestor"
Sp. z o.o.

Ul. Wolnoœci 6
41-700 Ruda Œl¹ska
Tel. 032 248-77-86,

32 234-69-30
Aleksandra Kuszka

akuszka@rarinwestor.pl

Spó³dzielnie socjalne
nowej generacji

Biznesklasa

Œl¹skie Manufaktury
Przemys³ów Kultury

Startuj z nami -bis

60

42

40

60

80

60

30

30

20

40

Gliwice
i powiat
gliwicki

Woj. œl¹skie

Woj.
œl¹skie

Woj.
œl¹skie

Woj.
œl¹skie

1.11.2009-
30.06.2010

luty-marzec 2010

I nabór: styczeñ-
luty 2010;

II nabór: sierpieñ-
wrzesieñ 2010

I kwarta³ 2010

I kwarta³ 2010
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WYKRES ILOŚCI ZDARZEŃ DROGOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH
W CIĄGU DK94 I OBU CIĄGACH SĄSIADUJĄCYCH

ZDARZENIA W CIĄGU DK94 NA ODCINKU: GLIWICKA [DW901] - POZNAŃSKA [DW901]

ZDARZENIA W CIĄGU UL. GLIWICKIEJ/WYZWOLENIA [DP2905S] NA ODCINKU: DK94 - WOJSKA POLSKIEGO

ZDARZENIA W CIĄGU UL. GLIWICKIEJ NA ODCINKU: DK94 - POWSTAŃCÓW  ŚLĄSKICH [DP2985S]

PÓŁROCZE
I_2005 II_2005 I_2006 II_2006 I_2007 II_2007 I_2008 II_2008 I_2009

24.

LI
C

ZB
A

 Z
D

A
R

ZE
Ń

20.

16.

12.

8.

4.

0.

CIĄG [DK94] CIĄG [DP2905S] - UL. W. P. CIĄG [DW901] - UL. P. ŚL.

WYKRES LICZBY RANNYCH

10

9

8
7

6

5

4

3

2

1

0

8 MIES. PRZED REMONTEM 8 MIES. PO REMONCIE

WYKRES LICZBY ZABITYCH

CIĄG [DK94] CIĄG [DP2905S] - UL. W. P. CIĄG [DW901] - UL. P. ŚL.

8 MIES. PRZED REMONTEM 8 MIES. PO REMONCIE

10

9

8
7

6

5

4

3

2

1

0

WYKRES ILOŚCI ZDARZEŃ DROGOWYCH W OKRESIE 8 MIESIĘCY
PRZED I PO PRZEBUDOWIE DK94 W PYSKOWICACH

ZDARZENIA W CIĄGU DK94 NA ODCINKU: GLIWICKA [DW911] - POZNAŃSKA [DW901]
ZDARZENIA W CIĄGU UL. GLIWICKIEJ/WYZWOLENIA [DP2905S] NA ODCINKU: DK94 - WOJSKA POLSKIEGO

ZDARZENIA W CIĄGU UL. GLIWICKIEJ NA ODCINKU: DK94 - POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH [DP29859]

LI
C

ZB
A

 Z
D

A
R

ZE
Ń

28.

24.

20.

16.

12.

8.

4.

0.

3 MIESIĘCY PRZED PRZEBUDOWĄ
(12/07 - 07/2008)

3 MIESIĘCY PO PRZEBUDOWIE
(11/2008) - 06/2009)
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DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH DO DZIA£AÑ PROEKOLOGICZNYCH
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POJEDNANIE, PRZYJAŸÑ,
SOJUSZ, WSPARCIE…

GMINNA RADA SPORTUGMINNA RADA SPORTUGMINNA RADA SPORTUGMINNA RADA SPORTUGMINNA RADA SPORTU
  
  
      
      
   

 
    

     
  

    
   
  

   
   
     
   
   

   
    
     
  

   
    
   
   
    
     
   

  


   
 

  
    
  

   
   

   
    
     
     
    
    

  
     
 

    
    
   
     
    
   
   

 
  

SPRAWOZDANIE
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W Szkole Podstawowej nr 6 w Pysko-
wicach powstała niezwykła pracownia
historyczna.      
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ŒWI¥TECZNY TURNIEJ
SKATA SPORTOWEGO

DROGA DO WIEDZY

       
     
     
      
     
   
   
   

    
     
       
      
     
      
     
 

  
 

PODARUJ SERCE
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TENIS STO£OWY
       

        
    

   
       
       
     
      
      
      
     
      
       
      
      
     

O PUCHAR DYREKTOR OPP
        

         
       
        
        

      
      
       
       
       
       
      

       
      

  

1
2
3
4
5
6
7
8

KS Halny Wêgierska Górka
GKS "KOMBUD" Tychy '71
MKS MOS Interpromex Bêdzin
UKS "Sokó³ '43" Katowice
TRS Si³a Ustroñ
MKSR-Klimowicz Pyskowice
MKS Porêba
UKS Metalik Radziechowy

811
765
873
964
829
850
864
844

889
856
904
951
832
838
789
741

13
13
18
21
22
22
22
23

26
24
21
22
16
16
15
14

24
20
17
15
10
10
9
9

10
10
10
10
9
9
9
9

Lp. Zespó³ Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -

Mecze

M
ie

js
ce

Dru¿yna BramkiPunkty

115 : 5

90 : 30

83 : 37

79 : 41

75 : 45

66 : 54

58 : 62

48 : 72

47 : 73

51 : 69

45 : 75

24 : 96(+2)

35 : 85(-2)

24 : 96

UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze

ULKS P³awniowice II

LKS Naprzód Œwibie

LKS Stra¿ak II Miko³ów

LKS Naprzód II ¯ernica

UKS Halembianka 2001 Ruda Œl¹ska

SKS Spartakus Gliwice

MOKiS Pyskowice

LKS Naprzód II £ubie

LKS Naprzód £ubie

LKS Orze³ Stanica

LKS Wilki II Wilcza

LKS Drama Kamieniec

LKS Victoria Pilchowice

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24 : 0

21 : 3

19 : 5

19 : 5

17 : 7

13 : 11

11 : 13

11 : 13

11 : 13

8 : 16

7 : 17

3 : 21

3 : 21

1 : 23
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Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/1/10
z dnia 8.01.2010 r. przeznaczył do odda-
nia w dzierżawę nieruchomości rolne sta-
nowiące:
- część działki nr 249/74 k.m.19 o pow.

0,0280 ha, KW Nr 44099,
- część działki nr 249/74 k.m.19 o pow.

0,0135 ha, KW Nr 44099,
- część działki nr 204/16 k.m.7 o pow.

0,2592 ha, bez urządzonej księgi wieczy-
stej,

- część działki nr 273/26 k.m.3 o pow.
0,0700 ha, KW Nr 81314,

- część działki nr 881/173 km.4 o pow.
0,5000 ha, KW Nr 11089,

- działkę nr 517/26 km.11 o pow. 1,0060
ha, KW Nr 44049.

Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/2/10
z dnia 8.01.2010 r. przeznaczył do odda-
nia w dzierżawę nieruchomości rolne sta-
nowiące:
- część działki nr 288/19 k.m.3 o pow.

0,9000 ha, KW Nr 67007,
- działkę nr 453/16 k.m.10 o pow. 0,0581

ha, KW Nr 75843
- działkę nr 532/68 k.m.19 o pow. 0,1374

ha, KW Nr 11115.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na

urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Pyskowice, ul. Strzelców
Bytomskich 3 oraz na stronach interne-
towych Urzędu.

    
        
      
       
     
    

Telefon: 668-222-465

     
       

 

         
             
          
    

        
 

          
          
          
           
       

         
           
           
             

 

     

          
      

        
         
          
          
         

    
              

          
 

           
     

        
            

           

      

OG£OSZENIE O PRACÊ

BURMISTRZ MIASTA
PYSKOWICE

Szpital w Pyskowicach
zatrudni pielêgniarkê.
Informacja pod nr tel.

32/ 233-24-24 wew. 232

BiurBiurBiurBiurBiuro Rachunko Rachunko Rachunko Rachunko Rachunkowe "EWowe "EWowe "EWowe "EWowe "EWA"A"A"A"A"
    

  
         

Sporz¹dzamy
– ROZLICZENIA ROCZNE
– zwroty podatku VAT
– deklaracje podatkowe
– deklaracje ZUS elektronicznie
– sprawozdania statystyczne

Prowadzimy
– podatkowe ksiêgi

przychodów i rozchodów
– ewidencje podatkowe rycza³tu

ewidencjonowanego
– ewidencje podatku VAT
– obs³ugê kadrowo- p³acow¹

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach" KRS 0000231167

Ing Bank Śląski S.A. oddz. Pyskowice nr 84105012851000009070504643

Stowarzyszenie "PYSKOWICKIE NARODZINY" działające na rzecz oddziału
Położniczo-Ginekologicznego i Noworodkowego Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach.
KRS 0000007912

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA

Sprzedam mieszkanie

Czyszczenie dywanów
i tapicerki u klienta

tel. 503 489 498
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1212121212 Przegl¹d Pyskowicki  nr 1 (159) 750 LAT PYSKOWIC Styczeñ 2010
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