PODSUMOWANIE ROKU 2015
Sprawozdanie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz jednostek organizacyjnych
z realizacji zadań
W trakcie 2015 roku siewierski samorząd realizował szereg zadań inwestycyjnych
i remontowych, aktywnie pozyskiwał środki zewnętrzne – ze źródeł krajowych oraz
unijnych, podejmował szereg działań mających na celu podniesienie standardu życia
mieszkańców gminy, począwszy od najmłodszego pokolenia aż po dorosłych, nie
zapominając przy tym o seniorach i osobach potrzebujących wsparcia.
Realizowane zadania są odpowiedzią władz samorządowych na oczekiwania
społeczne wyrażane podczas kontaktów z władzami gminy, wnioskowane w licznych
pismach i wystąpieniach oraz postulowane przez radnych.
Przy planowaniu poszczególnych działań zawsze bardzo wnikliwie analizowane są
potrzeby lokalnej społeczności, ale również racjonalność wydatków i możliwości budżetu
gminy, który w 2015 roku wynosił 46.20 mln zł. Dochody wykonano na kwotę
44.511.393,39 zł, wydatki wykonano na kwotę 44.906.412,88 zł (kwoty te mogą ulec
niewielkim zmianom, w związku z trwającymi czynnościami zamknięcia roku
budżetowego).

Do najważniejszych, zrealizowanych w 2015 roku zadań, należy zaliczyć:
I. Z ZAKRESU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i PROJEKTOWYCH:

Inwestycje zakończone w 2015 roku
1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Siewierz, na którą składa się:
1) budowa iluminacji Zamku w Siewierzu oraz zagospodarowanie terenu przy Zamku.
Zakres zadania:
• montaż rozdzielnic oświetlenia iluminacyjnego wraz z aparaturą elektryczną i elementami
sterującymi,
• ułożenie kabli wielożyłowych,
• montaż masztów iluminacyjnych, projektorów iluminacyjnych LED na masztach
oświetleniowych oraz doziemnych i na konstrukcjach wsporczych,
• montaż stylowych ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery,
• wykonanie wysokiej jakości trawnika.
Koszt zadania: 305.406,20 zł;
2) dostawa mobilnej sceny letniej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem na potrzeby
organizowania na błoniach zamkowych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych,
historycznych i innych.
Zakres zadania:
• dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem wraz z podestami scenicznymi pod nagłośnienie,
• dostawa nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego sceny mobilnej.
Koszt zadania: 145.506,54 zł
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Dofinansowanie: Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację całego przedsięwzięcia w ramach
projektu partnerskiego: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem
stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w kwocie 369.090,40 zł.
2.

Przebudowa stadionu sportowego KS „Niwy” w Brudzowicach – etap III.

Zakres zadania:
• przebudowa płyty głównej boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej,
• budowa nawodnienia boiska do piłki nożnej,
• budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej,
• budowa kanalizacji odwodnienia,
• budowa parkingów, placów i chodników z kostki betonowej,
• wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,
• budowa ogrodzeń,
• zagospodarowanie zieleni, montaż obiektów małej architektury i budowa oświetlenia.
Koszt zadania: 1.195.000,00 zł.
Dofinansowanie: na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w kwocie 340.200,00 zł.
3.

Przebudowa stadionu sportowego LKS OSTOJA w Żelisławicach – etap III.

Zakres zadania:
• wyburzenie istniejącego budynku techniczno-gospodarczego,
• budowa budynku techniczno-socjalnego wraz z przebudową przyłącza wody i budową
przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika,
• przebudowa płyty głównej boiska o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z ogrodzeniem
i piłkochwytami,
• budowa zadaszenia dla istniejących trybun z przeźroczystego poliwęglanu na lekkiej
konstrukcji aluminiowej,
• budowa dróg i parkingów z kostki betonowej szarej i kolorowej,
• budowa ciągów pieszo – jezdnych, chodników i placów, w tym kręgu ogniskowego, z kostki
betonowej kolorowej,
• przebudowa istniejącego, prefabrykowanego ogrodzenia betonowego terenu stadionu od
strony północnej i bramy wjazdowej,
• przesunięcie istniejącej drogi gruntowej,
• budowa oświetlenia boiska głównego oraz oświetlenia nocnego parkingu,
• montaż elementów małej architektury: ławek i koszy na śmieci oraz zagospodarowanie
zieleni – trawniki siane na ziemi urodzajnej.
Koszt zadania: 1.951.905,26 zł.
4.

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników strefy okołoszkolnej w Żelisławicach poprzez
przebudowę drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Przyszłości.

Zakres zadania:
• przebudowa drogi polegająca na wymianie całej konstrukcji oraz nawierzchni mineralnobitumicznej drogi wraz z elementami towarzyszącymi,
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•

budowa chodników z kostki betonowej wzdłuż drogi oraz przy ogrodzeniu szkolnym,

budowa nowego odwodnienia przykrawężnikowego z kostki betonowej oraz korytka
muldowego,
• remont istniejącego obiektu mostowego.
Koszt zadania: 139.713,33 zł.
•

5.

Wykonanie bieżącej konserwacji elewacji zewnętrznej oraz pokrycia dachowego budynku
Zintegrowanego Posterunku Służb Ratowniczych w Siewierzu, w celu utrzymania
budynku we właściwym stanie technicznym.

Zakres zadania:
• naprawa elewacji poprzez usunięcie uszkodzonego tynku cienkowarstwowego, uzupełnienie
wszelkich ubytków, ułożenie nowych kompletnych warstw tynku cienkowarstwowego,
• naprawa pokrycia dachu poprzez usunięcie występujących uszkodzeń pokrycia oraz
zabezpieczenie blachy przed dalszym postępem korozji,
• wykonanie stabilizacji istniejącego masztu.
Koszt zadania: 20.857,00 zł.
6.

Zapewnienie kompletnej i nowoczesnej infrastruktury drogowej poprzez remont
odcinków dróg na ulicach Bytomskiej, Kopernika i Oleśnickiego w Siewierzu wraz
z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego, rozbudową kanału technologicznego
oraz przebudową i remontem wodociągu oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu
drogowego.

Zakres zadania:
• remont dróg, w tym nawierzchni jezdni, chodników i poboczy oraz wykonanie nowej
organizacji ruchu,
• odwodnienie dróg, w tym remont, czyszczenie, i udrożnienie rowów przydrożnych
i przepustów, odwodnienie ulic oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami,
• przebudowa i remont wodociągu,
• przebudowa oświetlenia na energooszczędne i stylowe oświetlenie uliczne
w technologii LED,
• rozbudowa kanału technologicznego.
Koszt zadania: 3.925.000,00 zł
Dofinansowanie: na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój” w kwocie 1.272.188,00 zł.

Inwestycje trwające:
1.

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2
w Siewierzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego.
•

Zakres zadania:
budowa budynku sali gimnastycznej z dachem łukowym wraz z wyposażeniem do gry
3

w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, piłkę ręczną oraz trybuną, połączonego z budynkiem
istniejącej szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem z dwoma salami lekcyjnymi, pełniącym
również funkcję zaplecza sali gimnastycznej,
• wykonanie w budynku sali gimnastycznej i łącznika wewnętrznych instalacji:
elektroenergetycznej, niskoprądowej, wodnej, p/poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, instalacji solarnej, centralnego ogrzewania i ciepła
technologicznego, gazowej wraz z modernizacją kotłowni,
• budowa przyłącza wodnego, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i instalacji
hydrantowej,
• zastąpienie istniejącego szamba dwoma zbiornikami o pojemności 10 m 3, usytuowanymi
w północnej części działki,
• budowa 60 - metrowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej na trzy stanowiska wzdłuż
zachodniej granicy działki,
• budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
z piłkochwytem,
• roboty remontowe w istniejącym budynku szkoły, w tym w kotłowni, związane
z dobudową sali gimnastycznej,
• przebudowa drogi dojazdowej stanowiącej drogę ppoż. wzdłuż wschodniej granicy działki
wraz z placem manewrowym o nawierzchni z kostki brukowej.
Koszt zadania: 3.769.885,39 zł
Realizacja: lata 2015-2016.
Dofinansowanie: Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 986.600,00 zł.

Dokumentacje projektowe opracowane w 2015 roku
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz przebudowy
i odwodnienia dróg na „Piwoni” i na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą
Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu.
•
•

•
•

Szacowana wartość robót budowlanych:
dla przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą
Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej – 6 mln zł
dla kanalizacji sanitarnej i przebudowy dróg na Piwoni – 8,2 mln zł
Planowany termin realizacji:
dla przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą
Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej – 2016 rok
dla kanalizacji sanitarnej i przebudowy dróg na Piwoni – 2017-2019
Termin wykonania projektu: lata 2013-2015
Koszt projektu: 249.690,00 zł
Planowane dofinansowanie:
Dla przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą
Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej – planuje się pozyskać dofinansowanie z
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w
wysokości 3 mln zł.
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2. Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę
zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską.
Zadanie obejmuje:
a) budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kuźnicę Warężyńską z Wojkowicami
Kościelnymi wraz z obiektem mostowym (kładką) nad rzeką Przemszą wraz z budową
wodociągu, kanału technologicznego i oświetleniem ścieżki rowerowej
Termin wykonania projektu: lata 2014-2015
Koszt projektu: 60.710,00 zł.
b) budowę budynku dworca autobusowego w Siewierzu wraz z niezbędnymi przyłączami,
parkingiem dla samochodów osobowych, miejscami parkingowymi dla autobusów, lokalizacją
stanowisk przystankowych oraz zaprojektowaniem zagospodarowania terenu.
Termin wykonania projektu: lata 2014-2015
Koszt projektu: 28.904,00 zł
Szacowana łączna wartość robót budowlanych: 4,8 mln zł
Planowany termin realizacji: lata 2016-2017
Planowane dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ok. 2,5 mln zł.
3. Budowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu
Termin wykonania projektu: lata 2013-2015
Koszt projektu: 52.890 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 2,8 mln zł
Planowany termin realizacji: lata 2017-2018
Planowane dofinansowanie: z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019.
4. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Parkową
Termin wykonania projektu: lata 2013-2015
Koszt projektu: 22.000,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 1 mln zł
Planowany termin realizacji: lata 2017-2018
Planowane dofinansowanie: z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019.

Dokumentacje projektowe w trakcie opracowania
1. Budowa nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Siewierzu
Termin wykonania projektu: 30 kwietnia 2016 r.
Koszt projektu: 67.800,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 6 mln zł
Planowany termin realizacji: lata 2017-2018
Planowane dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie ok 1,1 mln zł.

2. Budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z części mieszkalnej z mieszkaniami
socjalnymi i komunalnymi oraz z remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu przy
ulicy Bema.
Termin wykonania projektu: lata 2014-2016
Koszt projektu: 74.270,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 2,5 mln
Planowany termin realizacji: lata 2017-2018
Planowane dofinansowanie: z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi w Siewierzu przy ulicy
Warszawskiej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu przyległego.
Termin wykonania projektu: lata 2011-2016
Koszt projektu: 39.360,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 2 mln zł
Planowany termin realizacji: 2019 r.
Planowane dofinansowanie: z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. Opracowanie projektu przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego z wyodrębnieniem
samodzielnych lokali komunalnych oraz socjalnych w Siewierzu przy ulicy Górnej.
Termin wykonania projektu: lata 2015-2016
Koszt projektu: 22.755,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 830 tys. zł
Planowany termin realizacji: 2018 r.
Planowane dofinansowanie: z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
5. Opracowanie projektu i wykonanie zadania: "Poprawa funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego
w Siewierzu".
Termin wykonania projektu: lata 2015-2016
Koszt projektu: 15.129,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 300 tys. zł
Planowany termin realizacji: 2018 r.
6. Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół przy ul. Piłsudskiego w Siewierzu oraz budowa
oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu
Termin wykonania projektu: lata 2015-2016
Koszt projektu: 18.696,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 1,5 mln zł
Planowany termin realizacji: lata 2016-2017
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Planowane dofinansowanie: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33%
kosztów kwalifikowanych zadania.

7. Budowa nowego i przebudowa istniejącego parkingu przy Zespole Szkół w Siewierzu od
ul. Piłsudskiego wraz z przebudową ulicy Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu.
Termin wykonania projektu: lata 2015-2016
Koszt projektu: 24.969,00 zł
Szacowana wartość robót budowlanych: 500 tys. zł
Planowany termin realizacji: 2017 r.
8. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy
i Brynicy.
Termin wykonania projektu dla części zadania – parku miejskiego w Siewierzu: lata 2015-2016
Koszt projektu dla części zadania – parku miejskiego w Siewierzu: 100.000,00 zł
Dofinansowanie prac projektowych: ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2009 – 2014
Szacowana wartość robót budowlanych: 3,1 mln zł
Planowany termin realizacji: lata 2017-2018
Planowane dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
1. Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w latach 2013 – 2014 związanych
z budową drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna, której koszt wyniósł ponad
650 tys. zł. Gmina otrzymała refundację w wysokości 502.638,50 zł.
2. Zrealizowane zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu przy ul.
Piłsudskiego 32 zostało wybrane do dofinansowania w ramach działania 5.3 Czyste
powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania: 294.181,46 zł. W ramach inwestycji
zmodernizowano kotłownię, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wykonano
system wentylacji, ocieplenie oraz odwodnienie budynku.
3. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę
siłowni terenowych w Podwarpiu i Brudzowicach na kwotę 34.000,00 zł. W ramach
realizacji zadania w sołectwach wybudowano placyki z kostki betonowej i zamontowano
5 podwójnych urządzeń siłowni terenowej wraz z fundamentem, tj. „biegacz” i „orbitrek”,
„wyciąg” i „krzesło”, „rower” i „jeździec”, „surfer” i „twister”, „narciarz” i „wioślarz”.

II. W RAMACH DZIAŁAŃ z ZAKRESU GOSPODARKI GRUNTAMI
i OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Dokonano sprzedaży w drodze przetargowej:
- udziału wynoszącego ½ część w nieruchomości położonej w Leśniakach, oznaczonej
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numerami działek: 51, 52 o łącznej pow. 0.5933 ha za cenę 46.430,00 zł,
- nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 53, 54 o łącznej pow. 0.5851 ha
położonej w Leśniakach za cenę 62.622, 00 zł,
- nieruchomości położonej w Tuliszowie, oznaczonej numerem działki 130/19 o pow.
0.0847 ha za cenę 124.599,00 zł,
- nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 148/2 o pow. 0.3609 ha, położonej
w Nowej Wiosce za cenę 169.500,00 zł.
2. Zakupiono:
- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Siewierzu przy ul. Czarnieckiego
oznaczoną numerem działki 5463 o pow. 0.1083 ha,
za cenę 140.000,00 zł,
z przeznaczeniem pod budowę parkingu,
- nieruchomość gruntową położoną w Brudzowicach, oznaczoną numerem działki 489
o pow. 0.2418 ha za cenę 31.434,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę parkingu,
- nieruchomość gruntową położoną w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego, oznaczoną numerem
działki 3277 o pow. 0.0429 ha za cenę 64.350,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę
parkingu.
3. Opracowano i przyjęto „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz”.
4. Opracowano i przyjęto „Aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta i Gminy Siewierz na lata 2015 - 2032”, wraz z aktualizacją inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Siewierz.
5. Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy na zadanie publiczne pn.: „Edukacja
ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju poprzez lekcje pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży” w wysokości 3.500,00 zł.
6. Prowadzono edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siewierz.
Zorganizowano Gminny Konkurs Ekologiczny i Gminne Dyktando Ekologiczne. W ramach
konkursów zakupiono nagrody dla laureatów na łączną kwotę 2.500,00 zł.
7. Przygotowano wniosek do konkursu dla miast w ramach projektu: „Zielone miasta –
w stronę przyszłości” w kategorii Edukacja ekologiczna – Przedsięwzięcia lub inwestycje
edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród
mieszkańców.
8. Udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz. W ramach realizacji zadania pozytywnie
rozpatrzono 8 wniosków na łączną kwotę 12.000,00 zł.
9. Udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadanie polegające na
likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie
Gminy Siewierz. W ramach realizacji zadania dotacji udzielono 14 gospodarstwom na
łączną kwotę 16.908,17 zł. Do utylizacji przekazano 29 ton odpadów zawierających azbest.
10. Udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadanie
inwestycyjne służące ochronie środowiska, polegające na wykonaniu przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz. W ramach realizacji zadania
dotacji udzielono 14 gospodarstwom na łączną kwotę 21.000,00 zł.
11. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz w latach
2016 – 2018, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca: A.S.A. Eko Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu, ul. Lecha 10, z którą Gmina Siewierz zawarła umowę. Firma
zaoferowała następujące ceny jednostkowe:
a) 356,40 zł za 1 tonę zmieszanych odpadów komunalnych,
b) 318,60 zł za 1 tonę selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) 140,40 zł za 1 tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
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komunalne, odebranych i zagospodarowanych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.
W związku z zawartą umową na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Siewierz, od stycznia 2016 r. uległa zmianie wysokość
stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku zbierania
i odbierania odpadów w sposób selektywny z 6 zł na 7 zł. Stawka za odbiór odpadów
komunalnych, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane pozostaje
w dotychczasowej wysokości, tj. w kwocie 16 zł. Są to jedne z najniższych stawek
obowiązujących w okolicznych gminach.
12. Prowadzono kontrolę w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami ciekłymi i stałymi
przez mieszkańców gminy.
13. Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy Siewierz Związkowi Spółek Wodnych
w Zawierciu w wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania spółki wodnej na
obszarze gminy Siewierz. Zakres robót obejmował:
- konserwację cieku Jordan, w ramach której udrożniono odcinek o łącznej długości
720 mb począwszy od torów kolejowych do ul. 3-go Maja oraz od ulicy Żwirki i Wigury do
rzeki Czarna Przemsza. Oczyszczono teren z powalonych drzew, gałęzi i zatorów,
wykoszono porosty ze skarp oraz odmulono przepust drogowy o średnicy Ø 1000,
- konserwację rowu Kuźnica Sulikowska, w ramach której na odcinku 950 mb wykoszono
skarpy, odmulono przepusty, wycięto zakrzaczenia na skarpie i dnie rowu,
- konserwację rowu w Nowej Wiosce o długości 980 mb, w ramach której wykoszono
skarpy wzdłuż rowu i pobocza, przeprowadzono hakowanie dna rowu, oczyszczono
z namułu przepusty rurowe oraz przepusty drogowe,
- konserwację rowu w sołectwie Dziewki o długości 400 mb, w ramach której wykoszono
skarpy i dna rowów, odmulono przepusty betonowe, obcięto nawisy u podnóża skarp,
oczyszczono z namułu zbieracze i wyloty drenarskie.
14. Przeprowadzono wybory do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, w wyniku których
do Rady zostali wybrani: Pani Halina Jadwiga Wyszyńska, zam. w Brudzowicach i Pan
Marcin Jerzy Machura, zam. w Żelisławicach.
15. Przy współpracy z Głównym Geodetą Kraju wdrożono aplikację do prowadzenia ewidencji
miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym, dzięki której dane adresowe
mogą być poprawnie gromadzone w systemie i przekazywane na poziom centralny do
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Gmina Siewierz została wyróżniona specjalnym
oznaczeniem „Human Standem” - postacią strażaka, który na co dzień korzysta z adresów
danych adresowych, służąc mieszkańcom Gminy. Wiarygodność danych o punktach
adresowych i ich lokalizacji przestrzennej jest szczególnie ważna z punktu widzenia działań
kryzysowych, a strażak jest symbolem prowadzenia przez Gminę elektronicznego rejestru
adresowego.
16. Realizowano zadania w zakresie ochrony zwierząt dotyczące w szczególności:
- zapobiegania bezdomności zwierząt,
- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- opieki nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- zapewnienia zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z ich udziałem.
Na realizację zadań wydano z budżetu kwotę 60.923,79 zł, w tym:
- na odławianie bezdomnych zwierząt – 17.550,54 zł,
- na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – 34.849,08 zł,
- na zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 497,37 zł,
- na zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
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drogowych z ich udziałem – 5.320,80 zł,
- na zapewnienie opieki weterynaryjnej dzikim zwierzętom – 2.706,00 zł.

III. W RAMACH DZIAŁAŃ z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i LOKALOWEJ
1. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy firma TAURON na swój koszt dobudowała lampy
oświetlenia ulicznego w 9 punktach na terenie gminy, tj. na ul. Parkowej, Długiej,
Miodowej, Polnej w Siewierzu, przy budynku remizy OSP na ul. Widokowej w Tuliszowie,
ul. Różanej w Wojkowicach Kościelnych, w Warężynie, na ul. Jagodowej w Brudzowicach
i przy placu zabaw w Karsowie.
2. Usunięto awarię oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy m.in. na ul. Księdza
Gietyngiera, ul. Młyńskiej, ul. Warszawskiej 89, ul. Kieleckiej w Siewierzu oraz na ul.
Osiedlowej w Brudzowicach i ul. Jasnej w Tuliszowie.
3. Wykonano system alarmowy w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i garażu
w Tuliszowie przy ul. Widokowej, wartość zadania: 2.656,80 zł.
4. Wybudowano chodniki wzdłuż ul. Stoczkowej w Siewierzu oraz przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych. Chodniki wybudowano z kostki brukowej
zdemontowanej podczas remontu ul. Bytomskiej w Siewierzu. Łączny koszt wykonanych
robót: 79.966,69 zł.
5. Współfinansowano przebudowę drogi łączącej drogę DK 78 w Mierzęcicach z drogą DK 86
w Kuźnicy Warężyńskiej. Zadanie realizowane było w ramach projektu. "Poprawa spójności
komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86", przy
współpracy gminy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie. Gmina Siewierz dofinansowała
zadanie na kwotę 127.447,98 zł.
6. Na wniosek Gminy Siewierz zmieniono oznakowanie na skrzyżowaniu DW 793
z obwodnicą Siewierza, w wyniku czego poprawiła się widoczność oraz bezpieczeństwo na
skrzyżowaniu.
7. Wykonano kontrolę stanu technicznego wszystkich budynków gminnych - koszt kontroli:
2.706,00 zł oraz kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych – koszt kontroli:
1.470,00 zł.
8. Przygotowano dokumentację projektową i na jej podstawie wybudowano instalację
centralnego ogrzewania w remizie OSP w Dziewkach wraz z wykonaniem niezbędnych
robót budowlanych dla celów adaptacji pomieszczenia na kotłownię gazową. Koszt całego
zadania: 79.151,46 zł.
9. Zakupiono dwa nowe piece węglowe, które zostały zabudowane w mieszkaniach gminnych
w budynku przy ul. Drogowców w Wojkowicach Kościelnych za kwotę 4.439,16 zł.
10. Dokonano przejęcia przez Gminę Siewierz sieci wodociągowej wybudowanej na terenie
Eko Miasteczka przy ul. Jeziornej w Siewierzu.
11. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie oświetlenia
odcinka ul. Piastów od Czekanki do cmentarza w Żelisławicach.
Koszt projektu: 17.835,00 zł.
12. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie zatoki
przystankowej w Kuźnicy Podleśnej. Koszt projektu: 14.500,00 zł.
13. Koordynowano opracowanie projektów oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych na
drogach krajowych: DK 86 Kuźnica Warężyńska, Kuźnica Podleśna oraz
DK 1 w Siewierzu. Koszt projektów: 21.901,11 zł.
14. Zakupiono i wymieniono bramy garażowe w Remizie OSP Brudzowice za kwotę
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25.873,00 zł oraz w porozumieniu z najemcą wykonano elewację frontową remizy na kwotę
25.303,79 zł.

IV. W RAMACH PLANOWANIA i ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
1. Przyjęto 80 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej, letniskowej, handlowej, usługowej, drogowej, itp.
2. Wydano 64 decyzje o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy usługowej, zabudowy produkcyjnej, dla budowy obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej.
3. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla:
- budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Żelisławicach ul. Piastów,
- budowy nowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV nr 288 „Mierzecice 1” oraz
modernizacji sieci rozdzielczo-oświetleniowej zasilanej z tej stacji,
- przebudowy linii napowietrznej GZP-Siewierz-Myszków na linię kablową od łącznika nr
672 do stanowiska słupowego nr 94 w Siewierzu - Łysej Górze,
- poprawy funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę
ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Czarneckiego w Siewierzu wraz z infrastrukturą
techniczną.
4. Wydano 341 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania miasta i gminy Siewierz, w tym wypisy i wyrysy.
5. Wydano 28 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości położonych
na terenie Gminy Siewierz.
6. Przygotowano do uchwalenia przez Radę Miejską „Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Czekance – Gmina Siewierz przy drodze
wojewódzkiej nr 793”. Uchwalony plan obejmuje obszar 12,65 ha, w tym tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usługowo - produkcyjne oraz tereny zieleni i wód.
Podstawowym celem miejscowego planu jest zagwarantowanie optymalnego ładu
przestrzennego oraz stworzenie przesłanek ekonomicznych i społecznych dla racjonalnego
zagospodarowania terenów objętych planem i efektywnego wykorzystania gruntów.
7. Uzgodniono zmianę koncesji dla Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. Kopalnia
Siewierz do 2050 roku.
8. Na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego uzgodniono projekt zmiany koncesji dla
"TRIBAG" S.A. na wydobywanie dolomitów dewońskich i triasowych ze złoża "Nowa
Wioska".
V. W RAMACH DZIAŁAŃ OŚWIATOWYCH i PROMOCYJNYCH
oraz SKIEROWANYCH NA ROZWÓJ KULTURY
1. Wypłacono świadczenia w kwocie 7.420 zł dla 27 uczniów z terenu Gminy Siewierz,
zakwalifikowanych do Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”.
2. Wypłacono „stypendia szkolne” w ramach pomocy materialnej dla uczniów dla
63 wnioskodawców, na łączną kwotę 28.090,04 zł.
3. Wypłacono stypendia dla 21 najzdolniejszych uczniów i studentów – mieszkańców Gminy
Siewierz na kwotę 41.748,00 zł.
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4. Przekazano środki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników w formie pomocy de minimis dla 2 pracodawców na łączną kwotę
15.832,66 zł.
5. Przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” na łączną
kwotę 328.684,13 zł, w tym dla uczniów niepełnosprawnych w wysokości 211.578,93 zł.
6. Przeprowadzono kontrolę w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka”.
Kontrolą objęto zgodność ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazywanych przez
przedszkole oraz prawidłowość wykorzystania dotacji, przekazywanej comiesięcznie przez
gminę. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
7. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na rok szkolny 2015/2016 w kwocie
85.195,51 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu
rządowego „Bezpłatne podręczniki”. W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki
otrzymali uczniowie klas I, II, IV szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjów.
8. Zapewniono wyprawki dla 181 uczniów klasy pierwszej rozpoczynających naukę w roku
szkolnym 2015/2016.
9. Uczniowie kl.III Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Siewierzu otrzymali
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na realizację wyjazdu na „Zieloną szkołę” do Jastrzębiej Góry.
Dofinansowaniem objęto 29 uczniów na kwotę 6.880,00 zł.
10. Sześciu nauczycielom z gminnych placówek oświatowych nadano stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.
11. Podpisano umowy z 2 nowymi przewoźnikami wyłonionymi w ramach przetargów
publicznych na dowóz uczniów z gminy Siewierz do szkół i placówek opiekuńczo –
wychowawczych na lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017. W 2015 r. wydatkowano na ten
cel 188.564,52 zł.
12. Podpisano umowę z gminnym koordynatorem sportu na 2015 r.
13. Dokonano zwrotu kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci uczęszczające do przedszkoli
usytuowanych poza gminą Siewierz, a będące mieszkańcami gminy Siewierz, w wysokości
89.288,99 zł.
14. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek nie
będących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem
„Książki naszych marzeń”, w kwocie 6.770,00 zł.
15. Przygotowano 12 numerów miesięcznika „Kurier Siewierski”.
16. Wydano mapę turystyczną Gminy Siewierz w nakładzie 2.000 egzemplarzy.
17. Dofinansowano wydanie publikacji pt. „Księstwo Siewierskie. Prawo i ustrój a zakres
suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego” autorstwa Krystiana Żelaznego,
opublikowanej nakładem Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”.
18. Założono profil na portalu społecznościowym Facebook.
19. Zapewniono organizację i obsługę medialną imprez o charakterze kulturalnym.
20. Prowadzono stronę internetową gminy Siewierz, dział aktualności.
21. Zlecono wykonanie teledysku utworu pt. „Śpiące Misie” w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół w Siewierzu.
22. Zlecono wykonanie tablicy informacyjnej zamieszczonej na rynku, promującej gminę.
23. Przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
w 2015 r. Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Siewierz:
Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
w Siewierzu,
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Bankiem Życzliwych Serc i Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Sołectwa Leśniaki.
24. Szkoły z terenu gminy realizowały unijne projekty edukacyjne:
• „Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz”
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Koszt projektu 426.920,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 362.882,00 zł, wkład własny 64.038,00 zł
Termin realizacji: listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.
Projekt obejmował zajęcia dodatkowe dla 440 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
rozwijające ich kompetencje. W ramach projektu przeprowadzano zajęcia z koła filmowego,
koła teatralnego w językach obcych, warsztaty językowo - kulturalne w języku angielskim
i hiszpańskim, zajęcia z robotyki i automatyki, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.
• W ramach programu „Erasmus +” realizowano następujące projekty:
- „The Healthier – The Happier” (Im zdrowszy-tym szczęśliwszy) – w Zespole Szkół
w Brudzowicach. Projekt dotyczy promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży, jest realizowany we współpracy ze szkołami w Turcji, Chorwacji, Portugalii,
Rumunii i Włoch w terminie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Wartość projektu dla ZS Brudzowice: 12.200 Euro,
- „Uczenie się przez całe życie – w Zespole Szkół w Siewierzu. Wartość projektu dla ZS
Siewierz: 15.000 Euro,
- „Przełammy lody ze szkołą” - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach
Kościelnych. Wartość projektu dla ZSP w Wojkowicach Kościelnych: 13.750 Euro.
25. Na poszczególne placówki publiczne, dla których Gmina Siewierz jest organem
prowadzącym wydatkowano łącznie z subwencją oświatową następujące kwoty:
• Zespół Szkół w Siewierzu – 5.068.243,16 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu – 1.074.667,00 zł
• Zespół Szkół w Brudzowicach – 2.179.931,26 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych – 3.204.276,91 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach – 2.702.717,92 zł
• Przedszkole Publiczne w Siewierzu – 1.199.020,72 zł
VI. REALIZACJA ZADAŃ z ZAKRESU EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Gmina przyjmuje wnioski z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, przekształca je w formę
dokumentu elektronicznego i przesyła do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Liczba wniosków złożonych do CEIDG dotyczących założenia działalności gospodarczej - 82
liczba wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:
- aktywnych - 703,
- działalność prowadzona wyłącznie w formie spółek cywilnych - 54,
- zawieszonych - 160,
- ilość wpisów niewykreślonych (ogółem) - 917.
Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej w gminie - 102.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie gminy było zarejestrowanych 70 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych, w tym sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone:
- do spożycia poza miejscem sprzedaży - 38
- do spożycia w miejscu sprzedaży - 32.
VII. REALIZACJA ZADAŃ z ZAKRESU URZĘDU STANU CYWILNEGO
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2.
3.
4.
5.
6.

Wydano 1.371 odpisów aktów stanu cywilnego.
Sporządzono 7 aktów urodzenia.
Sporządzono 64 akty małżeństwa.
Sporządzono 89 aktów zgonu.
Przyjęto oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński od 15 par.
Do Państwowego Rejestru Stanu Cywilnego zmigrowano 709 aktów stanu cywilnego wraz
z aktualizacją danych w bazie Pesel. Migracja aktów stanu cywilnego polega na
przeniesieniu treści aktu w formie tradycyjnej czyli papierowej do Państwowego Rejestru
Stanu Cywilnego, prowadzonego od dnia 1 marca 2015 r. w formie elektronicznej.
7. Sporządzono 866 przypisków oraz 80 wzmianek dodatkowych w Państwowym Rejestrze
Stanu Cywilnego dotyczących zdarzeń, mających wpływ na ich treść (rozwody, decyzje
dotyczące sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego, decyzje w sprawie zmiany
imienia i nazwiska).

VIII. REALIZACJA ZADAŃ z ZAKRESU SPRAW ORGANIZACYJNYCH
i OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
1. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz było zatrudnionych
61 osób w tym 4 osoby na 1/2 etatu.
2. W roku 2015 przeprowadzono 4 nabory na wolne miejsca pracy, 4 osoby odbyły staż na
podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, 6 osób odbyło praktyki
zawodowe na podstawie zawartych porozumień z uczelniami i szkołami policealnymi.
3. Na podstawie wniosku Burmistrza w sprawie planu potrzeb w zakresie organizacji prac
społecznie użytecznych oraz zawartego porozumienia ze Starostą Będzińskim, skierowanie
do wykonywania pracy otrzymało 20 osób. Na koniec roku prace społecznie użyteczne,
które polegały głównie na porządkowaniu terenu gminy, wykonywało 10 osób.
4. Na podstawie skierowania z Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie wykonywania kary
ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne, 8 osób skazanych odpracowało łącznie w 2015 roku 528 godzin.
5. Przyjęto 1.610 wniosków o wydanie dowodów osobistych, wydano 1.421 dowodów,
unieważniono 1.209 dowodów.
6. Zameldowano na terenie gminy w rożnej formie 343 osoby, wymeldowano 92 osoby.
7. Wydano 188 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, udostępniono 277 informacji
adresowych.
8. Przygotowano i koordynowano przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta RP,
referendum ogólnokrajowego oraz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
IX. DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU

1. Rada Miejska odbyła 9 sesji zwyczajnych, podjęto 104 uchwały.
2. Projekty uchwał Rady Miejskiej były opiniowane przez komisje problemowe
zgodnie z zakresem działania, tj.
• Komisję Rewizyjną, która pracowała na 10 posiedzeniach,
• Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, która pracowała na
10 posiedzeniach,
• Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, która
pracowała na 8 posiedzeniach,
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•

Komisję Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, która pracowała
na 11 posiedzeniach.

X. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH DANYCH z ZAKRESU
PODATKÓW i OPŁAT
Plan
osoby fizyczne
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Wykonanie

2.400.000,00
576.000,00
20.000,00
600.000,00
10.074.592,00

2.257.401,81
580.332,49
21.277,26
640.316,37
10.135.223,00

podatek od nieruchomości
7.700.000,00
podatek rolny
40.000,00
podatek leśny
50.000,00
podatek od środków transportowych
380.000,00
opłata eksploatacyjna
1.363.299,27
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
439.112,00
Dane przed weryfikacją z Urzędem Skarbowym i Ministerstwem Finansów.

7.729.161,30
28.386,10
44.372,00
375.218,70
1.345.299,27
792.362,26

osoby prawne

Z zakresu podatków i opłat zrealizowano również m.in. następujące zadania:
1. Przygotowano, wydrukowano i rozesłano decyzje podatkowe - 9.000 decyzji.
2. Wprowadzono do ewidencji podatkowej zawiadomienia o zmianach w danych
ewidencyjnych Starostwa Powiatowego w Będzinie -1.190 zawiadomień.
3. przygotowano, wydrukowano oraz przesłano postanowienia w sprawie wszczęcia
postępowania podatkowego - 1.900 postanowień.
4. przygotowano, wydrukowano oraz przesłano decyzje – korekty wymiaru podatku -1.800
decyzji korygujących.
1. Przygotowano i wydano zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego – 120
zaświadczeń.
2. przyjęto i wprowadzono do systemu informacje w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego – 1.342 informacje.
3. przyjęto wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dokonano rozliczenia
wszystkich faktur, wydano decyzje, sporządzono zestawienie wypłat kwot zwrotu podatku –
126 wniosków.
4. Do ewidencji podatkowej wprowadzono zmiany spowodowane zawiadomieniem
o zakończeniu budowy – 47 zmian.
5. przyjęto zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Starostwa Powiatowego w
Będzinie oraz o modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Siewierz - 635
zawiadomień dotyczących 7.400 jednostek rejestrowych.
6. weryfikowano konta podatkowe, ustalano salda zaległości i nadpłat – 9.000 pozycji.
7. przygotowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od
nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, rolnego, leśnego, środków transportowych,
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opłat za odbiór odpadów komunalnych – 988 tytułów wykonawczych.
8. Weryfikowano konta podatników po względem zaległości, wystawiano upomnienia – 1.710
pozycji.
9. Księgowano wpłaty z tytułu podatków – 18.734 pozycje i opłat – 24.527 pozycji.
10. W kasie przyjęto 20.973 osoby.
11. Przygotowano kwity do zapłaty należności w kasie – 29.615 kwitów.
12. Sprawdzano pod względem merytorycznym i rachunkowym deklaracje od osób prawnych –
172 deklaracje.
13. Przyjmowano deklaracje, pomagano przy sporządzaniu deklaracji na podatek od środków
transportowych – 236 deklaracji na 788 pojazdów.
14. wydano decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatkach od środków
transportowych, przygotowano korekty decyzji – 128 decyzji.
15. Prowadzono sprawy ustanowienia hipoteki i zastawów skarbowych – 37 spraw.
16. Przyjmowano i weryfikowano deklaracje na opłaty za odpady komunalne – 849 deklaracji.

XI. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Na terenie Miasta i Gminy Siewierz działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
z których 3 zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki OSP
z terenu gminy skupiają w swoich szeregach łącznie 564 strażaków, w tym 73 kobiety. W ostatnim
okresie nastąpił zauważalny wzrost zainteresowania młodzieży tematyką pożarniczą, tworzone są
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecnie 131 młodych druhów działa w 9 drużynach
pożarniczych.
Znaczny wpływ na stan zabezpieczenia przeciwpożarowego ma wyposażenie jednostek
w sprzęt i umundurowanie. Jednostki OSP na terenie gminy Siewierz mają do dyspozycji
2 samochody ciężkie, 6 samochodów średnich oraz 9 samochodów lekkich. Na wyposażeniu
posiadają ponadto agregat pompowy dużej wydajności, 13 pomp pływających, 16 pomp
szlamowych, 16 pił spalinowych oraz 15 agregatów prądotwórczych.
W miesiącu lutym 2015 r. dokonano odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault
przekazanego przez KP PSP w Będzinie dla OSP Piwoń. Użytkowany do tej pory przez OSP Piwoń
samochód Star 244 GBM 2/8 został przekazany do OSP Leśniaki, natomiast samochód lekki Ford
będący na wyposażeniu OSP Leśniaki został przekazany do OSP Podwarpie.
Jednostki OSP z tereny gminy wyjeżdżały 168 razy do różnych zdarzeń, w tym
interweniowały 14 razy poza terenem Gminy Siewierz. Najwięcej, bo 105 wyjazdów odnotowano
do pożarów, do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 60 razy, 3 wyjazdy zostały spowodowane
fałszywym alarmem.
Gmina przykłada dużą wagę do gotowości operacyjnej jednostek i stanu wyszkolenia
strażaków – ratowników, dlatego też strażacy uczestniczą w wielu formach podnoszenia
umiejętności. W 2015 roku szkolenie podstawowe strażaków – ratowników odbyło kolejnych
20 osób i obecnie liczba strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych
wynosi 191. Ponadto 16 strażaków ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego,
szkolenie dowódców OSP ukończyło 12 strażaków, 6 strażaków odbyło szkolenie w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy, natomiast 12 strażaków podwyższyło swoje kwalifikacje
uczestnicząc w szkoleniu kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.
Gmina podejmuje szereg działań, zmierzających do podniesienia poziomu świadomości
społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i stanu wyszkolenia pożarniczego. W dniu
10 marca 2015 roku zorganizowano eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w którym udział wzięło 34 uczestników
reprezentujących 6 szkół oraz 12 jednostek OSP z terenu gminy. W eliminacjach powiatowych
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OTWP w Będzinie reprezentujący gminę Siewierz Patryk Filipczyk w II grupie wiekowej i Michał
Gruszka w III grupie wiekowej zostali zwycięzcami i reprezentowali powiat będziński w finale
wojewódzkim. Finał wojewódzki został przeprowadzony w Siewierzu w dniu 26 kwietnia br.
i ponownie Patryk Filipczyk został zwycięzcą w swojej grupie wiekowej, a tym samym został
reprezentantem województwa w Finale Ogólnopolskim.
Jednym z elementów mobilizacji do stałego udoskonalania obsługi sprzętu, oceny stanu
wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony
przeciwpożarowej jest organizacja zawodów sportowo – pożarniczych.
W dniu 7 czerwca 2015 r. na stadionie LKS „Przemsza” Siewierz zostały zorganizowane zawody
sportowo – pożarnicze, w których uczestniczyły 22 drużyny. Drużyny które zdobyły 2 pierwsze
miejsca w kategorii „A” i „C” oraz wszystkie drużyny młodzieżowe reprezentowały Gminę
Siewierz w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w Bobrownikach. Wysoki poziom
wyszkolenia drużyn pożarniczych reprezentujących Gminę Siewierz został potwierdzony lokatami
zajętymi w poszczególnych kategoriach:
w kategorii „A” II miejsce zajęła drużyna z Siewierza - Osiedle,
w kategorii „C” III miejsce – drużyna Siewierz Osiedle,
w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców II miejsce – Wojkowice
Kościelne, III miejsce Dziewki,
• w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt II miejsce – Siewierz Osiedle,
III miejsce – Wojkowice Kościelne.
Reprezentacja OSP Tuliszów po raz pierwszy brała udział w IX Mistrzostwach Polski Ratowników
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, które odbyły się w dniach 19 – 21 czerwca
w Sierakowie Wielkopolskim.
Gmina wykazuje stałą troskę o podnoszenie efektywności w działaniach i wysoki poziom
wyszkolenia młodzieży, dlatego też systematyczne młodzi strażacy - ochotnicy są kierowani na
obozy szkoleniowe. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Żelisławic i Wojkowic
Kościelnych przebywali na letnim obozie szkoleniowo wypoczynkowym w Niechorzu. Przy
wydatnym wsparciu finansowym gminy, młodzież pogłębiała swoją wiedzę i kwalifikacje z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie ogranicza się jedynie do działań
ratowniczych i szkoleniowych. Strażacy – ochotnicy chętnie angażują się w życie społeczne gminy,
a jednostki OSP są organizatorami istotnych elementów życia kulturalnego w społeczności lokalnej.
Dla przykładu: 4 orkiestry dęte działające przy OSP reprezentują swoje jednostki na przeglądach
i festiwalach oraz uświetniają wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe i kościelne. Członkowie
jednostek OSP aktywnie pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników wielu wydarzeń,
imprez i uroczystości, mających miejsce na terenie gminy (np. obchody świąt państwowych
i gminnych, przejazd wyścigu Tour de Pologne).
Ponadto w Gminie Siewierz została utworzona kompania honorowa Ochotniczych Straży
Pożarnych, której szeregi zasilają członkowie OSP z terenu gminy. Do udziału w kompanii zgłosiło
się 34 członków, reprezentujących jednostki OSP: Dziewki, Wojkowice Kościelne, Brudzowice,
Żelisławice, Siewierz, Siewierz Osiedle oraz Leśniaki. Pierwszy oficjalny udział kompani
w uroczystościach państwowych miał miejsce podczas Święta Konstytucji 3 Maja, a został
poprzedzony wymagającymi ćwiczeniami musztry i ceremoniału pożarniczego oraz wyposażeniem
członków kompanii w odpowiednią odzież. Kompania zaprezentowała się również podczas
uroczystości Święta Niepodległości 11 Listopada oraz uczestniczyła w uroczystościach
pogrzebowych dh Władysława Machury oraz ks. Józefa Dawczyńskiego. Obecnie prowadzone są
systematyczne szkolenia członków kompanii oraz rekrutacja nowych członków.
•
•
•
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XII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,
DOTACJE do INNYCH JEDNOSTEK
Gmina od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami
i innymi jednostkami w zakresie realizacji szeregu zadań służących mieszkańcom.
•

Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z budżetu gminy
w 2015 roku przeznaczono następujące kwoty:
- dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Rejonowe w Siewierzu –
50.000, 00 zł
- dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 26.000,00 zł
- dla Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc – 6.500,00 zł
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki – 3.000,00 zł
- dla Polskiego Związku Pszczelarskiego Koło w Siewierzu – 3.500,00 zł.

Ze wsparcia finansowego korzystały również:
• kluby sportowe, którym na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej zostały udzielone dotacje celowe. Na
realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu w Gminie Siewierz w 2015 roku
klubom sportowym przekazano następujące kwoty:
- LKS „Przemsza Siewierz - 70 tys. zł
- LKS „Ostoja” Żelisławice - 45 tys. zł
- KS „Niwy” Brudzowice - 45 tys. zł
- UKS „Jedynka” Siewierz - 53 tys. zł.
• Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna WOPR Przeczyce - na działania
z zakresu ratownictwa wodnego - 12.000,00 zł
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie - na zakup ratowniczego
sprzętu hydraulicznego - 50.000,00 zł
• Komisariat Policji w Siewierzu - na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
remontu budynku komisariatu oraz zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem –
29,500,00 zł.

XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GMINY SIEWIERZ
1. Puchar Marszałka Województwa Śląskiego za udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin
za zajęcie II miejsca w województwie śląskim.
2. Śląska Wielka Nagroda Budownictwa dla Gminy Siewierz za przygotowanie organizowanie,
finansowanie i realizację programu rozwoju inwestycyjnego Gminy Siewierz.
3. Gmina zajęła 11 miejsce w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich w rankingu gmin,
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. W rankingu gminy są wszechstronnie
oceniane za realizację zadań i działalność na rzecz mieszkańców.
4. Burmistrz Zdzisław Banaś otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za pracę na rzecz samorządu
i wieloletnią działalność na rzecz wspólnot lokalnych i regionalnych.
5. Burmistrz Zdzisław Banaś otrzymał z rąk Burmistrza partnerskiego miasta Edeleny
Oszkara Molnara tytuł Honorowego Obywatela Miasta Edeleny, w dowód uznania za
wybitną pracę na rzecz miasta.
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Zadania gminy są również realizowane przez jednostki organizacyjne gminy, które
w 2015 roku zrealizowały następujące przedsięwzięcia:

1. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEWIERZU
Pomoc społeczna polega na świadczeniu szeroko rozumianej pracy socjalnej, udzielaniu
przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, prowadzeniu niezbędnej
infrastruktury, rozwijaniu nowych form pomocy.
Głównym przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu jest realizacja
szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej, w szczególności określonych ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w tym również realizację zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, zgodnie z art. 8 ustawy
o pomocy społecznej, osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza kryterium
dochodowego. Od dn. 1.10.2015 r. jest to kwota 634,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
i kwota 514,00 zł - dla osoby w rodzinie. Ponadto osoba musi spełniać minimum jedną
z ustawowych przesłanek do udzielenia pomocy, tj. występowanie ubóstwa, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezdomność, przemoc w rodzinie, potrzeba
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska
żywiołowa lub ekologiczna.
W 2015 roku pomoc społeczną bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania przyznano
184 rodzinom o łącznej liczbie osób w rodzinie 410. Pomoc przyznano decyzją administracyjną
275 osobom.

1. Struktura dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej:
Tytuł uzyskania dochodów

Wykonanie /w zł/

Zadania własne

1.652.488,73

Zadania zlecone

2.297.220,73

RAZEM

3.947.709,46
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Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku z podziałem na formy
wsparcia:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość /w zł/

1.

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

89.802,70

2.

Domy pomocy społecznej

203.036,57

3.

Zasiłki celowe

215.854,19

4.

Zasiłki okresowe

86.084,15

5.

Zasiłki stałe

206.525,00

6.

Sprawienie pochówku

7.

Schronienie

10.146,65

8.

Zdarzenie losowe

12.000,00

9.

Ubezpieczenie zdrowotne

23.598,95

10.

Piecza zastępcza

8.796,48

11.

Asystent rodziny

23.576,38

12.

Utrzymanie OPS

553.448,17

13.

Projekty współfinansowane ze środków UE

73.192,11

14.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

15.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.

GKRPAiPN

61.606,94

17.

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

45.256,32

18.

Pozostałe

16.720,45

2384,00

2.333.112,38
8.350

2. Pomoc społeczna
OPS w 2015 roku zarejestrował 793 wniosków o udzielenie pomocy. Podstawą do wydania decyzji
jest przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z niezbędną dokumentacją. W ubiegłym roku
pracownicy socjalni przeprowadzili 822 wywiady środowiskowe. Wydano 1.420 decyzji
administracyjnych. Ponadto dokonano 1.192 odwiedzin w środowiskach podopiecznych, w ramach
świadczenia pracy socjalnej.
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2.1. Inne działania OPS. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Osobom samotnym, starszym i schorowanym, które nie są w stanie samodzielnie zaspokajać
podstawowych potrzeb życiowych, OPS zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi
realizowane są przez opiekunkę w miejscu zamieszkania podopiecznego. Pomoc, w zależności od
potrzeb, polega m. in. na porządkowaniu mieszkania, robieniu zakupów, praniu odzieży,
realizowaniu recept, zamawianiu wizyt lekarskich, przygotowywaniu posiłku, paleniu w piecu,
załatwianiu spraw urzędowych.
W 2015 roku ze wsparcia w formie usług opiekuńczych skorzystało 8 osób, 1 osoba korzystała ze
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2.2. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
Łącznie w 2015 roku OPS objął programem 186 osób, z czego 115 to dzieci i młodzież do
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
2.3. Domy Pomocy Społecznej i schroniska dla bezdomnych
Osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie
egzystować, a wsparcie ze strony rodziny jest niemożliwe bądź niewystarczające, OPS daje
możliwość skorzystania z pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
W 2015 roku OPS pokrywał koszty związane z pobytem 7 mieszkańców w domach pomocy
społecznej, 4 osobom bezdomnym udzielono pomocy w formie schronienia w schronisku dla
bezdomnych.
2.4. Asystent rodziny
OPS świadczy pomoc rodzinom wykazującym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej. Wsparcie w takich przypadkach udzielane jest w formie przydzielenia rodzinie
asystenta rodziny. W 2015 r. asystenturą objęto 12 rodzin, w tym 15 dzieci.
2.5. Projekt systemowy „Aktywność to szansa na przyszłość”
W czerwcu 2015 roku OPS zakończył realizację VII edycji projektu systemowego „Aktywność to
szansa na przyszłość”, którego głównym celem była poprawa jakości życia poprzez zwiększenie
potencjału społeczno - zawodowego.
Projekt ukończyło 24 uczestników, którzy brali udział w różnych formach wsparcia, takich jak:
warsztaty rozwoju osobistego, kurs podstawowej obsługi komputera i internetu, warsztaty
artystyczne z wykonywania biżuterii z elementami decoupage, kursy zawodowe - „Nowoczesny
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń sklepowych + książeczka sanitarno –
epidemiologiczna”, „Magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli LPG + książeczka
sanitarno – epidemiologiczna”.
Poprzez udział w projekcie uczestnicy nabyli umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji
życiowych, zwiększyli zaradność i samodzielność, wiarę we własne możliwości, zwiększyli
aktywność zawodową i nabyli umiejętności poruszania się na rynku pracy. Część uczestników
podniosła lub zmieniła kwalifikacje zawodowe.
2.6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w ramach którego podejmowane są działania na rzecz osób doświadczających
przemocy oraz sprawców przemocy. Działania te są w szczególności podejmowane w ramach pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu
wchodzą: przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Komisariatu Policji w
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Siewierzu, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służby zdrowia i jednostek oświatowych.
W 2015 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 39 formularzy „Niebieska Karta –
A”. W ramach prac Zespołu odbyło się 145 posiedzeń grup roboczych oraz 5 posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego.
2.7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii podejmuje liczne działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom
uzależnień, realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją
i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie
dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.
Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie
zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. odbyło się 11 posiedzeń Komisji, na które wystosowano
187 wezwań do osób, wobec których wystąpiło uzasadnione podejrzenie o nadużywanie alkoholu.
Komisja wystosowała 14 wniosków do Sądu Rejonowego w Zawierciu o wydanie nakazów
doprowadzenia osób przez policję na posiedzenie komisji oraz 10 wniosków o orzeczenie
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponadto kierowano osoby
do placówek leczenia uzależnień.
Komisja skierowała 24 osoby do biegłych sądowych w celu uzyskania opinii psychiatryczno –
psychologicznej.
Jednym z podstawowych zadań Gminnego Programu Profilaktyki jest dbałość o dostępność terapii
dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Do Punktu Konsultacyjnego w 2015 r. zgłosiły się
42 osoby, którym zostało udzielonych 300 indywidualnych konsultacji z certyfikowanym terapeutą
ds. uzależnień, w tym: 283 konsultacji udzielono osobom uzależnionym, 11 konsultacji osobom
współuzależnionym, 1 konsultację ofierze przemocy w rodzinie i 1 konsultację sprawcy przemocy.
W ramach działalności GKRPAiPN realizowano ogólnopolską kampanie „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, kampanię profilaktyczną „Narkotyki? to mnie nie kręci!” oraz „Reaguj na przemoc”.
W realizację założeń kampanii aktywnie włączyły się wszystkie placówki oświatowe z terenu
gminy Siewierz, Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna.
2.8. Prace społecznie użyteczne
W ramach aktywizacji osób bezrobotnych OPS we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Siewierz
oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie realizuje prace społecznie użyteczne. W 2015 roku
do prac przystąpiło łącznie 14 osób. Podopieczni OPS pracują 40 godzin miesięcznie, wykonują
głównie prace porządkowe w gminie.
2.9. Bank Żywności
Gmina Siewierz kontynuowała współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.
Pozyskano 13.122,16 kg żywności, z której skorzystało 288 osób. Wśród produktów
żywnościowych znalazły się m.in.: makarony, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane,
mleko UHT, ser podpuszczkowy, koncentrat pomidorowy, dżemy, konserwy mięsne, cukier biały,
olej rzepakowy.
2.10. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
W 2015 roku OPS wydawał ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych,
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przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio,
dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki. Osoby
niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta
przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Posiadacze karty mogą korzystać z systemu
zniżek m.in. na oferty kulturalne, rekreacyjne, transportowe, na terenie całego kraju.
W roku 2015 przyjęto 77 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 389 kart członkom
rodzin wielodzietnych.
2.11. Siewierska Karta Dużej Rodziny
W 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Siewierz kontynuowano realizację programu wsparcia
rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Siewierz i wydawano Siewierską
Kartę Dużej Rodziny. W okresie realizacji Programu w 2015 r. wpłynęły 54 wnioski o wydanie
Siewierskiej Karty Dużej Rodziny dla 274 członków rodzin.
2.12. Grupa wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych
OPS jest inicjatorem zawiązania się grupy wsparcia dla rodziców wychowujących niepełnosprawne
dzieci. Spotkania odbywały się cyklicznie w Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu. Łącznie odbyło
się 14 spotkań grupy wsparcia. W spotkaniach uczestniczyli rodzice dzieci w różnym wieku,
z różnymi dysfunkcjami. Na koniec 2015 r. grupa wsparcia liczyła 7 rodziców.
2.13. Wigilia
OPS zorganizował Wieczerzę Wigilijną dla osób starszych i samotnych z terenu Miasta i Gminy
Siewierz. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 100 osób.
Spotkanie Wigilijne zorganizowano również dla wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny – filia w Siewierzu, podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc” oraz dla
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołuchowicach wraz z opiekunami.
3. Świadczenia rodzinne
OPS realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej.
W 2015 roku zasiłek rodzinny pobierały 292 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne pobierało 230 rodzin,
świadczenie pielęgnacyjne pobierało 38 rodzin, jednorazową zapomogę otrzymało 85 rodzin,
specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 6 osobom, zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 14 osób.
Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba wypłaconych świadczeń w 2015r.

1

Zasiłki rodzinne

4 876

2

dodatki do zasiłku rodzinnego

1 930

-urodzenie dziecka

29

-opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

181

-samotnego wychowywania dziecka

211

-kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

272

- rozpoczęcia roku szkolnego

283

23

-podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania

498

- wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej

456

3

Zasiłki rodzinne z dodatkami ( 1+2)

6 806

4

Zasiłki pielęgnacyjne

2 529

5

Świadczenie pielęgnacyjne

6

Świadczenia opiekuńcze (4+5)

2 951

7

Specjalny zasiłek opiekuńczy

40

8

Zasiłek dla opiekuna

136

9

Jednorazowa zapomoga

104

422

Razem (3+6+7+8+9)

10 037

4. Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia kierowany do rodzin,
w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione
z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo
wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym,
nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko.
Informacja statystyczna za rok 2015
Liczba
Kwota
Liczba
dłużników
wypłaconych
świadczeń
alimentacyjnych
środków
wypłaconych z
na terenie
z funduszu
funduszu
gminy Siewierz alimentacyjnego alimentacyjnego

41

315.834,04 zł

801

Liczba rodzin
pobierających
fundusz
alimentacyjny

Liczba osób
uprawnionych

55

78

2. ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH w SIEWIERZU
Jednostka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia
w wodę na terenie Miasta i Gminy Siewierz. Obsługuje 85 km sieci wodociągowej i 4.583 przyłącza
wodociągowe oraz 44,1 km sieci kanalizacyjnej i 1.100 przyłączy kanalizacyjnych. Podstawowa
działalność zakładu skupia się na eksploatacji ujęć głębinowych i rozprowadzaniu wody. Nie mniej
ważną częścią bieżącej działalności jest eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków. Istotnym elementem działalności zakładu jest również prowadzenie inwestycji,
polegających na budowie nowych odcinków wodociągów i kanalizacji oraz wymianie elementów sieci
już istniejących. W ramach działalności usługowej zakład świadczy usługi transportowo-sprzętowe
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w szerokim zakresie, prowadzi prace porządkowe oraz zimowe utrzymanie dróg i miejsc publicznych
oraz wykonuje szereg innych zadań na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 r należą:
• przebudowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Siewierz w miejscowościach:
Podwarpie, Karsów, Kuźnica Podleśna Kuźnica Piaskowa, Kuźnica Warężyńska, Warężyn
i Pierkowskie. Przebudowano główne sieci wodociągowe o długości 7.180 mb wraz
z przepięciami 369 przyłączy. Zakres przedsięwzięcia obejmował wymianę istniejących
zdegradowanych stalowych sieci wodociągowych DN 100 na nowe rury PE DN 125 na
odcinkach biegnących w pasie drogowym. Inwestycja została sfinansowana po połowie:
budżetu Gminy Siewierz oraz ze środków zewnętrznych, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł kwotę
1.688.001,41 zł, prace trwały od stycznia do czerwca 2015 roku;
• wybudowanie 520 mb nowego wodociągu w miejscowości Dziewki „Pasternik”.
Inwestycja pozwoliła na połączenie sieci wodociągowej w miejscowościach Dziewki
i Żelisławice z ujęciem wody z Górniczych Zakładów Dolomitowych. Koszt budowy
wodociągu: 62.141,29 zł. Wybudowany wodociąg znacząco poprawi zaopatrzenie w wodę
mieszkańców oraz wpłynie korzystnie na realizację zamierzeń budowlanych na tym terenie;
• kontynuowanie przebudowy wodociągu w Tuliszowie przy ul. Szerokiej i Widokowej.
Przebudowa związana jest z wymianą rur azbestowych na PE, ponadto usunięto wodociąg
z działek prywatnych i zlokalizowano go w pasie drogowym. Koszt przebudowy:
46.000,00 zł;
• przebudowa wodociągu stalowego na wodociąg PE wraz z przepięciami przyłączy
domowych na ulicach Bytomskiej, Kopernika i Oleśnickiego w ramach zadania gminy
pn.: „Zapewnienie kompletnej i nowoczesnej infrastruktury poprzez budowę i przebudowę
sieci uzbrojenia terenu na części dróg w Siewierzu na ulicach Bytomskiej, Kopernika
i Oleśnickiego” . Połączono również wodociągi w tych ulicach z wodociągami w ulicach
przyległych i zamontowano zasuwy strefowe, co usprawni funkcjonowanie sieci
wodociągowej oraz poprawi jakość wody, która znajdować się będzie w obiegu
zamkniętym;
• przygotowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację odcinków
wodociągu na terenie miasta i gminy Siewierz. Zakład będzie ubiegał się o pozyskanie
środków zewnętrznych na następujące inwestycje: wodociąg Żelisławice – Leśniaki
o długości ok 3.000 mb i wodociąg Kuźnica Warężyńska – Kuźnica Podleśna o długości ok.
2.000 mb – ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na budowę
wodociągu na osiedlu Zachód i Osiedlu Jezioro w Siewierzu o długości ok. 12 km – ze
środków pozyskanych w ramach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
3. MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w SIEWIERZU
Placówka w Siewierzu, wraz z oddziałami filialnymi w Wojkowicah Kościelnych,
Żelisławicach i Brudzowicach, od lat podejmuje działania służące rozwijaniu pasji, kształtowaniu
gustów i zainteresowań czytelniczych oraz zaspokajaniu potrzeb intelektualnych mieszkańców
Miasta i Gminy Siewierz. Jest placówką systematyczne dostosowującą się do zmieniających się
potrzeb. W 2015 r. biblioteka przystąpiła do modernizacji obecnie wykorzystywanego w placówce
systemu bibliotecznego do nowoczesnego systemu Sowa2/Marc21, który umożliwi mieszkańcom
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Gminy Siewierz korzystanie z zasobów biblioteki poprzez wykorzystanie nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, a także pozwoli na skomputeryzowanie procesów
bibliotecznych. Obecnie katalog on-line jest już dostępny na stronie internetowej biblioteki.
W minionym roku oferta kulturalna obejmowała propozycje zarówno dla dzieci, młodzieży jak
i dla dorosłych. W centrali biblioteki i jej filiach można było korzystać z ciekawej i różnorodnej,
uzupełnianej o nowości rynku wydawniczego, oferty książek, czasopism, prasy codziennej, zbiorów
specjalnych oraz bogatego działu regionaliów i dokumentów życia społecznego. W procesie
gromadzenia zbiorów bibliotekarze kierowali się potrzebami i zainteresowaniami czytelników,
a oferta książkowa była systematycznie wzbogacana w każdej dziedzinie. Biblioteka przyciągała
również bogatą ofertą literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także różnorodnością form
edukacyjnych.
W 2015 roku zakupiono łącznie 2.656 woluminów, z czego 480 zrealizowano ze środków
finansowych Biblioteki Narodowej, w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek. Priorytet 1”, 2.176 woluminów sfinansowano z dotacji z budżetu gminy, 109 woluminów
biblioteka otrzymała w darze od czytelników. Łącznie przybyło – 2.765 woluminów.
Do biblioteki zapisało się 2.623 czytelników, liczba odwiedzin wyniosła łącznie
22.330 osób.
W bibliotece na zewnątrz wypożyczono:
• 87.717 książek
• 2.517 czasopism
• 206 innych zbiorów
• Liczba odwiedzin – 18. 285 czytelników.
W wypożyczalni - na miejscu udostępniono:
• 11.618 książek
• 4.984 czasopism nieoprawnych
• Liczba odwiedzin – 4.045 czytelników.
Ponadto udzielono ok. 7.403 informacji, a z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało
1.871 użytkowników.
Biblioteka przygotowała 337 różnorodnych form promocji książki i czytelnictwa, w których
uczestniczyło 4.731 czytelników oraz 150 wystaw i gazetek tematycznych. Placówka zaoferowała
swoim Czytelnikom między innymi:
• 5 spotkań autorskich z pisarzami: Arkadiuszem Niemirskim, Barbarą Ciwoniuk, Michałem
Zawadką, Mirosławem Słomczyńskim oraz Zbigniewem Białasem
• „Sportową noc w bibliotece” – nocne spotkanie z pisarzem Dariuszem Rokoszem, w którym
uczestniczyły dzieci ze SP nr 2 w Siewierzu
• 88 spotkań w ramach akcji głośnego czytania, w tym spotkania w ramach „Uniwersytet
Trzeciego Wieku dla Dzieci”
• 2 spotkania w ramach „Pasowania na Czytelnika”, których gościem specjalnym był
dziennikarz radiowy Rafał Drabek
• 5 warsztatów „Papier ręcznie czerpany – spotkania z historią” – prezentacja Grupy Kalander
z Gliwic
• Biblioferie i Bibliowakacje, podczas których łącznie w 4 placówkach zorganizowano
55 spotkań o różnorodnej tematyce
• w ramach programu Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł - Grajmy
w Jednej Drużynie”, dzieci uczestniczyły w spotkaniach
z radnymi Rady Miejskiej
w Siewierzu, przedstawicielami OSP, Policji, Nadleśnictwa Siewierz, Grupy WOPR –
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Przeczyce, sportowcami, tancerzem, pielęgniarką, dietetykiem oraz rehabilitantką
cykl lekcji bibliotecznych poświęconych Małej Ojczyźnie, rodzimym twórcom, ginącym
zawodom, ciekawym ludziom regionu, Siewierzowi w historii i legendzie
3 wykłady „W świecie owadów i pajęczaków” wraz prezentacją 1.500 eksponatów z
prywatnej kolekcji zbiorów pracownika PAN w Krakowie
cykl lekcji poświęcony bohaterom książek A. Lindgren (70 lat Pippi Pończoszanki),
C. S. Lewisa, H. C. Andersena, H. Sienkiewicza, G. Kasdepke, K. Makuszyńskiego, a także
powieściom detektywistycznym, baśniom, mitologii, legendom oraz wiedzy płynącej
z książek popularnonaukowych
warsztaty literackie z pisarzem i aktorem Michałem Zawadką pod hasłem „Inscenizowana
historia pisma i komunikacji”
lekcje biblioteczne oraz cykliczne zajęcia literacko-plastyczne „W bibliotece nie ma nudy”
w Filii Bibliotecznej nr 1 w Brudzowicach oraz cykliczne zajęcia edukacyjno-plastyczne
w Filii Bibliotecznej nr 3 Wojkowicach Kościelnych
przedstawienie pt. „Przygody Czerwonego Kapturka” w wykonaniu Grupy TeatralnoWarsztatowej Edu-Artis z Krakowa
„Artystyczne ozdoby i karty świąteczne” – zajęcia w filii w Żelisławicach z udziałem dzieci
z ZSP w Żelisławicach
kreatywne warsztaty bożonarodzeniowe w filii w Wojkowicach Kościelnych
przedstawienie pt. „Królewna Śmieszka” zaprezentowane przez Koło Teatralne
z Gimnazjum Katolickiego w Zawierciu
16 warsztatów w ramach realizacji projektu „Czytam sobie w bibliotece”, w których łącznie
uczestniczyło 215 dzieci
Spotkania dla przedszkolaków z Siewierza: „Poranek z Franklinem” oraz warsztaty
z okazji „Dnia Pluszowego Misia”, a także lekcje dla przedszkolaków i uczniów
z Koła Przyjaciół Biblioteki z ZSP w Żelisławicach
konkursy o zasięgu gminnym:
- Gminny Konkurs literacki dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Językowe
potyczki z wierszami Marcina Brykczyńskiego”
- Gminny Konkurs Literacki na Opowiadanie i Wiersz „Pogwarzmy po siewiersku”
dla uczniów szkół gimnazjalnych
- Gminny Konkurs Historyczny „Dawne zawody siewierskie” dla uczniów klas szóstych
szkół podstawowych
Uroczystemu podsumowaniu gminnych konkursów towarzyszyła prezentacja obrzędu
ludowego w wykonaniu Przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich Nowa Wioska
150 wystaw i gazetek, w tym między innymi wystawa „O życiu i działalności księdza
Henryka Ostacha”, „Dawne siewierskie rzemiosło”, wystawy poświęcone regionowi,
pisarzom, rocznicom oraz wystawa (stoisko) „70 lat Pippi Pończoszanki”, zaprezentowana
w ramach XII Katowickich Prezentacji Bibliotecznych, zorganizowanych w Bibliotece
Śląskiej
współpraca ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu w ramach
integracji pokoleń „Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Dzieci” oraz w ramach wykładów
i spotkań autorskich
współpraca z opiekunami i podopiecznymi Pracowni Umiejętności Społecznych
i Aktywizacji Zawodowej w Będzinie Filia w Gołuchowicach, opiekunami i podopiecznymi
Pracowni Przyrodniczej i Życia Codziennego w Będzinie oraz z opiekunami
i podopiecznymi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny – Filia w Siewierzu.
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Za swoją aktywną i różnorodną działalność na rzecz czytelników biblioteka zajęła:
• I miejsce w powiecie będzińskim według agregatowego indeksu aktywności
samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego,
• 62 miejsce w kraju w Rankingu Instytutu Książki i Dziennika Rzeczpospolita,
• I miejsce w ramach XII Katowickich Prezentacji Bibliotecznych w Bibliotece Śląskiej - za
najciekawsze stoisko i bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną na rzecz młodych czytelników.
Siewierska książnica otrzymała dyplom i nagrodę od Biblioteki Śląskiej za najciekawsze
stoisko przygotowane w ramach Katowickich Prezentacji Bibliotecznych.
Biblioteka otrzymała również:
• certyfikat „Biblioteka z p@sją” od Fundacji Orange,
• dyplom gratulacyjny oraz pismo wysoko oceniające działalność biblioteki, podpisane przez
dyrektora Biblioteki Śląskiej Pana Profesora Jana Malickiego,
• Certyfikat „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna promuje czytelnictwo” oraz
podziękowania za realizację projektu „Czytam sobie w bibliotece”,
• Certyfikat do strefy Biblioteki dla Użytkowników Systemów Sowa.
4. MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
w SIEWIERZU
1. Działalność zespołów artystycznych, grup i klubów zainteresowań.
W ramach amatorskiego ruchu artystycznego, grup i klubów zainteresowań oraz zagospodarowania
i spędzania czasu wolnego, przy MGCKSiT działa 30 stałych form zajęć kulturalno-edukacyjnych,
w których bierze udział około 500 uczestników.
W ramach działalności MGCKSiT w 2015 roku funkcjonowały filie zamiejscowe instytucji kultury:
– Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, ul. Kościuszki 5 - posiada w swych
zbiorach eksponaty z zakresu zabytków archeologicznych, rzemiosła dawnego i rękodzieła
artystycznego; liczba zwiedzających: 415 osób,
– Centrum Kształcenia w Żelisławicach, ul. Piastów 32 - prowadzi zajęcia i kursy
edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży; liczba
odwiedzin: 828 osób,
– Świetlica Wiejska i Kafejka Internetowa w remizie OSP w Leśniakach Leśniaki 75 prowadzi zajęcia i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci
i młodzieży; liczba odwiedzin: 2.248 osób,
– Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Brudzowicach, ul. Szkolna 2 - prowadzi zajęcia
i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży; liczba
odwiedzin: 1.616 osób.
2. Organizacja imprez kulturalnych i frekwencja.
Zorganizowano i przeprowadzono 161 imprez i zajęć kulturalnych, w których uczestniczyło
około 30.000 osób.
Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym
zorganizowanych i współorganizowanych przez MGCKSiT należały:
1. 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Siewierskim Rynku,
2. Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Bank
Życzliwych Serc”.
3. XXII Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego w ramach eliminacji
regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
4. Koncert Charytatywny na rzecz odbudowy Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia
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Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu.
5. Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości
11 Listopada.
6. Majówka w Siewierzu.
7. Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Placu Wojska Polskiego
w Siewierzu.
8. 53. Dni Ziemi Siewierskiej.
9. Gminny Dzień Dziecka.
10. Uroczystości Konsekracji Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu.
11. III Międzynarodowy Festiwal „Blues na Siewierskim Zamku”.
12. IV Turniej Rycerski „Bitwa pod Siewierzem”.
13. Festiwal muzyczno-wokalny dzieci i młodzieży zorganizowany w ramach projektu
„Rozbudowa infrastruktury technicznej w gminach Psary i Siewierz celem stworzenia
wspólnego markowego produktu turystycznego”.
14. Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Leśniaki.
15. Dożynki Gminne w Wojkowicach Kościelnych.
16. Quiz terenowy pn. „Na tropie historii i przyrody” zorganizowany we współpracy z Urzędem
Gminy w Psarach w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury technicznej w gminach
Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego”.
17. Festiwal „Lekcje historii” zorganizowany w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury
technicznej w gminach Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu
turystycznego”.
18. Inauguracja Roku Akademickiego i Kulturalnego 2015/2016 w Gminie Siewierz.
19. XIII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.
3. W gminie Siewierz gościło z występami 34 artystów polskiej i zagranicznej sceny
rozrywkowej, ludzi kultury i sztuki, wśród których byli:
1. Paweł Stasiak z zespołem „Papa D.”, Piotr Bałtroczyk, Grzegorz Poloczek, Mariusz Kalaga.
2. Kabarety: „Paranienormalni” i „Wesołe Trio Księcia Lipina”.
3. Zespół muzyki celtyckiej „Stonehenge”.
4. Zespoły: „Ze starej płyty”, „Kraków Street Band”, „Cała Góra Barwinków”, „Enej”,
„Old Wave Blues & Rock Band”, „Forsal”, „Hot Tamales”, „JOB-Jurajski Oddział
Bluesowy” , „Limit Blues”, „Jerry’s Fingers”, Paulina Lenda & „Kruki” ze Świdnicy,
Zespół „Rockomotive”, “The Blair Witch Project Band” (Niemcy), „Nurt”, „Blue Effect”
(Czechy), „Adam Banach Ecl’ Ectric”, „Droga Ewakuacyjna”, „Jazz Band Ball Orchestra”,
Stanley Breckenridge (USA), „Folk Express”, Zespół „Soleo”.
5. Kapela „To i Owo”.
4. Osiągnięcia i laury w dziedzinie kultury oraz promocja kulturalna.
Członkowie Klubu Poezji, Prozy i Malarstwa „Severiana” wzięli udział w 9. konkursach
poetyckich:
1. XXX Wiosna Poetycka w Sławkowie – Jadwiga Kubiczek otrzymała wyróżnienie.
2. XXIII Sejmik Poetycki „Pod Diablą Górą” w Bukownie – Jadwiga Kubiczek otrzymała tytuł
Mistrza Krótkiego Przekazu za „Poetycki SMS”.
3. XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski w Chorzowie.
4. XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni 2015” w Grójcu.
5. Konkurs na tekst piosenki dla dzieci „INTERMUZA Sosnowiec 2015” .
6. XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny”.
7. III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poezja tanga” w Krakowie.
8. XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka” .
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9. XXII Festiwal Papieski w Białym Dunajcu - Jadwiga Kubiczek i Halina Kawecka zdobyły
wyróżnienie w kategorii „poezja w języku literackim”.
5. Udział w festiwalach i konkursach oraz występy wokalne:
1. Występ Zespołu Wokalnego „Sonitus” na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kościele
Garnizonowym w Katowicach (11.01.2015 r.).
2. Występ Zespołu Wokalnego „Ale Babki” w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sosnowcu – Środuli (18.01.2015 r.).
3. Występ Zespołu Wokalnego „Ale Babki” w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
na Osiedlu Zachód w Siewierzu (18.01.2015 r.).
4. Występ Zespołu Wokalnego „Ale Babki” podczas I Jurajskiego Kolędowania Zespołów
Seniorskich w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach (25.01.2015 r.).
5. Występ Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki podczas Dnia Baby i Chłopa w Tworogu
(21.03.2015 r.).
6. Występ zespołu wokalnego „Sonitus” podczas Festynu Rodzinnego „Jak dobrze mieć
sąsiada”, organizowanego przez Spółdzielczy Dom Kultury w Czeladzi (26.04.2015 r.).
7. Udział Zespołu Śpiewaczego KGW Brudzowice i Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki
(laureat III miejsca) w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych –
Złoty Kłos 2015 w Zebrzydowicach (01.05.2015 r.).
8. Udział Zespołu Śpiewaczego „Podwarpianki” w XVIII Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Artystycznych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału
Okręgowego w Katowicach (09.05.2015 r.).
9. Udział Zespołu Śpiewaczego „Podwarpianki” w 19. Redyku w Korbielowie (23.05.2015 r.).
10. Wyróżnienie dla Zuzanny Żurek (zajęcia plastyczno-techniczne MGCKSiT)
w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Świat Malowany Plasteliną – Świat zwierząt”
2015 w Rędzinach (02.06.2015 r.).
11. Wyróżnienie dla Zespołu Śpiewaczego KGW Gołuchowice w XVII Regionalnym
Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków w Szczekocinach (07.06.2015 r.).
12. Udział Zespołu Śpiewaczego Wojkowianki (KGW Tuliszów i KGW Wojkowice Kościelne)
w XII Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Dąbiu (20.06.2015 r.).
13. Udział Zespołu Śpiewaczego KGW Żelisławice oraz Męskiej Grupy Śpiewaczej
z Żelisławice (laureat II miejsca w kategorii grup śpiewaczych) w 48. Wojewódzkim
Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej (04.07.2015 r.).
14. Występ Zespołu Wokalnego „Sonitus” w ramach Dni Ogrodzieńca (28.08.2015 r.).
15. Występ Zespołu Wokalnego „Sonitus” w koncercie charytatywnym „Muzyczni Aktywni –
Gramy dla Wiktorii” w Bobrownikach (26.09.2015 r.).
16. Udział Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki, Zespołu Śpiewaczego KGW Żelisławice oraz
Chóru Męskiego z Żelisławic w Pikniku Rodzinnym w Preczowie, w ramach projektu
„Rozbudowa infrastruktury technicznej w gminach Psary i Siewierz celem stworzenia
wspólnego markowego produktu turystycznego” (30.08.2015 r.).
17. Występ Zespołu Wokalnego „Sonitus” na Inauguracji Uniwersytetu III Wieku w Łazach
(08.10.2015 r.).
6. Nagrody za działalność kulturalną:
 Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „Magnum Meritum Pro Regionis Et
Urbis Sevioris” dla Pani Ireny Kmiecik – członkini Klubu Prozy, Poezji i Malarstwa
„Severiana” (12.01.2015 r.)
 Nagroda Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej,
Upowszechniania i Ochrony Kultury dla Zespołu Wokalnego „Sonitus” (02.03.2015 r.)
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7. Promocja kulturalna:
1. W ramach promocji Miasta i Gminy Siewierz oraz walorów historycznych i kulturalnych
gminy prowadzono sprzedaż:
• okolicznościowych dukatów wybitych w Mennicy Polskiej w Warszawie o nazwie
„4 Dukaty Siewierskie” oraz blistrów promocyjnych z załączonym dukatem siewierskim.
Sprzedano 347 szt. „4 Dukatów Siewierskich” i 8 blistrów z dukatem,
• płyt CD z aplikacją komputerową umożliwiającą wirtualne poruszanie się po cyfrowo
odtworzonym Zamku Siewierskim „Wirtualny przewodnik po Zamku w Siewierzu”.
Sprzedano 83 płyty,
• publikacji pt. „Jedno życie” autorstwa Janiny Marty Maciąg i Marii Miziewicz. Sprzedano
3 książki,
• publikacji pt. „Jerzy Majcherczyk – Odkrywca z Siewierza” autorstwa Eugenii Kosteczka.
Sprzedano 125 książek.
2. Zorganizowano i zaprezentowano 5 wystaw okolicznościowych:
• wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach „Ferii Zimowych
2015”,
• wystawa „Irlandia w fotografii 3D” przedstawiającą najciekawsze zakątki „Zielonej wyspy”.
Została zorganizowana w piwnicy zamku siewierskiego w ramach Majówki 2015. Wystawę
można było również oglądać w holu górnym MGCKSiT od maja do października,
• wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach „Wakacji
z MGCKSiT 2015”,
• wystawa fotografii Roberta Garstki pt. „Świat obok nas. Tradycje i obrzędy województwa
śląskiego”, którą można było oglądać od 11 listopada do 31 grudnia. Organizatorzy
wystawy: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz MGCKSiT Siewierz,
• wystawa fotografii Jakuba Krawczyka pt. „Barwy Jurajskich Nocy” przedstawiająca
atrakcje turystyczne na szlaku Orlich Gniazd, którą można było oglądać od 11 listopada do
31 grudnia. Organizatorzy wystawy: Śląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin
Jurajskich oraz MGCKSiT Siewierz.
3. 22 stycznia Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił w programie pt. „Studio Telewizyjna 1”
w TVP Katowice. Podczas programu zespół zaprezentował utwory ze swojej debiutanckiej
płyty „Zawsze jest właściwy czas”.
4. 26 marca w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie odbył się wernisaż wystawy fotografii
Beaty Orłowskiej-Piętka – członkini Klubu „Severiana” pt. „Kobieta w sztuce kobiety".
5. 14 kwietnia w ruinach zamku siewierskiego odbył się jubileusz 15-lecia restytucji Księstwa
Siewierskiego zorganizowany przez Polski Ruch Monarchistyczny w Katowicach.
W uroczystości uczestniczyli członkowie PRM, a także goście z kraju i z zagranicy. Podczas
jubileuszu nadane zostały tytuły szlacheckie PRM.
6. 17 maja odbyła się premierowa emisja teledysku Zespołu Wokalnego „Sonitus” do piosenki
„Ave Maria”, zrealizowanego przez TVP Katowice na potrzeby koncertu życzeń.
7. 19 maja odbyła się premiera teledysku Zespołu Wokalnego „Sonitus” do utworu „Greckie
Wino”, którego producentem jest TV Silesia.
8. 21 maja Zespół Wokalny „Sonitus” podpisał kontrakt fonograficzny z firmą RegioRecords
Sp. z o. o. (Universal Music Polska) - największą firmą fonograficzną działającą na teranie
naszego kraju.
9. 21 maja Zespół Wokalny „Sonitus” gościł w audycji „Szlag Lista” Radia Silesia podczas
której odbyła się promocja debiutanckiej płyty pt. „Zawsze jest właściwy czas”.
10. 26 maja Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił z okazji Dnia Matki w programie pt. „Studio
Telewizyjna 1” w TVP Katowice.
11. 27 maja w ramach 5. Spotkania Opiekunów Pomników Historii zorganizowanego przez
Instytut Dziedzictwa Narodowego, ponad 50 konserwatorów zabytków z terenu całej Polski
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zwiedzało Zamek Siewierski oraz kościół pw. Św. Macieja Apostoła. Przewodnikiem po
najważniejszych zabytkach naszej gminy był Powiatowy Konserwator Zabytków w
Będzinie Artur Rok. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania była „Rola i znaczenie
statusu Pomnika Historii w praktyce opieki i zarządzania zabytkowymi obiektami
sakralnymi”.
12. 30 maja Zespół Wokalny „Sonitus” uczestniczył w promocji swojego teledysku do utworu
„Greckie wino”, która odbyła się w TV Silesia. Teledysk wszedł do emisji telewizyjnej
w TV Silesia 1 lipca 2015 r.
13. 19 czerwca Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił w audycji Radia Fest w Gliwicach.
14. 27 czerwca Zespół Wokalny „Sonitus” uczestniczył w spotkaniu autorskim w Empik
Megastore w Silesia City Center w Katowicach, podczas którego członkinie zespołu
rozdawały autografy. Spotkanie było poświęcone promocji płyty.
15. 2 lipca Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił w audycji „Szlag Lista” w Radio Silesia.
16. 22 sierpnia Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił w audycji „Weekend z Gwiazdą” w Radio
Silesia.
17. 28 września Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił w audycji „Muzyczne klachy” w Radio
Piekary.
18. 6 listopada Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił w Radio Silesia z okazji 1 rocznicy Szlag
Listy. Podczas uroczystości zespół uhonorowany został nagrodą „Złoty Tres Lidera 2015” za
piosenkę roku, którą został utwór „Greckie wino”.
19. 16 grudnia odbyła się premiera teledysku Zespołu Wokalnego „Sonitus” do pastorałki
„Święta bez Ciebie”, którego producentem jest firma fonograficzna RegioRecords
20. 24 grudnia Zespół Wokalny „Sonitus” wystąpił w programie wigilijnym w TVP Katowice.
8. Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
1. Kontynuowano działalność „Szkółki Piłkarskiej” dla uczniów z terenu Miasta i Gminy
Siewierz. Programem szkolenia objętych zostało 92 młodych adeptów piłki nożnej
z roczników 2000 - 2008
2. Kontynuowano współpracę z Fundacją Football Academy Group w zakresie szkoleń
piłkarskich dzieci w wieku 4-6 lat. Programem szkolenia objętych zostało 43 uczestników.
3. Treningi Szkółki Piłkarskiej odbywały się 2 razy w tygodniu w podziale na grupy wiekowe
na stadionie LKS Przemsza Siewierz, kompleksie boisk Orlik 2012 oraz w hali sportowej
przy Zespole Szkół w Siewierzu.
4. We współpracy z firmą ALTA S.A. (Siewierz Jeziorna) w okresie od 20 do 31 lipca 2015
roku zostały zorganizowane pięciodniowe półkolonie pn. „Wakacje pod żaglami – Siewierz
2015” nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim. Półkolonie podzielono na 2 tygodniowe
turnusy trwające od poniedziałku do piątku. W półkoloniach wzięło udział 32 młodych
mieszkańców gminy Siewierz w wieku od 10 do 16 lat. Szkolenia żeglarskie odbywały się
pod okiem doświadczonego instruktora, posiadającego patent sternika jachtowego.
Uczestnicy półkolonii nabywali praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego
żeglowania na jachcie RS Tera, próbowali umiejętności w pływaniu na deskach z wiosłem,
pływali kajakami. W ramach zajęć młodzi żeglarze wypływali z instruktorem na krótkie
rejsy po zalewie dużymi jachtami kilowymi typu Randmeer.
Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników półkolonii, bardzo niski poziom
wody w zbiorniku i wysokie temperatury powietrza które przyczyniły się do szybkiego
wzrostu i rozprzestrzenienia się na zalewie cyjanobakterii (sinic), zajęcia w ramach III i IV
turnusu zostały odwołane.
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5. We współpracy z firmą BXPevent z Dąbrowy Górniczej od 7 lipca do 25 sierpnia 2015 roku

zorganizowano dla dzieci i młodzieży, które chciały doskonalić swoje umiejętności jazdy na
rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz bmx’ach cykl szkoleń, warsztatów oraz mini
zawodów w ramach wakacyjnego projektu „Extreme City”. Zajęcia odbywały się pod
okiem doświadczonych instruktorów w skateparku w Siewierzu w każdy wtorek lipca i
sierpnia. Celem projektu było pokazanie i uświadomienie dzieciom i młodzieży, że
skateparki nie są miejscem szerzenia patologii społecznej, a przestrzenią publiczną służącą
do rozwijania umiejętności treningowych w danej dziedzinie. Zajęcia realizowane w ramach
projektu były również bardzo dobrą formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt
Extreme City jest organizowany pod patronatem oraz monitorowany przez Akademię
Wychowania Fizycznego w Katowicach.
9. Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
Upowszechnianie i rozwój sportu dla wszystkich.
1) We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Przemsza” Siewierz, na stadionie przy ul.
Sportowej 1 w Siewierzu, zorganizowano:
1. Rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo katowickiej IV grupy ligi okręgowej Śląskiego
Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015. Odbyło się 7 spotkań, 2.492 uczestników.
Drużyna seniorów na koniec sezonu piłkarskiego 2014/2015 uplasowała się na I miejscu
w tabeli IV grupy ligi okręgowej i awansowała do IV ligi Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Rozgrywki sparingowe (kontrolne) w przerwie pomiędzy sezonami piłkarskimi,
przygotowujące zawodników do nowego sezonu piłkarskiego 2015/2016. Odbyło się
1 spotkanie, 387 uczestników.
3. Rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo I grupy śląskiej, IV ligi Śląskiego Związku Piłki
Nożnej w sezonie 2015/2016. Odbyło się 7 spotkań, 2.108 uczestników.
4. Rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Trampkarzy C1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2014/2015. Odbyło się 7 spotkań,
374 uczestników.
5. Rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Młodzików Młodszych D2
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2014/2015. Odbyło się
5 spotkań, 286 uczestników.
6. Rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Juniorów A1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2015/2016. Odbyło się 5 spotkań,
237 uczestników.
7. Rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo V Ligi Okręgowej Młodzików D1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2014/2015. Odbyły się 4 spotkania,
214 uczestników.
8. Rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Młodzików Młodszych D2
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2014/2015. Odbyło się
6 spotkań, 237 uczestników.
Głównym zadaniem MGCKSiT przy organizacji rozgrywek było przygotowanie zaplecza
socjalno-technicznego oraz płyty boiska głównego i treningowego, a także obsługa
techniczna meczów.
2) We współpracy z Klubem Sportowym „Niwy” Brudzowice oraz Ludowym Klubem Sportowym
„Ostoja” Żelisławice na stadionie przy ul. Sportowej 1 w Siewierzu zorganizowano:
1. Rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo klasy A Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowiec w sezonie 2014/2015. Odbyło się 15 spotkań, 3.148 uczestników.
3) We współpracy z Klubem Sportowym „Niwy” Brudzowice na stadionie przy ul. Cisowej
w Brudzowicach zorganizowano:
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1. Rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo klasy A Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowiec w sezonie 2014/2015. Odbyło się 1 spotkanie, 134 uczestników:
2. Rozgrywki sparingowe (kontrolne) w przerwie pomiędzy sezonami piłkarskimi,
przygotowujące zawodników do nowego sezonu piłkarskiego 2015/2016. Odbyło się
1 spotkanie, 175 uczestników:
3. Rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo klasy A Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowiec w sezonie 2015/2016. Odbyło się 17 spotkań, 3.360 uczestników.
4) We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Przemsza” Siewierz na kompleksie boisk
Orlik 2012 w Siewierzu zorganizowano:
1. Rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Gr. I Orlików E1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2014/2015. Odbyło się 5 spotkań,
116 uczestników.
2. Rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo V Ligi Okręgowej Orlików E1 Śląskiego Związku
Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2015/2016. Odbyło się 7 spotkań,
168 uczestników.
5) We współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w dniu
02.07.2015 r. na stadionie sportowym w Brudzowicach zorganizowano Finał Wojewódzkiego
Turnieju Ludowych Zespołów Sportowych w piłce nożnej dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”
(rocznik 2000 i młodsze). W turnieju wzięły udział 3 drużyny: KS Pawonków, UKS Tygryski
Świętochłowice, ISD AJD Częstochowa.
6) We współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim zorganizowano:
1. zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz na Zalewie PrzeczyckoSiewierskim (nabrzeże Tuliszów),
2. Ogólnopolskie Wędkarskie Zawody Rzutowe dla młodzieży „Pierwszy Krok” - na stadionie
LKS Przemsza Siewierz,
3. Spinningowe Zawody Wędkarskie Koła PZW nr 104 Siewierz o puchar MGCKSiT Siewierz
- nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim.
7) W 2015 roku MGCKSiT Siewierz zorganizowało i współorganizowało 12 turniejów i imprez
sportowych, a w tym:
1. 28.02.2015 r. - VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy i Orlików o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w hali sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu.
2. 31.03.2015 r. – Rozgrywki piłkarskie w ramach Eliminacji do Coca-Cola Cup 2015, które
odbyły się na kompleksie boisk Orlik 2012.
3. 11.04.2015 r. – XV Miejsko-Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, które odbyły się
w sali sportowej LO im. Jana Pawła II w Siewierzu.
4. 01.05.2015 r. – II Turniej Piłki Nożnej Orlików o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz, który odbył się na kompleksie boisk Orlik 2012.
5. 02-03.05.2015 r. - Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Miejsko-Gminnego Centrum
Sportu i Turystyki w Siewierzu, zorganizowany w ramach Majówki w Siewierzu na
kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zamku w Siewierzu.
6. 30.05.2015 r. – Zawody biegowe w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega” 11. Weekendu Polska Biega, które odbyły się na stadionie sportowym w Siewierzu oraz
terenach zielonych wokół obiektu.
7. 06 – 07.06.2014 r. – IV Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz zorganizowany w ramach 53. Dni Ziemi Siewierskiej na kortach
tenisowych przy Zamku w Siewierzu
8. 07.06.2015 r. - Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych, które odbyły się na stadionie sportowym w Siewierzu.
9. 03-04.08.2015 r. – przejazd przez Gminę Siewierz uczestników 2. i 3. etapu 72. Tour de
Pologne oraz organizacja Premii Lotnej na Rynku w Siewierzu.
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10. 29.08.2015 r. – II Turniej Tenisa Ziemnego Seniorów +50, który odbył się na kortach
tenisowych przy Zamku w Siewierzu.
11. 06.12.2015 r. – II Piłkarski Turniej Mikołajkowy dla Przedszkolaków zorganizowany
wspólnie z Fundacją Football Academy Group, który odbył się w hali sportowej przy
Zespole Szkół w Siewierzu.
12. 28.04-10.10.2015 r. – I edycja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego o Puchar MGCKSiT
Siewierz, której rozgrywki odbywały się na kortach tenisowych przy Zamku w Siewierzu.
8) W zakresie udostępniania kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” zlokalizowanego przy
Zamku w Siewierzu w 2015 roku z obiektu skorzystało 7.379 osób.
Na „Orliku” odbyło się m. in. 6 turniejów sportowych (121 uczestników), 50 treningów
Orlików (788 uczestników), 28 treningów młodzików młodszych (498 uczestników),
12 treningów młodzików (169 uczestników), 3 treningi juniorów LKS Przemsza Siewierz
(42 uczestników), a także 9 meczów o mistrzostwo Ligi Okręgowej Orlików Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec (244 uczestników).
9) udostępniano korty tenisowe znajdujące się na:
1. stadionie sportowym LKS Przemsza Siewierz, z których skorzystało 348 osób,
2. kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zamku Siewierskim, z których skorzystało
1.912 osób.
10. Upowszechnianie turystyki i świadczenie usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego.
1. W 2015 roku prowadzono obsługę Puntu Informacji Turystycznej zlokalizowanego
w budynku Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, który odwiedziło łącznie
1.417 osób.
2. Izbę Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu zwiedziło 415 osób, w tym 7 wycieczek
zorganizowanych (236 osób).
3. Ruiny Zamku Siewierskiego odwiedziło w sumie 19.811 osób, w tym 31 wycieczek
zorganizowanych (1.495 osób), wykonano 17 ślubnych sesji zdjęciowych. Od 1 maja 2008 r.
Zamek zwiedziło 189.691 osób.
4. W dniu 19 kwietnia 2015 roku na Zamku w Siewierzu odbył się Jubileusz 15-lecia restytucji
Księstwa Siewierskiego zorganizowany przez Polski Ruch Monarchistyczny w Katowicach
(współorganizacja MGCKSiT Siewierz).
5. W dniu 27 maja w ramach 5. Spotkania Opiekunów Pomników Historii zorganizowanego
przez Instytut Dziedzictwa Narodowego, ponad 50 konserwatorów zabytków z terenu całej
Polski zwiedzało Zamek Siewierski oraz kościół pw. Św. Macieja Apostoła. Przewodnikiem
po najważniejszych zabytkach naszej gminy był Powiatowy Konserwator Zabytków
w Będzinie Artur Rok (współorganizator MGCKSiT Siewierz).
6. W dniu 17 października 2015 roku w Gminie Siewierz odbył się 18. Rajd Zagłębiowski
(Mysłowice-Siewierz) organizowany przez Automobilklub Mysłowice w ramach 22. rundy
Turystycznego Pucharu Polski Polskiego Związku Motorowego (współorganizator
MGCKSiT Siewierz).
7. W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania i prowadzenia działalności w zakresie
kompleksowej obsługi ruchu turystycznego oraz realizacji wskaźnika rezultatu projektu pn.
„Multimedialna podróż w czasie na Zamku Siewierskim”, współfinansowanego z RPO WSL
lata 2007 – 2013, w MGCKSiT od 2012 roku utrzymywane są 3 stanowiska pracy w
średniorocznym wymiarze 3 etatów. Beneficjent – Gmina Siewierz jest zobowiązana do
utrzymania tego wskaźnika przez okres trwałości projektu. Osoby zatrudnione na tych
stanowiskach realizują zadania i obsługę Punktu Informacji Turystycznej powstałego w
ramach projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”, realizowanego przez Śląską
Organizację Turystyczną.
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