S PRAWO Z DAN I E
Z DZIAŁALNOŚCI I REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GMINĘ SIEWIERZ
za okres kadencji 2014 - 2018
Kadencja samorządu Miasta i Gminy Siewierz w latach 2014 – 2018 obfituje w wiele ważnych dla
jego rozwoju inwestycji i zadań. Zrealizowano liczne przedsięwzięcia wpływające na poziom życia
mieszkańców, kształtujące politykę społeczną i podnoszące standardy funkcjonowania gminy.
Wiele kolejnych, znaczących zadań jest w trakcie realizacji bądź w fazie projektowania, a ich
pomyślne zakończenie będzie kolejnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju Gminy Siewierz i
umacniania jej pozycji w regionie.
Budżet Miasta i Gminy Siewierz w kolejnych latach kształtował się następująco:
ROK

2014

2015

2016

2017

Plan na 2018

Wydatki
ogółem

41.735.734,87

44.906.062,58

54.247.489,21

62.465.650,48

67.105.250,34

Rozchody

3.200.000,00

3.530.317,57

2.950.000,00

2.516.694,94

2.263.000,00

RAZEM

44.935.734,87

48.436.380,15

57.197.489,21

64.982.345,42

69.368.250,34

Dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy za 2018 r. wynosi 2.459,53 zł, przy średnim
krajowym w wys. 1.668,68 zł, co plasuje gminę na 104. miejscu wśród wszystkich gmin w Polsce,
na 8. miejscu wśród gmin województwa śląskiego (na 167 gmin) oraz na 1. miejscu w powiecie
będzińskim (na 8 gmin),
I. NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I INNE ZADANIA W PODZIALE
NA MIASTO SIEWIERZ I SOŁECTWA
1. MIASTO SIEWIERZ
1.1. INWESTYCJE I ZADANIA ZREALIZOWANE:
1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Siewierz, na którą składa się:
1) budowa iluminacji Zamku w Siewierzu oraz zagospodarowanie terenu przy Zamku.
Koszt zadania: 305.406,20 zł
Zakres prac:
•
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.
2) Dostawa mobilnej sceny letniej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem na potrzeby
organizowania na błoniach zamkowych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych,
historycznych i innych.
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Koszt zadania: 145.506,54 zł
Zakres prac:
•
dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem wraz z podestami scenicznymi pod nagłośnienie,
•
dostawa nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego sceny mobilnej.
Dofinansowanie:
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 385.913,24 zł.
2. Wykonanie bieżącej konserwacji elewacji zewnętrznej oraz pokrycia dachowego budynku
Zintegrowanego Posterunku Służb Ratowniczych w Siewierzu, w celu utrzymania budynku
we właściwym stanie technicznym.
Koszt zadania: 20.857,00 zł
Zakres prac:
•
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.
3. 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.
Koszt zadania: 3.925.000,00 zł
Termin realizacji: 2015 r.
Zakres prac:
•
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.
Dofinansowanie:
z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 1.272.188,00 zł.
4. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2
w Siewierzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego
Koszt zadania: 3.769.885,39 zł.
Termin realizacji: marzec 2015 – lipiec 2016 r.
Zakres prac:
• budowa budynku sali gimnastycznej z dachem łukowym z wyposażeniem do gry
w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, piłkę ręczną oraz trybuną, połączonego z budynkiem istniejącej
szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem/przybudówką z dwoma salami lekcyjnymi, pełniącym
również funkcję zaplecza sali gimnastycznej,
• wykonanie w budynku sali gimnastycznej i łącznika/przybudówki wewnętrznych instalacji:
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elektroenergetycznej, niskoprądowej, wodnej, p.poż., kanalizacji sanitarnej
i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, solarnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, gazowej wraz
z modernizacją kotłowni,
• budowa przyłącza wodnego, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i instalacji
hydrantowej,
• likwidacja istniejącego szamba i zastąpienie go dwoma zbiornikami 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 przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym
o nawierzchni z kostki brukowej.
Dofinansowanie:
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 986.600,00 zł.
5. Przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul.
Kieleckiej w Siewierzu wraz z odwodnieniem (także na ul. Mostowej), budową oświetlenia
ulicznego, budową kanalizacji sanitarnej, budową kanału technologicznego oraz wykonaniem
docelowej organizacji ruchu drogowego i innych robót towarzyszących
Koszt zadania: 7.543.908,98 zł
Termin realizacji: marzec – grudzień 2016 r.
Zakres prac:
• przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul
Kieleckiej w Siewierzu wraz z elementami przyległymi (np. skrzyżowaniami z innymi drogami,
parkingami, ciągami pieszo jezdnymi, wjazdami, zatokami, poboczami, zielenią)
oraz
regulacją wysokościową zwieńczeń urządzeń podziemnych, organizacją ruchu drogowego na czas
budowy, pełną obsługą geodezyjną budowy, robotami przygotowawczymi (usunięcie kolidujących
drzew i krzewów, karczowanie pni), robotami rozbiórkowymi wraz z wywozem i utylizacją
zbędnych materiałów, robotami ziemnymi, odwodnieniem szczelinowym, urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu i zielenią drogową,
• budowa kanalizacji deszczowej na ul. Żwirki i Wigury, ul. Kieleckiej i na ul. Mostowej wraz z
odtworzeniem nawierzchni na ul. Mostowej,
• budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kieleckiej z odgałęzieniami do granic nieruchomości
prywatnych z przejściem pod torami i połączeniem z istniejącą kanalizacją na ul. Żwirki
i
Wigury, wraz z odcinkami i kolektorami tłocznymi, studniami i przyłączami dla podłączenia
przyszłej kanalizacji sanitarnej kolejnych etapów,
• budowa oświetlenia ulicznego wraz z kanałem technologicznym na ul. Żwirki i Wigury oraz
Kieleckiej,
• przebudowa słupów energetycznych nn i słupa telekomunikacyjnego,
• wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego.
Dofinansowanie:
- na przebudowę drogi w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 3.000.000,00 zł oraz
- na kanalizację sanitarną dla części ul. Kieleckiej w wysokości 316.376,56 zł ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w tym
dotacja: 126.550,62 zł, pożyczka: 189.825,94 zł).
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6. Odbudowa ściany południowej Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu, polegająca na
rozebraniu i ponownej rekonstrukcji odtworzonej w 2009 r. części ściany południowej,
wykonanej niezgodnie z warunkami wskazanymi w projekcie budowlano-wykonawczym
z 2008 r.
Koszt zadania: 224.997,09 zł
Termin realizacji: marzec – sierpień 2016 r.
Zakres prac:
• rozbiórka wadliwie wykonanej w 2009 r. części muru ściany południowej Zamku
z segregacją i odzyskiem 70% materiału kamiennego i ceglanego,
• rekonstrukcja muru, odtworzenie zawartych w ścianie elementów architektonicznych
wskazanych w pierwotnym projekcie budowlanym,
• odtworzenie i ochrona korony murów,
• przegląd nieodbudowywanej części muru ściany południowej od strony zewnętrznej (muru
oryginalnego z wcześniej dokonanej rekonstrukcji), usunięcie występujących zaglonień
i
wysoleń oraz nalotów wapiennych,
• uzupełnienie ubytków w spoinowaniu starego muru,
• ponowne wykonanie powierzchniowej hydrofobizacji powierzchni całej ściany południowej,
• ochrona ściany przed graffiti od zewnątrz.
7. Usunięcie kolizji kanału sanitarnego (Ø 315) i deszczowego ( Ø 315) z gazociągami na ulicy
Kieleckiej w Siewierzu
Koszt zadania: 141.204,00 zł
Termin realizacji: wrzesień – październik 2016 r.
Zakres prac:
• wycięcie nieczynnej stalowej rury gazowej zabudowanej w rurze osłonowej stalowej na
szerokości projektowanej drogi, wraz z zaślepieniem pozostałej części gazociągu
i
niezbędnymi robotami ziemnymi i odtworzeniem podbudowy,
• podwyższenie o 50 cm czynnego gazociągu stalowego przebiegającego w rurze osłonowej i
rurze przewiertowej, z wymianą na materiał PE w rurze osłonowej na szerokości projektowanej
drogi, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i odtworzeniem podbudowy,
• wykonanie zabezpieczenia ochrony katodowej przebudowywanego gazociągu.
8. Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu
Koszt zadania: 1.871.306,21 zł
Termin realizacji: marzec – listopad 2017 r.
Zakres prac:
•
budowa nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych: boiska o nawierzchni ze
sztucznej trawy do gry w piłkę nożną, dwóch boisk do gry w siatkówkę plażową, boiska
wielofunkcyjnego dla dzieci starszych o nawierzchni sztucznej, boiska wielofunkcyjnego dla dzieci
z klas 1-3, bieżni trójtorowej do biegu na 100 m, skoczni w dal oraz placu zabaw,
•
wykonanie nawierzchni placu apelowego,
•
wykonanie ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego bazy sportowej oraz zagospodarowanie
terenu szkoły wraz z elementami małej architektury i zielenią,
•
wykonanie oświetlenia terenu bazy sportowej w technologii energooszczędnej,
•
wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego.
9. Rozbudowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Koszt robót budowlanych: 1.685.100,00 zł
Okres realizacji: styczeń – grudzień 2017 r.
Zakres prac:
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•
wybudowanie ścieżki rowerowej oraz chodnika,
•
wybudowanie kanalizacji deszczowej, nowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
przebudowa odcinka sieci gazowej,
•
demontaż istniejącej sieci napowietrznej i poprowadzenie w ziemi nowej sieci
elektroenergetycznej,
•
budowa nowego oświetlenia ulicznego.
Dofinansowanie:
kwota 613.598,00 zł ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019.
10. Przebudowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Siewierzu
Koszt zadania: 610.065,25 zł
Termin realizacji: październik – listopad 2017 r.
Zakres prac:
•
prace pomiarowe, w tym wytyczenie trasy drogi,
•
frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni na całej długości jezdni,
•
korytowanie poszerzenia jezdni w stosunku do szerokości istniejącej i obustronnych
poboczy,
•
wykonanie podbudowy poszerzeń jezdni,
•
wykonanie nawierzchni asfaltowo-betonowej z zachowaniem spadku daszkowego oraz
spadku jednostronnego,
•
wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego,
•
rozebranie istniejących krawężników betonowych oraz ław fundamentowych wraz z ich
wywozem i utylizacją,
•
montaż krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych pod krawężniki,
•
montaż obustronnych obrzeży betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem,
•
wykonanie cieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej.
11. Budowa kolektora sanitarnego wraz z pompownią ścieków z terenów dzielnicy Siewierz
Jeziorna
Koszt zadania: 1.141.649,10 zł
Okres realizacji: grudzień 2016 – październik 2017 r.
Zakres prac:
•
budowa prefabrykowanej betonowej pompowni ścieków na terenie dzielnicy „Siewierz
Jeziorna”,
•
wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu terenu przepompowni,
•
dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego,
•
wykonanie kolektora o długości ponad 2 km,
•
wykonanie przejść bezwykopowych pod drogami gminnymi, rzeką Przemszą i stawami
hodowlanymi, przejścia pod ul. Ściegna w rejonie skrzyżowania z gazociągiem oraz pod drogami
krajowymi nr 1 i 78.
12. Kontynuacja budowy budynku socjalnego na ulicy Górnej w Siewierzu
Koszt robót budowlanych: 1.102.745,18 zł
Okres realizacji: czerwiec 2017 r. – 2018 r.
Zakres prac:
•
roboty remontowo-konstrukcyjne i przebudowa dachu w zakresie adaptacji istniejącego
budynku w stanie surowym,
•
wykonanie instalacji wewnętrznych,
•
wykonanie elewacji budynku oraz oświetlenia zewnętrznego,
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•
wykonanie 9 lokali socjalnych, w tym jednego przystosowanego dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
•
budowa budynku gospodarczego, miejsc postojowych, placu zabaw, ogrodzenie posesji,
•
wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki.
Dofinansowanie:
ze środków Funduszu Dopłat - rządowego programu wspierającego budownictwo socjalne,
prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 350.017,40 zł.
13. Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu (w ramach zadania
„Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę
Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską”).
Koszt robót budowlanych: 1.099.170,00 zł
Okres realizacji: kwiecień 2017 – marzec 2018 r.
Zakres prac:
•
budowa budynku dworca autobusowego przy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu,
•
utworzenie stanowisk przystankowych i miejsc parkingowych dla autobusów,
•
budowa parkingów dla samochodów osobowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
•
budowa wiaty przystankowo-rowerowej,
•
wykonanie monitoringu i oświetlenia ulicznego terenu,
•
zapewnienie ogólnodostępnego internetu bezprzewodowego.
Dofinansowanie:
ze środków Samorządu Województwa Śląskiego RPO na lata 2014-2020 w wysokości
937.028,56 zł na Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu.
14. Dostawa strojów dla Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz.
Koszt dostawy: 49.725,00 zł
Termin realizacji: 2018 rok
15. Dostawa koszul dla Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz
Koszt dostawy: 6.260,00 zł
Termin realizacji: 2018 rok
16. Dostawa 44 szt. nowych spodni dla Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz
Koszt dostawy: 7.920,00 zł
Termin realizacji: 2018 rok

1.2. INWESTYCJE I ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:
1) Zagospodarowanie terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę
Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn.
Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy
i Brynicy – Gmina Siewierz
Koszt zadania: 3.777. 685,40 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
•
budowa:
- placu zabaw w centralnej części parku z nawierzchnią poliuretanową,
- strefy dydaktycznej z nawierzchnią poliuretanową,
- siłowni zewnętrznej z nawierzchnią poliuretanową,
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- głównej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni mineralno-żywicznej,
- ścieżki pieszej dydaktycznej o nawierzchni mineralno-żywicznej,
- ścieżek pieszych o nawierzchni mineralno-żywicznej, mineralnej i żwirowej,
- placu wejściowego i zjazdu z kostki betonowej oraz innych placów utwardzonych,
małej architektury, przygotowanie zieleni,
- dwóch kładek dla pieszych nad rowem Jordan,
•
uzbrojenie terenu, w tym: oświetlenie, kanalizacja deszczowa,
•
utworzenie plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej z nawierzchni utwardzonych
w formie ścieżek pieszych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej oraz
z nawierzchni trawiastych, budowa nowego ogrodzenia, wykonanie nasadzeń i małej architektury.
Dofinansowanie: z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL w wys. 2.737.359,26 zł
i z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Fundusz Solidarności w wys. 570.000,00 zł.
2) Przebudowa i remont drogi gminnej na ul. Górnej w Siewierzu
Koszt zadania: 167.146,55 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
•
frezowanie starej nawierzchni asfaltowej,
•
wykonanie:
- koryta pod konstrukcję drogi,
- stabilizacji gruntu rodzimego,
- podbudowy z kruszywa łamanego,
- warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej,
•
utwardzenie poboczy z kruszywa.
3) Przebudowa dróg gminnych na ulicach Sosnowej i Piaskowej w Siewierzu
Koszt zadania: 1.153.834,85 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
•
wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej,
•
wykonanie nowego parkingu równolegle do jezdni ulicy Piaskowej wraz z chodnikiem,
•
wymiana sieci wodociągowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do komory na działce
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sosnowej wraz z przyłączami i wpięciem do istniejącej sieci
wodociągowej,
•
wykonanie robót ziemnych związanych z renowacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
•
budowa kanału technologicznego wraz ze studzienkami i pracami odtworzeniowymi,
•
zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych na skrzyżowaniach
z sieciami projektowanymi.
4) Roboty budowlane związane z przebudową i remontem dróg gminnych i chodników
w okolicy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego
i Strumień w ramach zadania „Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie
Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie
Przesiadkowym w Siewierzu”
Koszt zadania: 2.133.868,50 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
•
remont nawierzchni dróg i chodników:
- ul. Strumień, ul. Słowackiego, ul. Dąbrowskiego,
- Plac Ogrójecki, Plac Wojska Polskiego
- trzech łączników pomiędzy ul. Strumień i Placem Wojska Polskiego
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•
remont sieci odwodnienia drogowego w zakresie istniejących wpustów ulicznych oraz
montaż dwóch nowych wpustów wraz z przykanalikami i regulacją elementów sieci kanalizacji
deszczowej,
•
demontaż starych i montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego.
Dofinansowanie:
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Fundusz Solidarności w wys. 1.050.000,00 zł.
5) Wykonanie odlewu z brązu ławki oraz rzeźb twórców pieśni „Od Siewierza jechał wóz”
wraz z transportem i montażem na Rynku w Siewierzu
Koszt zadania: 92.250,00 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
•
wykonanie odlewu z brązu ławki oraz rzeźb przedstawiających twórców pieśni „Od
Siewierza jechał wóz”, tj. Zdzisława Pyzika (autora tekstu) oraz Stanisława Hadynę (kompozytora
muzyki), wraz z transportem i montażem na Rynku w Siewierzu.
6) Dostawa przewoźnego agregatu pompowego dla jednostki OSP w Siewierzu w ramach
zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu
i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu
Koszt zadania: 129.150,00 zł
Termin dostawy: 2018 rok
Dofinansowanie:
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w wysokości 102.000,00 zł.
7) Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu
Koszt zadania: 1.064.565,00 zł
termin realizacji: 2018 r.
Dofinansowanie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w wysokości 765.000,00 zł.
8) Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą
„Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku
w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne
basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu” wraz z wykonaniem
kompleksowych badań
koszt zadania: 3.298.000,00 zł
Termin realizacji: 30 maja 2021 rok
Dofinansowanie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w wysokości 2. 592.101,87 zł.
9) Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą:
„Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez
budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu” - stan: przed
podpisaniem umowy
Koszt zadania: 15 800,000 zł
Koszt programu funkcjonalno-użytkowego: 22.140,00 zł
Termin realizacji: do 30 czerwca 2020 r.
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Dofinansowanie:
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w wysokości 1.208.211,46 zł
Zakres zadania:
•
zaprojektowanie i budowa budynku,
•
budowa przyłączy: energetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu,
kanalizacji deszczowej,
•
budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: elektroenergetycznej, teletechnicznej,
sanitarnej, wodociągowej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
słaboprądowych (m.in.: monitoring, alarm, internet, telefony, domofony, instalacja p/poż.,
nagłośnienie),
•
budowa kolektora kanalizacji deszczowej
•
budowa ciągów pieszych oraz drogowych
•
zagospodarowanie terenów zielonych
•
budowa zewnętrznego placu zabaw
1.3. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
NA TERENIE SIEWIERZA Z ZAKRESU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
1) Wykonanie chodnika przy ul. Stoczkowej (2015 r.) – 39.986,25 zł.
2) Wykonanie utwardzenia terenu na części działki nr 3103 na Placu Ogrójeckim w Siewierzu oraz
remont chodnika wzdłuż ul. A. Mickiewicza w Siewierzu.
Koszt zadania: 105.275,00 zł
Termin realizacji: 2016 rok
Zakres prac:
•
utwardzenie terenu na części działki nr 3103 w Siewierzu poprzez ułożenie kostki brukowej
betonowej, obrzeży betonowych i krawężników najazdowych,
•
wymiana chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Siewierzu - po lewej stronie drogi - od
skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Częstochowską.
3) Współfinansowanie remontu ul. Przemysłowej – 383.242,13 zł.
4) Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej ul. Długiej – 18.450,00 zł (2015 r.) i
239.500,00 zł (2016 r.).
5) Dofinansowanie do dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych ul. Krakowskiej
i ul. Zagłębiowskiej – 23.000,00 zł
6) Wykonanie remontu, przebudowa instalacji c.o. oraz budowa instalacji gazowej w budynku
gminnym w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego 1
Koszt zadania: 148.577.47 zł.
Termin realizacji: 2017 rok
Zakres prac:
•
demontaż starych i uszkodzonych elementów budowlanych,
•
dostawa i montaż kotła gazowego wraz z automatyką wyposażoną w czujnik temperatury
zewnętrznej,
•
wykonanie instalacji gazowej i instalacji c.o. wraz z dostawą i zainstalowaniem grzejników
stalowych,
•
remont pokrycia dachowego oraz remont pomieszczeń.
7) Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przez DK 1 w rejonie skrzyżowania z ul. Bytomską
i z ul. Bohaterów – 38.123,73 zł.
8) Zakup i zabudowa nowej wiaty przystankowej przy DK-1 w rejonie skrzyżowania z ul.
Bytomską - 3.567,00 zł.
9) Remont pomieszczeń sali Ślubów – 57.775,00 zł.
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10) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskiej (wraz z projektem) – 56.371,00 zł.
11) Remont mieszkania gminnego przy ul. Kościuszki 8 – 7.346,14 zł.
12) Remont kładki dla pieszych w rejonie zamku siewierskiego – 2.214,00 zł.
13) Zakup ozdób świątecznych do montażu na słupach oświetleniowych (33 szt.) – 19.073,97 zł.
14) Zakup i zabudowa pylonu wolnostojącego, podświetlanego przed budynkiem Urzędu Miasta
i Gminy - 6.211,50 zł.
15) Wykonanie i montaż „witaczy” miasta i gminy – 14.760,00 zł.
16) Remont segmentowych bram garażowych oraz naprawa bramy wjazdowej do budynku
Posterunku Służb Ratowniczych w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 8 a -10.455,00 zł.
17) Zabudowa 2 segmentowych
bram garażowych w budynku remizy OSP
w Siewierzu - Piwoni - 16.376,00 zł.
18) Wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla wykonania remontu toalet
i niektórych pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz – 6.765,00 zł.
19) Remont fontanny świetlnej na Rynku (wymiana okablowania i uszkodzonych sznurów
świetlnych). Koszt remontu: 7.838,87 zł.
20) Wymiana kotła gazowego c.o. i c.w.u. w budynku gminnym zajmowanym przez
Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Pożarną w Siewierzu przy ul. Warszawskiej. Koszt
zadania: 10.193,00 zł.
21) Remont pokrycia dachowego i malowanie pomieszczenia w budynku gminnym
przy ul. Warszawskiej 89. Koszt remontu – 14.710,00 zł.
22) Przygotowanie projektów oświetlenia ulicznego:
- ul. Łysa Góra w rejonie Nadleśnictwa – 9.410,00 zł.
- ul. Jeziorna – 15.252,00 zł.
23) Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Altanka – 17.339,00 zł.
24) Na zlecenie gminy firma Tauron Dystrybucja S.A. uruchomiła oświetlenie uliczne na rondzie
w Piwoni. Zamontowano 12 nowych opraw sodowych i odbudowano 1 stanowisko wraz z oprawą.
Wykonano pomiary rezystancji izolacji i uziemienia węzła drogowego DW-793 – rondo Piowoń.
25) Modernizacja drogi na ulicy Wiśniowej w Siewierzu
Koszt zadania: 142.326,92 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
•
wykonanie:
- geodezyjnego wytyczenia granic drogi o nawierzchni tłuczniowej,
- korytowania i podbudowy łącznie ze stabilizacją podłoża,
•
ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
•
humusowanie skarp na całej długości drogi,
•
oznakowanie poziome jezdni.
26) prace remontowe w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu
Zakres prac:
•
odnowienie pomieszczenia zaplecza socjalnego, kuchni, pokoju wychowawców, szatni
i korytarza (2016 r.)
Koszt remontu: 22.726,07 zł
•
remont łazienki dla podopiecznych ośrodka.
Koszt remontu: 10.790,00 zł (styczeń 2018 r.)
27) Kompleksowy remonty i modernizacja sal rehabilitacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia
„Bank Życzliwych Serc” budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
Zakres prac:
•
wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
•
budowa nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej,
•
wybudowanie i wyposażenie łazienki,
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•
wykonanie podwieszanych sufitów z oświetleniem ledowym, malowanie ścian,
•
położenie płytek ceramicznych i paneli podłogowych,
•
wyodrębnienie z dużej sali dwóch pomieszczeń w tym jednego pomieszczenia biurowego,
•
dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
Koszt zadania: 84 402,56 zł.
Wyposażenie biurowe oraz urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny został zakupiony przez
Stowarzyszenie „Bank Życzliwych Serc”.
Ze środków własnych MGCKSiT Siewierz wykonano o remont części elewacji zewnętrznej
budynku wraz z montażem nowych rynien dachowych.
Koszt prac: 13.304,28 zł.
28) Gmina uczestniczy w pracach obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej
linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Linia zostanie zrewitalizowana po starym,
istniejącym śladzie. Uzgodnieniom podlegają wszystkie istotne elementy linii, w tym przejazdy,
przejścia przez tory, przystanki, parametry konstrukcyjne.

1.4. OPRACOWANE I BĘDĄCE W OPRACOWANIU
DOKUMENTACJE PROJEKTOWE:
1. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Parkową
Koszt projektu: 22.000,00 zł
Termin opracowania: 2016 r.
2. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii,
uzgodnień, decyzji oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy budynku
wielofunkcyjnego składającego się z części mieszkalnej z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi
oraz z remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu przy ulicy Bema
Koszt projektu: 77.490,00 zł
Termin opracowania: 2016 r.
3. Projekt dla zadania "Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę
ogólnodostępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego w Siewierzu"
Koszt projektu: 15.129,00 zł
Termin opracowania: 2016 r.
4. Budowa nowego oraz przebudowa istniejącego parkingu przy Zespole Szkół w Siewierzu
Koszt projektu: 11.685,00 zł
Termin opracowania: kwiecień 2017 r.
5. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy budynku Centrum Edukacji
Ekologicznej w Siewierzu z zagospodarowaniem terenu przyległego i drogą dojazdową wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Koszt projektu: 179.211,00 zł
Termin opracowania: wrzesień 2017 r.
6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji
historycznego centrum Siewierza wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę
lub innych ostatecznych decyzji lub braku sprzeciwu do zgłoszeń umożliwiających realizację
inwestycji oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego
Koszt projektu: 209.100,00 zł
Planowany termin opracowania: sierpień 2018 r.
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7. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji inwestycji budowy drogi gminnej
łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską w Siewierzu oraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
Koszt projektu: 63.468,00 zł
Planowany termin opracowania: sierpień 2018 r.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni"
Okres realizacji: ogłoszenie przetargu w 2018, realizacja robót budowlanych od 2019 roku do
31.10.2020 r.
Wartość całkowita projektu: 6.337.414,66 zł
Koszty kwalifikowane 3.706.375,30 zł
Zakres zadania:
•
budowa kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych części miasta Siewierz, tzw Piwoni: ul.
Krzywej, Leśnej, Mostowej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej, Wąskiej, Nowej, Zdrojowej i
Źródlanej. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3.306,50 m,
•
budowa kanalizacji deszczowej na części ulic,
•
odtworzenie dróg gminnych,
•
budowa jednej przepompowni ścieków, która oprócz obsługi kanalizacji sanitarnej umożliwi
podłączenie się mieszkańcom ulicy Kieleckiej od numeru 30.
Dofinansowanie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wysokości 2.207.532,65 zł
9. Opracowanie projektu rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz
remontu piwnicy wschodniej Zamku w Siewierzu
Koszt projektu: 65.190,00 zł
Planowany termin opracowania: grudzień 2018 r.
10. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej
na ul. Chabrowej w Siewierzu
Koszt projektu: 82.410,00 zł
Planowany termin opracowania: czerwiec 2019 r.
1.5. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ
i KANALIZACYJNYCH W SIEWIERZU

ZAKŁAD USŁUG

WODNYCH

1) W ramach zadania pn.: „Zapewnienie kompletnej i nowoczesnej infrastruktury poprzez
budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu na części dróg w Siewierzu na ulicach
Bytomskiej, Kopernika i Oleśnickiego”
•
wykonano przebudowę wodociągu stalowego na wodociąg PE wraz z przepięciami
przyłączy domowych na ulicach Bytomskiej, Kopernika i Oleśnickiego,
•
połączono wodociągi w tych ulicach z wodociągami w ulicach przyległych wraz
z montażem zasuw strefowych. Usprawni to funkcjonowanie sieci wodociągowej oraz poprawi
jakość wody, która znajdować się będzie w obiegu zamkniętym (2015 r.)
2) Przebudowa wodociągu w ramach budowy drogi w ulicach Żwirki i Wigury oraz Kieleckiej
wraz z przyłączami
•
wymieniono zdegradowane rury stalowe na rury PE o długości ok. 2 km wraz
z przyłączami domowymi. Wodociąg jest kluczowy dla zasilania mieszkańców Siewierza
z ujęcia Czekanka. Inwestycja została sfinansowana przez Gminę Siewierz (2016 r.).
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Koszt inwestycji: 375.000,00 zł
3) Zwiększenie wydajności studni S5 na terenie Górniczych Zakładów Dolomitowych,
zasilającej miasto Siewierz
•
wymieniono pompę oraz przemiennik częstotliwości zwiększając wydajność ujęcia o ok
20%. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych ZUWiK-u (2016 r.).
Koszt inwestycji: 4.900,00 zł
4) Zagospodarowanie działki przyległej do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na bazę dla
samochodów i sprzętu ZUWiK-u
•
utwardzono plac kostką brukową, oświetlono i zamontowano kamery. Inwestycja
została sfinansowana ze środków własnych ZUWiK-u (2016 r.).
Koszt inwestycji: 57.000,00 zł
5) Wykonanie naprawy brzegów rzeki na wylocie z oczyszczalni ścieków
•
w celu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych do
rzeki Przemszy koniecznym było wykonanie umocnienia brzegów rzeki wraz z
modernizacją.
Zadanie zostało sfinansowane przez ZUWiK (2016 r.)
Koszt inwestycji; 20.000,00 zł
6) Modernizacja sterowania przepompowni ścieków na ulicy Żwirki i Wigury
•
w związku z długoletnim okresem eksploatacji i awaryjnością zakupiono szafę
sterującą na wyposażenie przepompowni. Zadanie zostało sfinansowane przez ZUWiK
(2016 r.)
Koszt zakupu: 14.000,00 zł.
7) Remonty kapitalne urządzeń w oczyszczalni ścieków
•
w związku z 10 - letnim okresem pracy oczyszczalni ścieków, w celu dalszego,
prawidłowego funkcjonowania, przeprowadzono kapitalne i cząstkowe remonty urządzeń
oczyszczalni: sitopiaskownika, mieszadła, pompy, dmuchawy.
Koszt remontu: 33.400,00 zł (ze środków ZUWiK-u w 2016 r.)
8) Zakończono proces projektowania oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę
wodociągów w Siewierzu na osiedlu Zachód, Jezioro i ulicy 3-Maja. Projekt obejmuje również
rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Parkowej.
•
zakres projektu obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,
polegającej na wymianie starej i skorodowanej sieci z rur stalowych i żeliwnych na rury nowej
generacji z polietylenu PE.
Koszt projektów: 155.964,00 zł
•
rozpoczęto przebudowę wodociągów w Siewierzu na Osiedlu Zachód - ulice: Bema,
Targowa, Sikorskiego
Koszt inwestycji: 1.000.000,00 zł.
9) Przebudowa obiektu hydroforni w Siewierzu przy ulicy Plac Strażacki. Rozpoczęto
przebudowę polegającą docelowo na zmianie sposobu użytkowania na budynek administracyjno techniczny.
10) Zakup i instalacja nowej serwerowni dla obsługi ZUWiK-u.
Koszt zadania: 11.685,45 zł (2017 r.)
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11) Zakup koparko-ładowarki CAT 428F (rok prod. 2014)
Kwota zakupu: 263.220,00 zł (2017 r.)
12) Zakup samochodu ciężarowego Citroen Jumper (rok prod. 2009)
Koszt zakupu: 46.740,00 zł (2014 r.)
13) Budowa wodociągu w Siewierzu ul. Nowomiejska (2018 r.)
Koszt inwestycji: 107.502,00 zł
w trym: środki z budżetu gminy - 98.400,00 zł
środki własne ZUWiK-u - 9.102,00 zł
14) Planowana jest budowa odcinka wodociągu na terenie Górniczych Zakładów
Dolomitowych w Siewierzu
Koszt inwestycji: ok. 40.000,00 zł.
1.6. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH:
•
LKS „Przemsza” Siewierz:
2015 r. - 70.000,00 zł
2016 r. - 295.000,00 zł
2017 r. - 295.000,00 zł
2018 r. - 295.000,00 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
•
UKS „JEDYNKA” Siewierz:
2015 r. - 53.000,00 zł
2016 r. - 120.000,00 zł
2017 r. - 120.000,00 zł
2018 r. - 120.000,00 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
1.7. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:
Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 jednostki zostały
włączone do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W szeregach OSP działa 509 druhów
strażaków, w tym 48 kobiet. W Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działa 124 członków.
Jednostki OSP mają do dyspozycji 2 samochody ciężkie, 7 samochodów średnich oraz 9 lekkich
samochodów pożarniczych (stan na I półrocze 2018 r.).
1.7.1. Wsparcie finansowe na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
•
OSP Siewierz:
2015 r. - 46.207,80 zł
2016 r. - 41.026,03 zł
2017 r. - 58.987,02 zł + środki na zakup samochodu pożarniczego opel Movano: 206.271,00 zł
(w tym dofinansowanie: 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego i 25.000,00 zł z WFOŚiGW)
2018 r. - 25.279,08 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
•
OSP Siewierz Osiedle:
2015 r. - 20.499,51 zł
2016 r. - 12.961,12 zł
2017 r. - 18.459,53 zł
2018 r. - 8.931,65 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
•
OSP Siewierz Piwoń:
2015 r. - 25.718,52 zł
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2016 r. - 26.383,83 zł
2017 r. - 26.804,79 zł + środki na wymianę bram garażowych
2018 r. - 17.302,14 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
1.7.2. Inne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
•
W 2015 r. została utworzona Kompania Honorowa OSP, w szeregach której działają
członkowie OSP z terenu Gminy Siewierz. Kompania Honorowa została wyposażona w
odpowiednie umundurowanie, stale podnosi swoje umiejętności dzięki ustawicznym ćwiczeniom
musztry i ceremoniału pożarniczego. Swoją obecnością uświetnia uroczystości państwowe i inne
doniosłe wydarzenia.
•
Członkowie jednostek OSP stale podnoszą swoje umiejętności, uczestniczą w ćwiczeniach,
zawodach sportowo-pożarniczych i kursach doskonalących umiejętności i obozach szkoleniowowypoczynkowych.
•
Reprezentacja OSP Tuliszów uczestniczy w Mistrzostwach Polski Ratowników
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, odnosząc coraz większe sukcesy.
W 2017 r. strażacy z Tuliszowa zajęli 11 miejsce wśród 36 załóg w klasyfikacji generalnej
i
6 miejsce w swojej klasie oraz wywalczyli tytuł Wicemistrza w konkurencji slalom łodzi
motorowych i tytuł Mistrza Polski w konkurencji ratowania człowieka zagrożonego przez powódź
przy użyciu łodzi motorowej.
W 2018 r. drużyna zdobyła I miejsce i tytuł Mistrza polski w konkurencji manewrowania łodzią
motorową oraz tytuły wicemistrza Polski w konkurencjach: holowanie łodzi wiosłowej łodzią
motorową oraz podejmowanie zagrożonego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej.
•
Młodzież uczestniczy w organizowanym corocznie Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, zajmując wysokie lokaty w skali województwa i kraju.

2. SOŁECTWA
2.1. SOŁECTWO BRUDZOWICE
2.1.1. INWESTYCJE:

1) Przebudowa stadionu sportowego KS „Niwy” w Brudzowicach – etap III.
Koszt zadania: 1.195.000,00 zł
Zakres prac:
•
przebudowa płyty głównej boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej,
•
budowa:
- nawodnienia boiska do piłki nożnej,
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- kanalizacji odwodnienia,
- parkingów, placów, ogrodzeń i chodników z kostki betonowej,
•
wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,
•
zagospodarowanie zieleni, montaż obiektów małej architektury i oświetlenia.
Dofinansowanie:
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na
lata 2007-2013 w kwocie 340.200,00 zł.
2) „Doposażenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Brudzowicach w technikę estradową
poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.”
Koszt całkowity operacji: 30.826,68 zł
Koszty kwalifikowane: 25.062,34 zł
W ramach projektu zakupiono:
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•
zestaw kolumn głośnikowych przednich
•
2 mikrofony bezprzewodowe z odbiornikami
radiowymi
•
2 ruchome głowy LED typu BEAM
•
2 belki LED z 9 diodami
•
2 reflektory PAR LED
Sprzęt został dobrany w taki sposób, aby była możliwość wykorzystania go poza siedzibą CKE
Brudzowice.
Dofinansowanie:
w ramach budżetu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w wysokości 20.049,60 zł.
3) Budowa siłowni terenowej
Koszt zadania pn. Budowa siłowni terenowych w Brudzowicach i Podwarpiu wyniósł łącznie
98.400,00 zł
Okres realizacji: listopad 2014 r.
Zakres prac:
•
budowa placu, chodnika i schodków terenowych z kostki betonowej,
•
dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzeń siłowni: „biegacz i orbitrek”, „wyciąg
i krzesło”, „rower i jeździec”, „surfer i twister”, „narciarz i wioślarz”,
•
dostawa i montaż ławek i kosza na śmieci,
•
zagospodarowanie zieleni.
Dofinansowanie:
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 34.000,00 zł – na budowę siłowni
terenowych w Podwarpiu i Brudzowicach.
2.1.2. INNE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1) remonty (nowe nakładki asfaltowe) na drogach gminnych: ul. Gajowa oraz ul. Leśniczówka
– 234.093,60 zł,
2) zakup i zabudowa nowego zbiornika bezodpływowego na ścieki dla potrzeb remizy OSP 3.198,00 zł,
3) zakup i wymiana bram garażowych w remizie OSP - 25.873,00 zł,
4) budowa odcinka nowego wodociągu na tzw. „Świętej”. Koszt inwestycji 23.000,00 zł
(wykonawca: ZUWiK),
5) przebudowa przyłączy domowych na ul. Szkolnej. Koszt inwestycji 30.000,00 zł (ZUWiK),
6) remont elewacji frontowej remizy OSP – 25.303,00 zł,
7) Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego
pomieszczenia piętra na kotłownię gazową w budynku gminnym remizy OSP w Brudzowicach
wraz z wykonaniem instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z projektem.
Koszt zadania: 254.278,72 zł
Termin realizacji: 2017 - 2018 rok
Zakres prac:
•
likwidacja istniejącej kotłowni węglowej wraz z wyburzeniem istniejącej ścianki działowej
i wykonaniem nowych ścianek, wydzielających pomieszczenie sanitarne z szatnią,
•
przystosowanie istniejącego pomieszczenia na piętrze budynku remizy do funkcji kotłowni
gazowej,
•
wykonanie nowej instalacji gazowej, instalacji c.o., wod-kan., elektrycznej i wentylacji
mechanicznej,
•
dostarczenie i zamontowanie nowych urządzeń sanitarnych i innych.
8) Modernizacja budynku gminnego remizy OSP w Brudzowicach
Koszt zadania: 221.727,29 zł
Termin realizacji: 2018 rok

16

Zakres prac:
•
malowanie blach pokrycia dachowego,
•
remont zachodniej elewacji budynku,
•
malowanie pomieszczeń garaży,
•
wymiana armatury i wyposażenia łazienek,
•
prace tynkarskie i malarskie w wybranych pomieszczeniach,
•
wymiana płytek podłogowych i naściennych w toalecie dla niepełnosprawnych,
•
wykonanie nowego oświetlenia oraz wentylatorów wywiewnych,
•
wykonanie nowej instalacji zasilającej w pomieszczeniach na parterze budynku,
•
zamontowanie sprzętów i urządzeń, w tym elektrycznego podgrzewacza wody,
wentylatorów i oświetlenia w pomieszczeniach toalet na parterze, zlewozmywaka z blachy
nierdzewnej, baterii zlewozmywakowej.
Powyższe prace są uzupełnieniem inwestycji zrealizowanej w pierwszym kwartale 2018 r., o której
mowa w punkcie 7.
9) Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brudzowicach
Koszt zadania: 392.485,87 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
•
wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem,
•
ogrodzenie terenu,
•
montaż masztu z urządzeniem do podnoszenia flagi,
•
zabudowanie ławek parkowych, koszy na śmieci, nasadzenie drzew ozdobnych, wykonanie
trawnika.
Dofinansowanie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych w wys.
60.000,00 zł.
10) Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Wspieranie
efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków
Szkoły Podstawowej w Brudzowicach
Termin realizacji: 2018 r. - 2019 r.
Zakres prac:
kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadań pod nazwą:
•
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Brudzowicach z siedzibą
w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 41”
Koszt zadania: 1.365.235,00 zł
•
„Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Brudzowicach z siedzibą
w Dziewkach nr 52”.
•
koszt zadania: 420.500,00 zł
Dofinansowanie do w/w zadań łącznie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wysokości 1.149.094,84 zł
11) Współfinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych (budowa chodnika wraz
z odwodnieniem)
- ul. Główna – 55.120,00 zł
- ul. Krzanów i ul. Szkolna – 64.800,00 zł
12) Współfinansowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych (budowa
odwodnienia) ul. Cisowa i ul. Jagodowa – 19.500,00 zł.
2.1.3. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadania pn.
1) Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kulturalno – Edukacyjnego na potrzeby mieszkańców.
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Koszt zadania: 24.999,99 zł
Zakres zadania:
- zabudowa dwóch drewnianych altan wolnostojących
- zakup elementów wyposażenia kuchennego.
2) Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP – 4.956,00 zł.
2.1.4. Wsparcie działalności OSP
2015 r. - 14.720,93 zł oraz 3.415,14 zł na zakup węgla
2016 r. - 16.413,57 zł oraz 2.029,50 zł na zakup węgla
2017 r. - 18.107,45 zł
2018 r. - 18.789,06 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.1.5. Wsparcie działalności Klubu Sportowego „NIWY”
2015 r. - 45.000,00 zł
2016 r. - 73.000,00 zł
2017 r. - 88.000,00 zł + 7.400,00 zł dofinansowania z Funduszu sołeckiego
2018 r. - 50.000,00 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.2. SOŁECTWO DZIEWKI
2.2.1. INWESTYCJE
1) Budowa siłowni terenowej przy Oddziale Przedszkolnym w Dziewkach
Koszt robót: 65.129,07 zł
Okres realizacji: październik – grudzień 2014 r.
Zakres prac:
•
budowa placyku z kostki
•
montaż 5 podwójnych urządzeń siłowni terenowej wraz z fundamentem: „biegacz
i
orbitrek”, „wyciąg i krzesło”, „rower i jeździec”, „surfer” i twister”, „narciarz
i wioślarz”,
•
montaż obiektów małej architektury (ławki, kosz).
Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na zadnie pn. „Budowa siłowni terenowych
w miejscowościach Nowa Wioska, Dziewki, Tuliszów oraz budowa siłowni terenowej i placu
zabaw w Wojkowicach Kościelnych”
2.2.2. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

1) Montaż wewnętrznej instalacji gazowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz
z adaptacją istniejącego pomieszczenia na kotłownię oraz montaż wewnętrznej instalacji ciepłej
wody użytkowej w pomieszczeniach remizy OSP w Dziewkach
Termin realizacji: 2015 rok
Koszt zadania: 72.427,07 zł
Zakres prac:
•
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotła gazowego c.o. oraz do
urządzeń gazowych instalowanych w pomieszczeniu kuchennym,
•
zakup i instalacja kotła gazowego c.o., z zainstalowaniem automatyki pogodowej,
•
zamontowanie w pomieszczeniu kotłowni nowego przewodu wentylacji wywiewnej oraz
wykonanie dodatkowej wentylacji nawiewno-wywiewnej,
•
dostarczenie i instalacja 2 kuchni gazowo-elektrycznych, taboretu gazowego
i przepływowego podgrzewacza wody,
•
wykonanie i uruchomienie systemu centralnego ogrzewania w oparciu o rurociągi miedziane,
•
dostarczenie i montaż 14 szt. grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi,
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•
wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w toaletach, zainstalowanie umywalki oraz
baterii łazienkowych,
•
zamontowanie drzwi przeciwpożarowych oraz nowego okna,
•
wykonanie wylewek, tynków, montaż płytek gresowych na podłodze, malowanie ścian
i sufitu w pomieszczeniu kotłowni oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
2) Modernizacja dróg na ulicach Pańskie i Podbagnie w Dziewkach
Koszt zadania: 406.801,31 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac na ul. Pańskie:
•
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i poboczy z kruszywa łamanego, zabudowanie
krawężników i ścieków przykrawężnikowych, odtworzenie oznakowania poziomego.
Zakres prac na ul. Podbagnie:
•
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i poboczy z kruszywa łamanego, zabudowanie
krawężników wystających, odtworzenie oznakowania poziomego.
3) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa instalacji centralnego ogrzewania w remizie
OSP w Dziewkach wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych dla celów adaptacji
pomieszczenia na kotłownię gazową.
Koszt zadania: 79.151,46 zł.
4)Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Podgródkowej w Dziewkach
Koszt zadania: 11.070,00 zł.
2.2.2. ZADANIE ZREALIZOWANE PRZEZ ZUWiK:
1) Budowa 520 mb nowego wodociągu w miejscowości Dziewki „Pasternik”. Inwestycja
umożliwiła połączenie sieci wodociągowej w miejscowościach Dziewki i Żelisławice z ujęciem
wody na terenie Górniczych zakładów Dolomitowych, poprawiła znacząco zaopatrzenie w wodę
i stworzyła nowe możliwości dla budownictwa mieszkaniowego na tym terenie.
Koszt inwestycji: 62.141,29 zł (2015 r.)
2.2.3. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn.
1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
Koszt zadania: 26.346,18 zł
Zakres zadania:
- zakup stołów konferencynych, krzeseł, obrusów
- zakup wyposażenia zaplecza kuchennego ( m.in. zmywarka przemysłowa, warniki do wody,
garnki),
- zakup elementów oświetlenia wewnętrznego świetlicy.
2.2.4. Wsparcie działalności jednostki OSP
2015 r. - 13.072,52 zł
2016 r. - 15.442,14 zł
2017 r. - 22.108,66 zł
2018 r. - 10.001,13 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.3. SOŁECTWO GOŁUCHOWICE
2.3.1. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

1) Modernizacja drogi na ulicy Komorniki w Gołuchowicach
Koszt zadania: 226.869,40 zł
Termin realizacji: 2018 rok
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Zakres prac:
•
wykonanie korytowania i podbudowy,
•
rozebranie krawężników, obrzeży, płyt betonowych i przepustów,
•
wykonanie odmulenia cieków przydrożnych,
•
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
•
wykonanie pobocza z kruszywa po obu stronach drogi,
•
wykonanie nowych przepustów,
•
ułożenie kostki brukowej, obrzeży i krawężników,
•
wykonanie oznakowania poziomego drogi.
2.3.2. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:
1) Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy.
Koszt zadania: 8.789,70 zł
Zakres zadania:
- zakup kuchni gazowo-elektrycznej, lodówki, wyposażenia kuchennego,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i projektora multimedialnego
2) zakup obuwia dla KGW
Koszt zadania: 5.040,00 zł
2.3.3. Wsparcie działalności jednostki OSP
2015 r. - 21.358,85 zł
2016 r. - 34.296,07 zł
2017 r. - 24.453,65 zł, w tym 4.771,17 zł z Funduszu sołeckiego na zakup przecinarki do betonu
- przekazanie samochodu pożarniczego Ford Transit z OSP Siewierz
2018 r. - 13.095,20 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.4. SOŁECTWO LEŚNIAKI
2.4.1. INWESTYCJE:

1) Modernizacja budynku remizy OSP w Leśniakach na cele społeczne
Koszt robót budowlanych: 804.912,00 zł
Okres realizacji: listopad 2017 – lipiec 2018 r.
Zakres prac:
•
roboty rozbiórkowe i demontażowe,
•
uzupełnienie konstrukcji murowych i żelbetowych, wymiana pokrycia dachu i obróbki
blacharskie, wykonanie podkonstrukcji syreny alarmowej, stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych,
ślusarka drzwi zewnętrznych, ocieplenie budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych i cokołu,
wykonanie zadaszenia wejścia, wykonanie ścian działowych
i sufitu podwieszanego,
montaż wewnętrznych balustrad schodów, wykonanie tynków wraz z malowaniem, wykonanie
posadzki,
•
prace zewnętrzne, w tym: roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej, wykonanie
nawierzchni placu wraz z połączeniem z nawierzchnią istniejącą,
•
prace w zakresie instalacji elektrycznej, w tym montaż opraw oświetleniowych, instalacji
odgromowej i wodociągowej, kanalizacji, c.o. oraz instalacji wewnętrznej gazu.
Dofinansowanie: ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości:
316.217,00 zł.
2.4.2. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

1) przygotowanie projektu przebudowy i remontu budynku remizy OSP w Leśniakach.
Koszt projektu: 17.343,00 zł.
2.4.3. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:
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1) Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP
Koszt zadania: 8.517,08 zł
Zakres zadania:
- zakup i montaż grilla betonowego wraz z akcesoriami
- zakup 4 szt. kociołków żeliwnych
- zakup 70 szt. tui do nasadzenia
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, dwustronnej tablicy edukacyjnej, dysku twardego i pamięci
RAM do komputerów oraz papieru do drukarki.
2) Zakup elementów strojów regionalnych dla KGW
Koszt zadania: 7.067,40 zł.
2.4.4. Wsparcie działalności jednostki OSP:
2015 r. - 23.570,20 zł
2016 r. - 22.902,63 zł
2017 r. - 28.525,50 zł
2018 r. - 23.346,87 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2. 5. SOŁECTWO NOWA WIOSKA
2.5.1. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

1) Wykonanie bieżącej konserwacji budynku OSP w Nowej Wiosce
Koszt zadania: 72.158,90 zł
Termin realizacji: wrzesień – październik 2016 r.
Zakres prac:
• prace konserwacyjne wewnątrz budynku,
• konserwacja elewacji głównej części budynku,
• docieplenie dachu nad częścią wejściową,
• wymiana bramy garażowej i okien zewnętrznych.
2.5.2. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadania pn.
1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (2017 r.).
Koszt zadania: 3.492,15 zł
Zakres zadania:
- zakup okapu kuchennego i elementów wyposażenia kuchni,
- zakup elementów wystroju świetlicy (firany, obrusy, wieszak ubraniowy)
2) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (2018 r.).
Koszt zadania: 5.751,19 zł
Zakres zadania:
- zakup wyposażenia świetlicy oraz lodówki, szafy chłodniczej, zastawy stołowej.
3) Zakup bluzek, fartuchów regionalnych i obuwia dla KGW
Koszt zadania: 6.999,98 zł

2.5.3. Wsparcie działalności jednostki OSP
2015 r. - 13.376,90 zł
2016 r. - 9.905,91 zł
2017 r. - 13.220,06 zł
2018 r. - 7.683,44 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
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2.6. SOŁECTWO PODWARPIE
2.6.1. INWESTYCJE

1) Przebudowa części drogi gminnej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej
w Podwarpiu
Koszt robót budowlanych: 1.063.241,53 zł
Okres realizacji: listopad 2017 r. – maj 2018 r.
Zakres prac:
•
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo-betonowej oraz utwardzonych poboczy
z kruszywa,
•
budowa chodnika,
•
budowa kanalizacji deszczowej,
•
przebudowa sieci teletechnicznej.
2) Budowa siłowni terenowej
Koszt zadania pn. Budowa siłowni terenowych w Brudzowicach i Podwarpiu – Gmina Siewierz
wyniósł łącznie 98.400,00 zł
Okres realizacji: listopad 2014 r.
Zakres prac:
•
budowa placu, chodnika i schodków terenowych z kostki betonowej,
•
dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzeń siłowni: „biegacz i orbitrek”, „wyciąg
i krzesło”, „rower i jeździec”, „surfer i twister”, „narciarz i wioślarz”,
•
dostawa i montaż ławek i kosz na śmieci,
•
zagospodarowanie zieleni.
Dofinansowanie:
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 34.000,00 zł – na budowę siłowni
terenowych w Podwarpiu i Brudzowicach.
2.6.2. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I PROMOCJI

1) Dostawa 10 kompletów nowych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Podwarpie
Koszt dostawy: 7.729,94 zł.
Termin realizacji: 2018 rok
2.6.3. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadania pn.
1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (2017 r.)
Koszt zadania: 30.304.66 zł
Zakres zadania:
- zakup kuchni gazowo-elektrycznej, zmywarki przemysłowej, lodówki, chłodni, warników do
wody, patelni elektrycznej, pralki, suszarki stojącej,
- zakup drabiny, mebli kuchennych i wyposażenia kuchennego (m.in. naczynia, obrusy, czajniki),
- zakup elementów wystroju do świetlicy (karnisze).
2) Zakup (2018 r.)
- namiotów biesiadnych – 7.300,00 zł
- 14 kompletów stołów biesiadnych – 4.970,00 zł
- blatu kuchennego – 69,44 zł.
2.6.4. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

1) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w rejonie remizy OSP
Koszt zadania: 5.800,00 zł.
2.6.5. Wsparcie działalności jednostki OSP

2015 r. - 17.168,84 zł
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2016 r. - 14.728,73 zł
2017 r. - 13.377,86 zł
2018 r. - 11.893,51 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.7. SOŁECTWO TULISZÓW
2.7.1. INWESTYCJE

1) Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Widokowej w Tuliszowie
Termin realizacji: grudzień 2014 r.
Koszt zadania: 1.223.850,00 zł
Zakres zadania:
•
budowa drogi klasy „L” o nawierzchni betonu asfaltowego wraz ze ścieżką rowerową
o nawierzchni z betonowej kostki,
•
budowa kanalizacji deszczowej,
•
budowa zjazdów indywidualnych,
•
budowa dwóch peronów przystankowych,
•
przebudowa skrzyżowania z drogą gminną i z drogą powiatową,
•
przebudowa kolidujących urządzeń obcych (sieć telekomunikacyjna),
•
rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy drogi gminnej oraz istniejących przepustów
na zjazdach.
Dofinansowanie:
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 600.909,00 zł.
2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla rozbudowy dróg gminnych na
ulicach Radosnej, Szerokiej i Gwiezdnej w Tuliszowie wraz z budową oświetlenia, odwodnienia,
kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, budową fragmentu sieci wodociągowej, wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
Koszt projektu: 110.085,00 zł
Termin opracowania: kwiecień 2017 r.
2.7.2. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
1) Zakup wyposażenia meblowego oraz sprzętu AGD do wyremontowanej remizy OSP
Koszt zadania: 52.371,00 zł.
Dofinansowanie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego PROW 2007 – 2013 w wysokości 26.000,00 zł.
2.7.3. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ZUWiK:

1) Przebudowa wodociągu w ul. Szerokiej o długości 710 mb z rur PE ø 125 mm.
Koszt zadania: 95.026,75 zł
Zakres zadania:
•
wymiana rur azbestowych na PE,
•
usunięcie wodociągu z działek prywatnych i umieszczenie go w pasie drogowym.
2) Przebudowa wodociągu w ul. Bratków o długości 200 mb z rur PE ø 90 mm.
Koszt zadania: 28.102,32 zł
2.7.4. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn.
1) Doposażenie i modernizacja placu zabaw i części wydzielonej na ognisko.
Koszt zadania: 11.889,91 zł
Zakres zadania:
•
zakup urządzeń wspinaczkowych i bujaka na sprężynie,
•
zakup stolika rekreacyjnego do gry w chińczyka i szachy,
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•

zakup 3 szt. kociołków myśliwskich.

2.7.5. Wsparcie działalności jednostki OSP
2015 r. - 16.009,30 zł
2016 r. - 25.075,78 zł
2017 r. - 17.747,70 zł
2018 r. - 11.801,05 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.8. SOŁECTWO WARĘŻYN
1) Zagospodarowanie terenu w Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe
Koszt zadania: 62.700,48 zł
Termin realizacji: październik 2018 r.
Zakres zadania:
•
budowa siłowni terenowej, dla której należy dostarczyć i zamontować 6 podwójnych
zestawów urządzeń,
•
budowa strefy relaksu, dla której należy dostarczyć i zamontować betonowy stolik
szachowy z czterema siedziskami i betonowy stół do ping-ponga,
• dostawa i montaż elementów małej architektury, w tym: dwie ławki z oparciem, dwie ławki z
oparciem wraz z pedałami, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica regulaminowa,
•
zagospodarowanie zieleni poprzez wykonanie trawnika.
2.8.1. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
1) Przebudowa drogi krajowej Nr 86 polegająca na budowie przystanku autobusowego wraz
z zatoką, wiatą przystankową, oświetleniem oraz ciągami pieszymi w Kuźnicy Podleśnej, a także
budowa linii kablowej nN oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 86 w Kuźnicy
Podleśnej w rejonie restauracji „Finezja”.
Termin realizacji: 2017 rok
Koszt zadania: 211.484,17 zł
Zakres prac:
•
budowa zatoki autobusowej,
•
budowa peronu (chodnika) wzdłuż krawędzi zatoki,
•
budowa wiaty przystankowej,
•
budowa dojść (chodników) do projektowanego przystanku oraz do istniejącego przejścia dla
pieszych,
•
budowa oświetlenia przystanku i dojść do przystanku,
•
budowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie restauracji „Finezja”
w Kuźnicy Podleśnej,
•
wycinka drzew kolidujących z inwestycją.
2) budowa oświetlenia wiat przystankowych w Kuźnicy Warężyńskiej w rejonie skrzyżowania DK86 z drogą powiatową w kier. Dąbia – 32.204,45 zł
3) naprawa drogi do zbiornika „Pogoria IV” w Kuźnicy Podleśnej – 9.640,00 zł
4) remont drogi (nowa nakładka asfaltowa) w Kuźnicy Piaskowej – 86.567,40 zł
5) współfinansowanie przebudowy drogi łączącej drogę DK 78 w Mierzęcicach z drogą DK 86 w
Kuźnicy Warężyńskiej. Zadanie realizowano w ramach projektu: „Poprawa spójności
komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86" przy współpracy gminy
ze Starostwem Powiatowym w Będzinie.
Koszt udziału w zadaniu: 127.447,98 zł.
6) Kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw w Warężynie
Koszt zadania: 122.000,00 zł
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Termin realizacji: 2017 rok
Zakres prac:
•
Wykonanie projektu placu zabaw
•
Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od lat 4 z następującymi urządzeniami:
- duży zestaw zabawowy z elementami zestawu integracyjnego
- karuzela
- huśtawka bocianie gniazdo
- zabawka na sprężynie tzw. kiwak
- piaskownica
- huśtawka wahadłowa podwójna
•
montaż elementów małej architektury i płotu panelowego z 2 furtkami,
•
remont i malowanie odcinka istniejącego ogrodzenia prefabrykowanego (betonowego).
2.8.2. W ramach Funduszu sołeckiego przeznaczono środki na zadanie pn.
•
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w przedziale wieku od 4 lat wzwyż z zastosowaniem tzw.
bezpiecznej nawierzchni.
Koszt zadania (dofinansowania) : 23.844,80 zł
Zakres zadania: opisany wyżej - w punkcie 2.8.1 ppkt 6.
2.9. SOŁECTWO WOJKOWICE KOŚCIELNE
2.9.1. INWESTYCJE:

1) Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu
Termin realizacji: 2018 rok
Koszt zadania: 1.950.000,00 zł
Zakres prac:
•
roboty rozbiórkowe i demontażowe,
•
rozbudowa budynku o nową część,
•
remont pomieszczeń,
•
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, c.o. z systemem odzysku ciepła
i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
•
dostawa i montaż wyposażenia budynku oraz zagospodarowanie terenu.
Dofinansowanie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 -2020 w wysokości: 212.603,51 zł.
2) Budowa drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską (w ramach
zadania „Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę
Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską”
Koszt zadania: 3.225.949,78 zł
Termin realizacji: marzec - grudzień 2017 r.
Zakres zadania:
•
budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z mostem nad rzeką Przemszą,
•
wykonanie oznakowania szlaku rowerowego, łączącego dwa punkty przesiadkowe
(bike&ride) w miejscowościach Kuźnica Warężyńska oraz Wojkowice Kościelne,
•
utworzenie punktu przesiadkowego przy boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy Warężyńskiej
z montażem wiat ze stojakami rowerowymi na 14 stanowisk postojowych,
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•
wybudowanie punktu przesiadkowego na ulicy Zawodzie przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych z wiatą rowerowo – przystankową i stojakami
rowerowymi na 10 stanowisk postojowych.
Dofinansowanie:
ze środków Samorządu Województwa Śląskiego RPO na lata 2014-2020 w wysokości
2.247.525,45 zł (na budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą
Warężyńską).
2.9.2. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
1) Wykonanie: remontu elewacji, remontu pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem, remontu sali
gimnastycznej oraz nowej instalacji elektrycznej (łącznie z nową instalacją oświetleniową) w sali
gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych
Termin realizacji: 2017 rok
Koszt zadania: 521.161,00 zł
Zakres prac:
•
wymiana pokrycia dachowego budynku (za wyjątkiem dachu sali gimnastycznej, który
podlegał oczyszczeniu i pomalowaniu),
•
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej
w całym budynku łącznie z wymianą wyłazu dachowego,
•
zamontowanie przewodów grzejnych zapobiegających oblodzeniu w całym systemie
odwodnienia dachowego,
•
wykonanie renowacji elewacji budynku łącznie z wymianą elementów ocieplenia budynku
w miejscach uszkodzeń i pomalowaniem całej elewacji budynku szkolnego,
•
dostarczenie i zamontowanie rolet antywłamaniowych w oknach biblioteki – 3 szt.
•
wykonanie docieplenia ścian budynku szkolnego poniżej poziomu terenu,
•
wykonanie remontu schodów zewnętrznych,
•
wykonanie remontu sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie parkietu, wymiana
instalacji elektrycznej i oświetleniowej, czyszczenie i malowanie ścian, sufitów i konstrukcji
stalowych,
•
dostarczenie i zamontowanie nowych drabinek gimnastycznych i siatek ochronnych w
otworach okiennych.
2) zakup i montaż 3 nowych wiat przystankowych w Wojkowicach (2 wiaty) i na Podskalu
(1 wiata) – łącznie: 17.400,00 zł
3) Wykonanie chodnika na ul. Zawodzie (2015 r.) - 39.980,44 zł.
2.9.3. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ZUWiK

1) Przebudowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Siewierz w miejscowościach
Podwarpie, Karsów, Kuźnica Podleśna Kuźnica Piaskowa, Kuźnica Warężyńska, Warężyn i
Pierkowskie.
Koszt zadania: 1.688.001,41 zł
Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2015 rok
Zakres prac:
•
przebudowa głównej sieci wodociągowej o długości 7180 mb wraz z przepięciami 369
przyłączy.
•
wymiana istniejących zdegradowanych stalowych sieci wodociągowych DN 100
na nowe rury PE DN 125 na odcinkach biegnących w pasie drogowym.
Dofinansowanie:
ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 686.179,00 zł
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2) Budowa 200 mb wodociągu z rur PE ø 125 mm, w ramach projektu przebudowy sieci
wodociągowej w Kuźnicy Warężyńskiej.
Koszt zadania: 20.000,00 zł
2.9.4. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadania pn.
1) Zakup namiotu i stołów biesiadnych (2018 r.) Koszt zadania: 3.680,00 zł
2) Zakup strojów regionalnych dla KGW. Koszt zadania: 8.590,00 zł
3) Zakup żakietów i chust ludowych dla KGW. Koszt zadania: 2.214,00 zł
4) Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” - 14.892,00 zł
2.9.5. Wsparcie działalności jednostki OSP
2015 r. - 23.563,50 zł
2016 r. - 803.476,18 zł w tym: 778.713,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, który
został zakupiony z dofinansowaniem z budżetu gminy Siewierz - 246.429,21 zł, Samorządu
Województwa Śląskiego - 200.000,00 zł WFOŚiGW – 193.439,26 zł, RPO – 138.844,53 zł,
2017 r. - 43.844,53 zł w tym 8.800,00 zł z funduszu sołeckiego
2018 r. - 20.644,70 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.9.6. Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
w Wojkowicach Kościelnych.
Wartość umowna samochodu: 799.500,00 zł
Dofinansowanie:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości: 193.439,26 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości: 200.000,00 zł
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości
138.844,53 zł.
2.9.7. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I PROMOCJI:

1) Dostawa 15 żakietów dla Koła Gospodyń Wiejskich Wojkowice Kościelne
Koszt zakupu: 1.107,00 zł
Termin realizacji: 2018 r. (zrealizowane)
2) Dostawa 15 chust dla Koła Gospodyń Wiejskich Wojkowice Kościelne
Koszt zakupu: 1.107,00 zł.
Termin realizacji: 2018 r. (zrealizowane)
2. 10. SOŁECTWO ŻELISŁAWICE
2.10.1. INWESTYCJE:

1) Przebudowa stadionu sportowego LKS OSTOJA w Żelisławicach – etap III.
Koszt zadania: 1.951.905,26 zł.
Zakres prac:
•
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,
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•
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, zagospodarowanie zieleni.
2) Poprawa bezpieczeństwa użytkowników strefy okołoszkolnej w Żelisławicach poprzez
przebudowę drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Przyszłości.
Koszt zadania: 139.713,33 zł.
Termin realizacji: 2015 r.
Zakres prac:
•
przebudowa drogi - wymiana konstrukcji oraz nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi
wraz z elementami towarzyszącymi,
•
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.
3) Poprawa infrastruktury drogowej łączącej miejscowości Żelisławice i Leśniaki celem
polepszenia warunków dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
w Gminie Siewierz poprzez budowę i przebudowę drogi gminnej w Żelisławicach wraz
z budową mostu
Koszt robót budowlanych: 1.685.100,00 zł
Okres realizacji: czerwiec 2016 – wrzesień 2017 r.
Zakres zadania:
•
budowa ciągu pieszo-jezdnego na obiekcie mostowym,
•
umocnienie koryta rowu melioracyjnego,
•
przebudowa drogi przy moście,
•
przebudowa gazociągu.
4) Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - LOWE
Koszt utworzenia i funkcjonowania ośrodka: 249.000,00 zł
Okres realizacji: rozpoczęcie działalności LOWE listopad 2017, ośrodek będzie funkcjonował
zachowując okres trwałości minimum do 30 czerwca 2020 roku.
Zakres działania LOWE:
•
stworzenie możliwości nabycia i zwiększenia umiejętności społecznych, wychowawczych
i gospodarczych przez społeczność lokalną, poprzez organizację zajęć z języka angielskiego, zajęć
komputerowych, rekreacyjnych, warsztatów z doradcą zawodowym oraz wyjazdów kulturalnych,
•
utworzenie i wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żelisławicach, gdzie odbywają się zajęcia.
Dofinansowanie: Na utworzenie i funkcjonowanie LOWE do 30 czerwca 2018 roku Gmina
Siewierz otrzyma grant w wysokości 249.000,00 złotych (120.516,00 zł w 2017 r. i 128.484,00 zł
w 2018 r.).
5) Zagospodarowanie terenu w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe
Koszt zadania: 61.254,00 zł
Termin realizacji: październik 2018 r.
Zakres zadania:
•
budowa siłowni terenowej, dla której należy dostarczyć i zamontować 5 podwójnych
urządzeń do ćwiczeń,
• dostawa i montaż metalowego zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią,
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• dostawa i montaż betonowego stolika szachowego z czterema siedziskami,
• montaż elementów małej architektury (ławki z oparciem, ławki z oparciem wraz z pedałami,
stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica regulaminowa,
•
zagospodarowanie zieleni - wykonanie trawnika.
6) Przygotowano „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
budowy kanalizacji deszczowej w Żelisławicach oraz inwentaryzacji istniejącej kanalizacji
deszczowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, a także sprawowaniem nadzoru autorskiego” oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Koszt projektu: 60.270,00 zł
Termin opracowania: 2018 r.
2.10.2. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

1) Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Żelisławicach na odcinku: od skrzyżowania
z drogą wojewódzką DW 793 w Czekance do cmentarza parafialnego w Żelisławicach
Koszt zadania wraz z dokumentacją: 147.435,00 zł
Termin realizacji: 2017 rok
Zakres zadania:
•
dostarczenie i montaż szafki zasilająco-sterującej oświetlenia ulicznego wraz
z wyposażeniem,
•
dostarczenie i zabudowanie 23 słupów aluminiowych oraz 24 opraw ulicznych LED,
•
wykonanie sieci zasilającej z zastosowaniem kabla elektroenergetycznego,
•
uruchomienie oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania i innych zadań niezbędnych
do prawidłowego wykonania i działania oświetlenia ulicznego.
2) Remont ul. Górny Las wraz z ułożeniem nowej nakładki asfaltowej
Koszt zadania: 226.451,00 zł.
3) Projekt oświetlenia ulicznego ul.Podleśnej
Koszt zadania: 9.655,00 zł.
2.10. 3. ZADANIE ZREALIZOWANE PRZEZ ZUWiK:

1) Modernizacja systemu zasilania i sterowania ujęcia wody w Czekance.
Ujęcie wody zostało przejęte z RPWIK Zawiercie w 2010 roku i wymagało wymiany systemu
zasilania elektrycznego i modernizacji pomieszczenia technicznego ujęcia wody.
Koszt inwestycji: 34.000,00 zł został sfinansowany ze środków własnych ZUWiK Siewierz.
2) Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Przyszłości o długości 200 m.
Koszt inwestycji: 27.000,00 zł.
2.10.4. W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:
1) renowacja słupów ogłoszeniowych na terenie sołectwa, odnowienie barierki mostowej pomiędzy
ul. Piastów i Przyszłości oraz na ul. Słowik, urządzenie zieleni w sołectwie (2017 r.)
Koszt zadania: 14.135,54 zł
Zakres zadania:
- odnowienie 4 szt. słupów ogłoszeniowych
- odnowienie barierki mostowej pomiędzy ul. Piastów i Przyszłości oraz na ul. Słowik
- zakup kwietnika 9-kaskadowego, kwiatów, ziemi i nawozu do obsady kwietnika,
- zakup 150 szt. tui.
2) Zakup umundurowania dla orkiestry Dętej OSP – 3.350,07 zł (2017 r.)
3) Zakup instrumentów dla orkiestry Dętej OSP – 9.624,75 zł (2017 r.)
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4) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.790,00 zł (2017 r.)
5) Urządzenie terenów zieleni w Żelisławicach (2018 r.)
Koszt zadania: 13.000,00 zł
2.10.5. Wsparcie działalności jednostki OSP
2015 r. - 33.159,41 zł
2016 r. - 42.995,72 zł
2017 r. - 35.824,95 zł
2018 r. - 22.402,63 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)
2.10.6. Wsparcie działalności Ludowego Klubu Sportowego „OSTOJA”
2015 r. - 45.000,00 zł
2016 r. - 50.000,00 zł
2017 r. - 50.000,00 zł + 1.200,00 zł dofinansowania z Funduszu sołeckiego
2018 r. - 50.000,00 zł (stan na dzień 30.06.2018 r.)

II. PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI,
KTÓRE ODDZIAŁUJĄ NA CAŁĄ GMINĘ
1. Działania z zakresu planowania przestrzennego
1) W latach 2014 -2018 wydano:
•
222 decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla zabudowy
mieszkaniowej, usługowej, zabudowy produkcyjnej, dla budowy obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej,
•
16 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
•
1320 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Siewierz
•
118 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, położonych na
terenie gminy.
2) Przygotowano do uchwalenia przez Radę Miejską
następujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
•
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach
Wojkowice Kościelne i Warężyn - Gmina Siewierz”,
•
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Czekance Gmina Siewierz przy drodze wojewódzkiej nr 793” ,
•
„Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w Siewierzu”,
•
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siewierz dla obszaru położonego w obrębie Żelisławice KM-13, KM-14 oraz w obrębie
Nowa Wioska KM-1”
3) Przygotowano projekty uchwał w sprawach:
•
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz,
•
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w granicach miasta
Siewierz KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1,
•
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Siewierz w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów -Trzebinia.
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2. Zadania na rzecz ochrony środowiska naturalnego:
1) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów
słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz
Zakres zadania:
•
zaprojektowano i wybudowano instalacje wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej
w oparciu o kolektory słoneczne w 460 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz
w
9 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siewierz.
Koszt robót budowlanych: 4.601.056,94 zł.
Okres realizacji: czerwiec - listopad 2017 r.
Dofinansowanie:
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości: 3.045.514,79 zł .
2) Dostawa kompostowników dla Gminy Siewierz
Koszt zadania: 31.980,00 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres zadania:
•
dostawa 500 szt. fabrycznie nowych kompostowników dla mieszkańców Gminy Siewierz.
3) Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania inwestycyjne i inne działania służące ochronie
środowiska:
•
dotacje na zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska
w zakresie ograniczenia niskiej emisji:
- w roku 2015 z dotacji skorzystało 8 gospodarstw, łączna kwota dotacji – 12.000,00 zł
- w roku 2016 z dotacji skorzystało 5 gospodarstw, łączna kwota dotacji – 7.500,00 zł
- w roku 2017 z dotacji skorzystały 63 gospodarstwa, łączna kwota dotacji – 225.547,74 zł
- w roku 2018 z dotacji skorzystało 26 gospodarstw, łączna kwota dotacji - 95.174,82 zł (stan na
dzień 09.07.2018 r.). Planowana kwota do wykorzystania 150.000,00 zł.
Wg stanu na dzień 9.07.2018 r. w latach 2015-2018 z dotacji skorzystały 102 gospodarstwa na
łączną kwotę 340.222,56 zł.
dotacje na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest
z budynków na terenie Gminy Siewierz. W poszczególnych latach wydatkowano następujące
kwoty (stan na dzień 9.07.2018 r.):
•

Ilość
gospodarstw
którym
udzielono
dotacji

Ogólna
kwota dotacji
w zł

Lp.

Rok

Jednostkowa
kwota dotacji
do 1 tony
azbestu
w zł

1.

2015

600,00

29,00

14

16.908,00

2.

2016

600,00

40,00

18

23.812,40

3.

2017

600,00

32,00

13

18.865,00

4.

2018

600,00

30,20

10

18.556,00

131,20

55

78.141,40

Razem:

Ilość w
Mg
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dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. W poszczególnych latach
wydatkowano następujące kwoty (stan na dzień 9.07.2018 r.):
•

Lp.

Rok

Kwota dotacji
jednostkowa w zł

Ilość gospodarstw

Ogólna kwota dotacji w zł

1.

2015

2.000,00

14

21.000,00

2.

2016

2.000,00

19

28.500,00

3.

2017

2.000,00

3

6.000,00

4.

2018

2.000,00

5

10.000,00

41

65 500,00

Razem:

•
dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł dla Związku Spółek Wodnych w Zawierciu na
dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Spółki
Wodnej na obszarze Gminy Siewierz (2015 r.).
Kwota dotacji została przeznaczona na następujące zadania:
- konserwacja cieku Jordan o długości 720 mb na odcinku od torów kolejowych do
ul. 3go Maja oraz od ulicy Żwirki i Wigury do rzeki Czarna Przemsza,
- konserwacja rowu w Kuźnicy Sulikowskiej na odcinku 950 mb.,
- konserwacja rowu w Nowej Wiosce na odcinku 980 mb.,
- konserwacja rowu w Dziewkach na odcinku 400 mb.,
W 2018 r. Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
celowej wspólnotom mieszkaniowym na zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące
ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz. Kwota
dotacji, jaka została przeznaczona w budżecie wynosi 80.000,00 zł.
•

Przy współpracy z Siewierskim Towarzystwem Ekologicznym „Wawrzynek”
przeprowadzono konkursy dla uczniów szkół w ramach Międzynarodowych Obchodów Dni
Ziemi – Gminne Dyktano Ekologiczne, Gminny Konkurs Ekologiczny. Laureaci konkursów
otrzymali nagrody rzeczowe.
Na zakup nagród przeznaczono następujące kwoty:
w roku 2015 – 2.500,00 zł
w roku 2016 – 2.500,00 zł
w roku 2017 – 2.500,00 zł
•

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi w Gminie Siewierz każdego roku są organizowane
Konferencje Ekologiczne dla młodzieży. Głównym zadaniem Konferencji jest przybliżenie
młodym mieszkańcom wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, edukacja w
zakresie ochrony środowiska oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie.
•
W roku 2018 odbyła się X Konferencja, która wpisała się w akcję ,,Manifest Gmin
Przyjaznych Pszczołom” oraz w kampanię promocyjno – edukacyjną prowadzoną w ramach
projektu ,,Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz”.
Kampania promocyjno – edukacyjna obejmuje swym zakresem m. in. zakup nagród dla
zwycięzców konkursów, miodów do degustacji, materiałów informacyjno – edukacyjnych, notesów
ekologicznych i przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla projektu.
Koszt kampanii opiewa na kwotę 95.770,00 zł.
•
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu
realizował zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i
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zasady zrównoważonego rozwoju poprzez lekcje pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”. Podczas
zajęć teoretycznych i terenowych w pasiece dzieci mogły dowiedzieć się m. in. o roli pszczół w
przyrodzie i ich znaczeniu dla ekosystemu.
Na zadanie Gmina Siewierz udzielała dotacji z budżetu gminy w wysokości:
w roku 2015 – 3.500,00zł
w roku 2016 – 3.500,00 zł
w roku 2017 – 4.000,00 zł
w roku 2018 – 4.000,00 zł.
Razem: 15.000,00 zł

3. Zadania z z zakresu gospodarki nieruchomościami:
1) Do gminnego zasobu nieruchomości pozyskano 3.8573 ha gruntów, w tym:
w mieście Siewierz - 2.1929 ha,
w gminie - 1.6644 ha.
•
W skład nabytych nieruchomości w Siewierzu wchodzą m. in. :
- działki o ogólnej pow. 0.3436 ha, przeznaczone pod budowę ul. Rzecznej,
- działka o pow. 0.2192 ha przeznaczona pod budowę drogi gminnej łączącej ul. Parkową z ul.
Polną,
działka o pow. 0.429 ha przy ul. Piłsudskiego w Siewierzu, przeznaczona pod budowę parkingu,
- działka o pow. 0.0578 ha przeznaczona na poszerzenie ul. Chabrowej w Siewierzu,
- działki o łącznej pow. 0.8880 ha przeznaczone pod budowę drogi łączącej Osiedle Zachód
i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską,
- działka o pow. 0.0680 ha przy ul. Kościuszki, przeznaczona pod budowę parkingu.
•
W skład nieruchomości nabytych na terenie gminy wchodzą m. in. :
- działki w Warężynie o ogólnej pow. 0.2528 ha, przeznaczone pod budowę placu zabaw,
- działki w Wojkowicach Kościelnych o łącznej pow. 0,0785 ha oraz działka w Warężynie o pow.
0.124 ha, przeznaczone podbudowę drogi rowerowej, łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą
Warężyńską.
- działka pow. 0.2418 ha położona w Brudzowicach, przeznaczona pod budowę parkingu przy
stadionie sportowym KS ,,Niwy” w Brudzowicach.
2) przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej:
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej prywatnej położonej w Siewierzu – ul. Zielone
Wzgórze,
- w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym prywatnym położonym w Tuliszowie – ulice:
Dębowa, Zaciszna, Tęczowa, Osiedle Bażantów, Prosta,
- w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym: w Żelisławicach – ul. Kwiatowa i w Hektarach –
ul. Sezamkowa.
3) Dokonano zmiany numeracji porządkowej nieruchomości w Dziewkach, w związku
z podjętą uchwałą w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Dziewki.
4) W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
Wojewoda Śląski zarządzeniami zastępczymi dokonał zmian nazw ulic w Siewierzu: nazwę ul.
Janka Krasickiego zmieniono na ul. Fryderyka Chopina, nazwę ul. Hanki Sawickiej zmieniono na
ul. Ignacego Paderewskiego.

4. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej:
1) zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego – 8.259.358,04 zł (2014 – 2018),
2) bieżące przeglądy placów zabaw, usuwanie uszkodzeń urządzeń zabawowych – 78.000,00 zł,
3) bieżące oczyszczanie miasta i gminy (sprzątanie śmieci, opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie
ulic, wykaszanie poboczy dróg gminnych) – 1.095.540,43 zł,
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4) bieżące utrzymanie dróg gminnych (naprawy ubytków, wycinki drzew i zabiegi pielęgnacyjne
drzew w pasach drogowych dróg gminnych, wymiana oraz uzupełnianie oznakowania drogowego,
budowa chodników) – 904.231,02 zł,
5) zimowe utrzymanie dróg gminnych (w tym zakup piasku i soli) – 249.006,82 zł,
6) bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 228.849,17 zł.
7) Gmina Siewierz przez kilka lat wnioskowała o zmianę prawa energetycznego w zakresie
wykreślenia gmin jako odpowiedzialnych za oświetlenie autostrad, dróg szybkiego ruchu,
obwodnic. Po kilku latach intensywnej korespondencji kierowanej m. in. do sejmu, posłów i
Senatorów RP z prośbą o wsparcie starań gminy, wniosek został uwzględniony w nowelizacji prawa
energetycznego – gmina Siewierz i inne gminy posiadające na swoim terenie duże węzły
komunikacyjne zostały zwolnione z obowiązku ich oświetlenia.

5. Zadania z zakresu oświaty, kultury i promocji
1) Pomoc materialną o charakterze socjalnym „stypendium szkolne” otrzymało:
w 2015 roku – 81 uczniów na łączną kwotę 27.790,04 zł
w 2016 roku – 33 uczniów na łączną kwotę 23.860,55 zł
2) W ramach programu rządowego „Bezpłatne podręczniki” pozyskano dotację celową na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości:
2015 r. - 85.195,51 zł
2016 r. - 94.494,91 zł
2017 r. - 168.202,47 zł
2018 r. - 129.617,55 zł
3) Udzielano stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i studentów – mieszkańców gminy
Siewierz
2014 r. - wypłacono 17 stypendiów na łączną kwotę 37.400,00 zł
2015 r. - wypłacono 21 stypendiów na łączną kwotę 42.000,00 zł
2016 r. - wypłacono 14 stypendiów na łączną kwotę 30.000,00 zł
2017 r. - wypłacono 27 stypendiów na łączną kwotę 37.800,00 zł
4) Na coroczne wyjazdy uczniów na tzw. „zielone szkoły” uczniów klas trzecich pozyskano
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokości:
2015 r. - 6.310,00 zł
2016 r. - 10.450,00 zł
2017 r. - 2.440,00 zł
2018 r. - złożono wniosek na kwotę 12.380,00 zł
5) Na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”
pozyskano środki w wysokości:
2014 r. - 20.090,00 zł
2015 r. - 8.820,00 zł
2016 r. - 5.927,00 zł
2017 r. - 175,00 zł
6) przyznano stypendia sportowe dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia w sporcie
2015 r. - dla 17 osób na łączną kwotę 196.496,10 zł
2016 r. - dla 1 osoby w wys. 4.800,00 zł
2017 r. - dla 1 osoby w wys. 6.000,00 zł
2018 r. - dla 1 osoby w wys. 3.600,00 zł (stan na 30.06.2018 r.)
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7) Przekazywano środki z Funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w 2015 r. - 1 pracodawca otrzymał dofinansowanie w wys. 8.081,00 zł
w 2016 r. - 3 pracodawców otrzymało dofinansowanie w łącznej wys. 24.243,00 zł
w 2017 r. - 2 pracodawców otrzymało dofinansowanie w łącznej wys. 16.162,00 zł
w 2018 r. - 2 pracodawców otrzyma dofinansowanie w łącznej wys. 16.162,00 zł (stan na
30.06.2018 r.).
8) Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało:
w 2015 r. - 6 nauczycieli
w 2016 r. - 5 nauczycieli
w 2017 r. - 6 nauczycieli
w 2018 r. - 1 nauczyciel
9) Gmina organizowała dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i pokrywała koszty
w wysokości:
w 2015 r. - 49.240,50 zł
w 2016 r. - 54.400,00 zł
w 2017 r. - 69.922,20 zł
w 2018 r. - 55.960,00 zł (I – VI 2018 r.)
10) Otrzymano dotację celową w ramach rządowego programu „Gabinety profilaktyki
zdrowotnej” w wysokości 30.288,00 zł.
11) pozyskano dotacje na realizację programów i projektów:
•
Mobilność kadry edukacji szkolnej – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w wys. 142.077,95 zł,
•
Program „Aktywna tablica 2017” - dofinansowanie Wojewody Ślaskiego w wysokości
55.920,00 zł,
•
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wys. 23.200,00 zł,
•
Rozwój edukacji przedszkolnej
w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej - dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa
Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 420.205.74 zł.
12) Przeprowadzono szereg przedsięwzięć w zakresie promocji i kultury, a w tym m.in.
•
w dn. 14 grudnia 2015 r. Gmina Siewierz była gospodarzem posiedzenia Konwentu
Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W spotkaniu oprócz prawie
90
przedstawicieli władz samorządowych uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu oraz
administracji państwowej, m.in. Wicemarszałaek Sejmu RP Barbara Dolniak oraz Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek,
•
przygotowano mapę turystyczną Gminy Siewierz (2015 r.),
•
wydano ścienny „Kalendarz obiektów sportowych w Gminie Siewierz na rok 2016,
•
współorganizowano Dzień Dekanalny w Siewierzu z okazji Światowych Dni Młodzieży
(2016 r.),
•
wydano decyzję zezwalającą na organizację imprezy masowej na błoniach siewierskiego
zamku pod nazwą „Jurajski Festival Disco Polo” w dniach 14-15 sierpnia 2016 r.,
•
współorganizowano Dożynki Diecezjalno-Gminne w Siewierzu w dniu 20 sierpnia 2017 r.,
•
11 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz oraz Burmistrz Miasta Edeleny
podpisali program współpracy międzynarodowej miast partnerskich na lata 2018-2020,
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•
koordynowano przygotowanie projektu pn. „Ławka Hadyny i Pyzika” na Rynku
w Siewierzu - projektu artystycznego upamiętniającego twórców pieśni „Od Siewierza”. Koncepcja
projektu zakłada wykorzystanie instalacji elektroniczno-fonicznej, zapewniającej publiczne
odtwarzanie utworu lub jego fragmentu,
•
uczestniczono w realizacji odcinka programu TVP3 Katowice „Zgadnij, napisz, wygraj” –
wyemitowanego w dn. 31 marca 2018 r.,
•
zakupiono flagi państwowe dla mieszkańców Gminy Siewierz. Koszt zakupu 2000 szt. flag
wraz z drzewcami wyniósł 18.000,00 zł,
•
organizowano promocyjne wydarzenia cykliczne, w tym:
- turnieje rycerskie (2015, 2016, 2017, 2018 r.),
- Siewierskie Jarmarki Wielkanocne (2016, 2017, 2018),
- Siewierskie Jarmarki Bożonarodzeniowe (2016, 2017),
- Konkurs Dzieje Księstwa Siewierskiego (2017).

6. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
1) Udzielono dofinansowania na rzecz Komendy Powiatowej Policji w
z przeznaczeniem na:
•
w 2015 roku
- dokumentacja projektowa na remont pomieszczeń Komisariatu Policji – 29.520,00 zł
•
w 2016 roku
- remont Komisariatu Policji w Siewierzu - 121.148,32 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu - 50.000,00 zł
- nagrody dla funkcjonariuszy – 2.000,00 zł
- zakup alkomatu – 1.079,10 zł
•
w 2017 roku
- zakup nagród w konkursach – 1.200,00 zł
- dodatkowe służby patrolowe – 4.212,00 zł
- zakup sprzętu fotograficznego – 6.000,00 zł
- nagrody dla policjantów – 2.800,00 zł
•
w 2018 roku
- zakup alkomatu – 1.200,00 zł
- zakup sprzętu techniki policyjnej – 6.250,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu – 5.000,00 zł

Będzinie

2) Udzielono dofinansowania na rzecz Państwowej Straży Pożarnej

w Będzinie
z przeznaczeniem na:
•
dofinansowanie do zakupu ratowniczego sprzętu hydraulicznego – 50.000,00 zł (2015)
•
dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego operacyjnego – 50.000,00 zł (2016)
•
dofinansowanie do zakupu samochodu kwatermistrzowskiego – 50.000,00 zł (2017)
•
dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego – 35.000,00 zł (2018)
3) Udzielono dofinansowania na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
z przeznaczeniem na działania ratownicze, szkolenia, prowadzenie kursów kwalifikowanej
pierwszej pomocy, zakup paliwa, odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczego, w wysokości:
12.000,00 zł w roku w 2015, 2016, 2017 i 2018.
4) Pozyskano środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup defibrylatorów AED dla jednostek
OSP i zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Żelisławice w wysokości:
189.090,00 zł.

7. Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej
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Wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonowało ogółem
1.036 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą.
Urząd wykonuje czynności materialno-techniczne przekształcając wnioski składane przez
przedsiębiorców w formie papierowej w formę dokumentu elektronicznego i po opatrzeniu
podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP przesyła do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Wnioski dotyczą założenia działalności gospodarczej, zmiany,
zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności gospodarczej.
W roku 2015 przyjęto i przetworzono w wersję elektroniczną 585 wniosków
W roku 2016 przyjęto i przetworzono w wersję elektroniczną 634 wnioski
W roku 2017 przyjęto i przetworzono w wersję elektroniczną 648 wniosków
W roku 2018 przyjęto i przetworzono w wersję elektroniczną 361 wniosków (do 30.06.2018 r.).

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wielu zadań służących
mieszkańcom. Na przestrzeni kilku lat na realizację zadań publicznych z budżetu gminy
przeznaczano następujące kwoty:
Rok

Polski
Związek
Emerytów
Rencistów
i Inwalidów

Bank
Życzliwych
Serc

Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju
Sołectwa
Leśniaki

Polski Związek
Pszczelarski
Koło
w Siewierzu

2014

48.500,00 zł

5.000,00 zł

23.500,00 zł

3.000,00 zł

3.500,00 zł

2015

50.000,00 zł

6.500,00 zł

26.000,00 zł

3.000,00 zł

3.500,00 zł

2016

60.000,00 zł

8.500,00 zł

27.000,00 zł

3.500,00 zł

3.500,00 zł

2017

70.000,00 zł

12.000,00 zł

35.000,00 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

budżet
na

75.000,00 zł

13.500,00 zł

28.000,00 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

45.500,00 zł

139.500,00 zł

17.500,00 zł

18.500,00 zł

2018
Razem: 303.500,00 zł

Na 2018 r. zostały również zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł dla
Stowarzyszenia Wspólnie dla mieszkańców Żelisławic.
Łącznie w latach 2014 - 2018 gmina na wsparcie organizacji pozarządowych przeznaczyła środki
w wysokości 528.500,00 zł.

9. Działalność Rady Miejskiej w Siewierzu (stan na 24.07.2018 r.).
1) W kadencji 2014 – 2018 Rada Miejska obradowała na 36. sesjach zwykłych i 2 sesjach
zwołanych w trybie nadzwyczajnym.
2) Rada miejska podjęła 375 uchwał.
3) Komisje problemowe Rady Miejskiej pracowały na posiedzeniach:
•
Komisja rewizyjna odbyła 40 posiedzeń,
•
Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego odbyła 38 posiedzeń,
•
Komisja rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska odbyła 36 posiedzeń,
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Komisja oświaty, kultury, sportu, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego odbyła
34 posiedzenia.
•

4) W 2015 roku Rada Miejska powołała Gminną Radę Seniorów, która ma charakter konsultacyjny,
doradczy i inicjatywny w gminie, dobrze służy pobudzaniu aktywności społecznej.
5) Przy Radzie Miejskiej działa Młodzieżowa Rada Miejska, skupiająca reprezentantów dzieci
i młodzieży z terenu całej gminy. Rada ma charakter konsultacyjny, służy upowszechnianiu idei
samorządowej wśród mieszkańców gminy.

III. ZESTAWIENIE DOTACJI POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W kadencji 2014-2018 gmina Siewierz bardzo aktywnie pozyskiwała środki zewnętrzne - ze źródeł
krajowych oraz z budżetu Unii Europejskiej, na realizację następujących zadań:
1.
Przebudowa sieci wodociągowych w sołectwach południowej części gminy –
dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego PROW 2007 – 2013 w wys.
686.179,00 zł.
2.
Zakup niezbędnego wyposażenia dla remizy OSP Tuliszów - dofinansowanie z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego PROW 2007 – 2013 w wys. 26.000,00 zł
3.
Budowa siłowni terenowych w miejscowościach Podwarpie i Brudzowice – dofinansowanie
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego PROW 2007 – 2013 w wys. 34.000,00 zł
4.
Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ul. Widokowej w Tuliszowie
dofinansowanie Wojewody Śląskiego – NPPDL w wys. 600.909,00 zł
5.
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia
wspólnego markowego produktu turystycznego - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego RPO 2007 – 2013 w wys. 385.913,24 zł
6.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego 31 dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2007 – 2013 w wys.
297.843,22 zł
7.
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Oleśnickiego, Kopernika i Bytomskiej dofinansowanie Wojewody Ślaskiego – NPPDL w wys. 1.272.188,00 zł
8.
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu – dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wys. 986.600,00 zł
9.
Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna - dofinansowanie z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2007 – 2013 w wys. 590.019,42 zł
10.
Mobilność kadry edukacji szkolnej – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w wys. 142.077,95 zł (SP nr 1)
11.
Przebudowa dróg ul. Żwirki i Wigury, Oleśnickiego i Kieleckiej - dofinansowanie
Wojewody Ślaskiego – NPPDL w wys. 3.000.000,00 zł
12.
Zakup samochodu dla OSP Wojkowice Kościelne - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego w wys. 200.000,00 zł
13.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego w wys. 17.910,00 zł
14.
Zakup samochodu dla OSP Wojkowice Kościelne - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego RPO 2007 – 2013 w wys. 138.844,53 zł
15.
Budowa kanalizacji - ul. Kielecka – dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w wys.
126.550,62 zł
16.
Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę
Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską - dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa
Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 3.684,554,01 zł
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17.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów
słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie
gminy Siewierz - dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020
w wys. 3.045.514,79 zł
18.
Zakup lekkiego samochodu dla OSP Siewierz - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego w wys. 25.000,00 zł
19.
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Żelisławicach – dofinansowanie z Fundacji
Małopolska Izba Samorządowa w wys. 249.000,00 zł.
20.
Rozbudowa drogi gminnej na ul. Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dofinansowanie Wojewody Ślaskiego – NPPDL w wys. 613.598,00 zł
21.
Przebudowa budynku remizy OSP w Leśniakach - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego PROW 2014 – 2020 w wys. 316.217,00 zł
22.
Przebudowa budynku na ul. Górnej – na mieszkania socjalne – dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat w wys. 350.017,40 zł
23.
Program „Aktywna tablica 2017” - dofinansowanie Wojewody Ślaskiego w wysokości
55.920,00 zł
24.
Wyposażenie w sprzęt ratownictwa - dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości
w wys. 189.090,00 zł
25.
Zagłębiowski Park Linearny – dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii –
Fundusz Solidarności w wys. 570.000,00 zł
26.
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wys. 23.200,00 zł
27.
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 867.000,00 zł
28.
Odsłonięcie a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego zamku w
Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz
historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu - dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 2.592.101,87 zł
29.
Rozwój edukacji przedszkolnej
w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej - dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa
Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 420.205.74 zł
30.
Poprawa infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym –
dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Fundusz Solidarności w wys.
1.050.000,00 zł (w trakcie realizacji)
31.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni” dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys.
2.207.532,65 zł (w trakcie planowania)
32.
Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku
remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych - dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa
Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 212.603.51 zł (w trakcie realizacji)
33.
Wspieranie efektywności energetycznej w gminie Siewierz poprzez modernizację
energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach - dofinansowanie z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego RPO 2014 – 2020 w wys. 1.149.094,84 zł (w trakcie realizacji)
34.
Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brudzowicach - dofinansowanie z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych w wysokości 60.000,00 zł.

•

IV. NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GMINY SIEWIERZ
2015 rok:
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- „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” dla gminy za przygotowanie, organizowanie
finansowania i realizację programu rozwoju inwestycyjnego Miasta i Gminy Siewierz,
- Srebrny Krzyż Zasługi dla Burmistrza Miasta i Gminy Zdzisława Banasia za pracę na rzecz
samorządu i wieloletnią działalność na rzecz wspólnot lokalnych i regionalnych,
- w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejsko-wiejskich w skali całego
kraju za 2015 r.:
* w dziedzinie „Najbardziej innowacyjne gminy miejskie i wiejsko-miejskie samorząd” Siewierz
uplasował się na 16 pozycji wśród 50 wyróżnionych gmin. W skali województwa wyróżnienie
otrzymały tylko 4 gminy,
* 82. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu „Najlepsze gminy miejsko-wiejskie”,
- Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Banaś otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Edeleny.
•
2016 rok:
- Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Zdzisława Banasia - za
szczególne zasługi na rzecz rozwoju edukacji i oświaty,
- w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejsko-wiejskich w skali całego
kraju za 2016 rok:
* 5. miejsce w dziedzinie „Najbardziej innowacyjny samorząd” i jedyna gmina
w
województwie śląskim,
* 58. miejsce w zestawieniu „Najlepsze gminy miejsko-wiejskie” i 4. miejsce
w
województwie śląskim,
* 73. miejsce pod względem aktywnego wykorzystania funduszy unijnych,
- w Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju w 2016 r.,
* 59 pozycja wśród 611 gmin miejsko-wiejskich w Polsce,
* 2. miejsce w w województwie śląskim,
•
2017 rok
- w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” za 2017 rok:
* 15. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu „Najlepsze gminy miejsko-wiejskie
miejsce w województwie śląskim,
- tytuł „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za kreatywność i profesjonalizm
organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego Miasta
Gminy Siewierz,
- 1. miejsce w Rankingu samorządów za dynamikę wzrostu liczby osób pracujących
latach 2003 – 2015.

i 1.
w
i
w

•
W ogólnopolskim rankingu gmin organizowanym przez Związek Powiatów Polskich,
w kategorii gmin miejsko – wiejskich w kolejnych latach Gmina Siewierz zajmowała następujące
lokaty w skali całego kraju:
- 10. miejsce za 2014 rok
- 11. miejsce za 2015 rok
- 9. miejsce za 2016 rok
- 6. miejsce za 2017 rok
- gmina została również laureatem Rankingu Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich
2017, zajmując 3. miejsce w swojej kategorii.
•
Gmina otrzymała Puchary Marszałka Województwa Śląskiego za udział w kolejnych
edycjach Sportowego Turnieju Miast i Gmin:
- w 2015 r. gmina zajęła 2. miejsce w województwie 15. miejsce w kraju,
- w 2016 r. gmina zajęła 3. miejsce w województwie i 19. miejsce w kraju,
- w 2017 r. gmina zajęła 3. miejsce w województwie i 13. miejsce w kraju,
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- w 2018 r. gmina zajęła 15. miejsce w X Europejskim Tygodniu Sportu w ramach Sportowego Turnieju Miast i
Gmin.

V. ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
1) Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał wsparcia finansowego w postaci zasiłków.
W poszczególnych latach wydatki kształtowały się następująco:
Rok
Liczba rodzin i osób korzystających
Kwota zasiłków z pomocy społecznej
z pomocy
2014

206 rodzin - 474 osób

589.654,24 zł

2015

183 rodziny - 409 osób

605.811,19 zł

2016

178 rodzin – 351 osób

590.910,67 zł

2017

141 rodzin – 251 osób

529.991,21 zł

I-VI 2018

109 rodzin - 182 osoby

196.524,04 zł

Razem:

2.512.891,35 zł

2) Realizowano zadania w zakresie:
•
świadczenia rodzinne - jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. System
świadczeń rodzinnych ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci,
•
fundusz alimentacyjny - przysługuje rodzinom, które pomimo zasądzonych od rodzica
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 500,00 zł na dziecko,
•
świadczenia wychowawcze - program „Rodzina 500+” to pomoc finansowa ze strony
państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Pierwszy okres, za który było ustalane prawo do
świadczenia wychowawczego rozpoczął się od dn. 1 kwietnia 2016 r.

Rok

Kwota świadczeń
rodzinnych

Kwota Funduszu
alimentacyjnego

Kwota świadczeń
wychowawczych

2014

1.652.215,90 zł

289.629,29 zł

-

2015

1.770.137,50 zł

315.834,04 zł

-

2016

2.419.133,46 zł.

310.465,35 zł

4.968.769,70 zł

2017

2.615.760,34 zł

300.118,20 zł

6.882.584,80 zł

I-VI 2018

1.271.583,30 zł

132.590,00 zł

3.377.543,30 zł

9. 728. 830,50 zł

1.348.636,88 zł

15.228.897,80 zł

Razem:

3) Do czerwca 2015 r. realizowano projekt systemowy „Aktywność to szansa na
przyszłość”, którego celem głównym było zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności zawodowej, nabycie
umiejętności poruszania się na rynku pracy, wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych.
W latach 2014 r. – czerwiec 2015 r. projekt ukończyły 24 osoby. Wkład własny gminy do projektu
wyniósł 26.263,25 zł, kwota dofinansowania: 175.761,75 zł.
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4) Prace społecznie użyteczne – organizowano w celu aktywizacji społeczno - zawodowej
osób bezrobotnych, które nie uzyskiwały zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystały ze świadczeń
pomocy społecznej, w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie.
W latach 2014 – 2018 do wykonywania prac społecznie użytecznych było kierowanych średnio 20
osób rocznie.
Na organizację i prowadzenie prac społecznie użytecznych w latach 2014-2018 (do dn. 30 czerwca
2018 r.) gmina wydatkowała kwotę 78.920,27 zł.
5) Usługi opiekuńcze – są świadczone osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby
lub z innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
podstawowej opieki pielęgnacyjnej oraz zapewnienia kontaktu ze środowiskiem zamieszkania.
W latach 2014 - 2017 z usług opiekuńczych korzystało średniorocznie 12 osób.
W 2018 r do dn. 30 czerwca z usług skorzystało 9 podopiecznych.
6) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podejmuje
działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, mające na celu zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci.
W posiedzeniach grup roboczych Zespołu uczestniczą funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni,
kuratorzy, członek GKRPAiPN , pedagodzy szkolni oraz pielęgniarka.
W latach 2014 - czerwiec 2018 r. łącznie było prowadzonych 126 procedur „Niebieskiej Karty”.
7) Program operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” - jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Z pomocy w ramach programu skorzystało:
- w 2014 r. - 232 osoby, którym wydano 1.534,50 kg żywności
- w 2015 r. - 288 osób, którym wydano 13.122,16 kg żywności
- w 2016 r. - 267 osób, którym wydano 14.861,39 kg żywności
- w 2017 r. - 203 osoby, którym wydano 7.856,99 kg żywności
- w 2018 r. - 249 osób, którym wydano 10.508,30 kg żywności
Razem: z pomocy skorzystało 1.239 osób, wydano 47.883,34 kg żywności.
8) Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny – działa od 2008 r. na mocy porozumienia
stron pomiędzy Starostą Powiatowym w Będzinie a Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz.
Celem Ośrodka jest:
- udzielanie pomocy dzieciom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych,
- stała praca z rodziną dziecka,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego i pomocy w nauce,
- wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, wzmacnianie prawidłowych relacji
w rodzinach,
- wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego u dzieci.
W 2016 r. przeprowadzono częściowy remont ośrodka w ramach którego odnowiono
pomieszczenia zaplecza socjalnego, kuchnię, pokój wychowawców, szatnię i korytarz. Koszt
remontu wyniósł 22.726,07 zł i został pokryty ze środków własnych gminy.
W styczniu 2018 r. zakończono remont łazienki dla podopiecznych ośrodka. Koszt remontu
wyniósł 10.790,00 zł i został pokryty ze środków gminy.
9) Wypoczynek letni dla dzieci. OPS organizował wypoczynek letni dla dzieci z rodzin
będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym z problemem alkoholowym.
- w 2014 r. uzyskano skierowania dla 3 dzieci na bezpłatny wypoczynek w Rowach, zorganizowany
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, 13 dzieci przebywało na koloniach letnich w Gąsawie.
- w 2015 r. - 8 dzieci przebywało na koloniach w Sokolcu,
- w 2016 r. - 10 dzieci odpoczywało w Rzucewie,
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- w 2017 r. - 12 dzieci przebywało w Ełku
10) Współpracowano z domami pomocy społecznej. Osoby wymagające całodobowej
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, kierowano do domów pomocy społecznej. Wydatki za pobyt podopiecznych
w placówkach były następujące:
2014 r. - 202.559,02 zł
2015 r. - 203.036,57 zł
2016 r. - 212.246,84 zł
2017 r. - 242.881,31 zł
2018 r. - 139 816,58 zł (do dn. 30 czerwca)
11) Wieczerze Wigilijne dla osób starszych i samotnych. OPS każdego roku organizuje
wieczerze wigilijne. Średnio każdego roku w uroczystości uczestniczy ok. 110 osób starszych
i samotnych z terenu gminy.
12) Asystent rodziny. Od roku 2011 w OPS zatrudniony jest asystent rodziny, który wspiera
rodziny, charakteryzujące się bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. W latach
2014 – 2018 wsparciem asystenta zostało objętych 25 rodzin.
13) Grupa wsparcia dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci - powstała
w 2012 roku z inicjatywy OPS w celu wymiany doświadczeń w sprawach wychowawczych,
rehabilitacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i in. Działa nieprzerwanie do chwili obecnej,
spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.
14) Siewierska Karta Dużej Rodziny - program działań wspierających rodziny
wielodzietne, tj. takie, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Członkowie rodzin mogą
korzystać z ulg, zwolnień i preferencyjnych cen, oferowanych przez instytucje i przedsiębiorców,
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Karta odnawiana jest corocznie.
w 2014 r o wydanie SKDR wnioskowało 35 rodzin wielodzietnych
w 2015 r. o wydanie SKDR wnioskowały 54 rodziny wielodzietne
w 2016 r. o wydanie SKDR wnioskowało 31 rodzin wielodzietnych
w 2017 r. o wydanie SKDR wnioskowało 21 rodzin wielodzietnych
w 2018 r. do m-ca czerwca o wydanie SKDR wnioskowało 20 rodzin wielodzietnych
15) Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – OPS prowadzi postępowania w sprawach
o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Jest wydawana od dn. 16 czerwca 2014 r. Do dnia
30 czerwca 2018 r. z programu skorzystały 103 rodziny.
16) Stypendium szkolne – to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Siewierz, którą może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, bezrobocia,
niepełnosprawności, ciężkiej choroby, wielodzietności. Zadanie jest realizowane od września
2016 r.
Łącznie w latach 2016 - 2018 wydano 113 decyzji w sprawie udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym i wydatkowano środki w następującej wysokości:
2016 r. - 14.959,20 zł (wrzesień - grudzień)
2017 r. - 31.759,59 zł
2018 r. - 14 185,60 zł (styczeń - czerwiec)
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17) Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – zadanie jest
realizowane od lipca 2016 r. W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do takich
świadczeń na okres do 90 dni. Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na
wniosek osoby nieubezpieczonej, a w sytuacjach nagłych również na wniosek zakładu opieki
zdrowotnej, udzielającej świadczeń medycznych. Od lipca 2016 r do czerwca 2018 r. wydano 38
decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
18) Od lipca 2018 r. OPS rozpoczął realizację programu dla rodzin pod nazwą „Dobry
Start”, polegającego na udzieleniu 1 raz w roku wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny, do ukończenia 20 roku życia, w wysokości 300,00 zł. Rodziny
otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem są objęte dzieci wychowujące się
zarówno w rodzinach, jak i przebywające w pieczy zastępczej. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają wsparcie do ukończenia 24 roku życia.
19) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii. Celem jej działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększanie 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. Podejmuje działania w zakresie
profilaktyki i przeciwdziałania problemom uzależnień, inicjuje i monitoruje działania związane
z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, wspiera osoby uzależnione
i ich rodziny, kształtuje zdrowy styl życia.
W latach 2014 – 2018:
•
komisja odbyła 50 posiedzeń,
•
w Punkcie Konsultacyjnym certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień udzielił
1.271 indywidualnych konsultacji,
•
przyjęto 107 wniosków o zdiagnozowanie problemu alkoholowego i podjęcie działań wobec
osób nadużywających alkohol,
•
wystosowano 790 wezwań na posiedzenia komisji skierowane do osób, wobec których
wystąpiło uzasadnione podejrzenie o nadużywanie alkoholu, celem podjęcia bądź kontynuowania
postępowania,
•
do Sądu Rejonowego w Zawierciu skierowano 44 wnioski w celu orzeczenia obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób, co do których
lekarze biegli z zakresu uzależnienia stwierdzili konieczność podjęcia leczenia,
a osoby
nie wyraziły na to zgody,
•
na wniosek komisji zespół biegłych sądowych orzekający z zakresu uzależnienia
od alkoholu (lekarz psychiatra, psycholog) sporządził 97 opinii psychiatryczno-psychologicznych,
stwierdzających stopień uzależnienia wraz ze wskazaniem odpowiedniej formy leczenia,
•
komisja wydała 94 postanowienia opiniujące wnioski przedsiębiorców ubiegających się
o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
•
corocznie inicjowano realizację założeń ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, do której zapraszano gminne placówki oświatowe i instytucje kultury oraz
stowarzyszenia. Na realizację założeń kampanii udzielano dofinansowania
w następującej
wysokości:
2014 r. - 12.371,69 zł.
2015 r. - 15.708,37 zł.
2016 r. - 14.156,59 zł.
2017 r. - 13.011,09 zł.
I-VI.2018 r. - 4.799,23 zł.
co łącznie stanowiło kwotę 60.046,97 zł,
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•
corocznie realizowano kampanie profilaktyczne skierowane do uczniów gminnych
placówek oświatowych pogłębiające świadomość zagrożeń, motywujące do zdrowego stylu życia
wolnego od uzależnień i nałogów,
•
w ramach działań profilaktycznych udzielano dofinansowania do spektakli profilaktycznych
odbywających się w gminnych placówkach oświatowych na łączną kwotę 9.000 zł.
•
udzielano dofinansowania do wyjazdów na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
z programem profilaktycznym. Łącznie w obozach uczestniczyło 38 dzieci
z
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, kwota dofinansowania wyniosła 11.400,00 zł.

VI. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w SIEWIERZU
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu podejmuje
działania służące rozwijaniu pasji, kształtowaniu gustów i zainteresowań czytelniczych oraz
zaspokajaniu potrzeb intelektualnych mieszkańców Gminy Siewierz. Będąc instytucją
systematycznie dostosowującą się do zmieniających się potrzeb, książnica wdrożyła nowoczesny
system biblioteczny, umożliwiający mieszkańcom gminy korzystanie z zasobów biblioteki poprzez
wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Obecnie katalog on-line
jest dostępny na stronie internetowej biblioteki. Instytucja znajduje się również w portalu
w.bibliotece.pl. Użytkownicy wszystkich placówek mają do dyspozycji czytelnie internetowe.
W centrali biblioteki znajduje się infokiosk, który biblioteka otrzymała w ramach zrealizowanego
przez Urząd Miasta i Gminy Siewierz projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Gmina Siewierz”. W swojej ofercie biblioteka posiada również usługę „Książka na
telefon”.
1. Działalność merytoryczna:
1) w bibliotece realizowano projekty:
- „Tablety w Twojej Bibliotece” - w ramach którego pozyskano 3 tablety
- „Kodowanie w bibliotece” - w ramach którego pozyskano trzy tablety, trzy gry edukacyjne oraz
trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami,
- „Czytam sobie w bibliotece”,
2) pozyskiwano dofinansowanie ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
3) realizowano przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”,
4) organizowano spotkania autorskie. W bibliotece gościli m.in.
- pisarze: Arkadiusz Niemirski, Renata Piątkowska, Barbara Ciwoniuk, profesor Zbigniew Białas,
Dariusz Rekosz, Roman Pankiewicz, Stanisław Czekalski,
- podróżnicy: Jerzy Majcherczyk, Krzysztof Petek,
- dziennikarze: Mirosław Słomczyński, Krzysztof Piersa, Rafał Drabek,
- muzyk: Małgorzata Łazowska - Agencja Artystyczna Violino,
- Marek Kuśmierski - Prezes Chorągwi Rycerskiej Księstwa Siewierskiego,
5) uczestniczono w ogólnopolskich akcjach jak np.: „Narodowe Czytanie”, „Tydzień z Internetem”,
„Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Kinder Mleczna Kanapka – przerwa na wspólne czytanie”,
„Czytam w podróży Herberta”, Ogólnopolskie Czytanie „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz,
6) organizowano gminne konkursy historyczne, literackie i plastyczne, poświęcone m.in. historii
regionu, zabytkom ziemi siewierskiej, kulturowemu dziedzictwu, siewierskiej straży pożarnej oraz
„Językowym potyczkom”,
7) zorganizowano wieczór wspomnień o patronie biblioteki - Leonie Korusiewiczu,
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8) w ramach spotkań z historią zorganizowano warsztaty ręcznego czerpania papieru oraz warsztaty
drukarskie „Era Gutenberga” z udziałem dzieci, młodzieży oraz podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami” Filia w Gołuchowicach,
9) uczestniczono w obchodach „Tygodnia Bibliotek” oraz corocznym Forum Bibliotekarzy
Samorządowych Powiatu Będzińskiego,
10) organizowano „Noc w bibliotece” - spotkania dzieci z pisarzem Dariuszem Rekoszem oraz
dziennikarzem, pisarzem i podróżnikiem Krzysztofem Petkiem,
11) dla młodych czytelników organizowano „Głośne Czytanie” z udziałem m.in. radnych Rady
Miejskiej w Siewierzu oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
12) realizowano lekcje biblioteczne o tematyce regionalnej, historycznej, literackiej, patriotycznej,
dedykowane rodzimym twórcom, ginącym zawodom, dziejom Siewierza w różnych źródłach
informacji oraz cykl lekcji bibliotecznych „Sienkiewiczowskie abecadło”, „Szlakiem lektur
szkolnych”, „Zajęcia z Akademią Pana Kleksa”, „Śladami Stasia i Nel”, „Jak powstaje książka”,
„Powieść Władca Pierścieni jako przykład literatury fantasy”, „Śladami polskich legend”,
13) organizowano spotkania poświęcone powieści detektywistycznej, baśniom, mitologii, legendom
oraz wiedzy płynącej z książek popularnonaukowych, edukacji ekologicznej, bezpiecznemu
korzystaniu z Internetu,
14) organizowano biblioferie i bibliowakacje – realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
15) przygotowano wystawy o różnorodnej tematyce, w tym między innymi wystawy udostępnione
przez Bibliotekę Śląską: „Twórcy śląskiej architektury. Portrety. Henryk Buszko”, „Wspomnienie
ks. dra Henryka Ostacha, czyli rzecz o początkach apiterapii, apimondii w Polsce i działalności
pszczelarskiej ks. dra Henryka Ostacha” oraz wystawę udostępnioną przez Gminne Koło
Pszczelarzy,
16) organizowano pogadanki, prelekcje, pokazy, wykłady między innymi z przedstawicielką PAN
w Krakowie z prezentacją eksponatów z Muzeum Historii Naturalnej, z przedstawicielami służby
zdrowia, policji, straży pożarnych, radnych Rady Miejskiej, pracowników OPS, Nadleśnictwa
Siewierz, KGW, drużyny WOPR Przeczyce, muzykującej młodzieży, sportowców, tancerza,
przedstawicieli różnych zawodów,
17) organizowano warsztaty z aktorem, autorem bajek i lektorem Michałem Zawadką
18) zapraszano najmłodszych czytelników na
- przedstawienia o tematyce baśniowej, ekologicznej, literackiej, historycznej,
- zajęcia literacko-plastyczne „W bibliotece nie ma nudy” organizowane w filii w Brudzowicach,
- zajęcia w ramach „Akademii Twórczości Wszelakiej” organizowane w filii w Wojkowicach
Kościelnych,
- doroczne uroczyste „Pasowania na Czytelnika”
19) przygotowano stoisko biblioteki i uczestniczono w I Siewierskim Jarmarku Wielkanocnym,
20) zorganizowano:
- artystyczne warsztaty rękodzieła w ramach „Osikowej Doliny”,
- warsztaty bożonarodzeniowe,
- spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy,
- spotkanie z inicjatywy dr n. med. Grażyny Rzepeckiej „Jak sobie radzić z cukrzycą, czyli…
Weźmy BYKA za rogi”.
W trakcie każdego roku biblioteka zapraszała na ok. 300 różnorodnych form promocji książki
i czytelnictwa, w których uczestniczyło od 4.000 – 6.000 mieszkańców.
2. Osiągnięcia i sukcesy
2015 r.
•
I miejsce w ramach XII Katowickich Prezentacji Bibliotecznych w Bibliotece Śląskiej za
najciekawsze stoisko,
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•
I miejsce w powiecie i 62 w kraju w rankingu Instytutu Książki i Dziennika Rzeczpospolita
Certyfikat „Biblioteka z p@sją”,
•
podziękowanie za realizację projektu „Czytam sobie w bibliotece” i Certyfikat „MiejskoGminna Biblioteka Promuje Czytelnictwo”,
2016 r.
•
w Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” wg agregatowego indeksu aktywności
samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego:
- I miejsce w powiecie będzińskim,
- 7 miejsce w województwie śląskim
- 61 miejsce w kraju
•
podziękowanie, egzemplarz „Quo vadis” i pieczęć od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za udział w „Narodowym Czytaniu”,
2017 r.
•
I miejsce w powiecie, wg agregatowego indeksu aktywności samorządowych bibliotek
publicznych województwa śląskiego,
•
podziękowanie, egzemplarz „Wesela” i pieczęć od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
udział w „Narodowym Czytaniu”
2018 r.
•
dyplom – podziękowanie dla pracowników biblioteki za zorganizowanie lokalnych
obchodów „Dnia Internetu”,
•
I miejsce w powiecie wg agregatowego indeksu aktywności samorządowych bibliotek
publicznych województwa śląskiego
•
dyplom – podziękowanie za udział w II Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady,
•
w latach 2014 – 2018 placówka otrzymywała pisma wysoko oceniające działalność
biblioteki od prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego - Dyrektora Biblioteki Śląskiej
w
Katowicach.

VII. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO
CENTRUM KULTURY SPORTU i TURYSTYKI
w SIEWIERZU
1. Działalność zespołów artystycznych, grup i klubów zainteresowań.
W ramach amatorskiego ruchu artystycznego oraz grup i klubów zainteresowań działają 32 stałe
formy zajęciowe, w których bierze udział ok. 600 uczestników zajęć kulturalno-edukacyjnych
i rekreacyjno-ruchowych.
2. Organizacja imprez kulturalnych, frekwencja.
1) W latach 2014 - 2018 zorganizowano i przeprowadzono 653 imprezy i zajęcia kulturalne,
w których uczestniczyło ponad 120.000 osób.
Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym (powiatowym,
regionalnym) należały:
•
Orszaki Trzech Króli współorganizowane z parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Siewierzu (2016 – 2018)
•
Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Siewierskim Rynku (2015-2018)
•
Koncerty Charytatywne na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”
(2015 - 2018)
•
Finały Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego – w ramach eliminacji regionalnych
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (2015-2018)
•
Koncert Charytatywny na rzecz odbudowy Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu (2015)
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•
Wiosenny Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Siewierz (2017, 2018)
•
Majówki w Siewierzu (2015 – 2018)
•
Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które odbyły się na Placu Wojska
Polskiego w Siewierzu (2015)
•
Obchody 740-rocznicy nadania praw miejskich Siewierzowi (2016 r.)
•
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach (2016)
•
Jubileusz 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach (2016)
•
Jubileuszu 70-lecia powstania i działalności Ludowego Klubu Sportowego „Przemsza”
Siewierz,
•
Siewierskie Jarmarki Wielkanocne (2016 - 2018)
•
Dni Ziemi Siewierskiej (2015-2018)
•
Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu (2017)
•
Jubileusz 30-lecia Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu (2017)
•
Międzynarodowy Festiwal „Blues na Siewierskim Zamku” (2015, 2016)
•
Turnieje Rycerskie „Bitwa pod Siewierzem” (2015-2018)
•
Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach (2015)
•
Jubileusz 100-lecia OSP w Brudzowicach i 60-lecia Orkiestry Dętej (2018)
•
Dożynki Gminne (2015, 2016, 2018)
•
Dożynki Diecezjalno-Gminne (2017)
•
Jubileusz 95-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu (2018)
•
Jubileusz 25-lecia Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Siewierzu (2018)
•
Powiatowe Festiwale Piosenki Obcojęzycznej (2014-2017)
•
Mikołajki Siewierskie (2014-2017)
•
Siewierskie Jarmarki Bożonarodzeniowe (Adwentowe) i Wielkanocne (2016, 2017,2018)
•
Sylwestry na siewierskim rynku (2014-2017)
oraz wiele innych koncertów, jubileuszy, spotkań autorskich, itp. wydarzeń kulturalnych.
2) Corocznie przeprowadzano jubileuszowe uroczystości dla par małżeńskich świętujących 50rocznicę zawarcia związku małżeńskiego - „Złote gody” dla 90 par oraz dla par obchodzących 60rocznicę małżeństwa – „Diamentowe gody” dla 22 par w latach 2014 – 2017.
3) W latach 2015 -2016 wspólnie z Urzędem Gminy w Psarach w ramach projektu pn. „Rozbudowa
infrastruktury technicznej w gminach Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego
produktu turystycznego”, na błoniach zamkowych oraz w Zamku Siewierskim zostały
zorganizowane:
•
„Festiwal muzyczno-wokalny dzieci i młodzieży”,
•
quiz terenowy pn. „Na tropie historii i przyrody”
•
festiwal ph. „Lekcje historii”,
•
„Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych”.
4) Zorganizowano występy 113 artystów - zespołów polskiej sceny i estrady rozrywkowej, ludzi
kultury i sztuki.
5) Pod opieką i w ramach działalności MGCKSiT funkcjonują:
- Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, z ponad 2.700 eksponatami z zakresu
zabytków archeologicznych, rzemiosła dawnego i rękodzieła artystycznego,
- Centrum Kształcenia w Żelisławicach, prowadzące zajęcia i kursy edukacyjnoinformatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży,
- Świetlica i kafejka internetowa w remizie OSP w Leśniakach, prowadzące zajęcia i kursy
edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży,
- Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach, prowadzące zajęcia i kursy
edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży.
3. Osiągnięcia i sukcesy
1) Udział w festiwalach i konkursach:
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Członkowie amatorskiego ruchu artystycznego reprezentowali gminę w konkursach
i przeglądach twórczości, otrzymując nagrody i wyróżnienia.
W roku 2015 uczestniczono w 9 konkursach poetyckich, uzyskując 2 wyróżnienia i 1. pierwsze
miejsce oraz w 17 konkursach i przeglądach wokalnych, zajmując miejsca w ogólnej punktacji od
I – III (2 uczestników) oraz 1 wyróżnienie,
W roku 2016 uczestniczono w 19 konkursach poetyckich oraz 26 konkursach i przeglądach
wokalnych,
W roku 2017 uczestniczono w 23 festiwalach i przeglądach wokalnych, zajmując miejsca
w ogólnej punktacji od I – III (3 uczestników) oraz 3 wyróżnienia,
W roku 2018 uczestniczono w 15 wydarzeniach, zajmując miejsca w ogólnej punktacji od I – III
(1 uczestnik).
2) Artyści skupieni w MGCKSiT otrzymywali nagrody za działalność kulturalną:
- Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis
Sevioris” dla członkini Klubu Prozy, Poezji i Malarstwa „Severiana” (12.01.2015), Grupy
Wokalnej „Sonitus (11.01.2016 r.), Przewodniczącej KGW Leśniaki (11.01.2016 r.) , Zespołu
Śpiewaczego KGW w Wojkowicach Kościelnych (09.01.2017 r.), Zespołu Śpiewaczego KGW
w Dziewkach (08.01.2018 r.),
- „Nagroda Starosty Będzińskiego” dla Grupy Wokalnej „Sonitus” (02.03.2015 r.),
Przewodniczącej KGW Leśniaki (22.05.2017 r.).
- Nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zespołu
Śpiewaczego KGW Leśniaki (30.11.2016 r.).
4. Promocja kulturalna:
1) prowadzono sprzedaż okolicznościowych dukatów wybitych w Mennicy Polskiej w Warszawie
o nazwie „4 Dukaty Siewierskie” oraz blistrów promocyjnych z załączonym dukatem siewierskim.
2) W ramach promocji Zamku Biskupów Krakowskich oraz jego walorów historycznych od maja
2012 r. jest prowadzona sprzedaż płyt CD z „Wirtualnym przewodnikiem po zamku w Siewierzu” –
aplikacji komputerowej umożliwiającej wirtualne poruszanie się po cyfrowo odtworzonym zamku.
3) Od 2013 r. prowadzona jest sprzedaż książki pt. „Jedno życie” autorstwa Janiny Marty Maciąg
i Marii Miziewicz wydanej w rocznicę śmierci Stanisława Mańki – bohatera książki, wójta
Siewierza w latach 1921 – 1926.
4) Od 2013 r. prowadzona jest sprzedaż książki autorstwa Eugenii Kosteczka pt. „Jerzy
Majcherczyk – Odkrywca z Siewierza”, wydanej przez siewierską instytucję kultury.
5) Od kwietnia 2015 r. prowadzona jest sprzedaż debiutanckiego albumu Zespołu „Sonitus” pt.
„Zawsze jest właściwy czas”, na którym znajduje się 16 utworów.
6) W latach 2015 - 2018 roku Zespół Wokalny „Sonitus” uczestniczył w wielu nagraniach
i audycjach radiowych i telewizyjnych, promował swoje płyty, występował na koncertach, brał
udział w wydarzeniach kulturalnych.
7) 26 marca 2015 r. w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie odbył się wernisaż wystawy fotografii
członkini Klubu „Severiana”, pt. „Kobieta w sztuce kobiety".
8) 14 kwietnia 2015 r. 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.
9) 27 maja 2015 r. 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. Tematem wiodącym spotkania była „Rola i znaczenie statusu Pomnika Historii w praktyce
opieki i zarządzania zabytkowymi obiektami sakralnymi”.
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10) 15 marca 2016 r. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach oraz pracownik ds.
promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz wystąpili w programie pt. „Studio Telewizyjna 1”
w TVP Katowice. Występ dotyczył promocji I Siewierskiego Jarmarku Wielkanocnego.
11) W dniach 26 - 29 lipca 2016 r. uczestniczono oraz zrealizowano obsługę techniczną koncertów
i wydarzeń odbywających się podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na Kampusie
w Jerzmanowicach.
12) 3 września 2016 r. zrealizowano obsługę techniczną koncertów podczas pikniku na placu przy
kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi – Piaski, zorganizowanego przez Diecezję
Sosnowiecką dla wolontariuszy biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016.
13) 4 czerwca 2017 r. podczas 55. Dni Ziemi Siewierskiej, TV Silesia zrealizowała program pt.
„Szlagierowa Biesiada z TVS”, w którym wystąpili: Kola&Jula, Zespół „Sonitus”, Mariusz Kalaga,
Zespół Metrum, Krzysztof Koniarek, Robert i Brygida Łukowscy oraz Michalina Starosta. Program
został wyemitowany w dwóch 1,5 godzinnych wydaniach w czerwcu 2017 roku oraz wielokrotnie
na antenie TVS.
14) 3 czerwca 2018 r. podczas 56. Dni Ziemi Siewierskiej wspólnie z TV Silesia zorganizowany
został koncert pt. „Parada gwiazd telewizji TVS”, w którym wystąpili: „Sonitus”, Bernadeta
Kowalska, Karpowicz Family, New For You, Teresa Walerjańska. Koncert wraz z wywiadami
z artystami został zarejestrowany i wyemitowany na antenie telewizji.
5. Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
1) Kontynuowano działalność „Szkółki Piłkarskiej” dla uczniów z terenu gminy. Programem
szkolenia objęto w poszczególnych latach:
2015 r. - 92,
2016 r. - 117,
2017 r. - 122,
2018 r. - 120 młodych adeptów piłki nożnej.
2) Kontynuowano współpracę z Fundacją Football Academy Group w zakresie szkoleń piłkarskich
dzieci w wieku 4-6 lat. Programem szkolenia objętych zostało:
2015 r. - 43,
2016 r. - 42,
2017 r. - 44,
2018 r. - 42 uczestników.
3) We współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowym Extreme Live For Ride (w 2015 roku firma
BXPevent) z Dąbrowy Górniczej w latach 2015 – 2016 podczas wakacji organizowano 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 projektu
„Extreme City”. Zajęcia odbywały się pod okiem doświadczonych instruktorów w skateparku w
Siewierzu. Patronat nad projektem oraz monitoring sprawowała Akademia Wychowania Fizycznego
w Katowicach.
6. Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami. Upowszechnianie
i rozwój sportu dla wszystkich.
1) We współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło nr 104 w Siewierzu nad Zalewem
Przeczycko-Siewierskim odbywały się Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz oraz MGCKSiT w Siewierzu.
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2) We współpracy z LKS Przemsza Siewierz, KS Niwy Brudzowice i LKS Ostoja Żelisławice na
stadionach sportowych odbywały się mecze piłkarskie o mistrzostwo A-klasy ŚZPN Podokręg
Sosnowiec i Katowickiej Ligi Okręgowej ŚZPN.
3) We współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w dn.
2.07.2015 r. na stadionie sportowym w Brudzowicach zorganizowano Finał Wojewódzkiego
Turnieju Ludowych Zespołów Sportowych w piłce nożnej dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. W
turnieju wzięły udział 3 drużyny: KS Pawonków, UKS Tygryski Świętochłowice oraz ISD AJD
Częstochowa.
4) W 2015 r. LKS „Przemsza” Siewierz uzyskał I miejsce w tabeli oraz awans do IV ligi – po raz
pierwszy w prawie 70-letniej historii klubu.
5) W latach 2015-2016 na terenie stadionu w Siewierzu oraz wokół stadionu organizowano
konkursy biegowe w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”.
6) Wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu organizowano Miejsko-Gminne
Mistrzostwa w Tenisie Stołowym.
7) Na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zamku w Siewierzu organizowano Turnieje Tenisa
Ziemnego o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz Amatorską Ligę Tenisa Ziemnego o
puchar MGCKSiT Siewierz.
8) We współpracy ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej w dniu 1 maja 2018 r. na stadionie LKS
Przemsza Siewierz zorganizowany został II Piknik Klubu Wybitnego Piłkarza Śląska, w ramach
którego odbyły się rozgrywki drużyn dziecięcych i młodzieżowych oraz mecz piłki nożnej
pomiędzy reprezentacjami oldbojów Śląska i Małopolski.
7. Upowszechnianie turystyki, obsługa ruchu turystycznego
1) Prowadzono obsługę Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego w budynku Izby Tradycji
i Kultury Dawnej w Siewierzu. Obiekt został wyposażony m. in. w sprzęt komputerowy
i oprogramowanie, sprzęt cyfrowy audio – video, materiały informacyjno – promocyjne,
10 audioprzewodników, hot spot dający możliwość bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do
internetu, 2 infokioski.

Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło ponad 3,5 tys. osób,

ruiny Zamku Siewierskiego odwiedziło ok. 67.137 osób (stan na dzień 30.06.2018 r.),
w tym 92 wycieczki zorganizowane.
2) W dn. 17 października 2015 r. w Gminie Siewierz odbył się 18. Rajd Zagłębiowski (MysłowiceSiewierz) organizowany przez Automobilklub Mysłowice w ramach 22. rundy Turystycznego
Pucharu Polski Polskiego Związku Motorowego.
3) W dn 3 sierpnia 2016 r. przez Gminę Siewierz przebiegała trasa drugiego etapu 72. Tour de
Pologne. Na siewierskim rynku zorganizowano lotną premię.
Gmina Siewierz zwyciężyła w konkursie „Udekorujmy Polskę na 72. Tour de Pologne”
ogłoszonym przez organizatorów wyścigu na najciekawszą dekorację i najbardziej oryginalne
przebranie podczas trwania wyścigu.
4) W dn. 17 września 2016 r. w Ruinach Zamku w Siewierzu odbył się event historyczny pn.
„W tym zamku straszy” – nocne zwiedzanie Ruin Zamku w Siewierzu.
8. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
Działające przy MGCKSiT różne formy amatorskiego ruchu artystycznego otrzymywały
wsparcie finansowe na zakup strojów i wyposażenia, wykorzystywanego podczas występów.
•
W 2016 r. zakupiono elementy strojów dla Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki i Zespołu
Wokalnego Siewierzanie na kwotę 1.739,00 zł oraz instrument muzyczny dla Orkiestry Dętej
Siewierz na kwotę 5.000,00 zł.
Łącznie kwota pomocy wyniosła 6.739,00 zł.
•
W 2017 r. zakupiono elementy strojów dla zespołów wokalnych „Sonitus”, „Siewierzanie”
i „Niezapominajki” za kwotę 3.756,33 zł, obuwia dla Zespołu Śpiewaczego Wojkowianki za kwotę
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2.000,00 zł oraz muchy męskie dla Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz za kwotę
350,70 zł.
Łączna kwota pomocy wyniosła 6.107,03 zł
•
W 2018 r. zakupiono elementy strojów dla Zespołów Śpiewaczych KGW Dziewki i KGW
Nowa Wioska za kwotę 5.000,00 zł.
Razem w latach 2015 – 2018 na zakupy strojów ludowych i instrumentów muzycznych
wydatkowano kwotę 17.846,03 zł.
•
Od 2017 r. MGCKSiT Siewierz realizuje zadanie mające na celu doposażenie Zespołu
Śpiewaczego KGW w Leśniakach w tradycyjne siewierskie stroje ludowe. Koszt wykonania
strojów przez pracownię artystyczną wyniesie 30.390,00 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono
na dzień 31.10.2018 r.
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