Sprawozdanie
z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dn. 27 marca 2014 r. do dn. 23 kwietnia 2014 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące
zadania:
1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
• wydano 5 decyzji ustalających warunki zabudowy m.in. dla budowy budynków
mieszkalnych z garażem, budowy budynków gospodarczych,
• wydano 36 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
• kontynuowano prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w Czekance, trwają ponowne uzgodnienia w zakresie obsługi
komunikacyjnej z Zarządem Dróg Wojewódzkich i GDDKiA dla projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wojkowicach
Kościelnych i Warężynie,
• Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Wójta Gminy Mierzęcice do
prowadzenia postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kuźnicę Warężyńską z Wojkowicacmi
Kościelnymi – etap II wraz z obiektami małej architektury,
• udzielono odpowiedzi na list protestacyjny dotyczący projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wojkowicach Kościelnych
i Warężynie.
















2. W Referacie Rozwoju i Inwestycji
w zakresie realizacji inwestycji:
w trakcie realizacji jest zagospodarowanie terenów przy Zamku w Siewierzu na cele
rekreacyjne, turystyczne i sportowe - Etap II oraz budowa bazy sportowej
w Gołuchowicach. W najbliższym czasie na obu zadaniach będą wykonywane nawierzchnie
sportowe i wyposażenie,
trwa budowa odwodnienia ulic na części Osiedla Zachód w Siewierzu, wykonywane są
prace odtworzeniowe na nawierzchni dróg,
trwa budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna oraz budowa parkingu
w Żelisławicach. Na obu zadaniach zakończono wykonywanie podbudowy i rozpoczęto
wykonywanie nawierzchni drogowych,
w trakcie rozbudowy jest remiza OSP w Tuliszowie. Wykonano prace rozbiórkowe oraz
wymurowano ściany nowego garażu,
przekazano plac budowy dla wykonania boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach,
podpisano umowę na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych,
rozesłano zapytanie ofertowe na utworzenie miejsca wypoczynku przy remizie OSP
w Podwarpiu, polegające m.in. na budowie placu zabaw i zagospodarowaniu terenu,
trwa opracowywanie projektu kanalizacji sanitarnej i przebudowy dróg na Piwoni,
odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie opracowania projektu drogi gminnej
łączącej ulicę Polną z ulicą Parkową w Siewierzu. Przekazano wytyczne do projektanta,
rozpoczęto prace nad przygotowaniem do realizacji kolejnych inwestycji: przebudowy
stadionów sportowych LKS Ostoja Żelisławice i KS „Niwy” Brudzowice – etap III,
rozbudowy przedszkola w Siewierzu, budowy placu zabaw w Karsowie,
rozbudowy Zespołu Szkół w Siewierzu wraz z zagospodarowaniem terenu,
odbyło się spotkanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w sprawie zakresu naprawy
ściany południowej zamku.

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o płatność ostateczną dla zadania Zakup
niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Nowej Wiosce,
uczestniczono w spotkaniu Komitetu Sterującego i przedstawicieli Grup roboczych
w ramach projektu Zagłębiowski park linearny doliny Przemszy i Brynicy,
do Urzędu Marszałkowskiego złożono uzupełnienie formalne wniosku na Rozbudowę
infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego
markowego produktu turystycznego, złożonego w partnerstwie z Gminą Psary w ramach
RPO WSL na lata 2007-2013 w Priorytecie III. Turystyka Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura
okołoturystyczna – podmioty publiczne,
złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność zaliczkową dotyczący realizacji
projektu Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne,
turystyczne i sportowe – etap II został oceniony pozytywnie,
do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu
Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne
i sportowe – etap II mający na celu dostosowanie go do kosztów wynikających z zawartej
umowy z Wykonawcą,
podpisano umowy przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2007 – 2013 na realizację
w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi zadań: Przebudowa stadionu sportowego KS
Niwy w Brudzowicach – etap III oraz Budowa ogólnodostępnego parkingu w Żelisławicach
przy ul. Przyszłości wraz z odwodnieniem parkingu, budową chodnika oraz
zabezpieczeniem skarpy,
zawarto aneks do umowy o udzielenie pomocy w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii
Rozwoju – „małych projektów” na realizację zadania Zakup niezbędnego wyposażenia
świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w remizie OSP w Nowej Wiosce w Gminie Siewierz,
zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach decyzją Sejmiku Województwa
Śląskiego zostało wpisane do Wojewódzkiej Bazy Sportowej. Obecnie prowadzone są prace
mające na celu opracowanie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie
na realizację zadania,
otrzymano informację w systemie elektronicznym o zakończonej ocenie wniosku o płatność
końcową dla realizacji zadania Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu. Planowany termin
wypłaty środków z EFRR w kwocie 242.663,38 złotych to 25 kwietnia lub 5 maja br.
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3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
wydano:
- 4 zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi,
- 2 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego,
- 3 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości,
- 6 decyzji o podziale nieruchomości,
- 1 decyzję w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o podziale nieruchomości,
- 20 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów,
- 3 postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
- 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 2 opinie w sprawie braku potrzeby wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
przesłano korespondencję w sprawach ochrony środowiska – 38 pism, gospodarki
gruntami i geodezji – 25 pism,
przeprowadzono 15 oględzin drzew objętych wnioskiem o wycinkę oraz kontrolę
nasadzeń drzew z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego celem umorzenia
opłaty za usunięcie drzew,
przeprowadzono kontrolę wycinki drzew nad rzeką Czarną Przemszą z udziałem
Kierownika Nadzoru Wodnego RZGW w Gliwicach. Ustalono, że usunięto 58 drzew,
które miały zachwianą statykę, część z nich była w złym stanie zdrowotnym. Na odcinku,
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na którym prowadzono wycinkę pozostawiono 25 drzew w stanie nienaruszonym.
Obecnie prace wstrzymano z uwagi na zbliżający się okres lęgowy ptaków, zostaną
wznowione po dniu 15 października 2014 r.,
przeprowadzono 8 oględzin nieruchomości pod kątem udzielenia dotacji celowej na
utylizację wyrobów zawierających azbest, 6 oględzin celem udzielenia dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 oględziny systemu grzewczego celem
udzielenia dotacji na ograniczenie niskiej emisji,
przygotowano umowy dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest (10 umów),
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (5 umów), na ograniczenie niskiej emisji
(1 umowa),
przygotowano zgłoszenie Zespołu Szkół w Siewierzu do konkursu pn. „EkoAktywni
2014”, organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach,
przeprowadzono wiosenny przegląd cieków wodnych na terenie Gminy Siewierz
z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
przygotowano wezwanie do Tempo Finanse Sp. z o.o. w sprawie zaprzestania
rozwieszania reklam pożyczek na słupach ogłoszeniowych,
wystąpiono z wnioskiem do Starosty Będzińskiego o uregulowanie stanu prawnego działki
nr 1240 o pow. 0.0781 ha położonej w Dziewkach, dla potrzeb jej komunalizacji,
podpisano porozumienie z Głównym Geodetą Kraju dot. udostępnienia aplikacji
do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
wysłano 30 wezwań w sprawie prowadzenia prawidłowej gospodarki nieczystościami
ciekłymi na nieruchomościach położonych w Siewierzu,
koordynowano wykonywanie usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
opieki nad bezdomnymi zwierzętami potrąconymi w wypadkach drogowych,
koordynowano wykonywanie przez SPGK Sp. z o.o. umowy w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. W marcu zebrano
224,16 t odpadów zmieszanych oraz 24,12 ton odpadów segregowanych. Za ich odbiór
i zagospodarowanie Gminie Siewierz została wystawiona faktura na kwotę 75.995,11 zł,
prowadzono kontrole prawidłowej segregacji opadów komunalnych na terenie gminy,
skontrolowano nieruchomości zamieszkałe przez cudzoziemców przy ul. Bytomskiej,
na wniosek TONSMEIER Południe Sp. z o.o. wykreślono z rejestru działalności
regulowanej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pyskowice,
wysłano sms-y z przypomnieniem o o obowiązku zapłaty opłaty śmieciowej,
udzielono odpowiedzi Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Będzinie w zakresie
podmiotów, które zadeklarowały opłatę za odbiór odpadów, liczbę podmiotów
zalegających z opłatą oraz kwoty zaległości,
w dniu 1 kwietnia do urzędu wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
,,PROMAG” sp. z o.o. w Żelisławicach, w którym Spółka odmówiła zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości gruntowej w Siewierzu przy ul. Krakowskiej, podając jako
przyczynę wady prawne nieruchomości. Wskazane przez „Promag” powody zostały
uznane przez gminę za usprawiedliwiające odstąpienie
od zawarcia umowy
i uzasadniające zwrot wpłaconego wadium,
sporządzono Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2014 – 2017
oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy,
wystąpiono z pozwem przeciwko SPGK sp. z o.o. o zapłatę kwoty 20.165,40 zł tytułem
zaległej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w Siewierzu
przy ul. Krakowskiej, stanowiącej działki nr 4945, 4947, 4946 za okres od 2009 r. do
2011 r. wraz z ustawowymi odsetkami,
odmówiono zgody na sprzedaż przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno –
Gruntowej w Siewierzu działek nr: 957/2, 972/6 oraz części działek nr: 972/11, 990/7,
990/9, 1011/5 Górniczym Zakładom Dolomitowym S.A w Siewierzu,
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udzielono odpowiedzi na 2 wezwania Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno Gruntowej w Siewierzu do usunięcia naruszenia prawa w postaci odmowy wyrażenia
zgody na sprzedaż gruntu o pow. ok. 400 m2 , stanowiącego część działki nr 2206/51 oraz
działki nr 3591.

4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
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przygotowano i podpisano umowę z BP Mediatech Construction z siedzibą w Radomsku na
opracowanie projektu przebudowy odcinka ul. Kamiennej w Siewierzu,
przygotowano i przesłano do akceptacji dokumentację techniczną na demontaż czterech wiat
przystankowych oraz ustawienie nowych wiat segmentowych, zlokalizowanych w ciągu
drogi krajowej DK-1 i DK-86,
wystąpiono z ponowną prośbą do członków Wspólnoty Mieszkaniowej o zajęcie stanowiska
w sprawie budowy w lokalu gminnym instalacji gazowej,
przygotowano i podpisano umowę z MK ELEKTRO Projekt Marian Kozik z/s
w Tarnobrzegu na opracowanie czterech kompletów dokumentacji projektowych na
wybudowanie oświetlenia ulicznego nad przejściami dla pieszych na drogach DK-1 oraz
DK-86 (wartość umowy 21.901,12 zł brutto),
prowadzono nadzór nad naprawą muru przy ul. Żwirki i Wigury,
dokonano odbioru robót – nakładki asfaltowej na ul. Górny Las w Żelisławicach,
przygotowano i przesłano do Starostwa Powiatowego wniosek o wycinkę drzewa rosnącego
przy ul. Podbagnie w Dziewkach,
w związku z planowanym wykonaniem instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Dziewkach
wystąpiono do właścicieli gruntu na którym znajduje się remiza o zgodę na dysponowanie
terenem na cele budowlane,
wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej budowy mini dworca autobusowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na Placu Wojska Polskiego. Najkorzystniejszą ofertę
przedłożyła Grupa Projektowa Marwit Sp. z o.o. z Gliwic na kwotę 23.000,00 zł brutto,
przygotowano zapytanie ofertowe na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
przygotowano zlecenia: na dostawę 6 tys. szt. worków na śmieci dla potrzeb prac społecznie
użytecznych, dostawę flag Polski i UE oraz drzewcy, zakup 2 kratek deszczowych oraz
pokryw z obrzeżem metalowym, dostawę i montaż 4 wiat przystankowych, rozstawienie 2
sztuk toalet przenośnych przy zamku oraz przy boisku
sportowym w Kuźnicy
Warężyńskiej,
przygotowano zlecenia dla ZUWiK- u na zamiatanie dróg gminnych, uzupełnienie ubytków
w drogach gminnych, mycie i sprzątanie przystanków komunikacyjnych, malowanie 2 wiat
przystankowych (w Wojkowicach Kościelnych i w Kuźnicy Warężyńskiej), demontaż
i utylizację 4 starych wiat przystankowych,
w związku z przystąpieniem Gminy Siewierz do Grupy Zakupowej energii elektrycznej na
rok 2015, przygotowano pełnomocnictwo oraz opracowano tabele z informacjami na temat
punktów poboru energii zgłoszonych do postępowania przetargowego,
przygotowano zapytanie ofertowe na malowanie sali ślubów,
wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 2 decyzje na umieszczenie
urządzenia obcego w pasie drogowym,
wydano dwie opinie dotyczące sieci i przyłączy gazowych, jedną opinię dotyczącą sieci
i przyłączy elektroenergetycznych, sześć opinii do decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
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zameldowano 24 osoby, wymeldowano 16 osób,
wydano 121 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
prowadzono 1 postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych,







przyjęto 84 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 99 dowodów, unieważniono
157 dowodów,
uczestniczono w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, stawiło się 68 mieszkańców
gminy,
przyjęto 753 szt korespondencji wysłano z urzędu 743 pisma, goniec doręczył 731 listów,
zarejestrowano 21 zarządzeń Burmistrza,
Burmistrz podczas dyżurów przyjął 11 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 3 osoby.

6. W Referacie Księgowości Finansowo – Budżetowej:









prawidłowo prowadzono obsługę księgową budżetu gminy i urzędu,
otrzymano i sprawdzono miesięczne sprawozdania z realizacji budżetu jednostek
budżetowych,
sporządzono sprawozdania z realizacji budżetu za I kwartał 2014 r. i przekazano do
Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach.
Skarbnik:
przygotowano materiały na sesję Rady Miejskiej,
opracowano sprawozdanie roczne z realizacji budżetu za 2013 r. oraz informację o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. i przekazano Radzie Miejskiej oraz RIO
w Katowicach,
rozpoczęto wdrażanie procedury podpisywania i przesyłania sprawozdań budżetowych
drogą elektroniczną.

7. W Referacie Podatków i Opłat:












wydrukowano i doręczono korekty decyzji podatkowych za 2014 r. (114 decyzji),
sprawdzano i weryfikowano informacje i deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych (143 deklaracje),
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych (57 szt.),
wysłano upomnienia za zaległości podatkowe (38 upomnień),
wysłano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (105 tytułów),
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych (1.457 pozycji),
rozliczono wyciągi bankowe (18 wyciągów),
przygotowano sprawozdania miesięczne i roczne (5 sprawozdań),
załatwiano wnioski o zwrot podatku akcyzowego (72 wnioski)
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 1.214 interesantów,
wnioskowano ustanowienie zastawu skarbowego i hipoteki (5 spraw).

8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:










złożono, wydrukowano i dystrybuowano marcowy oraz kwietniowy numer Kuriera
Siewierskiego,
odbyło się spotkanie partnerów lokalnych w ramach planowanego programu Erasmus+
dotyczącego edukacji dzieci na lata 2014-2017, przygotowano wniosek aplikacyjny oraz
przesłano go do miasta partnerskiego Edeleny na Wegrzech,
placówki przekazały informacje na temat trwającego naboru do przeszkoli oraz złożyły
sprawozdania SIO stan na 31 marca 2014 r., sprawozdanie zbiorcze przesłano do
Kuratorium Oświaty,
przygotowano i rozesłano świąteczne kartki wielkanocne, przygotowano i wydrukowano
zaproszenia na Dzień Ziemi, Majówkę w Siewierzu oraz koncert z okazji kanonizacji Jana
Pawła II,
przygotowano wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla 2 dyrektorów szkół
gminnych,
Zespół Szkół w Brudzowicach złożył wniosek o wyjazd uczniów klas III szkół
podstawowych na „zieloną szkołę”, wniosek zbiorczy przesłano do WFOŚiGW,
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wyrażono zgodę na dodatkowe zajęcia rewalidacyjne dla uczennicy z ZSP w Wojkowicach
Kościelnych.
9. W Referacie ds. Informatyki:
zarchiwizowano na dyski zewnętrzne dane oprogramowania serwerów urzędu, systemu
obiegu dokumentów, dokumenty elektroniczne pracowników urzędu,
wysyłano oraz odbierano elektroniczne wnioski o nadanie numerów PESEL, wysyłano
aktualizację danych ewidencji ludności WZM, drukowano potwierdzenia przemeldowań,
aktualizowano oprogramowania Lex dla Samorządu Terytorialnego, Bestia oraz Bestia SJO,
Ewidencja.net – moduły Pesel, Wybory,
zawieszono tablice informacyjne dla hotspotów oraz infokiosków w 5 lokalizacjach,
zdemontowano i przekazano do ekspertyzy oraz naprawy 2 kamery szybkoobrotowe
w Rynku oraz na kompleksie sportowym Orlik w związku z zniekształceniami obrazu,
wymieniono urządzenia przeciwprzepięciowe,
uczestniczono w demontażu szafy światłowodowej, hotspotów oraz infokisoku w OSP
Tuliszów, w związku z przebudową,
wykonano pomiar 26 włókien światłowodowych w relacji Siewierz – Gołuchowice,
Tuliszów, Wojkowice Kościelne, OSP Podwarpie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulikowie,
podłączono OSP Gołuchowice do sieci światłowodowej,
statystyki: w systemie powiadamiana SMS zarejestrowano 119 unikalnych numerów
telefonów, zarejestrowano 135 użytkowników hotspotów, z infokiosków w m-cu marcu
skorzystało 3.014 osób.

10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności
i kultury fizycznej:
•
•
•

•

•

•

•

gospodarczej

do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 63 wnioski od
przedsiębiorców. Potwierdzono tożsamość wnioskodawców, wydano potwierdzenia,
przygotowano 14 wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i przekazano do zaopiniowania przez GKRPA i PN,
Klub Sportowy „Niwy”złożył wniosek o wypłatę drugiej transzy dotacji, środki przekazano
na rachunek bankowy klubu.
11. Na Samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych:
przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach. W dniu 24 marca podpisano umowę na
realizację zadania z firmą Zakład Usługowo-Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa
z Zawiercia. Cena brutto: 182.071,26 zł; termin realizacji zadania: 31 października br.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siewierzu. W dn. 2 kwietnia odbyło
się otwarcie złożonych ofert. W postępowaniu wzięło udział siedmiu wykonawców.
8 kwietnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Firm w
składzie: Lider Konsorcjum: METALKOP Sp. z o.o. z Zabrza Członek Konsorcjum: PUH
BETAM Jadwiga Sakowicz z Mysłowic. W dniu 17 kwietnia podpisano umowę
z wykonawcą. Termin realizacji: 31 sierpnia 2014 r. Cena brutto umowy 281.983,29 zł.
Roboty uzupełniające do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla
budowy kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu. W dniu 31 marca
podpisano umowę z firmą ALL-PRO Sp. z o.o. z Bielska Białej Za wykonane opracowanie
Zamawiający zapłaci cenę ryczałtową w wysokości: brutto 33.825 zł. Termin wykonania
zamówienia 31 sierpnia 2014 r.
Wykonanie robót uzupełniających do budowy odprowadzenia wód opadowych
z osiedla zachód w Siewierzu. W dniu 11 kwietnia podpisano umowę z firmą Zakład
Remontowo-Budowlany Maria Fisior z siedzibą w Ossy.

•

•

Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci cenę ryczałtową w wysokości: brutto 99.500
zł. Termin wykonania zadania upływa 31 maja 2014 r.
Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w Gminie Siewierz w roku
2014. W dniu 9 kwietnia odbyło się otwarcie ofert. 10 kwietnia dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe Eugeniusz Fisior z siedzibą w Ossy. Cena brutto wynosi 197.436,40 zł. Umowa
obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r .
Opracowanie
kompletnych
projektów
budowlanych
i
wykonawczych
pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu.
W dn. 2 kwietnia 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, termin składania ofert upłynął
w dn. 23 kwietnia.

12. W Urzędzie Stanu Cywilnego:









wydano 82 odpisy aktów stanu cywilnego,
sporządzono 1 akt urodzenia (umiejscowienie), 1 akt małżeństwa, 6 aktów zgonu,
przyjęto oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński od 1 pary,
przyjęto zapewnienia od 8 par o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku
małżeńskiego, wydano zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających
zawarcie związku małżeńskiego dla 5 par,
przesłano 33 zawiadomień do innych USC i organów ewidencji ludności o zdarzeniach
z zakresu stanu cywilnego,
sporządzono 23 przypiski w księgach stanu cywilnego i 6 wzmianek dodatkowych dot.
rozwodów, sprostowań, uzupełnienia aktów,
wydano 1 decyzję o umiejscowieniu aktu urodzenia i 2 decyzje o sprostowaniu aktu
urodzenia, 1 decyzję o uzupełnieniu aktu urodzenia,

13. Na Samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej, spraw obronnych:
•
•
•
•
•

z udziałem pracowników Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej i Rezerw
w Tychach przeprowadzono przegląd przyrządów dozymetrycznych,
zaktualizowano Bazę Danych Sił i Środków Województwa Śląskiego,
kontynuowano opracowywanie „Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Siewierz”,
zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego opracowano „Instrukcję Punktu Kontaktowego
HNS Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz” dot. wsparcia sił sojuszniczych,
kontynuowano opracowywanie kart realizacji zadań operacyjnych do „Planu operacyjnego
funkcjonowania Miasta i Gminy Siewierz w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
14. Na Samodzielnym stanowisku ds. Gminnego Centrum Zarządzania

Kryzysowego:
•

•
•
•

realizowano zadania związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, m. in. rozliczano faktury
za media w jednostkach OSP, obciążano kosztami użytkowników pomieszczeń w OSP,
rozliczano wydatki związane z zakupem materiałów i paliwa, ubezpieczano samochody
pożarnicze,
ubezpieczano członków Młodzieżowych drużyn Pożarniczych z OSP Siewierz,
Gołuchowice i Żelisławice,
wydawano karty pracy sprzętu silnikowego oraz karty drogowe samochodów pożarniczych
będących na wyposażeniu OSP,
wydawano skierowania na badania lekarskie dla członków OSP.

