Sprawozdanie
z pracy jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Gminy Siewierz
za okres od dn. 27 marca 2014 r. do dn. 23 kwietnia 2014 r.
1. W Ośrodku Pomocy Społecznej:
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w zakresie pomocy społecznej:
przyjęto 50 wniosków o udzielenie pomocy,
dokonano 84 odwiedzin w środowisku, przeprowadzono 63 wywiady środowiskowe,
wydano 111 decyzji z zakresu pomocy społecznej,
przygotowano analizę wykorzystania kontraktów socjalnych w pracy OPS i obszarów,
wymagających działań naprawczych po kontroli NIK - dla Urzędu Wojewódzkiego,
sporządzono sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013,
opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siewierz na lata
2014-2018,
opracowano ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2013 z prognozą na lata następne,
monitorowano środowiska z procedury „Niebieskich Kart”, rodziny z problemem
alkoholowym oraz rodziny osób starszych,
wystosowano 2 wnioski do sądu o wgląd w sytuację rodziny, z uwagi na problemy
z nadużywaniem alkoholu,
przyznano asystenta rodziny 9 rodzinom mającym problem w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego:
wpłynęła 1 Niebieska Karta,
odbyło się 1 posiedzenie grupy roboczej oraz kwartalne posiedzenie Zespołu
Interdyscyplinarnego.
W ramach pracy psychologa:
odbyło się 30 konsultacji psychologicznych oraz 2 spotkania grupy wsparcia rodziców
wychowujących niepełnosprawne dzieci.
W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii:
odbyło się 1 posiedzenie komisji na które wezwano 14 osób, stawiło się 7 osób,
wystosowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Zawierciu w celu orzeczenia obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
sporządzono 1 wniosek do sądu celem wydania nakazu doprowadzenia osoby przez
funkcjonariuszy policji na posiedzenie komisji,
skierowano 1 osobę na badania do biegłych sądowych, celem sporządzenia opinii
psychiatryczno-psychologicznej z zakresu uzależnienia,
zaopiniowano 14 wniosków od przedsiębiorców, ubiegających się o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych,
W ramach projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość”:
zakończono przyjmowanie zapytań ofertowych na wykonanie i dostawę ulotek, catering,
kurs obsługi komputera i internetu oraz na wsparcie miękkie – animację lokalną, lidera KIS
warsztaty terapii uzależnień, warsztaty rozwoju osobistego.
W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
przyjęto 16 wniosków, wydano 46 decyzji.
W ramach bieżącej działalności Ośrodka:
wysłano 230 listów,
zarejestrowano łącznie 152 wnioski, podania,
wydano 20 zaświadczeń.
W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny:
realizowano bieżące zadania placówki.

2. W Zakładzie Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu:
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wymieniono 15 wodomierzy,
usunięto 5 awarii na sieci wodociągowej,
budowano 3 przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
kontrolowano dostawców ścieków i odbiorców wody, egzekwowano zaległości,
odwadniano osad na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków,
czyszczono sieć kanalizacyjną na terenie Siewierza,
przeprowadzono odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych na nowo wybudowanej sieci
Siewierz Jezioro. Łącznie odebrano 124 przyłącza,
wydano uzgodnienia i warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan – 7 szt.,
opróżniano kosze uliczne na terenie gminy, zbierano worki z odpadami, sprzątano
i malowano przystanki, zamiatano mechanicznie ulice w Siewierzu,
uruchomiono fontannę na Rynku, naprawiono pompę wody,
remontowano drogę gminną ul. Kuźnica Podleśna.

3. W Miejsko - Gminnym Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu:
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realizowano zadania w ramach III edycji „Szkółki Piłkarskiej” dla uczniów klas I-III i IV-VI
z terenu gminy,
udostępniano stadion sportowy na treningi LKS Przemsza Siewierz i korty tenisowe oraz
korty na kompleksie boisk sportowych „Orlik” przy zamku,
przygotowano zaplecze socjalno-techniczne i boisko główne stadionu sportowego LKS
Przemsza Siewierz oraz zrealizowano obsługę techniczną rozgrywek o mistrzostwo
katowickiej II grupy ligi okręgowej:
- 5 kwietnia: LKS Przemsza Siewierz– KS Rozwój II Katowice, wynik 3:2
- 19 kwietnia: LKS Przemsza Siewierz – KS Warta Zawiercie, wynik 2:2
w dniach 1-2 kwietnia przeprowadzono konserwację kortów tenisowych przy zamku,
oczyszczono sztuczną nawierzchnię oraz wymalowano linie na boiskach,
przeprowadzono prace porządkowe na zamku, związane z przygotowaniem do sezonu
turystycznego, realizowano obsługę ruchu turystycznego. Od 5 kwietnia ruiny zamku
dostępne są dla turystów również w każdy weekend oraz święta w godz. 10.00-18.00,
7 kwietnia na zamku zebrała się komisja z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, przedstawicieli gminy, MGCSiT oraz wykonawcy inwestycji - MPGK Poręba
w sprawie usterek na odbudowanej ścianie południowej zamku,
obsługiwano Punkt Informacji Turystycznej w budynku Izby Tradycji i Kultury Dawnej.

4. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu:
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w zakresie bieżącej organizacji imprez i widowni odbyły się:
28 marca – Bajkolandia Najmłodszych – przedstawienie dla dzieci pt. „Złota Kaczka”,
12 kwietnia - XIV Miejsko-Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym (współorganizacja
z LO Siewierz).
Sprawy merytoryczno-organizacyjne i inne:
praca w kołach zainteresowań
Młodzieżowa Akademia Ruchu i Tańca
zajęcia plastyczne dla dzieci „Kredka”
Klub Czasu Wolnego
próby Orkiestry Dętej Siewierz
joga, aerobik
zespół wokalny „Ale Babki”, „Sonitus”.
Działalność zamiejscowa instytucji kultury:
zajęcia komputerowe wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży - CK Żelisławice, CKE
Brudzowice, Świetlica Wiejska oraz Kafejka Internetowa w Leśniakach,
próby Orkiestr Dętych Wojkowice Kościelne, Brudzowice, Żelisławice – w remizach OSP.
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Wyróżnienia:
Wyróżnienie dla Artura Jeziorskiego (Świetlica Wiejska w Leśniakach) w XIV edycji
konkursu „Zagłębiowskie Palmy Wielkanocne”, organizowanego przez Muzeum Zagłębia
w Będzinie.
Pozyskiwanie środków unijnych:
w Urzędzie Marszałkowskim trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu pn.
„Doposażenie sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu
w profesjonalną technikę estradową poprzez zakup aparatury nagłośnieniowej i oświetlenia
scenicznego”, złożonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013.
Koszt całkowity operacji wyniesie 46.594,98 zł, koszty kwalifikowane: 37.882,10 zł,
wnioskowana kwota pomocy: 30.305,68 zł.
5. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu:
3 kwietnia odbyły się wykłady przyrodnicze „Owady świata” prowadzone przez Iwonę
Borek – przedstawicielkę PAN w Krakowie, którym towarzyszyła wystawa ok. 1500
eksponatów – skamieniałości z prywatnej kolekcji. Dwóch wykładów wysłuchało ponad
100 uczniów,
opracowano pytania w ramach Gminnego Konkursu dla uczniów kl. III SP „Językowe
potyczki z wierszami Urszuli Kozłowskiej”,
w placówkach opracowano scenariusze i przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych,
poświęconych bohaterom literackim, ochronie środowiska naturalnego oraz lekcji
przygotowanych w oparciu o wiedzę płynącą z książek popularnonaukowych,
przygotowano 9 wystaw promujących książkę i czytelnictwo,
w filiach bibliotecznych w Brudzowicach i Wojkowicach Kościelnych prowadzono
cykliczne spotkania edukacyjno - literacko - plastyczne dla dzieci w różnym wieku.
W ramach bieżącej obsługi czytelników i internautów w placówkach bibliotecznych:
- wypożyczono na zewnątrz: 7.442 książki, 269 czasopism, 21 innych zbiorów.
Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 1.791 czytelników;
- w czytelni wypożyczono:1.229 książek, 423 czasopisma, udzielono 886 informacji.
Liczba odwiedzin w czytelni – 724 osoby,
- z internetu skorzystały 242 osoby.

