Sprawozdanie
z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dnia 24 marca 2017 r. do dn. 10 maja 2017 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
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1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
wpłynęło 9 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla m.in. budowy garażu
z kotłownią w Siewierzu, legalizacji samowoli budowlanej budynku mieszkalnego
w Siewierzu, rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkalnych w Siewierzu i Dziewkach,
budowy zakładu uboju i rozbioru mięsa wraz z infrastrukturą w Żelisławicach, budowy
budynku mieszkalnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w Żelisławicach,
wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii
kablowej niskiego napięcia w celu powiązania projektowanej stacji transformatorowej
z istniejącą siecią napowietrzną nN w rejonie ul. Sikorskiego w Siewierzu,
wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy dla m.in. budowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych z garażem w Wojkowicach Kościelnych, Brudzowicach, budowy
budynku mieszkalnego i garażowo-gospodarczego w Żelisławicach, budowy 3. budynków
mieszkalnych oraz drogi wewnętrznej w Żelisławicach, rozbudowy i nadbudowy budynku
mieszkalnego w Siewierzu.
wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji
bazowej telefonii komórkowej ORANGE w Żelisławicach,
wydano 44 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i studium,
wydano 4 postanowienia opiniujące pozytywnie wstępne projekty podziału nieruchomości
w Wojkowicach Kościelnych, Tuliszowie i Siewierzu,
wpłynęły trzy wnioski o ujęcie zmian do nowych opracowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz na kwotę 22.500,00 zł.
2. W Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych:
w zakresie realizacji inwestycji:
koordynowano realizację zadania „Budowa kolektora sanitarnego wraz z pompownią
ścieków z terenów dzielnicy „Siewierz Jeziorna” do oczyszczalni ścieków w Siewierzu –
Etap I ”. Kontynuowano roboty ziemne i montażowe, ułożono rury w ziemi na 3/4 długości
kolektora,
koordynowano realizację zadania pn. „Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół
w Siewierzu oraz budowa oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu”. Wykonawca
prowadzi roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew,
przekazano wykonawcy plac budowy dla zadania pn. „Promowanie niskoemisyjnego
transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę drogi rowerowej łączącej
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską”,
przygotowywano odpowiedzi na pytania oferentów dot. ogłoszonego przetargu na zadanie:
„Kontynuacja budowy istniejącego w stanie surowym budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z wyodrębnieniem samodzielnych lokali komunalnych i socjalnych przy
ul. Górnej w Siewierzu”,
koordynowano prace projektowe dotyczące budowy Centrum Edukacji Ekologicznej.
Projektant złożył w starostwie Powiatowym projekt budowlany oraz wniosek o pozwolenie
na budowę,
koordynowano prace projektowe dotyczące budowy nowego i przebudowy istniejącego
parkingu przy Zespole Szkół w Siewierzu. Wykonawca zgłosił do odbioru komplet
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dokumentacji projektowej i przedstawił prawomocne pozwolenie na budowę, podpisano
protokół odbioru,
koordynowano działania związane z zadaniem "Poprawa infrastruktury drogowej łączącej
miejscowości Żelisławice i Leśniaki celem polepszenia warunków dynamicznego,
zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego w Gminie Siewierz". Wykonano
roboty budowlane związane z przebudową gazociągu. W związku z niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi termin rozpoczęcia przebudowy mostu został przesunięty na
dzień 8 maja 2017 r. Ogłoszono zapytanie ofertowe na zlecenie przeprojektowania wylotu
kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla tego zakresu,
koordynowano działania związane z usuwaniem przez wykonawcę usterek występujących
na zadaniu polegającym na przebudowie dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury
z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu,
koordynowano prace projektowe dla opracowania projektu rekonstrukcji parterowych
pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remontu piwnicy wschodniej Zamku. Wykonawca
złożył wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na
prowadzenie przy zamku robót budowlanych oraz przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej. Termin uzgodnienia dokumentacji przesunięto do dnia 15 maja 2017 r.,
realizowano "Rozbudowę drogi gminnej ul. Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą". Wybudowano kanalizację teletechniczną wzdłuż ulicy Rzecznej, bez przejść
przez drogę. Wybudowano sieć elektroenergetyczną do wysokości budynku nr 9, trwają
prace w celu przepięcia przyłączy budynków do nowej sieci oraz roboty związane z budową
kanalizacji deszczowej,
zgłoszono wykonawcom oraz nadzorowano usuwanie usterek gwarancyjnych w budynku
remizy OSP w Siewierzu, sali gimnastycznej przy SP2 w Siewierzu oraz w bazie sportowej
w Gołuchowicach,
w dniu 18 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych na Zamku. Wykonawcą
dokumentacji została firma ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne
s.c. z Gliwic. Wartość zleconych prac wynosi 46.740,00 zł i obejmuje przede wszystkim
określenie wymagań niezbędnych do realizacji zamierzenia związanego z odsłonięciem
pierwszej linii murów obronnych, rekonstrukcją ich lica, odtworzeniem dawnego tarasu
artyleryjskiego, odbudowaniem – do poziomu tarasu – dwóch bastei od strony południowej,
odrestaurowaniem stanowiska artyleryjskiego oraz wykonaniem schodów po obu stronach
barbakanu,
Wykonawcy projektu rewitalizacji historycznego centrum Siewierza przekazano
szczegółowe wytyczne dla branży drogowej dot. m. in. projektowanych nawierzchni dróg
i traktu, geometrii parkingu przy ul. T. Kościuszki oraz muru oporowego przy parkingu przy
ul. Krakowskiej. Odbyto dwie narady koordynacyjne związane z przygotowywaną
inwentaryzacją i koncepcją projektową,
rozpoczęto prace nad zapotrzebowaniem udzielenia zamówienia publicznego dla
opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej
łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską w Siewierzu,
koordynuje się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy
dróg w Tuliszowie – ulic Radosnej, Gwiezdnej i Szerokiej. Wykonawca projektu przekazał
do zaopiniowania wstępną koncepcję projektową branży drogowej,
zgłoszono Wykonawcy oraz nadzorowano usuwanie usterek gwarancyjnych iluminacji
Zamku w Siewierzu.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
zatwierdzono sprawozdanie okresowe i końcowe z realizacji zadania „Opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siewierz” w ramach programu Śląskie
programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin. Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji
został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski,
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w ramach zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji
kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności
publicznej na terenie Gminy Siewierz podpisano wymaganą liczbę 460 umów
z mieszkańcami. Nadal prowadzony jest nabór uczestników zadania na listę rezerwową. Do
Urzędu Marszałkowskiego przekazano załączniki do umowy o dofinansowanie,
złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy bazy
sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu oraz remontu sali gimnastycznej w ZSP
w Wojkowicach Kościelnych,
przygotowano dokumenty do kontroli przeprowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki
z wykorzystania środków w ramach zadania Przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki
i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu,
opracowywano uzupełnienie formalne wniosku o płatność w ramach projektu Zapewnienie
pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola z oddziałami
integracyjnymi w Siewierzu, rozliczającego wydatki związane z opracowaniem
dokumentacji projektowej,
wyłoniono wykonawcę Opracowania kompletnej dokumentacji w postaci 2 audytów
energetycznych, 2 Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz elementów Studium
Wykonalności wraz z analizą finansową dla zadania „Wspieranie efektywności
energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Zespołu
Szkół w Brudzowicach”. Prowadzono prace mające na celu złożenie rzeczowego wniosku
o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020,
prowadzono prace w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL na
realizację zadania „Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową
termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach
Kościelnych”,
rozpoczęto prace mające na celu złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL
na realizację zadania „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu”.
W zakresie zamówień publicznych:
podpisano umowę na budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu
w ramach projektu „Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie
Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz
budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską” z firmą
AZI-BUD Sp. z o.o. z Będzina, na kwotę 1.099.170,00 zł.
Podpisano umowę na budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Żelisławicach na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 793 w Czekance do cmentarza
parafialnego w Żelisławicach z Biurem Inżynieryjno-Projektowym MEGAWAT Jakub
Rożek Oddział Tychy, na kwotę 129.600,00 zł.
Planuje się podpisanie umowy na dostawę fabrycznie nowego, lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Siewierzu z IUVO CARS Jan Świeboda z Częstochowy,
na kwotę 206.271,00 zł.
W związku z koniecznością docieplenia dachu budynku ZSP w Wojkowicach Kościelnych
zlecono roboty dodatkowe do trwającego remontu szkoły dotychczasowemu Wykonawcy –
spółce cywilnej BAUTERM z Wanatów. Wartość robót dodatkowych wyniesie 61.839,18 zł.
Unieważniono przetarg na zadanie: Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji
przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola
integracyjnego w Siewierzu, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę,
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planuje się
ponowne ogłoszenie przetargu.
Trwa procedura skargowa w postępowaniu na kompleksową realizację w formie
„zaprojektuj i wybuduj” projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki
budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej na terenie Gminy Siewierz”, w związku ze skargą Prezesa Urzędu Zamówień
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Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie odrzucenia przez
KIO odwołania, wniesionego w postępowaniu.
Ogłoszono przetarg na zadanie: Kontynuacja budowy istniejącego w stanie surowym
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyodrębnieniem samodzielnych lokali
komunalnych i socjalnych wraz z budową budynku gospodarczego i zagospodarowaniem
terenu na działce nr 7530 przy ul. Górnej w Siewierzu. Otwarcie ofert nastąpiło 10 maja,
trwa ocena ofert.
3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
wydano:
- 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z terenów należących do RZGW w Gliwicach,
- 7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 5 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
- 5 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
- 3 zaświadczenia dot. aktów własności ziemi,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Electrolux Poland Sp. z o.o.,
- 1 postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy,
- 1 decyzję w sprawie odmowy nakazania właścicielom działki nr 9477 poł. w Siewierzu
przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego poprzez rozebranie dosypanej skarpy oraz
wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na terenie nieruchomości,
przeprowadzono kontrolę 3 operatów pomiarowych z rozgraniczeń nieruchomości,
sporządzono protokół z rokowań w sprawie zakupu działki nr 183/3 w Warężynie,
sporządzono protokół uzgodnień w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na
nieruchomości gminnej działka nr 5357 położonej w Siewierzu,
zawarto 6 umów na dzierżawę gruntów gminnych,
zawarto w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży działki nr 1607/3 o pow. 0.0080 ha
położonej w Siewierzu, zajętej pod ul. Źródlaną,
wypłacono odszkodowanie ustalone decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19.04.2017 r.
w wysokości 139.386,00 zł na rzecz Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno –
Gruntowej w Siewierzu za prawo własności nieruchomości nr 2739/4 o pow. 0.2192 ha,
przeznaczonej pod budowę drogi gminnej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu,
przygotowano odpowiedź na skargę dot. wydanej decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości nr 120, położonej w Tuliszowie,
ogłoszono trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Tuliszowie i Leśniakach,
wystąpiono do Starosty Będzińskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie
89 drzew na terenie działki nr 4637, obręb Siewierz, stanowiącej własność gminy Siewierz,
zlecono wykonanie szacunku brakarskiego w celu określenia klasyfikacji, masy i wartości
drewna możliwego do pozyskania w wyniku wycinki,
wydano 2 zaświadczenia o zaliczeniu lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców,
dokonano klasyfikacji akustycznej terenów położonych wzdłuż drogi krajowej DK 1
w miejscowości Wojkowice Kościelne,
przygotowano sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza do Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach,
przygotowano umowę na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna oraz
propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju poprzez lekcje
pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”,
przygotowano 7 umów o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym,
które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska
w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz,
zakupiono nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Ekologicznego i Gminnego
Dyktanda Ekologicznego,
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zlecono rzeczoznawcy majątkowemu określenie wzrostu wartości nieruchomości nr 8027/4
i 8055/40 położonych w Siewierzu, nr 280/6 w Dziewkach, nr 371/6 w Wojkowicach
Kościelnych spowodowanego ich podziałem, dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej,
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie konieczności lub braku potrzeby
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz”,
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siewierz. W m-cu
marcu zebrano 217,26 t odpadów zmieszanych oraz 45,82 t odpadów segregowanych. Koszt
faktury: 92.029,72 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
przesłano do SKO w Katowicach odwołanie strony od decyzji częściowej Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz w sprawie nakazania współwłaścicielom nieruchomości nr 5518
położonej w Siewierzu przy ul. Kościuszki 6 usunięcia odpadów,
przeprowadzono 15 oględzin starych źródeł ciepła oraz 10 oględzin nowych źródeł ciepła na
nieruchomościach osób fizycznych, celem udzielenia dotacji celowej do wymiany
urządzenia grzewczego.
4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
realizowano postępowania dot. okolicznościowych dzierżaw sal w budynkach remiz OSP,
koordynowano rozwiązania projektowe budowy nowej kotłowni i sieci centralnego
ogrzewania oraz zaplecza socjalnego w budynku remizy OSP w Brudzowicach,
nadzorowano rozwiązania projektowe oraz kosztorysowe dot. przebudowy dachu na
budynku ZSP w Wojkowicach Kościelnych. Podpisano aneks na dodatkowe docieplenie
pokrycia dachowego,
na wniosek mieszkańców Wojkowic Kościelnych prowadzono korespondencję z KZK GOP
w sprawie zmiany rozkładu jazdy linii nr 635 na czas zamknięcia wiaduktu nad drogą
krajową S1 w ciągu ulicy Ujejskiej w Dąbrowie Górniczej,
firmie wyłonionej w drodze zapytania ofertowego zlecono przeprowadzenie pomiaru
natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu ulic Kielecka – Żwirki
i Wigury w Siewierzu. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma RTM Marcin Kita
z siedzibą w Młynkach Kraśnickich za kwotę 799,50 zł,
zarządzano gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, wypłacano dodatki
mieszkaniowe, usuwano awarie oświetlenia ulicznego w gminie,
realizowana jest zabudowa „witaczy” na drogach dojazdowych do miasta. Prace
wykonywane są przez ZUWiK w Siewierzu,
uzyskano odszkodowanie od firmy ERGO Hestia za 5 słupków drogowych na Rynku
zniszczonych w wyniku kolizji drogowej. Zakupione nowe słupki zostały zabudowane przez
ZUWiK,
zakończono remont bram garażowych segmentowych oraz naprawę bramy wjazdowej do
budynku Posterunku Służb Ratowniczych w Siewierzu, remont wykonała firma TOTMAN
Robert Sasor z siedzibą w Kielcach za kwotę 10.455,00 zł,
przygotowano zapotrzebowanie na wyłonienie wykonawcy budowy oświetlenia przejść dla
pieszych w rejonie skrzyżowań: drogi DK-1 z ul. Bytomską i DK-1 z ul. Bohaterów
w Siewierzu oraz drogi DK-86 z drogą powiatową w Kuźnicy Warężyńskiej,
przygotowano zapytanie ofertowe na roczny przegląd placów zabaw na terenie gminy,
zakończono postępowanie w sprawie utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: Ogrodnictwo „NIEWIARA” Krzysztof Kowal
z/s w Będzinie. Podpisano umowę, przygotowano zlecenie na wycinkę drzew, na które
uzyskano zezwolenia, zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy ulicach:
Dąbrowskiego, Będzińskiej, Kopernika w Siewierzu, zlecono nowe nasadzenia i pielęgnację
kwiatów i roślin wieloletnich,
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zakończono i zgłoszono do odbioru budowę nowego przystanku autobusowego wraz
z zatoką, dojściami dla pieszych oraz oświetleniem przejścia przez DK-86 i oświetlenia
wiaty przystankowej w Kuźnicy Podleśnej,
koordynowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
budowy kanalizacji deszczowej w Żelisławicach,
koordynowano aktualizację pozwolenia wodno-prawnego na odwodnienie drogi gminnej
w Podwarpiu,
prowadzono sprawy związane z aktualizacją pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku gminnym – w pomieszczeniach nad księgarnią przy ul. Oleśnickiego 1,
opiniowano koncepcję projektową dla dróg gminnych: ul. Szerokiej, Radosnej i Gwiezdnej
w Tuliszowie,
do ZUWiK-u zlecono następujące zadania: montaż oraz demontaż flag na Święto 3 Maja,
wybrukowanie peronu przystankowego przy ulicy Kieleckiej, przewóz i montaż elementów
z demontowanego placu zabaw przy ZS w Siewierzu na placu zabaw w Piwoni, naprawę
i ponowny montaż szlabanu na drodze prowadzącej nad zbiornik Kuźnica Warężyńska
w Wojkowicach Kościelnych, remonty cząstkowe dróg, remont dróg szutrowych
w Żelisławicach, Czekance, Siewierzu ul. Chabrowa i Wojkowicach Kościelnych,
wyłoniono dostawcę 28 szt. desek do naprawy ławek parkowych. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma „APOL-WOOD" Sebastian Breguła z siedzibą w Janowie na kwotę 761,12 zł,
przygotowano zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mobilnej sceny letniej na okres 1. roku,
wnioskowano do zarządców dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej o naprawę oraz
sprzątanie nawierzchni dróg i rowów przydrożnych, będących w ich zarządzie,
uczestniczono w kontroli oznakowania i stanu technicznego dróg gminnych oraz
powiatowych, przy udziale przedstawicieli Starostwa i KP Policji w Będzinie,
wydano 11 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 6 decyzji na umieszczenie
urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych, 3 decyzje w sprawie przyłączy
energetycznych, 7 opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4 decyzje dotyczące sieci i przyłączy gazowych oraz 1 decyzję w sprawie budowy
wodociągu,
nadzorowano wykonywanie prac społecznie użytecznych,
rozliczano faktury wpływające do referatu za media dostarczone do budynków gminnych
oraz za wykonane zadania zlecone.
5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
zameldowano 31 osób, wymeldowano 4 osoby,
wydano 45 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
prowadzono 1 postępowanie administracyjne w sprawie meldunkowej,
przyjęto 205 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 223 dowody, unieważniono
182 dowody osobiste,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 21 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 9 osób,
zarejestrowano 32 zarządzenia Burmistrza,
koordynowano i rozliczano pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne oraz
osoby wykonujące prace na cele społeczne orzeczone przez sąd,
prowadzono bieżące sprawy kadrowe pracowników, przygotowano dokumenty związane
z przyjęciem do pracy nowego pracownika,
sporządzono sprawozdania do PFRON i GUS,
przygotowano i przekazano do Krajowego Biura Wyborczego dokumenty archiwalne
i niearchiwalne z wyborów samorządowych,
zakończono 3 procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, obecnie trwają
2 procedury naboru,
przyjęto 1.054 pisma w systemie SOD, z urzędu wysłano 1.297 pism, goniec doręczył
1.027 listów.
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6. W Referacie Księgowości Finansowo – Budżetowej:
prawidłowo prowadzono obsługę płacową i księgową budżetu gminy i urzędu,
otrzymano i sprawdzono miesięczne sprawozdania z realizacji budżetu jednostek
budżetowych,
sporządzono sprawozdania z realizacji budżetu za I kwartał 2017 r.,
sporządzono sprawozdanie z wydatków strukturalnych za 2016 r. i dostarczono do
Ministerstwa Finansów i Rozwoju,
zamknięto księgi rachunkowe za 2016 r.
Skarbnik zrealizował następujące zadania:
przygotowano materiały na sesję RM,
nadzorowano prawidłową realizację budżetu,
nadzorowano proces sporządzania scentralizowanej deklaracji VAT 7,
opracowano sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego i przekazano do Rady Miejskiej oraz RIO w Katowicach,
otrzymano pozytywną opinię RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2016 r.,
opracowano sprawozdania finansowe za 2016 r. i przekazano do Rady Miejskiej
w Siewierzu i RIO w Katowicach,
trwa procedura przygotowawcza do zakupu Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
wydrukowano korekty 97 decyzji podatkowych za lata 2015 - 2017,
zweryfikowano 96 informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 196 szt.,
wysłano 279 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 104 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 4.239 pozycji,
rozliczono 78 wyciągów bankowych,
przyjęto 79 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 2.046 interesantów,
prowadzono 1 sprawę zastawu skarbowego i hipoteki,
przygotowano 10 wniosków do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
sporządzono wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w roku 2017/2018
w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę
163.096,71 zł,
przygotowano wniosek o dofinansowanie wyjazdu śródrocznego - „zielonej szkoły” ze
środków WFOŚiGW, w Katowicach,
wszczęto procedury konkursowe na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół w Brudzowicach
oraz Przedszkola Publicznego w Siewierzu,
zaktualizowano podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Wysokość miesięcznej kwoty dotacji wynosi 532,25 zł - na dziecko w przedszkolu oraz
324,67 zł - na dziecko w oddziale przedszkolnym,
udzielono dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „ Akademia Przedszkolaka” za miesiąc
kwiecień w wysokości 86.573,78 zł, w tym 78.590,03 zł dla uczniów niepełnosprawnych,
dokonano zwrotu kosztów dotacji na rzecz Gminy Mierzęcice oraz Miasta Dąbrowa
Górnicza na uczniów będących mieszkańcami gminy Siewierz, którzy uczęszczają do
placówek przedszkolnych w gminie Mierzęcice i Dąbrowie Górniczej na łączną kwotę
3.756,08 zł,
sporządzono specyfikacje i noty księgowe dot. zwrotu kosztów dotacji przedszkolnej od
gmin: Dąbrowa Górnicza, Koziegłowy, Mierzęcice, Myszków, Poręba i Psary,
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przygotowano i przekazano do Kuratora Oświaty arkusze organizacji pracy szkół i placówek
oświatowych na rok szkolny 2017/2018, w celu wydania opinii i zatwierdzenia,
przygotowano odpowiedzi na dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W zakresie promocji i kultury:
w ramach obsługi funduszu sołeckiego:
- zakupiono instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak”
w Wojkowicach Kościelnych,
- sporządzono zapytanie ofertowe na zakupy w ramach funduszu sołeckiego dla Orkiestry
Dętej w Żelisławicach i sołectwa Żelisławice,
- wyłoniono wykonawcę zamówienia dla KGW Wojkowice Kościelne,
- wysłano zamówienie na realizację zakupu dla KGW Gołuchowice,
przygotowano jarmark wielkanocny na siewierskim Rynku w dn. 7-8 kwietnia,
aktualizowano stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
koordynowano przygotowania do obchodów uroczystości majowych w Gminie Siewierz,
wydano kwietniowy numer „Kuriera Siewierskiego”, zapewniono obsługę prasową podczas
wydarzeń gminnych, przekazywano materiały prasowe do mediów,
koordynowano organizację konkursu historycznego "Dzieje Księstwa Siewierskiego”.
9. W Referacie ds. Informatyki:
instalowano nowe wersje oprogramowania obsługi domeny na dwóch serwerach urzędu,
pięciokrotnie zarchiwizowano na dyski zewnętrzne oraz płyty dane serwerów urzędu,
zarchiwizowano dane serwerów CZS oraz serwera systemu SRP Źródło,
wprowadzono 149 wniosków w sprawie wyrobienia dowodów osobistych do systemu
powiadomień SMS , wysłano 101 powiadomień,
dwukrotnie zaktualizowano oprogramowanie Bestia SJO oraz JST na 8 stanowiskach,
zaktualizowano nową wersję oprogramowania Systemu Obiegu Dokumentów oraz
formularzy PFE,
usunięto usterkę dwóch komputerów stacjonarnych,
zainstalowano nowe wersje oprogramowania obsługi maszyn wirtualnych na 3 serwerach
fizycznych,
odnowiono certyfikat dostępowy systemu Źródło dla dwóch osób,
wydano 2 certyfikaty CC SEKAP,
przygotowano stanowiska komputerowe do przyjmowania rozliczeń PIT przez Urząd
Skarbowy,
poprawiono kod źródłowy strony internetowej www.siewierz.pl,
wdrożono system instalacji sieciowej systemów operacyjnych,
utworzono dostęp bezprzewodowy do sieci dla sprzętu mobilnego urzędu,
zlecono naprawę zerwanego kabla światłowodowego relacji Żelisławice – Leśniaki,
przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie na dostawę dwóch zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem,
aktualizowano stronę internetową www.siewierz.pl, Biuletynu Informacji Publicznej oraz
eUrząd,
podpisano umowę dotyczącą dostarczania aktualizacji oprogramowania SOD oraz
świadczenia usługi modułu wymiany danych z systemem SEKAP,
umieszczano materiały informacyjne w InfoKioskach,
nadzorowano działanie sieci światłowodowej, sieci i serwerów urzędu, monitoringu
miejskiego oraz systemu powiadamiania SMS.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury
fizycznej:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 70 wniosków od
przedsiębiorców, wydano potwierdzenia,
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wydano 4 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia),
5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (detal), 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizacji
imprez oraz 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
kluby sportowe: „OSTOJA” Żelisławice, ”NIWY” Brudzowice i UKS „JEDYNKA”
Siewierz wystąpiły z wnioskiem o wypłatę wsparcia finansowego na realizację zadań
z zakresu sportu. Środki zostały przekazane na rachunki bankowe klubów,
wydano jedno poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej,
udzielono informacji publicznej dot. zezwoleń alkoholowych.
11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 185 odpisów aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 8 aktów małżeństwa i 21 aktów
zgonu,
wysłano 35 zleceń o migrację aktów stanu cywilnego do innych USC (dot. zdarzeń
z zakresu stanu cywilnego, mających miejsce na terenie działania USC w Siewierzu),
w aplikacji Źródło w bazie Pesel usunięto niezgodności – 12 zleceń,
do PRSC przeniesiono/zmigrowano 144 akty stanu cywilnego wraz z aktualizacją danych
w bazie Pesel,
zamieszczono 113 przypisków i wpisano 13 wzmianek dodatkowych w PRSC dot. zdarzeń,
mających wpływ na ich treść (rozwody, decyzje dot. sprostowania i uzupełnienia aktów
stanu cywilnego, w sprawie zmiany imienia i nazwiska),
przyjęto 15 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,
wydano 10 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
wydano 1 decyzję o zmianie nazwiska,
sporządzono i przesłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 15 wniosków o nadanie
„Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 30 zapytań o osobie, w związku
z przygotowanymi wnioskami.
12. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
koordynowano działania związane z udziałem reprezentantów powiatu będzińskiego
w Finale Wojewódzkim OTWP, który miał miejsce w dniu 22 kwietnia w Mysłowicach,
przygotowano dokumentację dla strażaków skierowanych na kurs dowódców OSP,
w dn. 28 kwietnia prowadzono działania związane z prowadzeniem akcji powodziowej na
terenie Gminy Siewierz,
przygotowano zamówienie i zakupiono zestaw przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych wg regulaminu CTIF,
koordynowano działania związane z przygotowaniem uroczystości z okazji Gminnego Dnia
Strażaka, 25 lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” oraz przekazania samochodu dla
OSP Wojkowice Kościelne,
prowadzono cykliczne ćwiczenia kompanii honorowej celem przygotowania do Święta 3-go
Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka,
na bieżąco obsługiwano przedstawicieli z poszczególnych jednostek OSP.
13. Na samodzielnym stanowisku - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:
realizowano zadania związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, w tym: rozliczano
faktury, obciążano użytkowników pomieszczeń w remizach za zużyte media, rozliczano
wydatki związane z zakupem materiałów i paliwa do samochodów pożarniczych,
wykonywano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych,
przygotowano karty pracy sprzętu silnikowego oraz karty drogowe samochodów
pożarniczych, będących na wyposażeniu OSP,
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wydawano skierowania na badania lekarskie oraz na badania psychotechniczne dla
członków OSP,
w dniach od 28 do 29 kwietnia prowadzono działania w związku z ogłoszonym alarmem
powodziowym na terenie gminy,
przygotowano i podpisano porozumienie z Komendą Powiatową dot. wprowadzenia na
terenie gminy Siewierz dodatkowej służby patrolowej,
podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Będzinie w sprawie otrzymanej
dotacji w wys. 1.000,00 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,
w dniu 25 kwietnia br. uczestniczono w spotkaniu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień nt
zasad współpracy w prowadzenia akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego
uzupełnienia jednostek wojskowych,
realizowano zadania związane z obroną cywilną,
na bieżąco obsługiwano przedstawicieli z jednostek OSP.
14. Na samodzielnym stanowisku ds. Audytu wewnętrznego:
zakończono audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta
i Gminy Siewierz. Obecnie jest realizowany audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu.
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