Sprawozdanie
z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dnia 1 września 2017 r. do dn. 25 października 2017 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
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1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
wpłynęło 13 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla m.in. budowy
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Leśniakach, Brudzowicach, Wojkowicach
Kościelnych i Żelisławicach, rozbudowy budynków mieszkalnych w Siewierzu,
i Podwarpiu, budowy budynku socjalno-biurowo-magazynowego oraz szamba w Siewierzu,
budowy parkingu na samochody osobowe w Siewierzu ul. Jeziorna,
wpłynęły wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia dla przyłącza do budynku mieszkalnego w Brudzowicach,
wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
wodociągowej w Żelisławicach,
wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy dla m.in. budowy budynku usługowomieszkalnego w Siewierzu, budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem
w Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych, przebudowy, rozbudowy budynków mieszkalnych
w Siewierzu, Brudzowicach,
wydano 67 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
wydano 6 postanowień opiniujących pozytywnie wstępne projekty podziału nieruchomości
w Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych, Żelisławicach i Dziewkach,
trwa procedura planistyczna w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz w zakresie ujawnienia
udokumentowanych złóż kopalin,
koordynowano procedurę planistyczną dla sporządzenia zmiany projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w granicach
miasta Siewierz KM-42, KM-43 po obu stronach DK Nr 1,
wpłynęły wnioski dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rozbudowy cmentarza na Osiedlu Zachód oraz o zmianę miejscowego
planu zagospodarowaniu dla obszaru położonego w obrębach Wojkowice Kościelne
i Warężyn.
2. W Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych:
w zakresie realizacji inwestycji:
w ramach zadania: „Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu oraz budowa
oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu”, wykonawca wykonał wszystkie
podbudowy z kamienia wraz z bitumicznymi, ułożono obrzeża, zamontowano urządzenia
zabawowe. Położono nawierzchnie tworzywowe i sztuczną trawę, wykonano monitoring.
Trwa układanie kostki betonowej i montaż ogrodzenia,
trwają prace na zadaniu pn. „Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego
w Gminie Siewierz poprzez budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne
z Kuźnicą Warężyńską”. Wykonawca wykonał kanał teletechniczny, sieć wodną łączącą
miejscowości oraz kładkę rowerową bez nawierzchni żywicznej. Rozpoczęto roboty
drogowe na ścieżce rowerowej,
koordynowano działania przy „Kontynuacji budowy istniejącego w stanie surowym
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyodrębnieniem samodzielnych lokali
komunalnych i socjalnych przy ul. Górnej w Siewierzu”. Zamontowano okna i rozpoczęto
ocieplanie budynku. Wykonano wykop pod fundamenty budynku gospodarczego,
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dla zadania "Poprawa infrastruktury drogowej łączącej miejscowości Żelisławice i Leśniaki
celem polepszenia warunków dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego w Gminie Siewierz" odbyła się kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
koordynowano działania przy "Rozbudowie drogi gminnej ul. Rzecznej w Siewierzu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą". Zorganizowano kilka narad mobilizacyjnych, Wykonawca
nadal nie podejmuje działań w celu nadrobienia opóźnień,
koordynowano prace na budowie kolektora sanitarnego wraz z pompownią ścieków dla
dzielnicy Siewierz Jeziorna. W związku z uzyskaniem projektu zamiennego dla przewiertu
pod drogą DK1 przedłużono termin realizacji zadania do końca października br. Odbyła się
narada koordynacyjna przy współudziale przedstawicieli ZUWiK-u oraz firmy
Chmielowskie Sp. z o. o. w sprawie rozruchu wybudowanej przepompowni ścieków,
dokonano odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy
budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu, uzyskano decyzję o pozwoleniu na
budowę,
otrzymano od Wykonawcy wyciąg z dokumentacji projektowej dla rewitalizacji
historycznego centrum Siewierza. Trwa procedura akceptacji koncepcji projektowej oraz
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i przyjęciem znaków granicznych dla
nieruchomości położonych w pobliżu projektowanego traktu,
w dn. 15 września dokonano odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przebudowy dróg gminnych na ulicach Gwiezdnej, Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie.
Uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Wg kosztorysów inwestorskich
całkowita wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę ok. 7,3 mln zł,
w dn. 4 października przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację przebudowy drogi
gminnej ul. Młyńskiej w Siewierzu. Wykonawcą robót jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A. z Katowic. Planowany termin realizacji: do dnia 15 grudnia 2017 r.,
w związku z przygotowywaniem do realizacji przebudowy drogi gminnej w Podwarpiu
wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej, koordynuje się prace związane
z aktualizacją uzgodnień branżowych dla części dokumentacji projektowej,
koordynowano przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu budynku
nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Siewierzu. Oczekuje się na przedstawienie do
akceptacji ostatecznej koncepcji projektowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
wybrano oferenta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji "Przebudowy budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach"
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na: „Rozbudowę i remont budynku
remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych”,
zgłoszono do Wykonawcy usterki gwarancyjne przy: „Rozbudowie budynku remizy OSP
w Tuliszowie”. Planowany termin usunięcia usterek: do 15 listopada br.,
trwa montaż instalacji solarnych w ramach „Budowy kolektorów słonecznych w gminie
Siewierz”. Odebrano już 251 kompletnych zestawów wraz z dokumentacją odbiorową. Trwa
projektowanie zestawów solarnych i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach
użyteczności publicznej.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
przygotowywano umowy na montaż kolektorów słonecznych dla osób z listy rezerwowej
oraz aneksy do zawartych umów. Opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego
wniosek o zaliczkę oraz uzupełnienia do złożonego wniosku o płatność,
do WFOŚiGW w Katowicach złożono sprawozdanie z uzyskania efektu ekologicznego
w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części ulicy Kieleckiej w Siewierzu”,
prowadzony jest nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie Budowa kolektorów
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Siewierz – etap II,
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na bieżąco wydawane są zaświadczenia o rewitalizacji,
złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej na ulicy
Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie ze środków budżetu Państwa w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Całkowita
wartość zadania na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 6.404.837,00 zł,
a wnioskowana kwota dotacji 3.000.000,00 zł,
złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania Rozwój edukacji przedszkolnej
w Gminie Siewierz poprzez upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość zadania: 577.237,19 zł,
a wnioskowane dofinansowanie: 490.651,61 zł,
złożono wniosek o płatność pośrednią w ramach projektu Promowanie niskoemisyjnego
transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę drogi rowerowej łączącej
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską. Wnioskowana kwota refundacji poniesionych
wydatków: 406.480,95 zł,
Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego podjął uchwałę pozytywnie
opiniującą zwiększenie gminie dofinansowania na realizację projektu Promowanie
niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę drogi
rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską do kwoty 3.684.554,00 zł.
Zwiększenie jest obecnie rozpatrywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL,
przygotowywano wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zagłębiowski Park Linearny
– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz
w ramach procedury pozakonkursowej RPO WSL na lata 2014 – 2020,
złożono sprawozdanie rozliczające I transzę grantu otrzymanego na realizację projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Siewierz. Trwa rekrutacja uczestników zajęć,
złożony przez Gminę Siewierz wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na realizację Przebudowy budynku remizy OSP w Leśniakach został rozpatrzony pozytywnie, Gminie przyznano pomoc w kwocie do 380.296,00 zł.
W zakresie zamówień publicznych:
zawarto umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Katowic na
przebudowę drogi gminnej ul. Młyńskiej w Siewierzu na kwotę 610.065,25 zł,
unieważniono postępowanie na przebudowę dróg gminnych w Gminie Siewierz w części
dotyczącej przebudowy części drogi gminnej wraz z budową chodnika i kanalizacji
deszczowej w Podwarpiu, ponieważ cena jedynej oferty złożonej przez firmę HUCZ
z Boronowa w wysokości 1.549.958,41 zł przewyższa kwotę 1.200.000 zł, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Ponownie ogłoszono przetarg na to zadanie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic na kwotę 1.063.241,53 zł. Trwa ocena ofert.
rozstrzygnięto przetarg na Przebudowę budynku remizy OSP w Leśniakach na kwotę
804.912,00 zł. Wybrano Wykonawcę: RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa,
trwa rozstrzyganie przetargu nieograniczonego na Przebudowę 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, c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej.
Planuje się podpisanie umowy ze Spółdzielnią Rzemieślniczą „WIELOBRANŻOWA”
z Zawiercia na kwotę 247.388,72 zł,
trwa ocena ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego kredytu
w wysokości 7.000.000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank
Spółdzielczy w Będzinie wynosi 908.855,45 zł,
rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Warężynie. Zadanie zostanie
zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD
Robert Lis z Piekoszowa. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 122.000,00 zł,
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unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nakładki
asfaltowej na drodze gminnej Plac Wojska Polskiego w Siewierzu wraz z uzupełnieniem
i regulacją studzienek kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianą chodnika
i istniejących zjazdów. Cena jedynej oferty złożonej firmę HUCZ z Boronowa w wysokości
857.160,35 zł przewyższała kwotę 200.000,00 zł, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
unieważniono postępowanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy
drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską w Siewierzu,
ponieważ cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przez Biuro Projektowe A-PROPOL
z Gliwic w wysokości 164.205,00 zł przewyższa kwotę 60.000,00 zł, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 10
listopada 2017 r.
3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
wydano:
- 6 decyzji w sprawie umorzenia grzywny za nieusunięcie odpadów zalegających na
działce położonej w Siewierzu przy ul. Kościuszki,
- 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
- 7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 2 decyzje o umorzeniu postępowania podziałowego,
- 3 decyzje o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
- 2 decyzje o naliczeniu renty planistycznej,
- 10 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości,
- 2 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości,
- 11 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
- 3 odpisy aktów własności ziemi i 1 zaświadczenie,
- 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do wytwarzania mas
bitumicznych w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej,
przygotowano pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie
w sprawie podjęcia działań w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości
w zastosowaniu przepisów prawa budowlanego, w związku z działalnością prowadzoną
przez firmę LDH – WMB Sp. z o.o. w Siewierzu, ul. Bacholińska 11,
przygotowano opinie w sprawie braku potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla:
- wykonania robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka,
- budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na nieruchomości położonej w Żelisławicach
- budowy parkingu na 48 miejsc dla samochodów osobowych oraz na 20 miejsc dla
rowerów z oświetleniem i zielenią towarzyszącą w Siewierzu przy ul. Dzikiej Wiśni,
przygotowano:
- 1 decyzję zmieniającą w zakresie zmiany adresu siedziby podmiotu,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie nakazania współwłaścicielom nieruchomości
położonej w Siewierzu przy ulicy Kościuszki 6 usunięcie odpadów (nieruchomość została
uporządkowana),
- 1 zaświadczenie o zaliczeniu lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców,
- odpowiedzi na interpelacje radnego Pana Marcina Góralczyka,
ogłoszono czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych
w Tuliszowie i w Leśniakach,
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sporządzono 3 protokoły z rokowań w sprawie zakupu udziałów wynoszących łącznie
54/144 części w nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Ściegna, zajętej pod budowę
oczyszczalni ścieków,
przeprowadzono kontrolę 3 operatów pomiarowych z rozgraniczeń nieruchomości,
wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy
prawa własności nieruchomości położonych w Siewierzu zajętych pod drogi publiczne – ul.
J. Słowackiego i Plac Wojska Polskiego,
dokonano 2 ocen akustycznych terenów na terenie gminy,
przeprowadzono 13 oględzin drzew objętych zgłoszeniem zamiaru ich usunięcia oraz
5 oględzin drzew objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie,
przygotowano:
- 6 umów o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia
niskiej emisji,
- 8 umów o udzielenie dotacji celowej na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji
zawierających azbest z budynków na terenie gminy,
- 1 umowę o udzielenie dotacji celowej na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
na terenie gminy,
zlecono rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości prawa własności działek
położonych w Warężynie dla potrzeb zawarcia umowy darowizny,
w dniu 3 października w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbyła się rozprawa
apelacyjna w sprawie o zasiedzenie nieruchomości - działki nr 3040, zabudowanej
budynkiem Urzędu Miasta i Gminy.
Sąd oddalił apelację Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej
w Siewierzu od Postanowienia Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 27 lutego 2017 r.,
stwierdzającego nabycie prawa własności ww. nieruchomości przez Gminę Siewierz
z dniem 15.04.2007 r.
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siewierz. W miesiącu
sierpniu zebrano 221,8 t odpadów zmieszanych, 72,02 t odpadów segregowanych, 8,62 t
odpadów remontowo - budowlanych. Koszt faktury: 102.584,99 zł. We wrześniu zebrano
206,58 t odpadów zmieszanych oraz 149,43 t odpadów segregowanych. Koszt faktury:
121.233,51 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
prowadzono kontrolę gospodarki odpadami ciekłymi w Gołuchowicach i Kuźnicy
Podleśnej,
przeprowadzono 8 oględzin starych oraz 8 oględzin nowych źródeł ciepła na
nieruchomościach osób fizycznych, celem udzielenia dotacji do wymiany urządzenia
grzewczego.
4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
przeprowadzono postępowania dotyczące dzierżaw sal w budynkach remiz OSP,
koordynowano prace remontowe w budynku gminnym przy ulicy Oleśnickiego 1
w Siewierzu,
przeprowadzono postępowanie i wybrano najkorzystniejszą ofertę Towarzystwa
Ubezpieczeniowego „INTER POLSKA” S.A. na ubezpieczenie mienia gminnego:
budynków, dróg, chodników, parkingów, placów zbaw, siłowni zewnętrznych i wiat
przystankowych, na okres 1 roku,
przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym na dzierżawę lokali użytkowych wraz z gruntem,
rozliczono dotację Wojewody Śląskiego na wypłatę dodatków energetycznych w III
kwartale, złożono wniosek na wypłatę dodatków w następnym kwartale,
dokonano odbioru lokalu gminnego w Kuźnicy Warężyńskiej, w związku
z wypowiedzeniem umowy dzierżawy,
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wydano jedną decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy trzyosobowej rodzinie,
ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę 10.000 szt. worków na śmieci, które będą
wykorzystane podczas prac porządkowych na terenie gminy,
realizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego, a w tym:
- dwukrotnie ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch altan
wolnostojących do zabudowy przy Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Brudzowicach.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma „DREWNOLANDIA” Michał Halbiniak z/s
w Wancerzowie za kwotę 24.500,00 z terminem realizacji do dn. 20 grudnia br.,
- w wyniku zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Programu
funkcjonalno-użytkowego dla budowy placu zabaw w Warężynie, którą przedłożyła firma
„ABM” WYCENA NIERUCHOMOŚCI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
Anna i Bartosz Michalscy S.C. z/s w Gliwicach za kwotę 4.551,00 zł. Budowę placu zabaw
zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Będzinie,
- przeprowadzono postępowania na zakup wyposażenia świetlic wiejskich
w Gołuchowicach i Podwarpiu w sprzęt AGD. Wybrano najkorzystniejsze oferty, złożone
przez PHU „BMS” Sp. Jawna Zbigniew Bielecki z/s w Kwidzynie oraz P.H. „PRO-HAND”
S.C. Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek z/s w Sosnowcu. Do Podwarpia zakupiono
kuchnię gazowo-elektryczną, bojler gazowy, lodówkę, zmywarkę przemysłową oraz szafę
chłodniczą za kwotę 18.384,45 zł. Do Gołuchowic zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną,
urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner), projektor multimedialny, lodówkę
i bojler gazowy za łączną kwotę 7.089,68 zł. Sprzęt zostanie dostarczony do końca
października br.,
- przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę renowacji 4 słupów
ogłoszeniowych oraz odnowienia barierek mostowych w Żelisławicach. Najkorzystniejszą
ofertę przedłożyła firma P.H.U. „MONTER” Dorota Gocyła z/s w Żelisławicach za łączną
kwotę 5.797,00 zł,
- przeprowadzono postępowanie i wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup grilla
betonowego wraz z akcesoriami do zabudowy przy remizie OSP oraz 4 kociołki myśliwskie
dla sołectwa Leśniaki. Wybrano ofertę firmy „PPHU NTN” Tomasz Pieróg z/s we
Wrocławiu za kwotę 3.581,86 zł z terminem realizacji do dn. 10 listopada br. Zakupiono
również 70 sztuk żywotników do samodzielnego nasadzenia, dostarczone przez Centrum
Ogrodniczo – Przemysłowe „Twój Ogród” Daria Nowak z/s w Leśniakach. Ponadto
ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup mobilnego systemu nagłośnieniowego, z terminem
na składanie ofert do końca października br.,
– zakupiono 4 firanki do świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – w firmie G. Trolka z/s
w Brudzowicach za kwotę 1.200,00 zł,
- przeprowadzono postępowanie i zlecono dostawę oraz zabudowanie dodatkowego
wyposażenia placu zabaw - urządzenia wspinaczkowego w sołectwie Tuliszów firmie
NOVUM Sp. z o.o. z/s w Szczytnie za kwotę 4.507,08 zł oraz stolika rekreacyjnego do gry
w szachy i chińczyka – firmie P.P.U. „FIGLER” Henryk Figler z/s w Tarnowskich Górach
za kwotę 4.858,50 zł,
zakończono budowę oświetlenia ulicy Piastów w Żelisławicach. Łączny koszt inwestycji
z projektem wyniósł 147.435,00 zł, załatwiane są formalności z firmą TAURON, dotyczące
podpisania umów i włączenia zasilania wybudowanego oświetlenia,
przeprowadzono postępowanie i wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na wykonanie
obowiązkowych przeglądów gminnych dróg i obiektów mostowych. Wybrano ofertę firmy
LGM Grzegorz Wiliński z siedzibą w Strzelinie za kwotę 4.797,00 zł,
zakończono „Budowę sieci oświetlenia przejść dla pieszych i oświetlenia wiat
przystankowych w Gminie Siewierz”, wybudowano i uruchomiono oświetlenie 2 wiat
przystankowych w Kuźnicy Warężyńskiej przy DK-86 oraz oświetlenie przejść dla pieszych
przez DK-1 w Siewierzu w rejonie skrzyżowania z ulicą Bytomską oraz z ulicą Bohaterów.
Wykonawcą robót była firma ETEC Sp. z o.o. z/s w Olkuszu, łączny koszt zadania:
68.975,20 zł,
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ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na dostawę i zabudowanie 2. bram
garażowych w budynku remizy OSP w Siewierzu - Piwoni. Koszt zadania: 16.376,00 zł,
w tym 8.500,00 zł pozyskano ze środków zewnętrznych,
zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w Siewierzu przy ul. Wolności
i w Dziewkach przy ulicy Witolda Pileckiego firmie zajmującej się zielenią miejską,
do ZUWiK-u zlecono następujące zadania:
- uzupełnienie ubytków drogowych przy ulicach: Bema, Targowa, Piłsudskiego
w Siewierzu i Niwecka w Żelisławicach,
- wykoszenie poboczy dróg prowadzących do cmentarzy w Siewierzu,
- ścięcie poboczy ulicy Gietyngiera, Ściegna i Bacholińskiej w Siewierzu,
- wyrównanie frezem ubytków na ulicy Chabrowej, Kamiennej i Wiśniowej w Siewierzu,
- wymiana zniszczonego oraz uzupełnienie brakującego oznakowania na terenie gminy,
prowadzono postępowania w sprawie wycinki drzew przy ulicach Kieleckiej, Bytomskiej,
Zbożowej oraz Stoczkowej w Siewierzu,
zaopiniowano projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na drodze relacji Żelisławice –
Pińczyce,
uczestniczono w przeglądzie istniejącego oznakowania dróg gminnych i powiatowych przy
udziale przedstawicieli Starostwa Będzińskiego oraz KPP w Będzinie,
wykonano obowiązkowe przeglądy budynków gminnych: roczne kontrole stanu
technicznego obiektów budowlanych i przewodów kominowych oraz kontrolę stanu
technicznego instalacji gazowych wraz z przeglądem kotłów gazowych c.o. za łączną kwotę
10.442,70 zł,
usunięto awarię kotła gazowego w budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych za
kwotę 387,45 zł,
przeprowadzono postępowanie w sprawie zakupu 4 sztuk wiat przystankowych. Wyłoniono
najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk
z/s w Białe Błotne za kwotę 14.268,00 zł i zlecono ich realizację,
zarządzano gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, usuwano awarie oświetlenia
ulicznego,
wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego, 6 decyzji na umieszczenie urządzenia
obcego w pasie drogowym, 3 decyzje na lokalizację zjazdu drogowego z dróg gminnych,
6 decyzji w sprawie przyłączy wodociągowych, 4 opinie do decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz 3 decyzje dotyczące sieci i przyłączy gazowych,
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 77 osób, wymeldowano 13 osób,
wydano 55 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
przyjęto 372 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 414 dowodów, unieważniono
210 dowodów osobistych,
prowadzono 3 postępowania w sprawach meldunkowych,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 14 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 8 osób,
zarejestrowano 30 zarządzeń Burmistrza,
koordynowano i rozliczano pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne oraz
osoby wykonujące prace na cele społeczne orzeczone przez sąd, sporządzono informacje dla
kuratorów sądowych,
prowadzono bieżące sprawy kadrowe pracowników,
zakończono nabory na wolne stanowiska urzędnicze, przygotowano dokumenty związane
z przyjęciem nowych pracowników,
sporządzono sprawozdania do PFRON i GUS,
przygotowano dokumenty z wiązane z kontrolą zabezpieczenia p/poż,.
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przygotowano i przekazano do Krajowego Biura Wyborczego dokumenty archiwalne
i niearchiwalne z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2015 r.,
przyjęto 2.151 pism w systemie SOD, z urzędu wysłano 1.608 pism, goniec doręczył
959 listów.
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 sierpień i III kwartał 2017 r.,
sporządzono scentralizowaną deklarację VAT 7.
Skarbnik zrealizował następujące zadania:
przygotowano materiały na sesję RM,
nadzorowano prawidłową realizację budżetu,
nadzorowano system scentralizowanego rozliczania podatku VAT,
nadzorowano finansowo-księgową procedurę przekształcenia Zespołu Szkół w Siewierzu
oraz Zespołu Szkół w Brudzowicach w ośmioletnie szkoły podstawowe, w związku
z reformą oświaty,
trwa procedura przygotowawcza do zakupu Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.,
trwa procedura opracowywania projektu budżetu na 2018 rok.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
wydrukowano korekty 174 decyzji podatkowych za 2017 r.,
zweryfikowano 290 informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 192 szt.,
wysłano 187 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 222 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 7.075 pozycji,
rozliczono 118 wyciągów bankowych,
przyjęto 70 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 3.018 interesantów,
prowadzono 4 sprawy zastawu skarbowego i hipoteki,
przygotowano 7 wniosków do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz
materiały ćwiczeniowe w wys. 168.202,47 zł, przyznaną decyzją Wojewody Śląskiego,
otrzymano decyzję o przyznanej dotacji celowej w wysokości 55.920 zł na realizację
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” oraz dotacji
celowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” na kwotę 175,00 zł,
złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o dofinansowanie placówek szkolnych na
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wnioskowana kwota dotacji: 33.443 zł,
przekazano dotację na rzecz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka”
w Siewierzu za m-c wrzesień w łącznej wysokości 88.732,23 zł, w tym 80.349,45 zł
z przeznaczeniem na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym,
dokonano zwrotu kosztów dotacji na rzecz Gminy Psary oraz Miasta Sosnowiec należnej
na uczniów będących mieszkańcami Gminy Siewierz, którzy uczęszczają do placówek
przedszkolnych na terenie tych gmin na łączną kwotę 11.608,98 zł,
sporządzono specyfikacje i noty księgowe dotyczące zwrotu kosztów dotacji przedszkolnej
od gmin Koziegłowy, Poręba, Mierzęcice i Myszków na łączną kwotę 5.680, 08 zł,
wręczono 27 Stypendiów Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów i studentów
mieszkańców gminy za rok szkolny 2016/2017 w łącznej kwocie 37.800 zł,
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sporządzono dwa sprawozdania w Systemie Informacji Oświatowej: wg. stanu na dzień
10 września br. i 30 września br. oraz sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych
w gminie w roku szkolnym 2016/2017,
udzielono odpowiedzi na 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
złożono wniosek o dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w okresie od
stycznia do października br. oraz kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych
nauczycieli na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, ze środków części oświatowej
subwencji ogólnej na 2017 rok.
W zakresie promocji i kultury:
przygotowano zapytanie ofertowe w ramach funduszu sołeckiego na zakup obuwia
regionalnego dla KGW Leśniaki,
złożono zamówienie w ramach funduszu sołeckiego na zakup strojów regionalnych dla
KGW Nowa Wioska,
zakupiono instrumenty muzyczne oraz wyposażenie dla Orkiestry Reprezentacyjnej
Gminy Siewierz na łączną kwotę 6.257,96 zł,
przygotowano i wydano kolejny numer „Kuriera Siewierskiego”,
zapewniono obsługę prasową oraz przygotowano materiały promujące przedsięwzięcia
gminne,
przekazano częściowe kwoty dotacji w wysokości 35.000 zł dla organizacji pozarządowych
w ramach realizowanego „Programu współpracy Gminy Siewierz z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2017”,
rozpoczęto przygotowania do organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada, w tym inscenizację walk Legionów Polskich w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych,
rozpoczęto przygotowania do organizacji jarmarku adwentowego w Gminie Siewierz w dniu
16 grudnia br.,
koordynowano udział gminy w programie TVP 3 Katowice pt. "Zgadnij, napisz, wygraj".
9. W Referacie ds. Informatyki:
zainstalowano nowe wersje oprogramowania obsługi domeny na dwóch serwerach urzędu
oraz nowe wersję oprogramowania obsługi maszyn wirtualnych na 4 serwerach fizycznych,
zaktualizowano oprogramowanie Systemu Obiegu Dokumentów oraz formularzy PFE,
archiwizowano na dyski zewnętrzne oraz płyty dane serwerów urzędu, serwerów Centrum
Zarządzania Siecią oraz serwera systemu dostępowego rejestrów SRP Źródło,
do systemu powiadomień SMS wprowadzono 295 wniosków w sprawie wyrobienia
dowodów osobistych, wysłano 256 powiadomień,
zaktualizowano nową wersję oprogramowania dziedzinowego InfoSystem – moduły: środki
trwałe, auta, egzekucje, transport kasa, księgowość budżetowa, księgowość podatkowa,
opłaty lokalne, płace, podatki – osoby fizyczne i prawne oraz rejestr Vat, oprogramowanie
Bestia SJO, JST,
przeniesiono bazy oraz oprogramowanie bazy zbiorników bezodpływowych na serwer
urzędu,
wydano certyfikat CC SEKAP.
zgłoszono i usunięto usterki infokiosków w Wojkowicach Kościelnych, Leśniakach, Nowej
Wiosce i uszkodzenie Infokiosku przy OSP Siewierz – Piwoń,
usunięto usterki komputera stacjonarnego, notebooka i usterkę systemu poczty
elektronicznej,
zmodernizowano wygląd dolnej części strony www.siewierz.pl, aktualizowano stronę
internetową www.siewierz.pl, BIP oraz eUrząd,
przydzielono dostęp do systemów informatycznych dla dwóch pracowników,
przekonfigurowano centralę telefoniczną urzędu oraz podłączono dodatkowy numer
wewnętrzny,
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zamontowano stacjonarny czytnik kart płatniczych w kasie urzędu,
udzielono odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej systemu
powiadamiania SMS,
umieszczano materiały informacyjne w InfoKioskach,
nadzorowano działanie sieci światłowodowej, sieci i serwerów urzędu, monitoringu
miejskiego oraz systemu powiadamiania SMS,
dwukrotnie pobrano statystyki oraz przeliczono wskaźniki dla projektu „Rozwój
Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Siewierz”.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury
fizycznej:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 101 wniosków od
przedsiębiorców, wydano potwierdzenia,
wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczono opłaty za korzystanie
z zezwoleń,
wydano 5 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
kluby sportowe: LKS „Ostoja” Żelisławice i LKS „Przemsza” Siewierz wystąpiły
z wnioskiem o wypłatę wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu. Środki
zostały przekazane na rachunki bankowe klubów,
udostępniono trzy informacje publiczne.
zakończono pobieranie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Do budżetu wpłynęła łączna kwota 299.037,86 zł.
11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 310 odpisów aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 4 akty urodzenia
(umiejscowienia), 19 aktów małżeństwa i 19 aktów zgonu,
wysłano 70 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 – 20 zleceń,
do PRSC przeniesiono/zmigrowano 158 aktów stanu cywilnego wraz z aktualizacją danych
w bazie Pesel,
zamieszczono 108 przypisków i wpisano 23 wzmianki dodatkowe w PRSC dot. zdarzeń,
mających wpływ na ich treść (rozwody, decyzje dot. sprostowania, uzupełnienia aktów stanu
cywilnego, zmiany imienia i nazwiska),
przyjęto 5 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,
wydano 6 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
sprostowano i uzupełniono 7 aktów stanu cywilnego,
przekazano sprawozdania z ilości zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz
innych czynności wykonywanych przez kierownika USC do Urzędu Statystycznego
w Olsztynie - 2 szt. oraz do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 2 szt.,
przygotowano uroczystość Złotych i Diamentowych Godów. „Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” otrzymało 17 par, 4 pary obchodziły 60-tą rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego.

12. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
koordynowano działania związane z przygotowaniem i udziałem drużyn pożarniczych
w X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Bobrownikach w dn. 24 września,
• przygotowano dokumentację strażaków - ratowników OSP posiadających kurs
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do recertyfikacji, planowanej w listopadzie br.,
• opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz oraz przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji osób, przebywających w budynku,
•
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przeprowadzono szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników urzędu
oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
w dniu 6 października wspólnie z Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego dokonano
analizy zniszczeń po przejściu huraganu Ksawery, koordynowano działania związane
z usuwaniem jego skutków. Udzielono pomocy poszkodowanym - dostarczono plandekę do
gospodarstwa celem zabezpieczenia zerwanego dachu na budynku,
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 dot. zużycia gazu, energii elektrycznej i pozostałych mediów w jednostkach OSP,
obciążano użytkowników pomieszczeń w OSP za zużyte media, rozliczano wydatki
związane z zakupem materiałów i paliwa do samochodów pożarniczych,
wydawano skierowania na badania lekarskie oraz na badania psychotechniczne dla
członków OSP,
przygotowano karty sprzętu silnikowego oraz karty drogowe samochodów pożarniczych,
będących na wyposażeniu OSP,
realizowano zalecenia według wytycznych Starosty Będzińskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
wykonano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych,
rozliczono dotację z Powiatu Będzińskiego na konserwację i przegląd syren alarmowych na
terenie Miasta i Gminy Siewierz,
przygotowano zarządzenie oraz powołano komisję ds. szacowania strat powstałych po
wichurze, jaka przeszła w dn. 5/6 października br.,
na bieżąco obsługiwano przedstawicieli z jednostek OSP.
14. Na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego:
przeprowadzono audyt w zakresie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siewierzu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej z budżetu gminy.
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