OSO 0643.1.2018

Sprawozdanie
z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dnia 27 września 2018 r. do dn. 28 listopada 2018 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m. in. następujące zadania:
1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
• wpłynęło 10 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
• wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy dla budowy garażu dwustanowiskowego
z pomieszczeniem gospodarczym oraz budowy tarasu w Siewierzu, budowy budynków
mieszkalnych w Siewierzu i Żelisławicach, budowy budynku mieszkalnego oraz przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego w Gołuchowicach,
• wydano decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku
mieszkalnego wolnostojącego w Podwarpiu,
• wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
w Brudzowicach ul. Katowicka,
• wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Siewierzu ul. Jeziorna oraz budowy
odwodnienia dróg powiatowych ul. Cisowej i Jagodowej w Brudzowicach,
• wydano 39 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
• wydano 6 postanowień opiniujących pozytywnie wstępne projekty podziału nieruchomości
położonych w Wojkowicach Kościelnych, Brudzowicach, Żelisławicach, Dziewkach i Nowej
Wiosce oraz jedno postanowienie opiniujące negatywnie wstępny projekt podziału
nieruchomości w Wojkowicach Kościelnych,
• wydano pozytywną opinię do Sądu Rejonowego w Zawierciu w zakresie podziału
nieruchomości zlokalizowanej w Czekance,
• przygotowano zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie rozbudowy cmentarza
parafialnego w Siewierzu na Osiedlu Zachód,
• przekazana do Wojewody dokumentacja planistyczna dot. zmiany nr 4 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż
kopalin została zweryfikowana bez uwag,
• trwa procedura planistyczna w zakresie sporządzenia zmiany Studium w korytarzu lokalizacji
rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.
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2. W Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych:
w zakresie realizacji inwestycji:
zakończono prace podstawowe związane z remontem dróg gminnych i chodników w okolicy
Placu Wojska Polskiego oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego i Strumień. Prace
dodatkowe zakończą się w grudniu bieżącego roku,
zakończyła się budowa siłowni zewnętrznych wraz z urządzeniami zabawowymi w Warężynie
i w Czekance,
trwa zgłaszanie do Wykonawcy i nadzorowanie usuwania usterek na instalacjach solarnych,
uzyskano pozytywną opinię PINB w Będzinie zezwalającą na użytkowanie budynku OSP
w Leśniakach po przeprowadzonych pracach remontowych,
trwają procedury odbiorowe związane z przebudową budynku remizy OSP w Wojkowicach
Kościelnych. Wysłano zgłoszenie do Komendy Powiatowej PSP i SANEPID-u celem
dokonania odbioru prac i złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
zakończono przebudowę ul. Piaskowej i ul. Sosnowej, dokonano odbioru inwestycji,
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• firma STB z Częstochowy wykonuje projekt budowy nowoczesnego przedszkola z oddziałami
integracyjnymi w Siewierzu,
• zakończono inwentaryzację budowy Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej. Przygotowano nowe zapotrzebowanie do przetargu na dokończenie budowy,
• w dn. 23 listopada odebrano prace realizowane na obiekcie sportowym w Tuliszowie w ramach
funduszu sołeckiego. Wykonawca zamontował słupki aluminiowe wraz z siatką do gry w
siatkówkę, dostarczył sprzęt sportowy: 2 piłki do gry w siatkówkę, 2 zestawy rakiet do
badmintona i 2 komplety taśm do wyznaczenia pola gry. Wartość zadania: 4.371,62 zł,
• w związku z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
planowanej rewitalizacji historycznego centrum Siewierza, rozpoczęto postępowania
odszkodowawcze w sprawie nabycia przez Gminę Siewierz części działek, wydzielonych pod
inwestycję,
• uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla budowy drogi łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu,
• trwa aktualizacja koncepcji projektowej dla rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła
wschodniego oraz remontu piwnicy wschodniej Zamku do wymogów konserwatorskich. Organ
konserwatorski negatywnie ustosunkował się do zaprojektowania toalety wewnątrz obiektu,
• trwa etap projektowy zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, związanego z odsłonięciem,
konserwacją i restauracją bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu. Pozyskano
pozwolenie i rozpoczęto badania archeologiczne, które będą podstawą do opracowania
właściwej dokumentacji projektowej,
• przeprowadzono spotkanie konsultacyjne w sprawie wariantów przyszłego układu drogowego
na ul. Chabrowej w Siewierzu oraz badanie ankietowe, w którym właściciele nieruchomości
w większości (ok. 59%) opowiedzieli się za rozwiązaniem kompleksowym, uwzględniającym
zarówno chodnik jak i ścieżkę rowerową. Trwa dostosowanie koncepcji projektowej do uwag
i wniosków mieszkańców.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
• złożone sprawozdanie końcowe z wykorzystania pomocy finansowej ze środków budżetu
Województwa Śląskiego w kwocie 60.000,00 zł na Zagospodarowanie terenu przy Remizie
OSP w Brudzowicach zostało zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski,
• wniosek o dofinansowanie realizacji zadania Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód
i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z odwodnieniem i oświetleniem złożony do
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskał pozytywną ocenę formalną i znajduje się na wstępnej liście rankingowej zadań wybranych do dofinansowania,
• do Urzędu Marszałkowskiego złożono uzupełnienie formalne wniosku o płatność końcową dla
zadania Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską,
• do Urzędu Marszałkowskiego złożono sprawozdanie z realizacji projektu Odsłonięcie,
a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na
który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne
zejścia z tarasu do kazamat barbakanu,
• do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o wypłatę zaliczki dla zadania Wzmocnienie
potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu oraz sprawozdanie z realizacji projektu. W związku
z trwającą kontrolą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach tego zadania
przesłano uzupełnienie dokumentów,
• do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o płatność w ramach PROW dla zadania
Przebudowa budynku remizy OSP w Leśniakach oraz wniosek o płatność pośrednią dla termomodernizacji budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
• do Krajowej Informacji Skarbowej złożono wniosek w sprawie wydania Indywidualnej
Interpretacji Podatkowej o możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją przebudowy
remizy OSP w Leśniakach oraz termomodernizacji remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
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• złożono uzupełnienie formalne wniosków na zadania: Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz oraz Budowa ogniw fotowoltaicznych
i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Zmianie uległ termin rozstrzygnięcia
konkursu z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r.,
• do Krajowej Informacji Skarbowej złożono uzupełnienie wniosku w sprawie wydania Indywidualnej Interpretacji Podatkowej w związku z przebudową ul. Radosnej w Tuliszowie,
• na bieżąco wydawane są zaświadczenia o rewitalizacji.
W zakresie zamówień publicznych:
• podpisano umowę z firmą IDUA Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór na kompleksowy remont
chodnika i zjazdów przy ul. Targowej w Siewierzu na kwotę 588.969,95 zł. Termin realizacji
zadania ustalono do dn. 14 grudnia 2018 r.,
• podpisano umowę na kompleksową realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” remontu
pomieszczeń w urzędzie z firmą RAK INVEST z Myszkowa. Koszt zadania: 308.876,39 zł.
Termin realizacji – do dn. 30 kwietnia 2019 r.,
• unieważniono postępowanie na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie gminy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach z Częstochowy na kwotę
4.136.869,50 zł przewyższa kwotę 2.800.000,00 zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Ponownie ogłoszono przetarg, otwarcie ofert planuje się na
6 grudnia 2018 r.,
• unieważniono postępowanie dotyczące dokończenia budowy parku miejskiego oraz
plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej
przez firmę CELMAR Sp. z o.o. z Bytomia na kwotę 4.959.323,10 zł przewyższała kwotę
3.600.000,00 zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponownie ogłoszono przetarg, otwarcie ofert planuje się na dzień 11 grudnia 2018 r.
3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
• wydano:
- 1 decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Siewierz,
- 10 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu
budowy ul. Rzecznej,
- 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
- 1 decyzję w sprawie wymierzenia Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu kary pieniężnej
wysokości 2.034,72 zł za wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia,
- 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
- 2 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego,
- 6 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
- 2 decyzje o ustaleniu renty planistycznej w związku z uchwaleniem planu miejscowego,
- 10 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
- 5 odpisów aktów własności ziemi i 1 zaświadczenie,
- 1 postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w akcie własności ziemi,
- 2 zaświadczenia o zaliczeniu lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców,
• przeprowadzono 14 oględzin drzew objętych zgłoszeniem zamiaru ich usunięcia, 3 oględziny
drzew objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia i 1 oględziny w sprawie wymierzenia
administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
• przygotowano:
- 2 umowy o udzielenie dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji,
- 4 umowy o udzielenie dotacji na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 5 umów o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji
zawierających azbest,
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- 1 opinię w sprawie braku potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla Budowy hali magazynowo – biurowej wraz z infrastrukturą na terenie zakładu Air Products
Sp. z o.o. Oddział w Siewierzu,
- 4 umowy na dzierżawę gruntów gminnych,
wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o nabycie z mocy prawa działki nr 8459 położonej
w Siewierzu - ul. Chabrowa,
złożono 2 wnioski o założenie księgi wieczystej dla działek zajętych pod drogę publiczną
w Siewierzu,
oszacowano wysokość strat w 8 gospodarstwach rolnych, spowodowanych suszą,
sporządzono Protokół uzgodnień w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce
nr 771/2 w Wojkowicach Kościelnych na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 788/6,
położonej tamże.
zawarto w formie aktu notarialnego 2 umowy ustanowienia służebności gruntowej:
- na działce nr 373 w Wojkowicach Kościelnych na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr
384 położonej w Wojkowicach Kościelnych,
- na działce nr 351 w Leśniakach na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 83 położonej
w Leśniakach,
- umowę ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Siewierzu na
Osiedlu Jeziorna na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie,
przeprowadzono pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy położonych w Tuliszowie, Leśniakach, Dziewkach
i Wojkowicach Kościelnych. W wyniku przetargów nie wyłoniono nabywców nieruchomości,
zawarto w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości nr 4787/3 położonej
w Siewierzu o pow. 0.1054 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Chabrowej,
zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie 4 usług z zakresu wyceny nieruchomości,
wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię w sprawie montażu tablicy
led na elewacji budynku remizy w Rynku informującej o stanie jakości powietrza,
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siewierz. W m-cu
wrześniu zebrano 182,58 t odpadów zmieszanych i 103,28 t odpadów segregowanych. Koszt
faktury: 97.974,93 zł. W m-cu październiku zebrano 240,54 t odpadów zmieszanych i 122,81 t
odpadów segregowanych. Koszt faktury: 124.856,05 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
przeprowadzono 3 oględziny starych oraz 3 oględziny nowych źródeł ciepła, celem udzielenia
dotacji celowej do wymiany urządzenia grzewczego,
kontynuowano weryfikację nieruchomości, w stosunku do których jest podstawa do naliczenia
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
wystąpiono do Starosty Będzińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu SP
Nr 1 w Siewierzu oraz z terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy,
przeprowadzono kontrolę przedsiębiorstwa Alba Południe Sp. z o.o. zlokalizowanego w
Dąbrowie Górniczej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Stwierdzono, że przedsiębiorstwo spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
koordynowano kontrole w zakresie spalania odpadów w piecach c.o. i jakości stosowanego
paliwa,
przygotowano zapytanie ofertowe na usunięcie drzew wraz z zakupem pozyskanego drewna.
W postępowaniu złożono 3 oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu
zamówienia tj. 3.024,00 zł. Podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość drewna: 1.000,54 zł,
przygotowano i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do dzierżawy.
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4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
przeprowadzono postępowanie i wyłoniono dostawcę urządzeń na doposażenie placu zabaw
w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Piastowskiej. Wykonawcą zamówienia jest firma
GREITON z Nysy. Wartość zamówienia: 14.855,00 zł. Dostawa urządzeń nastąpi w grudniu br.,
a montaż w marcu 2019 r.,
wykonano czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji
deszczowej w gminie. W gminie działa 5 separatorów, są czyszczone dwa razy w roku. Zadanie
w 2018 r. realizuje firma EKO-JAWOR z Jaworzna. Wartość zlecenia: 10.288,00 zł,
rozpoczęto prace projektowe związane z remontem toalet w budynku urzędu i kilku
pomieszczeń biurowych. Projekt wykonawczy i roboty budowlano-montażowe wykonuje firma
RAK INVEST z Myszkowa. Wartość zadania: 308.876,39 zł. Termin realizacji do 30.04.2019 r.,
nadzorowano modernizację energetyczną budynku szkoły podstawowej w Brudzowicach z/s w
Dziewkach którą wykonała firma POLTERM z Tarnowskich Gór. Wartość projektu i prac
remontowych: 420.500,00 zł oraz modernizację energetyczną budynku szkoły podstawowej w
Brudzowicach, którą realizowała firma BAUTERM z Kamienicy Polskiej. Wartość projektu
i prac remontowych: 1.365.251,00 zł,
nadzorowano remont chodnika i zjazdów w ciągu ul. Targowej w Siewierzu. Prace wykonuje
firma: IDUA z Tarnowskich Gór. Termin wykonania prac do 14.12.2018 r. Wartość robót:
588.969,95 zł,
przeprowadzono postępowanie i wyłoniono dostawcę kosiarki samojezdnej dla potrzeb OSP
w Wojkowicach Kościelnych, finansowanej z funduszu sołeckiego. Wartość sprzętu 10.252,00
zł. Realizacja nastąpi do 14.12.2018 r. Dostawca: firma KARAD z miejscowości Tuchom,
zakupiono meble do remizy OSP Leśniaki. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Meble
Borek” z/s w Gidlach za kwotę 11.500 zł,
zakupiono 100 pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce za kwotę
1.617,45 zł od firmy „ARPEX” z/s w Warszawie oraz tkaninę do dekoracji stołów w świetlicy
za kwotę 140,42 zł w Fabrykce Firanek „WISAN”. Wykonano zieleniec wzdłuż jednej ze ścian
budynku remizy OSP w Nowej Wiosce. Prace wykonała Firma Usługowo Handlowa
„WABET” z gminy Koziegłowy za kwotę 3.564,58 zł,
zamówiono 70 krzeseł i 12 stołów konferencyjnych do budynku CKE w Brudzowicach.
Wykonawcą mebli jest firma „ARPEX” z/s w Warszawie za kwotę 8.252,22 zł. Ogłoszono
zapytanie ofertowe na zakup 5 rolet okiennych wewnętrznych do budynku,
ogłoszono zapytania ofertowe na zakup 2 gablot zewnętrznych wolnostojących dla sołectwa
Tuliszów oraz szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Podwarpiu,
wykonano zadaszenie ławek i kręgu ogniskowego przed budynkiem OSP w Leśniakach.
Wykonawcą zadania była firma „RAK INVEST” z Myszkowa za kwotę 18.600,06 zł,
zlecono wykonanie altany ogrodowej wolnostojącej wraz z wyposażeniem w meble za kwotę
14.391 zł dla sołectwa Warężyn. Altanę wykonała firma „ALT-DREW” z/s w Rudnikach,
wykonano ekspertyzę techniczno – budowlaną istniejących budynków na działce gminnej
przejętej od zlikwidowanego Kółka Rolniczego w Warężynie. Ekspertyza potwierdziła zły stan
techniczny przejętych budynków oraz konieczność ich rozbiórki,
urządzono teren zieleni wiejskiej w sołectwie Żelisławice. Firma Ogrodnictwo „NIEWIARA”
z/s w Będzinie nasadziła 10 drzewek śliwy purpurowej za kwotę 1.134 zł,
do Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zlecono realizację prac przy drogach gminnych
i porządkowych,
przeprowadzono postępowanie na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
gminnych. Wyłoniono firmę „HALIT” z Czerwionki-Leszczyny, cena: 25.338,00 zł/100 ton,
przeprowadzono postępowanie na przeprowadzenie przeglądu dróg oraz mostów gminnych.
Wyłoniono firmę „Scanlaser” Sp. z o. o. z Tarnowa. Cena przeglądu: 8.327,10 zł,
wydano: 15 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 12 decyzji na umieszczenie
urządzenia obcego w pasie drogowym, 3 decyzje na lokalizację zjazdu drogowego, 2 decyzje
w sprawie przyłączy wodociągowych, 5 decyzji w sprawie przyłączy energetycznych, 3 decyzje
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w sprawie przyłączy gazowych, 9 opinii do decyzji w sprawie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu,
przeprowadzono postępowania dotyczące dzierżaw sal w budynkach remiz OSP,
złożono zawiadomienie do Komisariatu Policji o kradzieży elementu huśtawki z placu zabaw
w Warężynie. Wartość skradzionego elementu ustalono na kwotę 2.460 zł,
wynajęto oraz przekazano w użytkowanie dwa garaże znajdujące się na działce gminnej
w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Zachodniej 2,
wyłoniono ubezpieczyciela mienia gminnego obejmującego: drogi, chodniki, parkingi, place
zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty przystankowe, budynki gminne, sprzęt komputerowy
oraz infokioski, którym zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe „InterPolska” S.A. z/s
w Warszawie, kwota rocznej składki ubezpieczenia wynosi 13.444 zł,
prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie dodatku mieszkaniowego,
przekazano w użytkowanie dwa ostatnie lokale socjalne w budynku gminnym
w Siewierzu przy ulicy Górnej 9,
uporządkowano trzy groby wojenne, zlokalizowane na cmentarzu parafialnym w Siewierzu,
wyłoniono zleceniobiorcę zadania - całodobową obsługę kotłowni w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej w Siewierzu przy ulicy Żwirki i Wigury 26. Zadanie jest realizowane przez
2 miesiące tj. w październiku i listopadzie br. za kwotę wynagrodzenia 4.600 zł,
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono rozliczenie dotacji przyznanej na wypłatę
dodatków energetycznych w III kwartale br.,
zlecono naprawę oświetlenia klatki schodowej w budynku gminnym w Wojkowicach
Kościelnych i oświetlenia zewnętrznego budynku, naprawę uszkodzonej lampy oświetlenia
ulicznego w Siewierzu przy ulicy Bytomskiej oraz naprawę zasilania oświetlenia ulicznego
ulicy Nowomiejskiej w Siewierzu. Naprawę wykonuje Zakład Elektroinstalacyjny Barbara
Mucha z/s w Siewierzu,
wyłoniono firmę zajmującą się wycinką drzew: P.P.U.H. „JORDAN” z Myszkowa za cenę
9.900,00 zł,
wyłoniono firmę „DYSKRET” z Borowiny Sitanieckiej, która dostarczyła i zamontowała
rolety okienne w budynku remizy OSP w Leśniakach za cenę 5.100,00 zł,
wyłoniono firmę, która opracowuje projekty zmiany organizacji ruchu na ulicy Piłsudskiego
w Siewierzu oraz drodze gminnej w Podwarpiu,
koordynowano prace pracowników 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 92 osoby, w tym: 24 obcokrajowców, wymeldowano 12 osób,
wydano 101 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, w tym 6 zaświadczeń w związku
z nadaniem nazw ulicom w sołectwie Dziewki,
przyjęto 108 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 105 dowodów, unieważniono
47 dowodów osobistych,
wpisano 47 osób do Rejestru Wyborców
nadano 20 numerów PESEL, w tym 14 numerów dla cudzoziemców,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 15 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 8 osób,
zarejestrowano 34 zarządzenia Burmistrza,
koordynowano pracę osób wykonujących prace na cele społeczne orzeczone przez sąd,
sporządzono informacje dla kuratorów sądowych,
koordynowano pracę i rozliczano osoby wykonujące prace społecznie użyteczne,
przygotowano dokumenty związane z odwołaniem i powołaniem zastępcy Burmistrza,
z przedłużeniem umowy o pracę dla 1 pracownika i z rozliczeniem czasu pracy stażysty,
sporządzono sprawozdanie do PFRON i GUS,
uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów samorządowych na terenie gminy,
przyjęto 1.802 pisma w systemie SOD, wysłano 1.513 pism, goniec doręczył 962 listy.
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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 m-c wrzesień i październik 2018 r.,
sporządzono scentralizowaną deklarację VAT 7.
Skarbnik zrealizował następujące zadania:
przygotowano materiały na sesję RM,
nadzorowano prawidłową realizację budżetu,
trwa procedura opracowywania budżetu obywatelskiego,
opracowano projekt budżetu na rok 2019 i przedłożono do zaopiniowania RIO w Katowicach
i Radzie Miejskiej w Siewierzu.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
przygotowano korekty 125 decyzji podatkowych za 2018 r.,
zweryfikowano 191 informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 124 szt.,
wysłano 371 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 100 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 3.473 pozycje,
rozliczono 90 wyciągów bankowych,
przygotowano 6 sprawozdań rocznych i miesięcznych,
rozpatrzono 84 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 3.131 interesantów,
prowadzono 3 sprawy ustanowienia zastawu skarbowego i hipoteki,
przygotowano 15 wniosków do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
przekazano na rzecz Miasta Będzin, Mysłowice, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza i Gminy
Mierzęcice zwrot kosztów udzielonej dotacji przedszkolnej na łączną kwotę 21.138,06 zł,
wystawiono noty księgowe na rzecz Miast: Poręba, Myszków, Dąbrowa Górnicza oraz Gmin:
Psary, Mierzęcice, Koziegłowy i Ożarowice, dotyczące zwrotu kosztów wychowania
przedszkolnego na łączną kwotę 11.993,81 zł,
przekazano dotację na rzecz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka”
w Siewierzu za m-c październik w łącznej wysokości 148.564,70 (w tym: 125.990,90 zł na
dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz 12.286,80 zł na dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju,
wyliczono dotację na rzecz Przedszkola Niepublicznego „ Akademia Przedszkolaka” na miesiąc
listopad w łącznej wysokości 163.041,28 zł (w tym: 130.622,92 zł na dzieci objęte kształceniem
specjalnym i 12.696,36 zł na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju),
sporządzono sprawozdanie w Systemie Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień
30 września,
otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 128.081,00 zł
z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych za I półrocze 2018 r.,
złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej za wrzesień
i październik 2018 r.,
złożono wniosek o dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 4.000,00 zł,
zaktualizowano podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz,
przygotowano dwie decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników.
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W zakresie promocji i kultury:
trwają przygotowania do Jarmarku Świątecznego, który odbędzie się w dniu 22 grudnia na
Rynku w Siewierzu,
przygotowano materiały promocyjne (plakaty, zaproszenia, strona internetowa urzędu) oraz
kolejny numer „Kuriera Siewierskiego”,
realizowano obsługę prasową przedsięwzięć gminnych,
udzielono
odpowiedzi
na
wniosek
w
zakresie
informacji
publicznej.

9. W Referacie ds. informatyki:
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do systemu SMS wprowadzono 79 pozycji do poinformowania o wydaniu dowodu osobistego,
wysłano 93 powiadomienia o możliwości odebrania nowego dokumentu,
uczestniczono w szkoleniu z zakresu informatycznego wspomagania organów wyborczych,
przeprowadzono szkolenia dla informatyków obsługujących obwodowe komisje wyborcze,
obsługiwano informatycznie miejską oraz obwodowe komisje wyborcze, pomagano
urzędnikowi wyborczemu w realizacji zadań,
przeprowadzono testy rejestracji i transmisji obrad Rady Miejskiej,
przygotowano dokumenty i umowy użyczenia tabletów radnym, przeprowadzono szkolenie
z obsługi systemu przeprowadzania obrad i głosowań,
uczestniczono w przeprowadzeniu transmisji inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej,
zgłoszono do serwisu 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz uszkodzenie kabla światłowodowego
w Podwapriu,
na bieżąco usuwano usterki zgłaszane przez użytkowników.
udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury
fizycznej:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 108 wniosków od
przedsiębiorców, wydano potwierdzenia,
wydano dwie decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przedsiębiorcom, którzy złożyli rezygnacje,
wydano
zezwolenia
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży - 2 przedsiębiorcom, oraz w miejscu sprzedaży - 3
przedsiębiorcom, naliczono opłaty za korzystanie z zezwoleń,
przyjęto 4 wnioski klubów sportowych o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu na 2019 r.,
zakończono przyjmowanie ostatniej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Do budżetu wpłynęła łączna kwota 292 695,63 zł,
udostępniono informację o przedsiębiorcy z gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 301 odpisów aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 4 akty urodzenia (transkrypcja),
10 aktów małżeństwa i 19 aktów zgonu,
z ksiąg przechowywanych w USC Siewierz przeniesiono do PRSC 219 aktów stanu cywilnego
wraz z aktualizacją danych w bazie Pesel,
w aplikacji Źródło w bazie PESEL usunięto niezgodności – 6 zleceń,
wysłano 60 zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
zamieszczono 102 przypiski przy zarejestrowanych aktach stanu cywilnego w PRSC,
wpisano 31 wzmianek dodatkowych w PRSC dot. zdarzeń, mających wpływ na ich treść,
przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od 2 par,
wydano 1 zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wydano 1 zaświadczenie o stanie cywilnym i 1 zaświadczenie o uznaniu ojcostwa,
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przekazano 6 sprawozdań z ilości zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych
czynności kierownika USC do Urzędu Statystycznego w Olsztynie i do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
12. Na samodzielnym stanowisku – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:
rozliczano faktury dot. zużycia gazu, energii elektrycznej i pozostałych mediów
w jednostkach OSP, rozliczano wydatki związane z zakupem materiałów i paliwa do
samochodów pożarniczych,
obciążano użytkowników pomieszczeń w OSP za zużyte media,
przygotowano karty pracy sprzętu silnikowego oraz karty drogowe samochodów pożarniczych,
będących na wyposażeniu OSP,
sporządzono i wysłano sprawozdanie dot. zgromadzeń,
wykonano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych,
przygotowano i wysłano do Wojskowej Komedy Uzupełnień w Będzinie raporty aktywnych
przedsiębiorców funkcjonujących w gminie, których przedmiot wykonanej działalności
gospodarczej ma szczególne znaczenie gospodarczo – obronne,
na bieżąco przyjmowano i udzielano informacji przedstawicielom z jednostek OSP.
13. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
w dn.16 października odebrano nowy przewoźny agregat pompowy dla OSP w Siewierzu,
dokonano jego rejestracji oraz wprowadzono do bazy sił i środków KP PSP w Będzinie,
koordynowano działania związane ze sporządzaniem wniosków na dofinansowanie sprzętu
i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach dotacji WFOŚiGW,
realizowano zadania związane z zakupem sprzętu i wyposażenia jednostek ze środków
funduszy sołeckich,
prowadzono szkolenie kompanii honorowej OSP związane z uczestnictwem w obchodach
Święta Niepodległości,
przeprowadzono analizę potrzeb i sporządzono dokumentację dla strażaków, skierowanych na
szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu pożarniczego,
w dn. 21 listopada wraz z przedstawicielami OSP w Siewierzu dokonano wizytacji w firmie
„Szczęśniak” Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. - wykonawcą samochodu dla OSP Siewierz, celem
ustalenia szczegółów zabudowy pojazdu oraz terminu jego odbioru,
na bieżąco obsługiwano przedstawicieli z poszczególnych jednostek OSP.
14. Na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego:
zakończono audyt w zakresie gospodarki finansowej w Szkole Podstawowej Nr 2
w Siewierzu.
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