OSO 0643.2.2018

Sprawozdanie
z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dnia 29 listopada 2018 r. do dn. 18 grudnia 2018 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m. in. następujące zadania:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
wpłynęły 3 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
trwa procedura uzgadniania budowy sieci gazowej w Brudzowicach przy ul. Katowickiej,
wpłynęły 3 wnioski od Geologa Powiatowego w zakresie wydania opinii w sprawie
zatwierdzenia projektu robót geologicznych:
- do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologicznoinżynierskich w podłożu rewitalizowanej i odbudowywanej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie
Góry - Zawiercie, na odcinku znajdującym się w granicach powiatu będzińskiego,
- dla określenia warunków hydrogeologicznych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 – przebudowa odcinka SiewierzPodwarpie, które może negatywnie oddziaływać na wody podziemne,
- dla zadania „Odsłonięcie, konserwacja, restauracja bastejowego systemu obronnego zamku
w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje
oraz historyczne zejście z tarasu do kazamat barbakanu”,
wydano 52 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
wydano 1 postanowienie opiniujące pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości
położonej w Żelisławicach,
rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz w zakresie rozbudowy
cmentarza parafialnego w Siewierzu - Osiedle Zachód,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAG” w Żelisławicach złożyło dokumentację w celu
uzyskania opinii do Dodatku nr 3 Planu Ruchu Zakładu Górniczego „Podleśna” na lata
2014-2019.
2. W Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych:
w zakresie realizacji inwestycji:
dokonano odbioru końcowego rozbudowy, kompleksowej termomodernizacji i remontu remizy
OSP w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Trwają procedury
związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
zakończono budowę siłowni terenowej i placu zabaw w Czekance,
firma STB z Częstochowy realizująca projekt budowy nowoczesnego przedszkola z oddziałami
integracyjnymi w Siewierzu przedstawiła rysunki z wstępną koncepcją,
zlecono wydzielenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania związanego
z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową i odwodnieniem dróg na „Piwoni”
w Siewierzu, w celu przygotowania niezbędnych materiałów do przetargu,
trwają postępowania odszkodowawcze w sprawie nabycia przez Gminę Siewierz części działek
wydzielonych pod rewitalizację historycznego centrum Siewierza,
trwa etap przedprojektowy dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego
z odsłonięciem, konserwacją i restauracją bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu.
W dn. 6 grudnia Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru częściowego zrealizowane badania
archeologiczne. W dn. 17 grudnia rozpoczęła się procedura odbiorowa tej części zadania. W
okresie sprawozdawczym złożono wniosek i trwa procedura wydania pozwolenia na wykonanie
badań geologicznych i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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w zakresie opracowywanego projektu dla budowy drogi gminnej ul. Chabrowej złożono
wniosek w sprawie określenia przez zarządcę możliwości wpięcia się nowoprojektowaną
kanalizacją deszczową do istniejącego kolektora w ul. Bytomskiej. Projektant przekazał
dokumentację fotograficzną dla przeprowadzonej inwentaryzacji istniejącej kanalizacji,
rozpoczęto prace nad analizą własnościową terenu dla zaprojektowania kontynuacji ścieżki
rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne i Kuźnicę Warężyńską.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
opracowano i złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki rozliczenie dotacji w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego uzupełnienie formalne wniosku o płatność
w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla zadania Przebudowa budynku remizy OSP
w Leśniakach oraz wniosek o płatność pośrednią dla zadania Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku remizy OSP w Wojkowicach
Kościelnych,
gmina otrzymała płatność końcową na zadanie Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską.
na bieżąco wydawane są zaświadczenia o rewitalizacji.
W zakresie zamówień publicznych:
unieważniono postępowanie dot. 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 4.887.983,10 zł przewyższała kwotę 3.600.000,00 zł,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w dniu 13 grudnia otwarto oferty na: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Siewierz. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „Wywóz
nieczystości oraz przewóz ładunków” Wiesław Strach z Częstochowy na kwotę 2.138.040,00 zł,
w dniu 14 grudnia otwarto oferty na „Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych
i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami w roku 2019. Najniższą ofertę
złożyła firma: Biuro Usług Geodezyjnych „GEOEKSPERT” z Będzina na kwotę 36.424,60 zł.

3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
wydano:
- 18 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu
budowy ul. Rzecznej,
- 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
- 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
- 1 postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego,
- 11 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
- 1 zaświadczenie o zaliczeniu lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców,
- 1 postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji zezwalającej na
usunięcie drzew,
• przeprowadzono 9 oględzin drzew objętych zgłoszeniem zamiaru ich usunięcia i 1 oględziny
drzew objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia,
• przygotowano:
- 1 umowę 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,
- 1 opinię w sprawie oceny akustycznej terenów położonych przy DK1 w Siewierzu,
• zlecono rzeczoznawcy majątkowemu określenie wzrostu wartości 46 działek z tytułu wybudowania
•

drogi gminnej ul. Rzecznej w Siewierzu oraz określenie wysokości wynagrodzenia za wykonywanie
służebności gruntowej na działce nr 907 w Brudzowicach na rzecz każdoczesnego właściciela działek:
893/1, 892/6 położonych tamże,
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wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o opinię w sprawie
montażu tablicy led na elewacji budynku Remizy OSP w Rynku, informującej o stanie jakości
powietrza,
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy. W listopadzie zebrano
207,92 t odpadów zmieszanych oraz 169,62 t odpadów segregowanych. Koszt faktury:
128.143,62 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
ogłoszono zapytania ofertowe na usługę wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt do
schroniska, zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej wolno żyjącym kotom oraz
zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie gminy oraz na usługi
brakarskie na terenie gminy w 2019 r.,
opracowano wzór wniosków i umowy w sprawie dotacji celowej dla osób fizycznych na
zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie
ograniczenia niskiej emisji,
przeprowadzono 96 kontroli na terenie gminy w zakresie spalania odpadów w piecach c.o.
i jakości stosowanego paliwa,
rozliczono dotacje:
- dla osób fizycznych: na wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.
Z dotacji skorzystało 55 nieruchomości na łączną kwotę 180.931,38 zł,
- na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie
gminy. Z dotacji skorzystało 15 gospodarstw na łączną kwotę 23.724,42 zł,
- na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Z dotacji skorzystało
9 gospodarstw na łączną kwotę 18.000,00 zł,
- dla wspólnoty mieszkaniowej na wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia
grzewcze. Wysokość dotacji: 80.000,00 zł,
- dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach na zadanie polegające na edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez lekcje pszczelarstwa. Wysokość dotacji: 4.000,00 zł.
uczestniczono w spotkaniu dot. zatwierdzenia 10 - letniego Uproszczonego Planu Urządzenia
Lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Siewierz,
uczestniczono w posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji
Wspólnej i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
zmian do ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
nadzorowano prace przy budowie nowego chodnika w ciągu ul. Targowej w Siewierzu,
realizowany jest projekt wykonawczy dotyczący remontu toalet i kilku pomieszczeń
w budynku urzędu. Prace remontowe rozpoczną się na początku 2019 r.,
nadzorowano wykonanie projektu wykonawczego dla zadania: „Modernizacja energetyczna
budynku szkoły podstawowej w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 41 oraz
w Dziewkach”,
zakupiono z funduszu sołeckiego kosiarkę samojezdną dla potrzeb OSP w Wojkowicach
Kościelnych. Wartość zlecenia 10.252,00 zł, dostawca: firma KARAD z miejscowości Tuchom,
prowadzono postępowania związane z dzierżawami sal w budynkach remiz OSP,
przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy na zakup energii elektrycznej do
obiektów gminnych, w ramach grupy zakupowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,
dokonano protokolarnego odbioru lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku gminnym
w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Drogowców 4,
wydano decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy dla 3-osobowej rodziny,
zakupiono motyw ozdobny oświetlenia świątecznego na budynek Punktu Przesiadkowego
w Siewierzu od firmy „Multi-Light Ilumination” z Konstantynowa Łódzkiego za kwotę
3.947,07 zł,
w drodze zapytania ofertowego wyłoniono firmę – Zakład Elektroinstalacyjny Barbara Mucha
z/s w Siewierzu, która montowała ozdoby świąteczne na słupach oświetlenia ulicznego
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będących własnością gminy, zamontowała fontannę świetlną i ozdoby na świerku w Rynku,
motywy świetlne na budynkach gminnych. Firma serwisuje również zawieszone ozdoby.
Zlecenie opiewa na kwotę 6.900,00 zł,
przygotowano wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na wypłatę
dodatków energetycznych w I kwartale 2019 roku,
zlecono naprawę oświetlenia ulicznego w Brudzowicach przy ul. Osiedlowej, naprawę lampy
zabudowanej na budynku remizy OSP w Siewierzu, naprawę i uzupełnienie trzech opraw
świetlówkowych w budynku remizy w Siewierzu oraz naprawę oświetlenia klatki schodowej
w budynku gminnym w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Drogowców 4. Naprawy
wykonuje Zakład Elektroinstalacyjny Barbara Mucha z/s w Siewierzu za kwotę 1.750,00 zł,
w ramach realizacji funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:
- zakupiono dwie gabloty zewnętrzne wolnostojące do sołectwa Tuliszów za kwotę 3.000,00 zł.
Gabloty dostarczyła firma „Epicenter” z Łomży,
- w sołectwie Warężyn wykonano podłoże pod altanę wolnostojącą z kostki brukowej wraz z
dojściami do altany. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –
Usługowe „Kostka” z/s w Mierzęcicach za kwotę 10.700,00 zł,
- zamówiono szafę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Podwarpiu. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma „Labsystem” z Krakowa za kwotę 4.120,50 zł,
- ogłoszono zapytania ofertowe na: zakup sprzętu nagłaśniającego do remizy w Podwarpiu,
zakup pięciu rolet okiennych wewnętrznych do budynku Centrum Kulturalno – Edukacyjnego
w Brudzowicach, zakup stołów i krzeseł do remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
zarządzano gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
rozliczano faktury za media dostarczone do budynków gminnych oraz za wykonane zadania
zlecone,
wydano: 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 2 decyzje na umieszczenie
urządzenia obcego w pasie drogowym, 3 decyzje w sprawie przyłączy energetycznych, 2 opinie
w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
do Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zlecono:
- uzupełnienie ubytków w pasie drogowym ul. Piłsudskiego i ul. Chabrowej w Siewierzu,
- naprawę obluzowanych oraz przewróconych koszy na śmieci przy Orliku w Siewierzu,
- wymianę tabliczek „MIASTO MONITOROWANE” na tabliczki zgodne z obecnie
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,
przeprowadzono postępowanie i wyłoniono firmę na:
- dostawę piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg gminnych. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma – P.H.U. REMIX z/s w Jankowicach. Zamówiono 25 ton piasku, który
został dostarczony do bazy ZUWiK-u w Siewierzu,
- na dostawę 3 pojemników na piasek. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TEZAP
z Dzierżoniowa za cenę 2.132,82 zł,
koordynowano sprawy związane z utrzymaniem dróg w okresie zimowym i realizacją zadań
wykonywanych przez pracowników prac społecznie użytecznych.
5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
zameldowano 9 osób, w tym: 2 obcokrajowców, wymeldowano 1 osobę,
wydano 13 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
przyjęto 28 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 25 dowodów, unieważniono 12
dowodów osobistych,
nadano 1 numer PESEL cudzoziemcowi,
prowadzono 1 postępowanie w sprawie wymeldowania osoby decyzją administracyjną,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 6 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 3 osoby,
zarejestrowano 11 zarządzeń 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,
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przygotowano dokumenty związane z zakończeniem pracy stażysty,
sporządzono sprawozdanie do PFRON,
prowadzono bieżące sprawy referatu,
przyjęto 528 pism w systemie SOD, wysłano 604 pisma, goniec doręczył 703 listy.
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 listopad 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,
otrzymano pozytywne opinie RIO w Katowicach o projekcie budżetu na rok 2019, WPF-u
i planowanym deficycie,
opracowano autopoprawkę do projektu budżetu i WPF-u na rok 2019 i przedłożono Radzie
Miejskiej.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
przygotowano korekty 75 decyzji podatkowych za 2018 r.,
zweryfikowano 101 informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 98 szt.,
wysłano 686 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 31 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 1.473 pozycje,
rozliczono 60 wyciągów bankowych,
przygotowano 6 sprawozdań rocznych i miesięcznych,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 826 interesantów,
prowadzono 3 sprawy ustanowienia zastawu skarbowego i hipoteki,
przygotowano 5 wniosków do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
przekazano na rzecz Miasta Będzin, Myszków, Katowice i Dąbrowa Górnicza zwrot kosztów
udzielonej dotacji przedszkolnej na łączną kwotę 6.082,28 zł,
wystawiono noty księgowe na rzecz Miasta Poręba, Myszków, Dąbrowa Górnicza oraz Gmin:
Psary, Mierzęcice, Koziegłowy i Ożarowice z tytułu zwrotu kosztów wychowania
przedszkolnego na łączną kwotę 23.990,06 zł,
przekazano dotację na rzecz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka”
w Siewierzu na miesiąc grudzień w łącznej wysokości 175.662,16 zł (w tym: 143.105,00 zł na
dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz 13.515,48 zł na dzieci objęte zajęciami wczesnego
wspomagania rozwoju),
sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach rozliczenie dotacji celowej na
„Bezpłatne podręczniki”,
sporządzono i przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie finansowe
z realizacji Programu Rządowego „Aktywna Tablica”,
otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie
38.047,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych za miesiące od września do
października 2018 r.,
wydano dwie decyzje administracyjne w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników, przyznające pracodawcom dofinansowanie w łącznej kwocie
10.550,19 zł,
5

•
•

•
•
•
•
•
•
•

weryfikowano aneksy do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
dokonano aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 udzielanych
z budżetu gminy oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez gminę Siewierz.
W zakresie promocji i kultury:
w ramach funduszu sołeckiego zakupiono żakiety ludowe dla KGW Podwarpie na kwotę
738,00 zł,
zakończono nabór wniosków o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „Magnum
Meritum Pro Regionis et Urbis Sevioris” za rok 2018. W terminie wpłynęły dwa wnioski,
w dn. 1 grudnia koordynowano organizację i przebieg programu radiowego „Twoje miasto
w RMF FM”, za pośrednictwem którego w całodziennych serwisach informacyjnych
promowano gminę Siewierz,
przygotowano organizację Jarmarku Świątecznego w Siewierzu, który odbędzie
się w dniu 22 grudnia na siewierskim Rynku,
trwają przygotowania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Orszaku Trzech Króli,
przygotowano materiały promocyjne, kartki, plakaty, aktualizowano stronę internetową urzędu,
wydano kolejny numer „Kuriera Siewierskiego”.

9. W Referacie ds. informatyki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

zaktualizowano nową wersję oprogramowania dziedzinowego SOD oraz oprogramowanie
dziedzinowe InfoSystem - moduły: Auta, Płace, Opłaty lokalne, Środki Trwałe, Rejestr Vat,
Księgowość Podatkowa, Budżet, Budżet Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie Legislator na 2 stanowiskach
komputerowych,
zgłoszono usterkę gwarancyjną niesprawnego panelu dotykowego w Infokiosku przy ul. Bema.
ogłoszono zapytanie ofertowe na serwis sieci światłowodowej,
zamówiono kolorową kserokopiarkę A3 do Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Funduszy
i Zamówień Publicznych,
wysłano zgłoszenie Inspektora Ochrony Danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
zamówiono 4 czytniki do eDowodów,
wysłano dane do Związku Powiatów Polskich do naliczenia punktów w 10 kategoriach
rankingu, prowadzonego przez ZPP,
zamieszczano materiały informacyjne w InfoKioskach, aktualizowano stronę internetową
www.siewierz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej oraz eUrząd,
archiwizowano na dyski zewnętrzne oraz płyty dane serwerów urzędu oraz serwerów Centrum
Zarządzania Siecią,
do systemu powiadomień SMS wprowadzono 20 wniosków w sprawie wyrobienia dowodów
osobistych,
nadzorowano działanie sieci światłowodowej, sieci i serwerów urzędu, monitoringu miejskiego
oraz systemu powiadamiania SMS,
udzielano pomocy użytkownikom w obsłudze oprogramowania, rozwiązywano problemy
z oprogramowaniem oraz sprzętem.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury
fizycznej:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 34 wnioski od przedsiębiorców,
wydano potwierdzenia,
sporządzono aneks do umowy dot. udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy na
realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.,
Klub Sportowy„Niwy” Brudzowice wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji,
uczestniczono w seminarium nt. „Nowego prawa przedsiębiorców, nowych zadań gmin oraz
nowych praw i obowiązków przedsiębiorców w związku z wdrażaniem Konstytucji Biznesu”.
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11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 87 odpisów aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 7 aktów zgonu,
z ksiąg przechowywanych w USC Siewierz przeniesiono do PRSC 87 aktów stanu cywilnego
wraz z aktualizacją danych w bazie Pesel,
w aplikacji Źródło w bazie PESEL usunięto niezgodności – 5 zleceń,
wysłano 20 zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
zamieszczono 15 przypisków przy zarejestrowanych aktach stanu cywilnego w PRSC,
wpisano 11 wzmianek dodatkowych w PRSC dot. zdarzeń, mających wpływ na ich treść,
przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od 3 par,
wydano 3 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wydano 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć
małżeństwo,
przekazano 2 sprawozdania 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,
wykonano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych,
sporządzono i wysłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Plan Kontroli
Problemowych Realizacji Zadań Obronnych na 2019 rok,
na bieżąco przyjmowano i udzielano informacji przedstawicielom z jednostek OSP,
przesłano zgodnie z właściwością miejscową do Urzędów Skarbowych w Będzinie, Zawierciu
i Myszkowie oświadczenia majątkowe za 2017 r. złożone przez pracowników urzędu oraz
kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
sporządzono i wysłano do Starostwa Powiatowego w Będzinie sprawozdanie
z realizacji zadań akcji kurierskich za 2018 rok,
rozliczono dotację przyznaną przez Powiat Będziński na konserwację i przegląd syren
alarmowych na terenie gminy.
13. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
w dn. 27 listopada dokonano przekazania agregatu pompowego HL 200 z OSP Siewierz do OSP
Wojkowice Kościelne,
w dniu 14 grudnia dokonano odbioru fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Siewierzu oraz dokonano jego rejestracji,
koordynowano działania związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
realizowano zadania związane z zakupem sprzętu i wyposażenia jednostek w ramach funduszu
sołeckiego,
nawiązano współpracę z firmą ABAKUS w kwestii wyposażenia jednostek OSP z terenu
gminy w system e-remiza, usprawniający alarmowanie członków OSP,
na bieżąco obsługiwano przedstawicieli z poszczególnych jednostek OSP.
14. Na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego:
realizowany jest audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.
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