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Sprawozdanie
z realizacji najważniejszych zadań w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dnia 19 grudnia 2018 r. do dn. 22 stycznia 2019 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m. in. następujące zadania:
•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•

1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
wpłynęło 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 5 wniosków o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy m.in. dla budynków mieszkalnych w Siewierzu,
Dziewkach, Leśniakach i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
budowy sieci gazowej w Brudzowicach,
wpłynął wniosek od geologa powiatowego w zakresie wydania opinii w sprawie zatwierdzenia
projektu robót geologicznych dla zadania: „Budowa mostu drogowego nad rzeką Mitręgą
w ciągu drogi powiatowej ul. Zagłębiowskiej w Siewierzu”,
wydano postanowienia opiniujące pozytywnie rozstrzygnięcia w zakresie projektu robót
geologicznych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na DK
nr 1 - przebudowa odcinka Siewierz-Podwarpie” oraz dla określenia warunków geologicznoinżynierskich w podłożu rewitalizowanej i odbudowywanej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie
Góry – Zawiercie,
wydano 22 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
wydano 2 postanowienia opiniujące pozytywnie wstępne projekty podziału nieruchomości
w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych oraz opinię do Sądu Rejonowego w Zawierciu
o możliwości podziału nieruchomości położonej w Czekance,
trwa procedura planistyczna w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie rozbudowy cmentarza parafialnego
w Siewierzu-Osiedle Zachód oraz w zakresie korytarza lokalizacji rurociągu paliwowego
Boronów -Trzebinia.
2. W Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych:
w zakresie realizacji inwestycji:
w grudniu ub. roku zakończono część prac uzupełniających związanych z remontem dróg
gminnych i chodników w okolicy Placu Wojska Polskiego oraz na ulicach Dąbrowskiego,
Słowackiego i Strumień,
trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla budynku remizy OSP
w Wojkowicach Kościelnych,
firma STB z Częstochowy realizuje projekt budowlany nowoczesnego przedszkola z
oddziałami integracyjnymi w Siewierzu. Wykonawca przedstawił wstępną ofertę na
powiększenie inwestycji o oddział żłobka,
zlecono wydzielenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowy i odwodnienia dróg na „Piwoni” w Siewierzu, przygotowano
zapytanie ofertowe na wykonanie specyfikacji technicznej wraz z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi dla przebudowy sieci wodociągowej, w celu przygotowania materiałów do
przetargu,
trwają postępowania odszkodowawcze w związku z nabyciem przez gminę części działek
wydzielonych pod realizację rewitalizacji historycznego centrum Siewierza,
trwa etap projektowy dla odsłonięcia, konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego
Zamku w Siewierzu. W dniu 20 grudnia 2018 r. potwierdzono prawidłowe wykonanie badań
archeologicznych w terenie. Uzyskano pozytywną opinię na wykonanie badań geologicznych.
W dniu 4 stycznia wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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w ramach opracowywanego projektu dla budowy drogi gminnej ul. Chabrowej otrzymano
warunki wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul.
Bytomskiej. Trwa analiza zaproponowanych rozwiązań projektowych pod względem zgodności
z wymaganiami Zamawiającego i wnioskami Mieszkańców,
na dzień 24 stycznia zaplanowano spotkanie koordynacyjne z Wykonawcą projektu
rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remontu piwnicy
wschodniej Zamku,
wykonano analizę własnościową terenu pod kątem zaprojektowania kontynuacji ścieżki
rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne i Kuźnicę Warężyńską oraz przebudowy drogi na ul.
Zawodzie.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
rozliczono dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów
z elementami gimnastyki korekcyjnej, realizowane w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów,
do Urzędu Marszałkowskiego złożono:
- skorygowany wniosek o dofinansowanie dla zadania: Wspieranie efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
- sprawozdanie z realizacji projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla części miasta Siewierz- tzw. Piwoni,
- ankiety trwałości dla projektów realizowanych z dofinansowaniem w ramach PROW,
do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii przesłano sprawozdanie końcowe z realizacji
zadania: Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę
infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym punkcie przesiadkowym w Siewierzu,
podpisano aneks do umowy o dofinansowanie na realizację Zagłębiowskiego Parku Linearnego,
zmieniający termin realizacji zadania.
W zakresie zamówień publicznych:
trwa ocena ofert w postępowaniu na dokończenie budowy parku miejskiego oraz plenerowego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siewierzu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
GARDEN DESIGNERS z Lublina na kwotę 4.876.693,66 zł,
podpisano umowę na świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy
z Firmą Handlowo Usługową Jurczyk Mariusz z Zawiercia na kwotę: 60.000,00 zł,
zawarto umowę z wolnej ręki na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z firmą ALBA z Dąbrowy Górniczej na czas od 1 stycznia do dnia 31 marca
2019 r., szacunkowa kwota za wykonanie usługi: ok. 520.000,00 zł,
ogłoszono przetarg na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
na terenie gminy z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r. Otwarcie ofert wyznaczono na
dzień 11 lutego,
podpisano umowę na świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na
potrzeby gospodarki nieruchomościami w 2019 r. z Biurem Usług Geodezyjnych
„GEOEKSPERT” z Będzina na kwotę 37.000,00 zł,
trwa przygotowanie zapytania ofertowego na budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej
ul. Podgródkowej w Dziewkach. Realizację inwestycji planuje się do końca sierpnia 2019 r.

3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
• wydano:
- 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew,
- 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
- 1 postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego,
- 1 decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego,
- 1 postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla budowy mostu drogowego nad rzeką Mitręgą w ciągu drogi powiatowej ul.
Zagłębiowskiej w Siewierzu,
- 3 zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
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- 1 postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w akcie własności ziemi,
przeprowadzono:
- 9 oględzin drzew objętych zgłoszeniem zamiaru ich usunięcia i 2 oględzin drzew objętych
wnioskiem o wydanie zezwolenia,
- 1 kontrolę wyrobiska po eksploatacji piasku, prowadzonej przez firmę Rekultywacja Terenów
Śląskich ul. Leśna 12 w Siewierzu, w związku z wykonywanymi pracami rekultywacyjnymi
terenu wyrobiska,
przygotowano zapytania ofertowe na system monitoringu jakości powietrza oraz na usługi
w zakresie wyceny nieruchomości w 2019 r. na terenie gminy,
zawarto 1 umowę na dzierżawę gruntów gminnych,
wystąpiono do Wojewody Śląskiego z dwoma wnioskami o wydanie decyzji stwierdzających
nabycie przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości położonych w Siewierzu zajętych
pod drogę publiczną ul. Mostową,
sporządzono wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie
bezprzetargowym, obejmujący działkę w Żelisławicach,
do Starosty Będzińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz oraz Prokuratury Rejonowej
w Zawierciu przesłano pisemną informację o potencjalnych nieprawidłowościach związanych
z działalnością Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu,
przesłaną do Burmistrza MiGm. Siewierz przez Dyrektora Delegatury CBA w Katowicach,
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy. W grudniu ub. r. zebrano
200,00 t odpadów zmieszanych oraz 75,58 t odpadów segregowanych. Koszt faktury:
95.359,79 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
przygotowano umowy:
- na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
- na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej dzikim zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach na terenie gminy,
- na świadczenie usługi w zakresie ograniczenia uciążliwości związanych z dzikimi
zwierzętami bytującymi na terenie gminy,
- na świadczenie usług brakarskich w 2019 r.,
wpisano utworzony użytek ekologiczny „W dolinie Przemszy” do centralnego rejestru form
ochrony przyrody,
przeprowadzano kontrole w terenie w zakresie spalania odpadów w piecach c.o. i jakości
stosowanego paliwa. Od października 2018 r. przeprowadzono 170 kontroli,
przystąpiono do realizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację
zadań polegających na:
- demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
- wymianie starych pieców węglowych na kotły gazowe c.o., olejowe c.o., gazowo-olejowe
c.o., elektryczne c.o. oraz kotły na biomasę,
- budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
zakończono prace budowlane i dokonano odbioru chodnika w ciągu ul. Targowej w Siewierzu.
Prace wykonała firma IDUA z/s w Tarnowskich Górach. Koszt robót: 576.104,52 zł,
nadzoruje się prace remontowe w budynku urzędu prowadzone przez firmę Rak Invest Marta
Rak z Myszkowa. Koszt wykonania zadania: 308.876.39 zł. Przewidywany termin zakończenia
robót: 30 kwietnia,
nadzoruje się prace związane z modernizacją energetyczną budynku szkoły podstawowej w
Brudzowicach z/s w Dziewkach, które wykonuje firma POLTERM Sp. z o.o. z Tarnowskich
Gór - wartość robót: 420.500,00 zł oraz budynku szkoły w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 41
które wykonuje firma BAUTERM z Kamienicy Polskiej za kwotę: 1.365.251,00 zł,
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przygotowano zapotrzebowanie na wykonanie oświetlenia ul. Podgródkowej w Dziewkach.
Wartość zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 72.355,24 zł,
przygotowano zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż 4 wiat przystankowych,
podpisano aneks do umowy z Gminą Zawiercie na obsługę komunikacji zbiorowej Siewierz –
Zawiercie,
zakupiono 200 krzeseł i 25 stołów do budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MIL-SYSTEM” ze Stawigudy za kwotę 26.168,25 zł.
Zakupiono
artykuły gospodarstwa domowego w hurtowni „CENTRUM” Porcelana
w Świętochłowicach, za kwotę 8.800,00 zł,
w trakcie realizacji jest demontaż oświetlenia świątecznego, wartość zlecenia: 3.100,00 zł,
zlecono naprawę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Oleśnickiego w Siewierzu
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Elektroinstalacyjny Barbara Mucha z/s w Siewierzu,
wartość zlecenia: 4.050,00 zł,
w ramach realizacji funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:
- zakupiono gablotę zewnętrzną wolnostojącą do Tuliszowa za kwotę 1.500,00 zł
- w sołectwie Warężyn zabudowano altanę ogrodową oraz wyposażono ją w meble ogrodowe,
wartość zadania: 14.391,00 zł
- zakupiono sprzęt nagłaśniający do sołectwa Podwarpie za kwotę 5.476,00 zł
- zakupiono 4 rolety okienne do budynku CKE w Brudzowicach za kwotę 1.600,00 zł
wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 1 decyzję na lokalizację zjazdu
drogowego, 1 decyzję w sprawie przyłączy gazowych, 8 opinii w sprawie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu,
opiniowano koncepcję przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinkach Brudzowice – Siewierz
oraz Siewierz – Podwarpie,
przygotowano zapytanie ofertowe na projekty zmiany stałej organizacji ruchu na
wyremontowanych drogach gminnych,
wyłoniono firmę na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg gminnych. Najkorzystniejszą
ofertę przedłożyła firma: DS z Lubina na kwotę 31.734,00 zł /100 t,
zamówiono kolejne 25 ton piasku, przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg gminnych.
5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
zameldowano 36 osób, w tym: 12 obcokrajowców, wymeldowano 9 osób,
wydano 40 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
przyjęto 79 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 51 dowodów,
nadano 11 numerów PESEL cudzoziemcom,
prowadzono 1 postępowanie w sprawie wymeldowania osoby decyzją administracyjną,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 8 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 4 osoby,
zarejestrowano 23 zarządzenia Burmistrza,
koordynowano pracę osób wykonujących prace na cele społeczne orzeczone przez sąd,
sporządzono informacje dla kuratorów sądowych,
przygotowano dokumenty związane z przedłużeniem umów o pracę dla 2 pracowników,
rozpoczęto procedurę związaną z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.,
przyjęto 831 pism w systemie SOD, wysłano 524 pisma, goniec doręczył 456 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,
trwa procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok.
Skarbnik zrealizował następujące zadania:
przygotowano materiały na sesję RM,
nadzorowano prawidłową realizację budżetu,
trwają prace przygotowawcze do sprawozdania opisowego z realizacji budżetu za 2018 r.,
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sporządzono i przekazano jednostkom organizacyjnym gminy informacje o planie finansowym
na 2019 rok,
nadzorowano system scentralizowanego rozliczania podatku VAT,
trwa opracowanie sprawozdania SG-01-4 z obrotu środkami trwałymi gminy oraz deklaracji
podatkowej gminy.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
przygotowano korekty 45 decyzji podatkowych za 2018 r.,
zweryfikowano 121 informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 67 szt.,
wysłano 106 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 131 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 1.318 pozycji,
rozliczono 54 wyciągi bankowe,
przygotowano 6 sprawozdań rocznych i miesięcznych,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 1.031 interesantów,
przygotowano 6 wniosków do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” w Siewierzu za
m-c styczeń w łącznej wysokości 182.301,95 zł, w tym 152.369,04 zł z przeznaczeniem na
dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz 14.744,16 zł na dzieci objęte zajęciami wczesnego
wspomagania rozwoju,
dokonano rocznego rozliczenia dotacji przedszkolnej z budżetu państwa na 2018 r.,
rozliczono dotacje z budżetu państwa na realizację programów rządowych: „ Aktywna Tablica”
oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
dokonano zwrotu kosztów dotacji przedszkolnej udzielonej na rzecz gmin: Zawiercie, Myszków
i Katowice na łączną kwotę 17.463,43 zł,
wystąpiono do gmin Koziegłowy i Dąbrowa Górnicza o zwrot kosztów udzielonej dotacji
przedszkolnej w łącznej wysokości 8.135,63 zł,
przeprowadzono analizę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Płace nauczycieli osiągnęły średnią wysokość
zgodnie z Kartą Nauczyciela,
rozliczono środki Funduszu Pracy otrzymane w 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
W zakresie promocji i kultury:
zorganizowano Jarmark Świąteczny w dniu 22 grudnia na siewierskim rynku,
przygotowano zapytanie ofertowe na druk miesięcznika „Kurier Siewierski”,
współorganizowano Noworoczne Spotkanie Samorządowe w dn. 14 stycznia 2019 r.,
przyjęto końcowe sprawozdania z wydatkowania środków finansowych przez organizacje
pozarządowe, które realizowały zadania publiczne w roku 2018.

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

odnowiono certyfikat SSL dla domeny siewierz.pl, przekonfigurowano serwery www oraz
poczty email,
zawarto umowy na dostarczenie aktualizacji oprogramowania SOD, InfoSystem, Koncesja,
Ewidencja Ludności, umowy na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, eUrzędu oraz modułu
wymiany danych z SEKAP oraz ePUAP,
do systemu powiadamiania SMS wprowadzono terminy odbioru odpadów z poszczególnych
miejscowości,
zlecono wykonanie 6 projektów wykonawczych na dzierżawę kanalizacji kablowej,
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przy współpracy z Referatem Podatków i Opłat w oprogramowaniu infosystem zamknięto rok
2018 i otwarto rok 2019,
umieszczano materiały informacyjne w InfoKioskach, aktualizowano stronę internetową
www.siewierz.pl, Biuletynu Informacji Publicznej oraz eUrząd,
archiwizowano na dyski zewnętrzne oraz płyty dane serwerów urzędu oraz serwerów Centrum
Zarządzania Siecią,
do systemu powiadomień SMS wprowadzono 39 wniosków w sprawie wyrobienia dowodów
osobistych.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury
fizycznej:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 86 wniosków od
przedsiębiorców, wydano potwierdzenia,
wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych i decyzję o wygaśnięciu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży,
przyjęto oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 rok od 23
przedsiębiorców, rozpoczęto pobieranie I raty opłaty za br.,
W zakresie kultury fizycznej:
kluby: LKS „Przemsza” Siewierz, UKS „Jedynka”, KS „Niwy” Brudzowice oraz LKS „Ostoja”
Żelisławice złożyły rozliczenia z udzielonego wsparcia finansowego za 2018 r. Skontrolowano
dokumentację księgową klubów, kontrola wykazała prawidłowe wykorzystanie dotacji,
dokonano oceny wniosków złożonych przez kluby sportowe o przyznanie wsparcia
finansowego na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Siewierz na 2019 r.,
zawarto umowy na realizację zadania.
11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 120 odpisów aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 5 aktów małżeństwa i 10 aktów
zgonu,
z ksiąg przechowywanych w USC Siewierz przeniesiono do PRSC 117 aktów stanu cywilnego
wraz z aktualizacją danych w bazie Pesel,
w aplikacji Źródło w bazie PESEL usunięto niezgodności – 4 zlecenia,
wysłano 40 zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
zamieszczono 55 przypisków przy zarejestrowanych aktach stanu cywilnego w PRSC,
wpisano 12 wzmianek dodatkowych w PRSC dot. zdarzeń, mających wpływ na ich treść,
przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od 4 par,
wydano 2 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
12. Na samodzielnym stanowisku – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:
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,
wykonano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych,
zgłoszono do obowiązkowego ubezpieczenia NNW członkó w z jednostek OSP
i MDP z terenu Gminy Siewierz,
sporządzano umowy zlecenia dla kierowcó w OSP,
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie przekazano zawiadomienia o ustaniu
przyczyn reklamowania z urzędu oraz o reklamowaniu z urzędu,
zaktualizowano Bazę OC - zgodnie z wytycznymi,
rozliczono dotację z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania związane z opracowaniem
planó w akcji kurierskiej oraz z planowaniem i nakładaniem świadczeń osobistych i
rzeczowych na rzecz obrony za 2018 rok.
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13. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
przygotowano dokumentację oraz dokonano w dn. 29 grudnia 2018 r. przekazania ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz GCBA 6/32 będącego na wyposażeniu OSP Siewierz
dla OSP w Dziewkach,
zakończono realizację zadań związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
opiniowano wnioski o odznaczenia, nadanie sztandaru oraz o dotację do zakupu samochodu,
przygotowano materiały oraz zorganizowano zebranie Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Będzinie, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów OSP,
sporządzono specyfikację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Leśniaki.
14. Na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego:
przeprowadzono audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

7

