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Sprawozdanie
z realizacji najważniejszych zadań w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dnia 23 stycznia 2019 r. do dn. 26 marca 2019 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m. in. następujące zadania:
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1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
wpłynęło 15 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 3 wnioski o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy m.in. dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych,
wydano 87 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
wydano 4 postanowienia opiniujące pozytywnie wstępne projekty podziału nieruchomości
w Siewierzu, Dziewkach i Warężynie.
kontynuowano procedurę planistyczną dla 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:
uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
rozpoczęto prace przy dokończeniu zagospodarowania terenu w Siewierzu na cele rekreacyjnoedukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej. Trwają prace w strefie wejścia głównego do parku oraz prace przygotowawcze do
budowy przyczółków kładek nad potokiem Jordan,
trwa faza wykonania projektu budowlanego przez firmę STB z Częstochowy dla budowy
nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobka w Siewierzu.
opracowano zapotrzebowanie udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji wraz
z odwodnieniem i remontem dróg na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz na budowę drogi gminnej
łączącej Osiedle Zachód i Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu.
zakończono etap inwentaryzacyjny dla zadania związanego z odsłonięciem, konserwacją
i restauracją bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu.
zaakceptowano koncepcję projektową oraz projektowaną linię podziałową zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej ul. Chabrowej,
przygotowano zapotrzebowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi
gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych,
przygotowywano zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg dla
obsługi dzielnicy Siewierz - Jeziorna – etap II.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn: Budowa drogi dojazdowej do pól w Siewierzu na
działce 7183 ze środków budżetu Województwa Śląskiego na podstawie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
wydłużeniu do końca marca br. uległ termin ogłoszenia wyników konkursu na budowę kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę oraz paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła,
opracowywano wniosek o dofinansowanie Przebudowy ul. Krakowskiej w Siewierzu w ramach
RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
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do Urzędu Marszałkowskiego złożono harmonogramy składania wniosków o płatność na
II kwartał dla wszystkich zadań realizowanych w ramach RPO WSL 2014 – 2020,
opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania z realizacji projektów:
- Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę
nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu,
- 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,
- Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną
budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach,
do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o płatność końcową dla realizacji projektu
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu
ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu,
na rachunek bankowy gminy wpłynęła refundacja wydatków w wysokości 316.217,00 zł poniesionych na przebudowę remizy OSP w Leśniakach stanowiących dofinansowanie w ramach
PROW na lata 2014 – 2020.
W zakresie zamówień publicznych:
podpisano umowę z Wykonawcą: Martą Derkacz GARDEN DESIGNERS z Lublina na kwotę:
4.876.693,66 zł na zadanie: Dokończenie budowy parku miejskiego oraz plenerowego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej. Termin realizacji umowy ustalono do dn. 30 września 2019 r.,
podpisano umowę na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na ul.
Podgródkowej w Dziewkach z firmą P.H.U. MEMFIS z/s w Herbach na kwotę 45.998,57 zł,
podpisano umowę na dostawę nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla
OSP w Leśniakach z firmą: DRAGON s.c. z Dąbrowy Górniczej na kwotę 198.267,00 zł,
wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz. Ofertę złożyła firma: ALBA MPGK Sp.
z o.o. z Dąbrowy Górniczej na kwotę 4.597.452,00 zł,
unieważniono postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz
przebudowę i odwodnienie dróg na „Piwoni” wraz z przebudową wodociągu. Cena
najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez firmę: TERRA MOTA Sp. z o.o.
z Gorlic wynosiła 7.948.000,00 zł i przewyższała kwotę 6.250.000,00 zł, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji rozbudowy drogi gminnej na ul.
Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z budową trasy rowerowej, ciągu pieszego,
oświetlenia, odwodnienia – w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci
wodociągowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
Ofertę złożyła firma: VEGMAR z Warszawy na kwotę 98.277,00 zł,
wybrano najkorzystniejszą ofertę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki
pieszo-rowerowej w Gołuchowicach z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Ofertę złożyła
firma: Przedsiębiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o z Gliwic na kwotę 15.744,00 zł,
trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa
drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz
z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp.
z o.o. z Żarek na kwotę 2.492.767,99 zł,
trwa ocena ofert w postępowaniu na zadanie: Sporządzenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna. Najtańszą ofertę
złożyła firma: Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny ze Świętochłowic na
kwotę 29.900,00 zł,
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ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy
Siewierz. Otwarcie ofert planuje się na dzień 29 marca. Wcześniejsze postępowanie
unieważniono, ponieważ jedyna oferta złożona w postępowaniu przez firmę Ogrodnictwo
„NIEWIARA” z Będzina na cenę brutto 199.720,00 zł przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
wydano:
- 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
- 1 zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
- 5 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu
budowy ul. Rzecznej,
- 9 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 2 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego,
- 3 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości,
- 12 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
- 8 odpisów aktów własności ziemi,
przeprowadzono:
- 18 oględzin drzew objętych zgłoszeniem zamiaru ich usunięcia,
- 7 oględzin drzew objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia,
- 3 kontrole wyrobiska po eksploatacji piasku, prowadzonej przez firmę ,,Rekultywacja
Terenów Śląskich ul. Leśna 12, 42- 470 Siewierz”, w związku z wykonywanymi pracami
rekultywacyjnymi na terenie wyrobiska,
przeprowadzono
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod
nazwą: ,,Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w 2019 r. na terenie Gminy Siewierz”.
Zawarto umowę na realizację zadania z firmą Biuro Konsultingowe ,,ASTRA” z/s w
Radzionkowie. Rzeczoznawcy zlecono wykonanie usług w w/w zakresie,
zawarto 2 umowy na dzierżawę gruntów gminnych,
wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Będzinie z wnioskami o uregulowanie stanów
prawnych nieruchomości położonych w Siewierzu dla potrzeb ich komunalizacji,
przeprowadzono drugie przetargi ustne nieograniczone na zbycie działek położonych
w Tuliszowie, Leśniakach i Dziewkach. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym bez
wyłonienia nabywców nieruchomości,
sporządzono 2 protokoły uzgodnień w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce
gminnej nr 694/5 położonej w Warężynie oraz na działce nr 907 położonej w Brudzowicach,
zawarto 2 umowy o ustanowienie służebności w formie aktu notarialnego,
wystąpiono do Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej
w Siewierzu z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad najbliższego Ogólnego Zebrania sprawy
zwrotu przez Gminę Siewierz na rzecz Wspólnoty wywłaszczonej nieruchomości o łącznej pow.
8.6525 ha lub o zrzeczenie się odszkodowania za ww. nieruchomość. Wg operatu
szacunkowego odszkodowanie opiewa na kwotę 1.849.017,00 zł. Do członków Spółki
wystąpiono również z apelem tej sprawie,
zlecono 4 usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na:
- wznowienie i wyznaczenie znaków granicznych działki nr 9478/2 położonej w Siewierzu oraz
jej podział,
- podział działki nr 3023 położonej w Siewierzu, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę
publiczną – ul. Plac Wojska Polskiego dla potrzeb jej komunalizacji,
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi. W styczniu zebrano 208,8 t odpadów
zmieszanych oraz 48,6 t odpadów segregowanych. Koszt faktury: 147.781,80 zł. W lutym
zebrano 233,18 t odpadów zmieszanych oraz 56 t odpadów segregowanych. Koszt faktury:
165.836,00 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
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przeprowadzano kontrole w terenie w zakresie spalania odpadów w piecach c.o. i jakości
stosowanego paliwa, łącznie przeprowadzono 298 kontroli,
przygotowano 25 umów o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację starych
pieców węglowych i zastąpieniu ich piecami gazowymi,
udzielono odpowiedzi na informację publiczną w zakresie: ochrony nad zwierzętami
bezdomnymi, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
gminnych, demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
przeprowadzono oględziny terenu po zakończeniu etapu rekultywacji gruntów leśnych po
eksploatacji piasku ze złoża „Szeligowiec II” o pow. 2,10 ha, położonych w obrębie Brudzowic,
wydano postanowienie opiniujące pozytywnie rekultywację,
udzielono odpowiedzi na interpelację dot. skarg mieszkańców na prace rekultywacyjne na
terenie po eksploatacji piasku ze złoża „Siewierz” w Siewierzu ul. Leśna,
uruchomiono system monitoringu jakości powietrza na terenie gminy,
zawarto umowę na usunięcie 5 drzew gatunku klon rosnących na działce nr 3040
w Siewierzu wraz z zakupem pozyskanego drewna. Kwota umowy: 1.900,00 zł. Wartość
drewna: 286,85 zł,
zawarto umowę na sprzedaż 0,9 m3 drewna opałowego pochodzącego z usunięcia 1 drzewa
gatunku lipa rosnącego na działce nr5463, położonej w Siewierzu. Wartość drewna: 72,90 zł,
określono klasyfikację akustyczną dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 1,
zlecono do wykonania 2 szacunki brakarskie drzew przeznaczonych do usunięcia.
4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
nadzorowano prace obejmujące termomodernizację szkoły w Brudzowicach oraz budynku
w Dziewkach,
przekazano plac budowy dla inwestycji: oświetlenie uliczne ul. Podgródkowej w Dziewkach,
zlecono:
- Firmie SMJ Paweł Nizioł naprawę 2 bram garażowych segmentowych w OSP Siewierz,
- przegląd windy towarowej w remizie OSP w Tuliszowie,
- obowiązkowe kontrole roczne gminnych obiektów budowlanych,
- usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu,
- wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic: Plac Wojska Polskiego, Dąbrowskiego,
Słowackiego i Mickiewicza,
- wymianę części graficznej na witaczu, zlokalizowanym przed urzędem,
ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli rocznej placów zabaw i siłowni
zewnętrznych oraz na naprawę instalacji odgromowej na budynku JRG w Siewierzu,
przygotowano wniosek do Sądu Wydział Ksiąg Wieczystych o wprowadzenie Gminy Siewierz
jako właściciela nieruchomości po których przebiegają ulice: Kielecka oraz Żwirki i Wigury
w Siewierzu (odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony przez obwodnicę),
do Starostwa Powiatowego zgłoszono prace rozbiórkowe czterech budynków gminnych,
zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Nad Zalewem w Siewierzu,
wydano: 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 5 decyzji na umieszczenie
urządzeń obcych, 2 decyzje na lokalizację zjazdu drogowego, 2 opinie do projektów
budowlanych zjazdów, 3 opinie i 6 decyzji w sprawie przyłączy gazowych, 2 decyzje w sprawie
przyłączy energetycznych, opinię do projektu odwodnienia przejazdu kolejowego przy ulicy
Żwirki i Wigury,
wystosowano pisma do zarządców dróg w sprawie pozimowego zamiatania dróg oraz pismo do
GDiDKiA w sprawie zasypanej kratki kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu DK-1 z ulicą Polną,
do Komisariatu Policji w Siewierzu zgłoszono uszkodzony słupek na Rynku w Siewierzu oraz
uszkodzoną wiatę przystankową w Wojkowicach Kościelnych przy DK 86,
zaopiniowano projekt organizacji ruchu dla przebudowy mostu w ciągu ulicy Zagłębiowskiej
oraz Chabrowej w Siewierzu,
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wysłano do TAURON-u pismo z prośbą o obcięcie konarów drzew rosnących w pasach
drogowych,
Do Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zlecono: uzupełnienie ubytków w drogach
gminnych asfaltowych oraz szutrowych, pozimowe zamiatanie, wymianę tablic „MIASTO
MONITOROWANE”, ustawienie barierek ochronnych przy ulicy Zawodzie, wymianę oraz
uzupełnienie oznakowania pionowego dróg, odśnieżanie i usuwanie śliskości,
ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup mebli do budynku remizy OSP w Wojkowicach
Kościelnych,
prowadzono postępowania dotyczące dzierżaw sal w budynkach remiz OSP,
ogłoszono nabór na wolne stanowisko do obsługi budynku Punktu Przesiadkowego,
przygotowano dokumenty do przystąpienia Gminy Siewierz do grupy zakupowej na zakup
energii elektrycznej oraz gazu, organizowanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię,
ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk stojaków na rowery do sołectwa Tuliszów,
przygotowano zmianę zasad wynajmu oraz opłat za korzystanie z lokali użytkowych,
prowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych,
zarządzano lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. rozliczano faktury za media dostarczone do
budynków gminnych oraz za wykonane zadania zlecone,
przeprowadzono postępowania w sprawie wycinki drzew przy ul. Bema, Wspólnej i Zbożowej
w Siewierzu.
5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
zameldowano 76 osób, w tym: 28 obcokrajowców, wymeldowano 5 osób,
wydano 100 zaświadczeń z ewidencji ludności
przyjęto 133 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 113 dowodów,
nadano 12 numerów PESEL, w tym 11 numerów cudzoziemcom,
prowadzono 4 postępowania w sprawie wymeldowania osoby decyzją administracyjną,
wysłano 82 wezwania dla mężczyzn i kobiet podlegających kwalifikacji wojskowej,
uczestniczono w kwalifikacji wojskowej w dn. 26 - 27 marca,
podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie
użytecznych, które rozpoczęły się w m-cu lutym,
koordynowano pracę i rozliczano pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne
i osoby wykonujące prace na cele społeczne orzeczone przez Sąd, sporządzono informacje dla
kuratorów sądowych,
przygotowano dokumenty związane z przedłużeniem umowy o pracę dla 2 pracowników,
sporządzono 4 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
zarchiwizowano i przekazano do Krajowego Biura Wyborczego dokumenty archiwalne z
wyborów samorządowych,
rozpoczęto realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu
Europejskiego,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 19 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 9 osób,
zarejestrowano 13 zarządzeń Burmistrza,
przyjęto 2.392 pisma w systemie SOD, wysłano 4.466 pism, goniec doręczył 3.166 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,
nadzorowano prawidłową realizację budżetu,
trwa opracowanie sprawozdania opisowego z realizacji budżetu za 2018 r.,
nadzorowano system scentralizowanego rozliczania podatku VAT,
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opracowano sprawozdania SG-01-4 z obrotu środkami trwałymi gminy oraz deklaracji
podatkowej gminy,
przeprowadzono szkolenie księgowych jednostek organizacyjnych ze zmian wprowadzonych
w sprawozdaniach finansowych.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
przygotowano 9.434 decyzje podatkowe na 2019 r.,
wprowadzono 21 korekt decyzji podatkowych za 2018 r.,
zweryfikowano 527 informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 97 szt.,
wysłano 6 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 79 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 12.934 pozycje,
rozliczono 106 wyciągów bankowych,
przyjęto 86 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 4.951 interesantów,
przygotowano 10 wniosków do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
otrzymano metryczkę subwencji oświatowej na rok 2019 – gminie
naliczono
subwencję w wysokości 11.976.842 zł na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych,
otrzymano naliczenie kwoty dotacji przedszkolnej na rok 2019 dla gminy w wysokości
512.095,00 zł,
przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” w Siewierzu za
miesiące styczeń, luty, marzec w łącznej wysokości 526.586,05 zł,
przekazano środki budżetowe dla placówek oświatowych w miesiącach: styczeń: 1.960.350,00
zł, luty: 1.552.344,00 zł, marzec: 2.696.393,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia
oraz tzw. „trzynastą pensję”,
przekazano na rzecz gminy Dąbrowa Górnicza i miasta Będzin zwrot kosztów udzielonej dotacji
przedszkolnej w wysokości 4.039.13 zł za dzieci uczęszczające do placówek wychowania
przedszkolnego na terenie tych gmin,
wystąpiono do gmin: Psary, Dąbrowa Górnicza, Koziegłowy, Poręba, Mierzęcice, Ożarowice,
Myszków i Będzin o zwrot kosztów dotacji przedszkolnej udzielonej przez gminę Siewierz
w łącznej wysokości 24.714,21 zł dla dzieci uczęszczających do placówek wychowania
przedszkolnego na terenie gminy Siewierz,
przygotowano projekt planu sieci szkół podstawowych i obwodów oraz planu sieci przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych, które będą obowiązywały w gminie od 1 września 2019 r.,
trwa przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu
Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
W zakresie kultury i promocji:
wydano dwa numery miesięcznika „Kurier Siewierski”,
rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje
pozarządowe,
przeprowadzono postępowanie ofertowe na zakup sześciu instrumentów dla Orkiestry
Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz na kwotę 40.800 zł.

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

wymieniono panele dotykowe w dwóch Infokioskach w Siewierzu w związku z awariami,
rozwiązano problem z kamerą internetową na Rynku w Siewierzu,
przeprowadzono przegląd klimatyzatorów znajdujących się w serwerowni urzędu,
przedłużono licencję na oprogramowanie dot. dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
usunięto usterkę centrali alarmowej serwerowni oraz pomieszczeń referatu ds. informatyki,
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przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na dostawę 6 zestawów
komputerowych. Wybrano dostawcę i podpisano umowę,
zorganizowano dodatkowe stanowisko komputerowe z dostępem do systemu obiegu
dokumentów w punkcie obsługi interesanta,
zakupiono dodatkowy skaner do wprowadzania wniosków o wydanie dowodów osobistych
w aplikacji SRP Źródło,
poprawiono ustawienie szafy światłowodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu,
dla interesantów urzędu utworzono 30 nowych aktywnych formularzy w formacie PDF
dostępnych w BIP-ie,
zaktualizowano do najnowszej wersji system obiegu dokumentów,
do systemu powiadomień SMS wprowadzono 104 wnioski w sprawie wyrobienia dowodów
osobistych.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury
fizycznej:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 150 wniosków od
przedsiębiorców, wydano potwierdzenia,
wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży,
wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku
z likwidacją punktu sprzedaży,
56 przedsiębiorców złożyło oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018
rok w poszczególnych punktach sprzedaży. Naliczono opłaty za korzystanie z zezwoleń
w 2019 r., pobrano I ratę w wysokości 103.689,33 zł.
W zakresie zdrowia:
przystąpiono do współpracy w realizacji projektu: Zmiana stylu życia osób w wieku aktywności
zawodowej szansą do walki z chorobami cywilizacyjnymi jakimi są otyłość i cukrzyca w XXI
wieku.
11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 369 odpisów aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 1 akt urodzenia, 4 akty małżeństwa
i 23 akty zgonu,
z ksiąg przechowywanych w USC Siewierz przeniesiono do PRSC 237 aktów stanu cywilnego
wraz z aktualizacją danych w bazie Pesel,
w aplikacji Źródło w bazie PESEL usunięto niezgodności – 10 zleceń,
wysłano 80 zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
zamieszczono 55 przypisków przy zarejestrowanych aktach stanu cywilnego,
wpisano 42 wzmianki dodatkowe dot. zdarzeń, mających wpływ na ich treść,
przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od 10 par,
wydano 11 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
12. Na samodzielnym stanowisku – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:
rozliczano faktury dot. zużycia mediów w jednostkach OSP i wydatki związane z zakupem
materiałów i paliwa do samochodów pożarniczych,
wykonywano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych,
przygotowano karty pracy sprzętu silnikowego oraz karty drogowe samochodów pożarniczych,
do szkół oraz Prezesów OSP przesłano informacje o Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w Siewierzu, zaplanowanym na dzień 26 marca w MGCKSiT,
przygotowano porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości
100.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z remontem Komisariatu Policji w Siewierzu
oraz w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 37.000,00 zł na zakup
samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Będzinie,
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przeprowadzono trening uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów
w Województwie Śląskim,
na podstawie danych otrzymanych z placówek służby zdrowia uaktualniono dane zawarte
w obowiązującym „Planie przygotowań podmiotów leczniczych Miasta i Gminy Siewierz”,
przygotowano dla Wojskowej Komedy Uzupełnień raporty aktywnych przedsiębiorców
w gminie, których działalność gospodarcza ma szczególne znaczenie gospodarczo – obronne.
13. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
opiniowano wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu, sprzętu i umundurowania składane
przez jednostki OSP z terenu gminy,
Komendant Gminny brał udział w pracach zespołu powołanego przez Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego do opracowania nowych procedur pozyskiwania środków finansowych
z WFOŚiGW przez OSP,
przygotowano materiały do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych,
dokonano wyboru ośrodka „Leśny Zakątek” w Pogorzelicy do organizacji obozu szkoleniowowypoczynkowego MDP w 2019 roku, rozpoczęto przygotowania organizacyjne do obozu,
przeprowadzono szkolenie nt funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej oraz Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu, Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych oraz Zespole Szkół w Brudzowicach,
uczestniczono w zebraniach sprawozdawczych w OSP Gołuchowice, Wojkowice Kościelne,
Siewierz, Żelisławice, Nowa Wioska, Tuliszów oraz Piwoń,
koordynowano usuwanie skutków silnych wiatrów i zerwanego dachu z budynku gospodarczego
w Żelisławicach,
przygotowano eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”, zaplanowane na dzień 26 marca br.
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