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Sprawozdanie
z realizacji najważniejszych zadań w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dn. 27 marca 2019 r. do dn. 26 czerwca 2019 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m. in. następujące zadania:
1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
• wpłynęło 21 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 6 wniosków o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Joachimów-Łagisza/Wrzosowa w Dziewkach
ul. Podbagnie oraz w Brudzowicach, dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączami gazu w Siewierzu ul. Parkowa oraz w Żelisławicach ul. Przyjaźni,
• wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy m.in. dla budowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, budowy hali łukowej namiotowej, stalowej wiaty oraz 2 silosów zbożowych,
• wydano 100 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
• wydano 5 postanowień opiniujących pozytywnie wstępne projekty podziału nieruchomości
w Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych i Tuliszowie,
• trwają procedury planistyczne związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz w zakresie:
- rozbudowy cmentarza parafialnego w Siewierzu - Osiedle
- dla terenów wzdłuż DK Nr 1 i ul. Młyńskiej
- dla terenów w rejonie ulicy Młyńskiej i ul. Zagłębiowskiej
- dla terenu zlokalizowanego w sołectwie Brudzowice – złoże "Szeligowiec II",
• rozpoczęto prace planistyczne przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Miasta Siewierz-dzielnica Jeziorna,
• firma PERN S.A. odstąpiła od opracowania Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz w korytarzu lokalizacji rurociągu
paliwowego Boronów-Trzebinia, w związku z wejściem w życie ustawy o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym tzw. „specustawy naftowej”, która
zakłada wydanie decyzji lokalizacyjnych przez wojewodę, niezależnie i z pominięciem etapu
planowania przestrzennego na poziomie samorządu terytorialnego.
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2. W Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych:
w zakresie realizacji inwestycji:
trwają prace przy budowie Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Wykonano większość alejek z nawierzchnią mineralno-żywiczną, parking przy ul. Żwirki
i Wigury. Zamontowano urządzenia siłowni, urządzenia zabawowe i urządzenia muzyczne,
wykonano zielony tunel i igloo w plenerowym Centrum Edukacji Ekologicznej. Zakończenie
robót planuje się na koniec m-ca sierpnia br.,
firma STB z Częstochowy przystąpiła do realizacji inwestycji polegającej na rozszerzeniu
projektowanego przedszkola o żłobek. Trwa faza wykonania projektu budowlanego i uzyskania
uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do realizacji zadania. Wykonawca przedstawił koncepcję,
która została zaakceptowana,
28 marca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki
pieszo-rowerowej w Gołuchowicach z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace projektowe,
przygotowano dokumentację projektową oraz opracowano zapotrzebowanie udzielenia
zamówienia publicznego na budowę drogi do pól przy ul. Długiej w Siewierzu,
uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew na Piwoni, w związku z planowaną budową kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wraz z remontem dróg,
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17 kwietnia rozpoczęto budowę drogi gminnej łączącej Osiedla Zachód i Jezioro z ul. Bytomską
w Siewierzu. W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał roboty przygotowawcze
i rozbiórkowe oraz rozpoczął budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Roboty
budowlane planuje się zakończyć do dn. 30 września 2019 r.,
• opracowano dokumentację z inwentaryzacji, badań i ekspertyz dla zadania związanego
z odsłonięciem, konserwacją i restauracją bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu.
Wykonawca uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla
planowanych rozwiązań. Oczekuje się na zaopiniowanie rozwiązań przez instytucję
dofinansowującą,
• trwa etap projektowy budowy drogi gminnej na ul. Chabrowej w Siewierzu. Uzyskano decyzję o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oczekuje się na przedstawienie dokumentacji koniecznej
do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i pozwolenie na budowę
dla części infrastruktury podziemnej nie związanej z drogą,
• trwa etap projektowy budowy drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych.
Odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i właścicielami posesji w sąsiedztwie
drogi. Oczekuje się na opracowanie ostatecznej koncepcji projektowej uwzględniającej
dotychczasowe uwagi mieszkańców i urzędu,
• wybrano biuro projektowe, które opracuje dokumentację projektową dla budowy drogi dla
obsługi dzielnicy Siewierz – Jeziorna - etap II. Podpisanie umowy wyznaczono na dzień
28 czerwca,
• przygotowywane jest porozumienie pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Siewierz dla
opracowania przez urząd dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych
w Siewierzu – ul. 3 Maja, ul. Bema oraz ul. Częstochowskiej wraz z częścią drogi na
ul. Bohaterów (do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego),
• opracowano kalkulacje prac projektowych związanych z planowanym zleceniem opracowania
dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na ul. Piłsudskiego oraz ul. Targowej.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
• pozyskano dofinansowanie w wys. 126.250,00 zł na budowę drogi dojazdowej do pól
w Siewierzu na działce nr 7182 ze środków budżetu Województwa Śląskiego,
• w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” gmina pozyskała dofinansowanie
w wys. 57.330,47 zł na doposażenie i remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy remizie
OSP w Wojkowicach Kościelnych oraz na doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej,
• złożono uzupełnienie formalne wniosku na zadanie pn: Budowa drogi gminnej dojazdowej
łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
• gmina nie otrzymała dofinansowania na zadania pn: Budowa kolektorów słonecznych i kotłów
na biomasę oraz Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy
i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii, w konkursie RPO WSL w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii.
Wnioski zostały wpisane na listę rezerwową i zajmują 2 (fotowoltaika) oraz 3 (kolektory)
pozycję na liście,
• do Urzędu Wojewódzkiego złożono uzupełnienie formalne wniosku o dofinansowanie realizacji
przebudowy drogi gminnej na ulicy Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych,
• do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o płatność pośrednią z realizacji projektu Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach,
• do Urzędu Marszałkowskiego złożono uzupełnienie formalne wniosku o płatność pośrednią oraz
wniosek o płatność końcową dla zadania Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
• zawarto umowę dotacji na kwotę 3.107,16 zł, którą gmina otrzyma na dofinansowanie
realizacji kampanii edukacyjno – informacyjnej „Chronimy siebie i ziemię” ze środków
WFOŚiGW w Katowicach,
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zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię
na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach w kwocie 708.000,00 zł
oraz na budowę parku miejskiego w kwocie 519.963,00 zł,
do Urzędu Marszałkowskiego złożono uzupełnienie formalne wniosku o dofinansowanie przebudowy ulicy Krakowskiej w Siewierzu w ramach RPO WŚL na lata 2014 – 2020,
gmina pozyskała dofinansowanie w wys. 1.052.509,50 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską
w Siewierzu wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
do Urzędu Marszałkowskiego przesłano wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu
ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu w ramach RPO WŚL, uwzględniający
zwiększenie przyznanego gminie dofinansowania w wys. 867.000,00 zł o kwotę 147.657,75 zł –
tj. do kwoty w wys. 1.014.657,75 zł,
zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WŚL na lata
2014 – 2020 pn. Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu
obronnego Zamku w Siewierzu, uwzględniający dostosowanie przyznanej kwoty dofinansowania
w wys. 2.532.846,15 zł do umowy zawartej z Wykonawcą zadania,
na wniosek Gminy Siewierz Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni” z kwoty
2.207.532,65 zł do kwoty 3.150.419,00 złotych o maksymalną kwotę w wys. 942.886,35 zł. Pozwoli to gminie rozpocząć starania o zwiększenie dofinansowania na realizację zadania w Urzędzie Marszałkowskim, którego ogólny koszt szacuje się na kwotę około 8 mln zł,
na bieżąco wydawano zaświadczenia o rewitalizacji.
W zakresie zamówień publicznych:
w dniu 28 marca podpisano umowę z firmą VEGMAR z Warszawy na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej na ul. Zawodzie
w Wojkowicach Kościelnych na kwotę 98.277,00 zł,
w dn. 28 marca podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o.
z Gliwic na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej
w Gołuchowicach, na kwotę 15.744,00 zł,
w dn. 1 kwietnia popisano umowę na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie gminy z firmą ALBA MPGK Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej na kwotę
4.597.452,00 zł,
4 kwietnia podpisano umowę na utrzymanie zieleni na terenie Miasta z firmą Ogrodnictwo
„NIEWIARA” Krzysztof Kowal z Będzina na kwotę 149.170,00 zł,
10 kwietnia podpisano umowę na budowę drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle
Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem
technologicznym oraz siecią wodociągową z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych
„Myszków” Sp. z o.o. z Żarek na kwotę 2.492.767,99 zł,
10 kwietnia podpisano umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna z Przedsiębiorstwem Projektowania,
Studiów, Usług i Realizacji „TERPLAN” Sp. z o.o. z Katowic na kwotę: 49.815,00 zł,
17 kwietnia podpisano umowę z konsorcjum firm w składzie: STB Sp. z o.o. z Częstochowy
i Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Import Export „KROMAR” ze Starokrzepic na
rozszerzenie zaprojektowania budowy przedszkola o żłobek na kwotę 700.000,00 zł,
17 maja podpisano umowę na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz z Pracownią UrbanistycznoArchitektoniczną Jan Knura z Rybnika na kwotę 17.000,00 zł,
wybrano oferty na: świadczenie usługi transportu uczniów do szkół na terenie gminy w roku
szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Usługi
Przewozowe z Piekar Śląskich na kwotę 344.736,00 zł. Na świadczenie usługi transportu
uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z zapewnieniem opieki do szkół i placówek
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kształcenia specjalnego w Czeladzi, Będzinie i Dąbrowie Górniczej najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Transport „GRZEŚ BUS” z Będzina na kwotę 317.044,00 zł,
trwa ocena ofert na zadanie: Rozbudowa trzech placów zabaw w Gminie Siewierz tj. przy
remizie w Wojkowicach Kościelnych, przy przedszkolu w Dziewkach oraz w Kuźnicy
Warężyńskiej.
3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
wydano:
- 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
- 2 zaświadczenia o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy następującym
podmiotom: MPWiK Sp. z o.o. w Porębie i Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zawierciu,
- 12 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 2 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
- 3 decyzje o ustaleniu renty planistycznej na skutek uchwalenia planu miejscowego,
- 3 aneksy do umów dzierżawy gruntów gminnych,
- 4 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego i 1 zawiadomienie,
- 5 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
- 14 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
- 1 postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w akcie własności ziemi,
- 1 postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobywanie kopaliny ze złoża ,,Winowno’’
metodą odkrywkową”.
- 7 odpisów aktów własności ziemi,
przeprowadzono:
- 37 oględzin drzew objętych zgłoszeniem zamiaru ich usunięcia,
- 4 oględziny drzew objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia,
- 2 kontrole wyrobiska po eksploatacji piasku, prowadzonej przez firmę Rekultywacja Terenów
Śląskich, w związku z wykonywanymi pracami rekultywacyjnymi terenu wyrobiska,
zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie 5 usług w zakresie wyceny nieruchomości,
zawarto 4 umowy na dzierżawę gruntów gminnych,
wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Będzinie z wnioskami o uregulowanie stanów
prawnych nieruchomości położonych w Siewierzu nr 2507 o pow. 0.0561 ha, nr 2602/1 o pow.
0.5660 ha, nr 6472/3 o pow. 0.0631 ha dla potrzeb ich komunalizacji,
przeprowadzono trzecie przetargi ustne nieograniczone na zbycie działek położonych
w Tuliszowie, Leśniakach i Dziewkach. Wyłoniono nabywcę działki w Tuliszowie,
zawarto w formie aktu notarialnego:
- umowę ustanowienia służebności gruntowej na działce gminnej nr 461 położonej w Warężynie
na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 492/4
- umowę sprzedaży działki nr 1096/3 o pow. 30 m 2, położonej w Żelisławicach na rzecz
TRIBAG SA z siedzibą w Siewierzu,
sporządzono odwołanie do Wojewody Śląskiego od decyzji Starosty Będzińskiego z dn.
18.04.2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości 1.849.017,00 zł należnego
Wspólnocie Leśno - Gruntowej w Siewierzu za prawo własności nieruchomości usytuowanych
w Siewierzu, o łącznej pow. 8.6525 ha, nabytych z mocy prawa przez Gminę Siewierz pod
budowę drogi zbiorczej w Siewierzu,
udzielono zgody dla PGNiG GAZOPROJEKT S.A. na wejście w teren działki nr 139/2
w Gołuchowicach, celem wykonania badań geologicznych dla projektowanego gazociągu
produktowego Boronów – Trzebinia,
w związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu – Wydział d/w
z Przestępczością Gospodarczą czynnościami sprawdzającymi w sprawie zawiadomienia
złożonego przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu
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w kierunku art. 231 § 1 kk i inne, udzielono wyjaśnień i przesłano dokumenty stanowiące
podstawę sporządzenia pisma dot. odszkodowania w kwocie 1.849.017,00 zł, skierowanego do
Zarządu Spółki,
zlecono 2 usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych,
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy. W m-cu marcu zebrano
220,28 t odpadów zmieszanych oraz 92,08 t odpadów segregowanych - koszt faktury:
172.866,70 zł. W m-cu kwietniu zebrano 261,06 t odpadów zmieszanych oraz 127,24 t odpadów
segregowanych - koszt faktury: 246.497,69 zł. W m-cu maju zebrano 202,04 t odpadów
zmieszanych oraz 81,82 t odpadów segregowanych - koszt faktury: 183.257,21 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
przygotowano:
- 18 umów o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację starych pieców
węglowych i zastąpienie ich piecami gazowymi,
- 17 umów o udzielenie dotacji na zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na
likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie gminy,
- 3 umowy o udzielenie dotacji celowej na wykonanie przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków,
przygotowano wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy,
udzielono odpowiedzi na interpelację radnej Rady Miejskiej w sprawie rekultywacji terenu na
terenie po eksploatacji piasku ze złoża „Siewierz” przy ulicy Leśnej w Siewierzu, prowadzonej
przez firmę Rekultywacja Terenów Śląskich Sp. z o. o.,
zakupiono nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz Gminnego
Dyktanda Ekologicznego,
wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o podjęcie działań w celu
zapobieżenia niszczenia traktu pieszego przy Zamku przez nurt rzeczny rzeki Przemszy,
przygotowano umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Edukacja ekologiczna
oraz propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży”,
przygotowano wniosek do Starosty Będzińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenie parku miejskiego w Siewierzu,
przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy za rok
2018,
wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego, informujące o skardze do WSA w Warszawie wniesionej
przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu na decyzję
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 1.04.2019 r, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody
Śląskiego z dnia 26.07.2018 r. stwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
przez Gminę Siewierz własności nieruchomości zajętej pod drogi publiczne, gminne ul.
Słowackiego i Plac Wojska Polskiego (działki nr 2902/13 o pow. 0.1117 ha, 2902/14 o pow.
0.5963 ha, wydzielone z działki nr 2902/10),
koordynowano przygotowania do wyborów do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.
4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
przeprowadzono postępowania dotyczące dzierżaw sal w budynkach remiz OSP,
ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko sprzątaczki w budynku punktu przesiadkowego,
przygotowano dokumenty dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną do postępowania
przetargowego prowadzonego przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię, w związku z
przystąpieniem Gminy Siewierz do grupy zakupowej na energię elektryczną na lata 2020 – 2021.
Gmina przystąpiła również do grupy zakupowej na gaz, przygotowywane są dane dot.
zapotrzebowania na gaz w obiektach gminnych,
przygotowano i podano do publicznej wiadomości zarządzenia w sprawie wykazu lokali
użytkowych przeznaczonych do dzierżawy i wykazu lokali gminnych przeznaczonych do zbycia,
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w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi odbioru odpadów
komunalnych z obiektów użyteczności publicznej zawarto umowę z firmą „Reko” z Myszkowa,
zakupiono wraz z montażem wyposażenie meblowe do budynku remizy OSP w Wojkowicach
Kościelnych od firmy „Meble Borek” z miejscowości Gidle za kwotę 21.070 zł,
naprawiono 2 oprawy oświetleniowe przy ulicy Gietyngiera, zamontowano pokrywy
zabezpieczające kable i tabliczki w słupach oświetlenia parkowego przy ulicy Bema,
zabudowano lampę oświetlenia ulicznego przy ulicy Fiołków w Tuliszowie,
wydano dwie decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego dla 2 rodzin,
zakupiono od firmy „Magdal” z Poznania i zamontowano maszt na flagę przed budynkiem
remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych za kwotę 2.066,40 zł,
uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Transportu Metropolitarnego
w sprawie infrastruktury przystankowej, ŚKUP oraz składki zmiennej na 2020 r. za komunikację
miejską,
do ZUWiK-u zlecono: montaż 3 gablot informacyjnych i 2 stojaków na rowery w Tuliszowie
zakupionych w ramach funduszu sołeckiego oraz prace porządkowe na terenie gminy,
w ramach realizacji funduszu sołeckiego: zakupiono 6 kompletów mebli biesiadnych
zewnętrznych do sołectwa Podwarpie za kwotę 2.240 zł od firmy P.H.U. „Delkon” z Biłgoraja,
sprzęt AGD oraz wyposażenie kuchenne do sołectwa Leśniaki za kwotę 13.685,47 zł od firmy
„Multi - Gastro” z Iwanowic Włościańskich, 2 stojaki na rowery do sołectwa Tuliszów za kwotę
1.200 zł od firmy „Krosstech” z Krosna, sprzęt nagłaśniający do sołectwa Brudzowice za kwotę
12.000 zł od P.H.U. „Lighting Center” z Będzina, ogłoszono zapytanie ofertowe na ułożenie
podłoża wraz z dojściem do altany w Brudzowicach,
zakończono remont toalet i kilku pomieszczeń w budynku urzędu, realizowany przez firmę "Rak
– Inwest" z Myszkowa za kwotę 308.876.39 zł,
na zlecenie gminy firma "Niewiara" z Będzina wykonała inwentaryzację drzewostanu na ulicach
Strumień oraz Plac Ogrójecki w Siewierzu za kwotę 6.150,00 zł,
nadzorowano prace związane z modernizacją energetyczną budynku szkoły podstawowej
w Brudzowicach z/s w Dziewkach, które wykonuje firma "Polterm" z Tarnowskich Gór wartość robót: 420.500,00 zł oraz budynku szkoły podstawowej w Brudzowicach przy ul.
Szkolnej 41, które realizuje firma "Bauterm" z Kamienicy Polskiej za kwotę: 1.365.251,00 zł,
rozpoczęto przygotowania do budowy oświetlenia ulicznego ul. Podgródkowej w Dziewkach,
które będzie realizować firma P.H.U. "Memfis" z/s w Herbach. Koszt zadania: 45.998,57 zł,
termin wykonania prac do 31 sierpnia br.,
firma "Ramo Polska" Sp. z o.o. z Warszawy wykonała naprawę instalacji odgromowej na
budynku gminnym - Posterunku Służb Ratowniczych w Siewierzu. Koszt zadania: 6.014,70 zł,
przeprowadzono postępowanie w sprawie wycinki drzew, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych
drzew oraz frezowania pni drzew w pasach drogowych na terenie gminy. Zadanie wykonała
firma „Drzewna Brygada" z Myszkowa za kwotę 13.824,00 zł,
przeprowadzono naprawę dachu i instalacji elektrycznej oraz pomalowano pomieszczenia w
kontenerze biurowo - socjalnym w PSZOK-u w Siewierzu. Remont wykonała firma
"Dar-Bud" z Zawiercia za kwotę 5.842,50 zł,
zakupiono 5 szt. nowych ławek parkowych do posadowienia na Rynku w Siewierzu. Dostawę
zrealizowała firma "Mabud - Bis" z Końskich za kwotę 3.013,50 zł, zabudowę wykona ZUWiK,
zakupiono i zabudowano 4 nowe wiaty przystankowe: w Karsowie obok placu zabaw, na ulicy
Przeczyckiej w Hektarach, w Żelisławicach obok cmentarza oraz na ulicy Młyńskiej w
Siewierzu. Koszt dostawy i zabudowy 14.818,40 zł, dostawca: firma "Ava Seats" z Łodygowic,
wybrano wykonawców usług oraz zlecono wykonanie czyszczenia 6 separatorów substancji
ropopochodnych oraz badanie wód odprowadzanych z kanalizacji deszczowej. Czyszczenie
separatorów wykonuje firma "Separator Service" z Piaseczna za kwotę 11.880,00 zł za
dwukrotne czyszczenie, badania wód realizuje "J.S. Hailton Poland" S.A. z Gdyni za kwotę
1.107,00 zł za dwukrotny pobór i badanie próbek w trzech lokalizacjach na terenie gminy,
firma "Hoka-Hey" Piotr Snaczke przeprowadza remonty placów zabaw. Koszt napraw
wyceniono na kwotę 21.033,00 zł, prace powinny zakończyć się do 12 lipca,
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opiniowano projekty tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową mostu na ulicy
Zagłębiowskiej i budową drogi gminnej ulicy Chabrowej oraz stałą organizację ruchu ulic:
Strumień, Plac Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Piłsudskiego
i drogi Podwarpie – Tuliszów,
przygotowano wnioski na wycinkę drzew w pasach drogowych ulic: Plac Wojska Polskiego,
Wierzbowa, Czarnieckiego i Oleśnickiego w Siewierzu,
przeprowadzono pomiar widoczności na przejeździe kolejowym przy ulicy Kieleckiej
w Siewierzu. Wykonawcą zadania była firma "RTM" z Goliny, za kwotę 246,00 zł,
wykonano remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego gminnego w Siewierzu przy ulicy
Warszawskiej 91. Prace wykonała firma "Dar-Bud" z Zawiercia, koszt naprawy: 17.892,81 zł,
złożono zamówienie na dostawę doposażenia placów zabaw w Wojkowicach Kościelnych obok
remizy OSP, Kuźnicy Warężyńskiej oraz Dziewkach,
wydano 16 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 10 decyzji na umieszczenie
urządzenia obcego w pasie drogowym, 4 decyzje na lokalizację zjazdu drogowego, 1 decyzję w
sprawie przyłącza wodociągowego, 4 decyzje w sprawie przyłączy gazowych, 7 decyzji
dotyczących sieci i przyłączy energetycznych oraz 13 opinii do decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
prowadzono sprawy związane z bieżącym zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi
i użytkowymi, wypłatą dodatków mieszkaniowych, usuwaniem awarii oświetlenia ulicznego,
rozliczano faktury wpływające do referatu za media dostarczone do budynków gminnych oraz za
wykonane zadania zlecone.
5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
zameldowano 99 osób, w tym: 37 obcokrajowców, wymeldowano 17 osób,
wydano 115 zaświadczeń z ewidencji ludności,
przyjęto 243 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 221 dowodów,
nadano 17 numerów PESEL, w tym 16 numerów cudzoziemcom,
zakończono 5 postępowań w sprawie wymeldowania osoby decyzją administracyjną
i wymeldowano 6 osób,
realizowano zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
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 1 pracownika,
przekazano do Archiwum Państwowego dokumenty z wyborów samorządowych,
przygotowano zarządzenie w sprawie zmiany okresu rozliczeniowego czasu pracy dla
pracowników urzędu,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 21 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 12 osób,
zarejestrowano 39 zarządzeń Burmistrza,
przyjęto 2.711 pism w systemie SOD, wysłano 2.469 pism, goniec doręczył 3.490 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
za I kwartał 2019 r. oraz m-ce kwiecień i maj,
zamknięto księgi rachunkowe za 2018 r. i sporządzono sprawozdanie finansowe urzędu.
Skarbnik zrealizował następujące zadania:
przygotowano materiały na sesję,
nadzorowano prawidłową realizację budżetu,
nadzorowano system scentralizowanego rozliczania podatku VAT,
opracowano sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2018 r. i przekazano Radzie Miejskiej
i RIO w Katowicach,
otrzymano pozytywną opinię RIO w Katowicach o wykonaniu budżetu,
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opracowano łączne sprawozdanie finansowe gminy i przekazano Radzie Miejskiej i RIO
w Katowicach.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
przygotowano korekty 223 decyzji podatkowych,
zweryfikowano 498 informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 301 szt.,
wysłano 589 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 168 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 10.532 pozycje,
rozliczono 146 wyciągów bankowych,
przyjęto 93 wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 4.348 interesantów,
prowadzono 5 spraw z zakresu ustanowienia zastawu i hipoteki,
przygotowano 3 wnioski do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
uzyskano pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie arkuszy organizacji
placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020,
przekazano na rzecz Miast Dąbrowa Górnicza, Będzin, Katowice, Myszków, Zawiercie,
Sosnowiec zwrot kosztów udzielonej dotacji przedszkolnej w łącznej wysokości 19.591,62 zł,
wystawiono noty księgowe dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz
Gminy Koziegłowy, Mierzęcice, Ożarowice oraz Miasta Dąbrowa Górnicza, Będzin, Poręba,
Myszków na łączną kwotę 36.031,24 zł,
dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Siewierz,
przekazano dotację na rzecz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” za
miesiące kwiecień i maj w łącznej wysokości 375.169,26 zł, w tym 313.223,36 zł na dzieci
objęte kształceniem specjalnym oraz 30.448,30 zł na dzieci objęte zajęciami wczesnego
wspomagania rozwoju,
otrzymano dofinansowanie w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na
lata 2016 – 2020” w wysokości 4.000,00 zł,
złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3
Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 244.677,32 zł,
decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - „Bezpłatne podręczniki” na ogólną kwotę
89.960,98 zł,
sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach sprawozdanie z realizacji
Rządowego Programu „Aktywna Tablica”,
podpisano umowę z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie „Profilaktyki zdrowotnej
dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego – zielona szkoła” na kwotę 5.790,00 zł,
wszczęto procedurę egzaminacyjną dla dwóch nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu
zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
złożono 1 wniosek o stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe,
przygotowano zapotrzebowanie zamówienia publicznego na transport uczniów do placówek
oświatowych na terenie Miasta i Gminy Siewierz oraz dowóz dzieci i młodzieży do placówek
kształcenia specjalnego w Dąbrowie Górniczej, Czeladzi i Będzinie w roku szkolnym 2019/2020
i 2020/2021.
W zakresie kultury i promocji:
w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania:
- zakup strojów ludowych dla KGW Dziewki na kwotę 2.849,00 zł,
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- remont instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej OSP Żelisławice na kwotę 3.000,00 zł,
przygotowano materiały na potrzeby przedsięwzięć gminnych (zaproszenia, plakaty), kolejne
numery miesięcznika „Kurier Siewierski”, aktualizowano stronę internetową,
w dn. 19 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodzono
59 uczniów.

9. W Referacie ds. informatyki:
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usunięto usterki 4 komputerów stacjonarnych oraz serwera urzędu,
zlecono naprawę dwóch drukarek laserowych sieciowych oraz przegląd i konserwację trzech
kolorowych kserokopiarek,
udzielano odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej oraz na petycję,
zaktualizowano do najnowszej wersji system obiegu dokumentów, oprogramowanie serwerów
fizycznych i wirtualnych, obsługę domeny oraz oprogramowanie dziedzinowe użytkowane
w urzędzie,
podpisano umowę na dostęp do sieci Internet na potrzeby sieci światłowodowej,
uczestniczono w informatycznej obsłudze wyborów do Parlamentu Europejskiego,
do systemu powiadamiania SMS wprowadzono harmonogram odbioru odpadów i 187 wniosków
w sprawie wyrobienia dowodów osobistych, wysyłano powiadomienia,
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,
nadzorowano działanie sieci światłowodowej, sieci i serwerów urzędu, monitoringu miejskiego
oraz systemu powiadamiania SMS,
udzielano pomocy użytkownikom w obsłudze oprogramowania, na bieżąco rozwiązywano
problemy z oprogramowaniem oraz sprzętem.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury
fizycznej i zdrowia:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 125 wniosków od
przedsiębiorców, wydano potwierdzenia,
wydano zezwolenia dla 2 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży, dla 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży i 6 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów
alkoholowych podczas imprez organizowanych na terenie gminy,
wydano 2 decyzje dot. zmiany/wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
przyjęto wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
łączną kwotę 96.229,71 zł.
W zakresie kultury fizycznej:
kluby sportowe: LKS „Przemsza” Siewierz, KS „Niwy” Brudzowice oraz LKS „Ostoja”
Żelisławice wystąpiły z wnioskami o wypłatę wsparcia finansowego na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu.
W zakresie zdrowia:
uczestniczono w realizacji projektu pn. Zmiana stylu życia osób w wieku aktywności zawodowej
szansą do walki z chorobami cywilizacyjnymi jakimi są otyłość i cukrzyca w XXI wieku,
przygotowano dokumenty do ogłoszenia konkursu na realizację programu zdrowotnego
„Walczymy z grypą w Gminie Siewierz”.
11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 422 odpisy aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 2 akty urodzenia, 20 aktów
małżeństwa i 32 akty zgonu,
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do Rejestru Uznań i Odmów przyjęto 1 oświadczenie o uznaniu ojcostwa,
wydano 1 decyzję o zmianie nazwiska,
z ksiąg przechowywanych w USC Siewierz przeniesiono do PRSC 205 aktów stanu cywilnego
wraz z aktualizacją danych w bazie Pesel,
w aplikacji Źródło w bazie PESEL usunięto niezgodności – 14 zleceń,
wysłano 90 zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
zamieszczono 175 przypisków przy zarejestrowanych aktach stanu cywilnego,
wpisano 43 wzmianki dodatkowe dot. zdarzeń, mających wpływ na ich treść,
przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od 26 par,
wydano 59 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wdrożono procedurę przekazania do Archiwum Państwowego 50 ksiąg urodzeń, małżeństw
i zgonów oraz alegat z Rzymskokatolickiej Parafii Wojkowice Kościelne,
do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 21 wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
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,
sporządzano karty pracy sprzętu silnikowego oraz karty drogowe samochodów pożarniczych
będących na wyposażeniu OSP,
w dn. 9 czerwca uczestniczono w zawodach sportowo pożarniczych, które odbyły się
w Siewierzu,
zgłoszono do obowiązkowego ubezpieczenia NNW członków z Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z terenu gminy,
sporządzono i podpisano umowę o udzielenie dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Będzinie na kwotę 12.000,00 zł,
przygotowano i podpisano porozumienie dot. wprowadzenia na terenie gminy dodatkowej służby
patrolowej przez Policję,
sporządzono i uzgodniono Plan podmiotów leczniczych Miasta i Gminy Siewierz na potrzeby
obronne państwa oraz Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na
terenie gminy,
podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Będzinie sprawie dotacji w wysokości
1.000,00 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,
przygotowano i wysłano do WKU w Będzinie raporty aktywnych przedsiębiorców
funkcjonujących na terenie gminy, których działalność gospodarcza ma szczególne znaczenie
gospodarczo – obronne.
13. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
uczestniczono w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”,
zorganizowano i przeprowadzono Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
uczestniczono w przekazaniu na rzecz OSP Siewierz ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego Scania, zakupionego ze środków budżetu gminy oraz EFRR w ramach RPO WSL,
uczestniczono w obchodach Gminnego Dnia Strażaka w Leśniakach i przekazaniu jednostce OSP
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Opel Movano, zakupionego przez gminę,
Komendant Gminny uczestniczy w obozie szkoleniowym w Łebie zorganizowanym dla
100-osobowej grupy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu będzińskiego.
Z gminy Siewierz wyjechało 61 uczestników.
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