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Sprawozdanie
z realizacji najważniejszych zadań w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dn. 29 sierpnia 2019 r. do dn. 29 października 2019 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m. in. następujące zadania:
1. W Referacie Planowania Przestrzennego:
• wpłynęło 9 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
wraz z przyłączami domowymi w Siewierzu,
• wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy m.in. dla budowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, rozbudowy budynku biurowego, magazynu, budowy budynku usługowomieszkalnego z poddaszem użytkowym i budynku gospodarczego,
• wydano 66 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium,
• wydano 6 postanowień opiniujących pozytywnie wstępne projekty podziału nieruchomości
w Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych i Warężynie,
• kontynuowano procedurę planistyczną związaną ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzdłuż DK Nr 1 i ul. Młyńskiej, terenów
w rejonie ul. Młyńskiej i Zagłębiowskiej oraz dla terenu w sołectwie Brudzowice – złoże
"Szeligowiec II", przystąpiono
do
opracowania
projektów
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów,
• trwały prace planistyczne przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Miasta Siewierz - dzielnica Jeziorna,
• wydano postanowienie negatywnie opiniujące wniosek Starosty Będzińskiego w zakresie
zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni wierconej S-1 ujmującej
wody poziomu triasowego zlokalizowanego w miejscowości Tuliszów”,
• zaopiniowano pozytywnie Plan Ruchu Zakładu Górniczego „Podleśna”na lata 2020-2025, Plan
Ruchu Kopalni Dolomitu „Nowa Wioska” na lata 2020-2025 oraz Dodatek nr 1 do Planu Ruchu
Kopalni Siewierz na lata 2015-2020.
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2. W Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych:
w zakresie realizacji inwestycji:
dokonano częściowego odbioru dokończenia budowy Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej za wyjątkiem dwóch kładek dla pieszych,
trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji budowy bazy sportowej
w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 41,
Firma STB z Częstochowy uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę przedszkola i żłobka przy
ul. Sikorskiego w Siewierzu i przystąpiła do prac budowlanych. Wykonano prace związane
z wycinką drzew, zdjęciem humusu i niwelacją terenu. Podpisano umowy na pełnienie funkcji
inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej,
wykonano i odebrano drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej do pól z ul. Długiej w Siewierzu,
wykonawca zgłosił do odbioru dokumentację projektową dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej
w Gołuchowicach,
rozpoczęto realizację robót budowlanych na Zamku w Siewierzu związanych z odsłonięciem,
konserwacją i restauracją bastejowego systemu obronnego. Zakończono mikropalowanie, kończą się
prace związane ze stabilizacją za pomocą kotew gruntowych. Trwają roboty ziemne w międzymurzu
oraz badania w ramach nadzoru archeologicznego. O pracowano i złożono do Urzędu

Marszałkowskiego wniosek o płatność pośrednią z realizacji projektu,
w dn. 24 października dokonano odbioru końcowego budowy drogi gminnej łączącej Osiedla
Zachód i Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, do Urzędu Wojewódzkiego złożono raport ze stopnia realizacji zadania,
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uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej ul. Chabrowej
w Siewierzu. Biuro projektowe dostarczyło kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,
trwa etap projektowy budowy drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych. Trwa
procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z brakiem
uzgodnienia z GDDKiA pierwotnej wersji odwodnienia drogi, zmianie uległa koncepcja
odwodnienia, trwają starania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
trwa etap projektowy dla budowy odcinków dróg dla obsługi tzw. dzielnicy Siewierz - Jeziorna – etap
II. Odbyły się dwa spotkania koordynacyjne, na których przedstawiano oczekiwania co do
ostatecznego kształtu koncepcji projektowej,
2 września zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Siewierz dla
opracowania przez urząd dokumentacji projektowych związanych z przebudową dróg powiatowych
zlokalizowanych w Siewierzu – ul. 3 Maja, Bema, Częstochowskiej i Bohaterów,
opracowano dane dla Aglomeracji „Siewierz” do VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
pozyskano dofinansowanie w wysokości 393.971,00 zł na realizację Budowy drogi gminnej
dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych,
złożono rozliczenie 2 zadań pn: Doposażenie i remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy
remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych oraz Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy
Warężyńskiej w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka,
złożono uzupełnienie formalne wniosku o dofinansowanie Przebudowy ul. Kościuszki
w Siewierzu, w tym m.in. przebudowy oświetlenia, odwodnienia, sieci wodociągowej i sanitarnej
oraz budowy kanału technologicznego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok,
opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego korekty trzech wniosków o płatność
pośrednią w ramach realizacji projektu Zagłębiowskiego Parku Linearnego - rewitalizacja
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz,
zawarto umowę o udzielenie pomocy rzeczowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach realizacji projektu pn. Rowerem lub na Kole, na podstawie której gmina otrzyma
3 elektryczne rowery o wartości 29.520,00 zł,
zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu Wspieranie efektywności
energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły
Podstawowej w Brudzowicach,
na bieżąco wydawane są zaświadczenia o rewitalizacji.
W zakresie zamówień publicznych:
3 września podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do pól w Siewierzu przy ul. Długiej
z firmą Hucz z Boronowa na kwotę 330.448,74 zł,
1 października podpisano umowę na remont nawierzchni drogowej ulicy bocznej od ulicy
Rolniczej w Żelisławicach z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „LARIX” Sp. z o.o.
z Lublińca na kwotę 143.735,16 zł, w tym z Funduszu sołeckiego wydatkowano 25.123,78 zł.
Remont drogi koordynuje Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej,
w dn. 7 października podpisano trzy umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru
inwestorskiego w podziale na trzy branże, w trakcie realizacji budowy budynku przedszkola
wraz ze żłobkiem w Siewierzu, z firmą S.C. COMFORT z Częstochowy na łączną kwotę
16.700,00 zł,
w dn. 16 października podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w południowej
części gminy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowe „AKVO” z Wrocławia na kwotę
353.387,70 zł,
w dn. 23 października otwarto oferty na budowę drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową
z ul. Polną w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz
przebudową sieci sanitarnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H. „DOMAX”
z Boronowa na kwotę 1.206.564,28 zł. Trwa ocena ofert,
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w dn. 24 października otwarto oferty na budowę kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni”
w Siewierzu oraz przebudowę i odwodnienie dróg na „Piwoni” wraz z przebudową wodociągu.
Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę: ZTHU Stanisław Krupiński z Wrzosowej w wys. 9.412.553,01 zł przewyższa
kwotę 6.250.000,00 zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W dn. 29 października ogłoszono ponowny przetarg na zadanie.
3. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:
wydano:
- 13 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 1 decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
- 1 postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego,
- 14 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych budynków,
- 4 odpisy aktów własności ziemi i 1 zaświadczenie,
- 1 postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w akcie własności ziemi,
przeprowadzono kontrolę wyrobiska po eksploatacji piasku, prowadzonej przez
firmę ,,Rekultywacja Terenów Śląskich” Siewierz ul. Leśna 12, w związku z wykonywanymi
pracami rekultywacyjnymi terenu wyrobiska
z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
przeprowadzono kontrolę działalności instalacji do wytwarzania mas bitumicznych
zlokalizowanej w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, eksploatowanej przez firmę LDH-WMB
Sp. z o.o. w Siewierzu,
sprawdzono 3 operaty rozgraniczeniowe i dokonano ich oceny,
sporządzono wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie
przetargowym, obejmujący działkę nr 797/1 położoną w Wojkowicach Kościelnych,
ogłoszono czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej - działki
nr 130/16 położonej w Tuliszowie,
zawarto umowę z firmą P4 Sp z o.o. z/s w Warszawie o udostępnienie gminnej nieruchomości
gruntowej położonej w Żelisławicach, w celu wykonania przyłącza energetycznego do wieży
telekomunikacyjnej,
do właścicieli nieruchomości położonych w Siewierzu oznaczonych numerami działek: 2462,
2466, 2473, 2475, 2461 przesłano oferty ich zakupu przez Gminę Siewierz,
rzeczoznawcy majątkowemu zlecono wykonanie 3 usług w zakresie wyceny nieruchomości,
koordynowano gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy. W m-cu sierpniu zebrano
146,70 t odpadów zmieszanych oraz 116,78 t odpadów segregowanych. Koszt faktury:
165.467,88 zł. We wrześniu zebrano 141,40 t odpadów zmieszanych oraz 121,964 t odpadów
segregowanych. Koszt faktury: 165.011,39 zł,
koordynowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
przygotowano 5 umów o udzielenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne służące ochronie
środowiska, tj. wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy,
przygotowano 1 umowę o udzielenie dotacji celowej na likwidację pokryć dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie gminy,
przygotowano 10 umów o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację starych
pieców węglowych i zastąpienie ich piecami gazowymi,
oszacowano straty w 47 gospodarstwach rolnych, spowodowane wystąpieniem suszy,
sporządzono protokoły i przesłano do Wojewody Śląskiego. Część protokołów przekazano już
rolnikom celem wypłaty odszkodowania.
4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:
prowadzono postępowania dotyczące dzierżaw sal w budynkach remiz OSP,
przygotowano i zawarto umowę na dzierżawę budynku gminnego w Kuźnicy Wareżyńskiej 7
z firmą „IMPACT” s.c. w Mysłowicach, która planuje uruchomić w budynku drukarnię,
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przeprowadzono postępowanie na ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. drogi, chodniki,
parkingi, budynki, sprzęt elektroniczny, itp.), najkorzystniejszą ofertę przedłożyło Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” z/s w Warszawie, z którym podpisano umowę. Składka
roczna wynosi 14.020,00 zł,
podjęto czynności zmierzające do wynajmu domku letniskowego na działce gminnej nad
Zalewem Przeczycko – Siewierskim na czas nieokreślony,
ogłoszono drugi, ustny przetarg na wynajem gminnych lokali użytkowych, który odbędzie się
6 listopada,
wyłoniono firmy, które przeprowadzą przegląd kotłów grzewczych gazowych c.o. oraz kontrolę
stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych w budynkach gminnych,
przygotowano wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na wypłatę dodatków
energetycznych w IV kwartale 2019 roku, rozliczono przyznaną dotację na wypłatę dodatków
energetycznych na III kwartał,
przygotowano zapytanie ofertowe na dostarczenie 100 ton soli przeznaczonej do zimowego
utrzymania dróg gminnych,
w ramach funduszu sołeckiego:
- wyłoniono firmę F.T.H. „MITECH” z Wojkowic, która za kwotę 7.811,12 zł wykona
ogrodzenie działki gminnej w Warężynie,
- wykonano napis na budynku remizy OSP Tuliszów za kwotę 979,08 zł, wykonawcą zadania
była firma „GREGBUD” z Tuliszowa,
- firma P.P.H.U „MEBLO-TRANS” z Przeczyc zamontowała meble i sprzęt kuchenny
w świetlicy wiejskiej w remizie OSP Nowa Wioska za kwotę 27.410,11 zł,
zarządzano gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, komunikacją publiczną, wydawano
decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych, usuwano awarie oświetlenia ulicznego,
rozliczano faktury za media dostarczone do budynków gminnych oraz za wykonane zadania
zlecone,
wydano 16 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 9 decyzji na umieszczenie
urządzeń obcych w drogach, 6 decyzji oraz 8 opinii w sprawie przyłączy gazowych, 4 decyzje
oraz 1 opinię w sprawie przyłączy energetycznych, 1 decyzję oraz 1 opinię w sprawie przyłączy
wodociągowych, 12 opinii w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
zaopiniowano projekt docelowej organizacji ruchu na DK-1 na odcinku Siewierz – Podwarpie,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Wolności w Siewierzu oraz projekty
tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu drogi Podżarze – Pińczyce,
wyłoniono firmę SCANLASER z Tarnowa, która wykonała przeglądy dróg gminnych oraz
obiektów mostowych za kwotę 7.660,93 zł,
zlecono do ZUWiK-u prace porządkowe terenów gminnych,
uczestniczono w odbiorach pasów drogowych dróg gminnych, na których prowadzono prace
przyłączeniowe gazu i energii,
uczestniczono w odbiorze organizacji ruchu oraz w odbiorze budowy drogi łączącej ulicę
Bytomską z osiedlem "Zachód",
koordynowano remont ul. Wolności w Siewierzu. Remont prowadzi firma BUDIMEX S.A. z/s
w Warszawie,
koordynowano prace remontowo-budowlane przy „Modernizacji energetycznej budynku szkoły
podstawowej w Brudzowicach z/s w Dziewkach”, które wykonuje firma POLTERM
z Tarnowskich Gór. Wartość robót: 420.500,00 zł. Prace dobiegają końca,
zakończono prace budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego ul. Podgródkowej
w Dziewkach. Wykonawcą robót było P.H.U. MEMFIS z siedzibą w Herbach. Koszt zadania
brutto: 45.998,57 zł,
dokonano oględzin drzew wnioskowanych do wycinki, rosnących w pasie drogowym ul.
Oleśnickiego oraz Czarnieckiego w Siewierzu,
koordynowano prace obejmujące uzupełnienie urządzeń zabawowych na placach zabaw
w Wojkowicach Kościelnych, Kuźnicy Warężyńskiej i Dziewkach. Urządzenia zabawowe
wykonała Firma: GREITON z Nysy kwotę 109.470,00 zł,
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koordynowano prace wykonywane przez pracowników prac społecznie użytecznych.
5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
zameldowano 142 osoby, w tym: 64 obcokrajowców, wymeldowano 5 osób,
wydano 142 zaświadczenia z ewidencji ludności,
przyjęto 125 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 155 dowodów,
nadano 42 numery PESEL cudzoziemcom,
wydano 1 decyzję oraz prowadzi się 1 postępowanie w sprawie wymeldowania osoby decyzją
administracyjną,
przygotowano wybory do Sejmu RP i Senatu RP,
koordynowano pracę, rozliczano pracowników prac społecznie użytecznych i osoby wykonujące
prace na cele społeczne orzeczone przez sąd, sporządzono informacje dla kuratorów sądowych,
przygotowano dokumenty związane z zakończeniem pracy 2 pracowników urzędu,
prowadzono procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
przekazano dokumenty archiwalne z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Krajowego
Biura Wyborczego i dokumenty niearchiwalne do Archiwum Państwowego,
podczas dyżurów Burmistrz przyjął 18 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 11 osób,
zarejestrowano 42 zarządzenia Burmistrza,
przyjęto 2.261 pism w systemie SOD, wysłano 2.636 pism, goniec doręczył 842 listy.
6. W Referacie Księgowości Finansowo – Budżetowej:
prawidłowo prowadzono obsługę płacową i księgową budżetu gminy i urzędu,
sporządzono sprawozdania z realizacji budżetu gminy.
Skarbnik zrealizował następujące zadania:
przygotowano materiały na sesję RM,
nadzorowano prawidłową realizację budżetu,
trwa procedura opracowywania projektu budżetu na 2020 rok,
rozpoczęła się kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy za lata 2015 – 2019,
realizowana przez RIO w Katowicach.
7. W Referacie Podatków i Opłat:
przygotowano korekty 320 decyzji podatkowych,
zweryfikowano 253 informacje i deklaracje w sprawie podatków i opłat,
wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych - 105 szt.,
wysłano 459 upomnień za zaległości podatkowe,
wysłano 148 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych – 7.730 pozycji,
rozliczono 96 wyciągów bankowych,
przyjęto 101 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
obsługiwano kasę urzędu, przyjęto 1.544 interesantów,
prowadzono 2 sprawy z zakresu ustanowienia zastawu i hipoteki,
przygotowano 1 wniosek do sądu w sprawach spadkowych.
8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:
w zakresie oświaty:
wystawiono noty księgowe dotyczące zwrotu kosztów dotacji przedszkolnej na rzecz Gmin:
Koziegłowy, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Bobrowniki, Ogrodzieniec oraz Miasta Dąbrowa
Górnicza, Będzin, Poręba, Myszków, Zawiercie, na łączną kwotę 17.954,48 zł,
przekazano na rzecz Miasta Katowice oraz Będzina zwrot kosztów udzielonej dotacji
przedszkolnej na łączną kwotę 6.017,16 zł,
przekazano dotację na rzecz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka”
w Siewierzu za miesiące wrzesień i październik w łącznej wysokości 335.427,67 zł,
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w tym 273.698,02 zł na dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz 27.528,60 zł na dzieci
objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju,
zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020,
złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy
oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz wniosek o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy, z tytułu dofinansowania świadczenia
„na start” dla nauczycieli stażystów,
na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami zawarto porozumienia z podmiotami
wykonującymi działalność leczniczą: Niepublicznym Zakładem Stomatologicznym „Aria-Dent”
w Siewierzu oraz NZOZ „Primus” w Brudzowicach na opiekę stomatologiczną nad uczniami
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,
przyznano 29 stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych uczniów
i studentów – mieszkańców gminy na łączną kwotę 34.600 zł,
przyjęto wniosek pracodawcy – OHP w Katowicach o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
W zakresie promocji i kultury:
przygotowano uroczystość z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
z okazji 100-lecia urodzin Stanisława Hadyny przygotowano uroczystość odsłonięcia pomnika
upamiętniającego twórców pieśni Od Siewierza: Zdzisława Pyzika i Stanisława Hadynę,
przygotowano uroczystość z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej,
w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania:
- zakup bluzek ludowych dla KGW Gołuchowice na kwotę 3.600,00 zł
- zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej przy OSP Żelisławice na kwotę 3.999,93 zł,
przygotowano kolejne numery „Kuriera Siewierskiego”, aktualizację informacji na stronie
internetowej, materiały promocyjne, zaproszenia, plakaty.

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

•
•
•

zaktualizowano do najnowszej wersji oprogramowanie serwerów fizycznych, obsługi domeny
oraz oprogramowanie dziedzinowe użytkowane w urzędzie,
zlecono naprawę 3 drukarek laserowych oraz naprawę i konserwację 2 kserokopiarek,
usunięto usterkę 2 komputerów stacjonarnych i uszkodzenie centrali telefonicznej urzędu,
opracowano elektroniczny formularz głosowania dotyczący budżetu obywatelskiego,
wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o wydanie decyzji na udostępnianie danych
z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych do realizacji zadań ustawowych. Decyzja
pozytywna została wydana,
odnowiono podpis elektroniczny dla 1 pracownika na kolejne 24 miesiące,
wymieniono antenę telewizji naziemnej znajdującą się na dachu budynku urzędu oraz inne elementy,
wyrobiono nowe karty dostępowe do serwerowni urzędu pracownikom referatu,
wprowadzono do systemu powiadomień SMS 102 wnioski 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.
10. W Urzędzie Stanu Cywilnego:
wydano 317 odpisów aktów stanu cywilnego,
w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego zarejestrowano 31 aktów małżeństwa i 20 aktów
zgonu,
wydano 1 decyzję o zmianie nazwiska,
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z ksiąg przechowywanych w USC przeniesiono do PRSC 176 aktów stanu cywilnego wraz
z aktualizacją danych w bazie Pesel,
w aplikacji Źródło w bazie PESEL usunięto niezgodności – 10 zleceń,
wysłano 60 zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
zamieszczono 165 przypisków przy zarejestrowanych aktach stanu cywilnego,
wpisano 20 wzmianek dodatkowych dot. zdarzeń, mających wpływ na ich treść,
przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od 10 par,
przygotowano uroczystość z okazji „Złotych Godów”, wręczono „Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” dla 24 par oraz zaproszono 7 par małżonków, obchodzących Diamentowe
Gody,
na podstawie zezwolenia Wojewody Śląskiego przekazano 50 ksiąg aktów stanu cywilnego
i 7 zeszytów alegat do komory fumigacyjnej, celem odkażenia i przekazania materiału do
Archiwum Państwowego w Katowicach.
11. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury
fizycznej i zdrowia:
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 118 wniosków od
przedsiębiorców, wydano potwierdzenia,
3 przedsiębiorcom wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży, 2 przedsiębiorcom wydano zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
wydano 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez
organizowanych na terenie gminy,
zakończono przyjmowanie ostatniej raty opłaty z tyt. korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2019 r. Do budżetu gminy w 2019 r. wpłynęła łączna kwota
297.015,81 zł,
przyjęto 6 wniosków klubów sportowych o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy
na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.,
wystąpiono do NFZ Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie braku
zainteresowania placówek opieki zdrowotnej z terenu gminy realizacją programu polityki
zdrowotnej „Walczymy z grypą w Gminie Siewierz”,
wystosowano pismo do Centrum Onkologii w Warszawie dot. włączenia się gminy w realizację
ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Realizacji programu podjęły się gminne
placówki oświatowe, do których program jest adresowany.
12. Na samodzielnym stanowisku – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:
realizowano zadania związane z funkcjonowaniem jednostek OSP w tym:
- rozliczano faktury dot. zużycia gazu, energii elektrycznej i pozostałych mediów w OSP,
- obciążano użytkowników pomieszczeń w OSP za zużyte media,
- rozliczano wydatki związane z zakupem materiałów i paliwa do samochodów pożarniczych,
przygotowano karty pracy sprzętu silnikowego oraz karty drogowe samochodów pożarniczych,
w dn. 4 października przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników urzędu, kadry
kierowniczej gminnych jednostek organizacyjnych oraz NZOZ na temat organizacji
i funkcjonowania stanowisk kierowania w administracji publicznej oraz cyberterroryzmu, jako
współczesnego wyzwania dla bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostek administracji
publicznej,
na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie wszczęto postępowanie
administracyjne o nałożeniu świadczenia osobistego na rzecz obrony,
w związku z przedłożeniem przez KP Policji w Będzinie wykazu odbytych służb na terenie
gminy za m-c lipiec oraz wrzesień br, przekazano kwotę 2.821,00 zł,
sporządzono umowę użyczenia na 5 szt. wózków mierniczych dla Wydziału Ruchu Drogowego
KPP w Będzinie,
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rozliczono środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł udzielone przez gminę dla Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie na zakup samochodu.
13. Na samodzielnym stanowisku - Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej:
przeprowadzono analizę potrzeb w zakresie wyszkolenia i przygotowano dokumentację dla
uczestników szkolenia podstawowego ratowników OSP oraz kierowców – konserwatorów,
organizowanego przez KP PSP Będzin,
koordynowano organizację uroczystości jubileuszu 90 –lecia OSP w Tuliszowie, który odbył się
w dn. 14 września,
współorganizowano XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze rozegrane w dniu 15 września
w Bobrownikach. Gminę Siewierz reprezentowało 6 drużyn.
W klasyfikacji generalnej MDP: MDP dziewcząt z Żelisławic zajęła I miejsce,
MDP chłopców z Dziewek zajęła I miejsce
MDP chłopców z Żelisławic zajęła II miejsce
W grupie C: OSP Siewierz zajęła III miejsce,
koordynowano działania związane z doposażeniem jednostek w sprzęt i umundurowanie,
w ramach dotacji MSWiA oraz WFOŚiGW,
realizowano zadania związane z doposażeniem jednostek OSP w ramach funduszy sołeckich.
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