Sprawozdanie
z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
za okres od dn. 30 października 2008 r. do dn. 25 listopada 2008 r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in.
następujące zadania:
1. W Referacie Planowania Przestrzennego:


w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: wpłynęły
4 wnioski, wszczęto postępowania administracyjne, wydano 9 decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu (m.in. w sprawach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, budowy budynków garaŜowych, budowy reklamy przy DK 1,
nadbudowy i wymiany więźby dachowej, rozbudowy i zmiany sposobu uŜytkowania
pomieszczenia baru na pomieszczenia gospodarcze, budowy kładki dla pieszych
w Leśniakach), przesłano do uzgodnienia projekt decyzji o warunkach zabudowy do
GDDKiA Oddział w Katowicach,



na wnioski mieszkańców wydano 41 zaświadczeń (w tym wyrysy i wypisy)
o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego,



do referatu wpłynęło 26 pism (w tym: decyzje Starosty Będzińskiego o pozwoleniu
na budowę, na rozbudową i nadbudowę budynków mieszkalnych, na budowę
wewnętrznych instalacji gazowych, adaptację istniejącego budynku na potrzeby
pomieszczenia agregatu prądotwórczego i pomieszczenia na odpady medyczne
w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu, pozwolenie na rozbiórkę garaŜu, zawiadomienia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zakończenia robót
budowlanych, decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o pozwoleniu na
budowę budynku biurowo-handlowo-usługowego w Dąbrowie Górniczej,



wpłynęły 4 wnioski o podział nieruchomości. Wydano 4 opinie wstępnych projektów
podziału nieruchomości,



wydano postanowienie opiniujące pozytywnie dodatek nr 1 do planu ruchu Kopalni
Siewierz część szczegółowa na lata 2007 – 2009,



udzielano informacji mieszkańcom w sprawach przeznaczenia działek, wniosków
o ujęcie działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
podziałów, dokumentacji archiwalnej, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego, terenów inwestycyjnych, działek połoŜonych na terenie
Gminy Siewierz.

2. W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:







przeprowadzono: 8 oględzin drzew objętych wnioskiem o wycinkę oraz oględziny
w sprawie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach,
przesłano korespondencję w sprawach: wycinki drzew (19 pism), decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (17 pism), gospodarki odpadami oraz
utrzymania czystości i porządku w gminie (3 pisma), opłat adiacenckich (59 pism),
geodezji i gospodarki gruntami (30 pism), zmiany stanu wody na gruncie (1 pismo),
sporządzono protokoły w sprawach wycinki drzew (9 protokołów),
koordynowano akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt, likwidację dzikich
wysypisk śmieci,
sporządzono 1 umowę na dzierŜawę gruntu gminnego,
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przygotowano zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Siewierz, przeznaczonej do dzierŜawy,
 ogłoszono I pisemny przetarg nieograniczony na dzierŜawę nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Siewierz,
 Wydano:
- 3 decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości,
- 3 decyzje ustalające jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
(renta planistyczna),
- 2 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości,
- 5 decyzji w sprawie ustalenia opłat adiacenckich,
- 2 decyzje umarzające postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia,
- 10 zezwoleń na wycinkę drzew,
- 3 postanowienia prostujące oczywiste omyłki w aktach własności ziemi,
- 2 zawiadomienia oraz 1 zaświadczenie o oznaczeniu nieruchomości numerami
porządkowymi,
- 50 odpisów aktów własności ziemi,
- 90 odpisów decyzji przymusowego wykupu nieruchomości,
 przygotowano dokumenty dla Komisji Inwentaryzacyjnej, celem skomunalizowania
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 kontynuowano wydawanie stojaków do selektywnej zbiórki odpadów,
 zlecono 2 usługi z zakresu wyceny nieruchomości, obejmujące 31 nieruchomości,
 prowadzono ewidencję aktów notarialnych – wpłynęło 20 aktów,
 udostępniano informacje z ewidencji gruntów,
 przygotowano:
- rozliczenie dotacji z PFOŚ i GW zadania „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na
terenie Gminy Siewierz”,
- informację dot. „Szacunkowych deficytów wody na ujęciach wód powierzchniowych,
z których woda jest wykorzystywana do zaopatrzenia ludności”,
- opinie na temat przedsięwzięcia pn. Wprowadzenie oczyszczonych ścieków
socjalnych i wód pochodzących z odwodniania Zakładów Górniczych w Siewierzu do
nowego odbiornika rowu A-8.


3. W Referacie Rozwoju i Inwestycji:
w zakresie realizacji inwestycji:


zakończono i zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budowę
kanalizacji sanitarnej na ulicy Warszawskiej – Zadanie 1(A),



zakończono i zgłoszono do PINB w Będzinie budowę duŜego boiska
wielofunkcyjnego wraz z drenaŜem, ogrodzeniem i chodnikiem przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych,



zakończono budowę zwodzonego mostu bramnego oraz wykonanie części prac
budowlano konserwatorskich na Zamku w Siewierzu, w tym brukowanie dziedzińca
i barbakanu, wyeksponowanie reliktów stołpu, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego,
zabezpieczenie części murów,



przekazano plac budowy wykonawcy przebudowy płyty Rynku w Siewierzu,



podpisano umowy na przeprowadzenie badań archeologicznych na Rynku
w Siewierzu oraz na sprawowanie nadzoru archeologicznego podczas przebudowy
Rynku,
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rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
iluminacji Zamku w Siewierzu,



nadzorowano i koordynowano prace firm budowlanych realizujących następujące
inwestycje: budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zachód w Siewierzu,
przebudowa płyty nad piwnicą Zamku w Siewierzu, budowa i przebudowa boisk przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych i w śelisławicach,



udzielano na bieŜąco informacji mieszkańcom na temat budowy kanalizacji sanitarnej
na Osiedlu Zachód, przyjmowano wnioski o umoŜliwienie wykonania przyłącza
i zmianę lokalizacji odgałęzienia kanalizacji,



koordynowano prace firm projektowych opracowujących dokumentację budowlaną
dla następujących inwestycji gminnych: budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu
Zachód”, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na „Osiedlu Jezioro”, budowa
dróg gminnych przy ulicy Wodnej w Siewierzu i w Podwarpiu-Hektarach,
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu, rekonstrukcja ściany
południowej Zamku w Siewierzu, budowa drogi zbiorczej przy DK 1 w Siewierzu.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:



do Zarządu Powiatu Będzińskiego złoŜono rozliczenie dotacji udzielonej ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie
zadania - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Warszawskiej,



złoŜono rozliczenie dotacji i poŜyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn:
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu przy
ul. Długiej 2”,



zlecono opracowanie i koordynowano prace związane z opracowaniem Studium
Wykonalności dla projektów: Przebudowa Stadionu Sportowego LKS Przemsza
w Siewierzu, LKS Ostoja w śelisławicach oraz LKS Niwy w Brudzowicach,



podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych” ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,



w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne
na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”
Gmina Siewierz, wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu, Powiatowym
Urzędem Pracy w Będzinie oraz Stowarzyszeniem Związek Zagłębiowski przystąpiła
do wspólnej inicjatywy, polegającej na utworzeniu Powiatowego Klastra Spółdzielni
Socjalnych, jako jednostki wspierającej i inicjującej rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich,



Gmina Siewierz złoŜyła 4 protesty na decyzje Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego w związku z nie przyznaniem
dofinansowania na następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu –
etap II (strona zachodnia), Budowa zintegrowanego systemu wspomagania
zarządzania w administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, Program promocji
i rozwoju markowych produktów turystycznych dla Gminy Siewierz, Teatr
multimedialny Zamku Siewierskiego pn: Komnata Natchnień. Pozytywne
rozpatrzenie trzech z w/w protestów spowodowało przekazanie odpowiednich
projektów do ponownej oceny merytorycznej. W chwili obecnej oczekujemy na
decyzję w sprawie czwartego protestu,
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w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Siewierz złoŜyła protest na
wyniki oceny formalnej dotyczącej zadania pn: Lepszy start w Gminie Siewierz –
Program rozwojowy szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Siewierz.
Po ponownym sprawdzeniu zgodności złoŜonego wniosku z kryteriami wyboru
projektów, protest rozpatrzono pozytywnie i projekt został przekazany do oceny
merytorycznej.
W zakresie współpracy zagranicznej:



w dniach 8 – 10 listopada w Siewierzu przebywała delegacja z miasta partnerskiego
Edeleny. Goście uczestniczyli w uroczystościach związanych z dziewięćdziesiątą
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W zakresie obsługi inwestora:



udzielano na bieŜąco informacji,
zlokalizowanych na terenie Gminy,

dotyczących

terenów

inwestycyjnych



zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami branŜy hotelarsko – restauratorskiej,
mające na celu omówienie obszarów potencjalnej współpracy w zakresie promocji
Gminy.

4. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:




















dokonano odbioru zadania pn.:„Część I. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Gołuchowicach, Część II. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Dziewkach”,
dokonano odbioru wykonania balustrad schodowych w budynku urzędu,
dokonano odbioru docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Warszawskiej (bocznej)
w Siewierzu od ul. Targowej do ul. H. Sawickiej,
dokonano częściowego odbioru ścieŜki pieszo-rowerowej w Leśniakach od granicy
powiatu myszkowskiego w kierunku śelisławic,
przygotowano dokumentację do przetargu na zimowe utrzymanie dróg, chodników
i poboczy na terenie gminy Siewierz na 2009 r.,
przygotowano dokumentację do przetargu na oczyszczanie dróg, chodników
i poboczy na terenie gminy Siewierz na 2009 r.,
koordynowano zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej budowy
kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 793 w Leśniakach,
zakupiono nowe flagi, stojaki pod flagi oraz nowe uchwyty do montaŜu flag na
słupach oświetleniowych,
zawarto umowę na wykonanie ekspertyz stanu technicznego wraz z obliczeniem
aktualnej nośności dla czterech obiektów mostowych,
zawarto umowę na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siewierz,
wystąpiono do Starostwa Powiatowego o udostępnienie danych w zakresie wypisu
z ewidencji gruntów dla nieruchomości w Leśniakach,
śelisławicach
i w Wojkowicach Kościelnych,
zakupiono 160 m2 płytek chodnikowych, 100 mb. krawęŜnika i 100 mb. obrzeŜy
chodnikowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie
chodnika na ul. Bema
w Siewierzu,
prowadzono sprawy związane z utrzymaniem czystości i odpowiedniego oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Siewierz,
prowadzono sprawy związane z zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi
i uŜytkowymi, a takŜe z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
koordynowano akcję porządkowania wyznaczonych terenów miasta Siewierz,
w ramach bieŜących spraw przygotowano i wysłano z referatu 40 pism.
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5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:




















wydano 26 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
zameldowano w róŜnej formie 54 osoby (w tym 28 cudzoziemców), wymeldowano
43 osoby,
udostępniono 20 informacji adresowych,
prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne w sprawie o uznanie Ŝołnierza za
jedynego Ŝywiciela rodziny,
wypoŜyczono 5 dokumentów z archiwum zakładowego,
przygotowano dla szkół wydruki z wykazami dzieci,
sporządzono 1 wniosek w sprawie zorganizowania staŜu dla osoby bezrobotnej,
na wniosek Burmistrza z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie została zawarta
umowa w sprawie rekrutacji pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy, w ramach organizacji prac interwencyjnych (na okres 6
miesięcy),
na wniosek Burmistrza dla dwóch osób odbywających staŜ w urzędzie zostały
przedłuŜone umowy na dalsze 6 miesięcy,
przeprowadzono szkolenie okresowe z zakresu BHP dla 25 osób,
ogłoszono nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat,
przyjęto 36 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 46 dowodów
osobistych,
na bieŜąco aktualizowano stronę internetową gminy i BIP, zamieszczano informacje
i ogłoszenia,
zarejestrowano 9 zarządzeń Burmistrza,
Burmistrz w sprawach roŜnych przyjął 55 interesantów,
Zastępca Burmistrza w sprawach róŜnych przyjął 20 interesantów,
do sekretariatu urzędu wpłynęły 1.103 listy, natomiast z urzędu
wysłano
1.277 pism,
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym odbyły się
2 posiedzenia komisji, na których m.in. przeprowadzono rozmowy z osobami
uzaleŜnionymi. Ponadto koordynowano dyŜury psychologa-terapeuty i dyŜur
funkcjonariusza Policji w Punkcie Konsultacyjnym, podjęto działania w celu
pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII
– Promocja Integracji Społecznej.

6. W Referacie Księgowości Finansowo – BudŜetowej:








przygotowano materiały na sesję Rady Miejskiej w Siewierzu,
zaewidencjonowano, zadekretowano i zaksięgowano dowody księgowe,
prowadzono prawidłową gospodarkę drukami ścisłego zarachowania,
prawidłowo zrealizowano zobowiązania wynikające z dokumentów księgowych,
otrzymano i sprawdzono miesięczne i kwartalne sprawozdania z realizacji budŜetu
jednostek budŜetowych,
prawidłowo rozliczono podatek VAT,
naliczono i wypłacono zobowiązania z tytułu zawartych umów o pracę, zlecenia,
o dzieło.

7. W Referacie Podatków i Opłat:





wydrukowano, podpisano i doręczono 52 decyzje podatkowe korygujące,
wprowadzono do ewidencji podatkowej dane, wynikające z zawiadomień o zmianach
w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Będzinie (80 szt.),
przyjęto zawiadomienie o zakończeniu budowy od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Będzinie,
wydano postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego (49 szt.),
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sprawdzano i weryfikowano informacje i deklaracje w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych (65 szt.),
analizowano wnioski, wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych (14 szt),
przyjęto 70 wniosków i wydano decyzje w sprawach: umorzenia zaległości,
umorzenia odsetek, rozłoŜenia na raty wraz z odsetkami, wydano postanowienie
o zarachowaniu wpłaty,
zaewidencjonowano i przesłano odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach,
aktualizowano bazę danych pojazdów ze Starostwa Powiatowego (44 pozycje),
wysłano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (5 szt.),
aktualizowano tytuły wykonawcze (24 szt.),
wypisano wpłaty bankowe dla podatników (595 szt.),
zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych (1.055 szt.),
rozliczano sołtysów z 10 sołectw, wypłacono prowizje,
rozliczono 17 wyciągów bankowych,
przygotowano 2 sprawozdania roczne i miesięczne,
przygotowano projekty 2 uchwał podatkowych.

8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji:












przygotowano artykuły na stronę internetową www.siewierz.pl dot. bieŜących
wydarzeń z terenu Gminy,
zebrano materiały do listopadowego wydania „Kuriera Siewierskiego” oraz do
miesięcznika samorządowego powiatu będzińskiego „ Ziemia Będzińska”,
na bieŜąco prowadzona jest dokumentacja zdjęciowa, dotycząca inwestycji
realizowanych w gminie,
przygotowano i wzięto udział w uroczystościach obchodów Narodowego Święta
Niepodległości, które odbyły się w dniach 9 – 11 listopada,
przygotowano nagrody, wzięto udział oraz sporządzono dokumentację fotograficzną
konkursu historycznego w dniu 10 listopada,
przygotowano Otwarty Turniej Niepodległościowy w piłce siatkowej, który odbył się
w dniu 11 listopada, sporządzono dokumentację fotograficzną,
zorganizowano spotkanie z dyrektorami i księgowymi szkół,
przygotowano 43 decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego (dla
71 uczniów), stypendia są wypłacane na bieŜąco,
przygotowano projekt 1 uchwały na sesję Rady Miejskiej,
na bieŜąco realizowane są sprawy z zakresu oświaty,
na bieŜąco realizowana jest promocja gminy w mediach (prasa, radio).

9. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej:







dokonano 12 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej (kwota
wniesionych opłat: 1 000 zł),
dokonano 7 zmian w ewidencji (kwota wniesionych opłat: 350 zł),
wykreślono 7
wpisów, wydano 8 potwierdzeń o zawieszeniu działalności
gospodarczej,
wydano 18 zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji działalności gospodarczej
(opłata skarbowa 238 zł),
wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na wykonywanie regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
przygotowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009,
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10. Na Samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych
przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu – w dniu 30 października została podpisana
umowa z konsorcjum firm „ZBYLBRUK” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich,

Przebudowa płyty nad piwnicą Zamku w Siewierzu w celu odpowiedniej izolacji
i odprowadzenia wód deszczowych wraz z dostosowaniem stropu do uŜytkowania
jako sceny - w dniu 31 października została podpisana umowa z Zakładem
Remontowo- Budowlanym Marian Tomasik z siedzibą w Siewierzu,
 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie
Gminy Siewierz w 2009 r.- 13 listopada został ogłoszony przetarg nieograniczony,
termin składania ofert upływa w dn. 26 listopada,
 Oczyszczanie ulic, parkingów i chodników na terenie Gminy Siewierz w 2009 r. przetarg nieograniczony na przedmiotowe usługi został ogłoszony w dn. 18 listopada,
termin składania ofert upływa 2 grudnia,
 opracowano aneksy do umów na wykonanie opracowań projektowych dla budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zachód i osiedlu Jezioro oraz aneks do
umowy na usługi geodezyjne dla budowy drogi zbiorczej przy drodze krajowej nr 1,
 dokonano aktualizacji Planu zamówień publicznych na 2008 r.,
 aktualnie jest opracowywana dokumentacja przetargowa na bieŜące utrzymanie dróg
gminnych oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy Siewierz w 2009 r.
11. W Urzędzie Stanu Cywilnego:

















wydano 5 odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego,
wydano 108 odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
wydano 2 decyzje administracyjne (w sprawie sprostowania oczywistego błędu
pisarskiego oraz zmiany nazwiska),
wpisano treść 1 zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg,
przyjęto zapewnienia od 5 par, zamierzających zawrzeć związek małŜeński,
wydano 1 zaświadczenie do zawarcia związku małŜeńskiego w formie wyznaniowej,
sporządzono 9 aktów zgonu,
przesłano 3 dowody toŜsamości osób zmarłych – do organu wydającego,
wysłano 25 zawiadomień do innych USC o zdarzeniach z zakresu stanu cywilnego,
mających miejsce na terenie działania USC w Siewierzu,
wysłano 19 zawiadomień do biur ewidencji ludności na terenie kraju - o zdarzeniach
z zakresu stanu cywilnego,
sporządzono 49 przypisków w księgach stanu cywilnego - pod aktami stanu
cywilnego,
sporządzono 28 wzmianek dodatkowych na marginesie aktów stanu cywilnego dot.
zdarzeń, mających wpływ na ich treść,
wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małŜeństwa za granicą,
udzielono ok. 90 informacji telefonicznych klientom zewnętrznym (inne USC, organy
ewidencji ludności, mieszkańcy),
przesłano sprawozdanie z pracy USC do Urzędu Statystycznego,
zorganizowano akcję profilaktyki zdrowia dla uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych
obejmującą: badania w kierunku wczesnego wykrywania wad postawy (w przypadku
wskazań medycznych - bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej) oraz przeglądowe
badania stomatologiczne (wraz z fluoryzacją i dalszym bezpłatnym leczeniem – do
etapu całkowitego wyleczenia).
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12. Na Samodzielnym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej:


w dniach od 3 listopada do dn. 21.listopada przeprowadzono kontrolę w Zespole
Szkół w Siewierzu za 2008 r. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania realizacji
procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i
dokonywania wydatków.

13. Na Samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej, spraw obronnych
i informacji niejawnych:












zrealizowano szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników urzędu oraz
samorządowych jednostek organizacyjnych w dniu 3 listopada nt: „Funkcjonowania
organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagroŜenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Utrzymanie stałej gotowości obronnej
państwa i jej podwyŜszanie. System kierowania bezpieczeństwem narodowym”,
opracowano i przesłano do uzgodnienia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach:
- plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy Siewierz na 2009 r.,
- plan kontroli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz na 2009 r.,
w ramach świadczeń rzeczowych wykonywanych na uzupełnienie etatowych potrzeb
planowanych do wykonania w razie wojny na wniosek Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Będzinie wszczęto 3 postępowania administracyjne i wydano 2 decyzje
w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony oraz 1
decyzję umarzającą postępowanie,
W dniach 4-5 listopada br. uczestniczono w szkoleniu uzupełniającym w zakresie
ochrony informacji niejawnych, prowadzonym przez Delegaturę
ABW w
Katowicach.
W kancelarii tajnej w dzienniku korespondencyjnym zarejestrowano dwa dokumenty
z klauzulą „ZastrzeŜone”, rozpoczęto przygotowania do oceny wartości uŜytkowej
dokumentów o klauzulach „Tajne S”, „Poufne”, „ZastrzeŜone”, które utraciły wartość
uŜytkową oraz z uwagi na upłynięcie ich ustawowego okresu ochrony. Rozpoczęto
przygotowania do przeprowadzenia kontroli rocznej materiałów niejawnych,
na bieŜąco realizowano zadania socjalne.

14. W Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego:










na bieŜąco rozliczano faktury dot. zuŜycia gazu, paliwa oraz sprzętu i umundurowania
dla jednostek OSP,
w dniu 6 listopada uczestniczono w akcji gaśniczej na terenie Gminy Siewierz,
przygotowano oraz uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko –
Gminnego ZOSP RP w Siewierzu,
dokonano przeglądu rzeki Czarnej Przemszy w miejscach zagroŜonych powodziowo,
przygotowywano oraz obsługiwano uroczystości związane ze Świętem
Niepodległości,
uczestniczono w szkoleniach z zakresu obronności, zorganizowanych w UMiGm.
Siewierz,
uczestniczono w szkoleniu dla Komendantów OSP, które odbyło się w Kroczycach
w dniach od 21 do 23 listopada,
rozpoczęto działania związane z inwentaryzacją sprzętu oraz wyposaŜenia jednostek
OSP na terenie Gminy Siewierz,
prowadzono prace nad Planem Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Siewierz.
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