Sprawozdanie
z pracy jednostek organizacyjnych
oraz instytucji kultury Gminy Siewierz
za okres od dn. 30 października 2008 r. do dn. 25 listopada 2008 r.
1. W Ośrodku Pomocy Społecznej:
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w zakresie pomocy społecznej:
- przyjęto 79 wniosków o udzielenie pomocy,
- przeprowadzono 67 wywiadów środowiskowych,
- wydano 177 decyzji z pomocy społecznej,
- dokonano odwiedzin w 118 środowiskach,
w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” uczestnicy
od m-ca listopada otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa radcy prawnego,
obejmujące zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa opiekuńczo-rodzinnego oraz różnych
zagadnień prawa cywilnego. Zakończyło się doradztwo psychologiczne. Złożono wniosek o
płatność obejmujący okres rozliczeniowy od 26 września do 31października 2008 r. na
kwotę 17 254,71 zł,
w ramach projektu konkursowego „Nie bój się, integruj się - aktywizacja mieszkańców
Gminy Siewierz” została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Zakupiono meble
do wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu,
przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu „JESTEŚMY Z WAMI” w ramach
konkursu nr 2/POKL/7.2.1/2008 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt jest skierowany do rodziców
wychowujących dzieci niepełnosprawne.
W zakresie świadczeń rodzinnych przyjęto:
25 wniosków na zasiłki rodzinne i dodatki, 6 wniosków o pomoc osobom uprawnionym do
alimentów, wydano 77 decyzji,
podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach dotyczących realizacji
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
pracownik OPS – bierze udział w kursie języka migowego.
W ramach bieżącej działalności Ośrodka:
wysłano 392 listy,
wydano 68 zaświadczeń dla petentów,
zarejestrowano łącznie137 wniosków, podań i innej korespondencji,
wykonywana jest obsługa finansowo – księgowa OPS-u i prac społecznie użytecznych.
W ramach działalności Ośrodka Wspiearania Dziecka i Rodziny:
zorganizowano I Wystawę Prac Plastycznych wychowanków ośrodka w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Siewierzu,
dzieci biorą udział w życiu kulturalnym poprzez m.in.wyjazd do kina, wyjście na
przedstawienie teatralne, udział w „Jesiennym pikniku integracyjnym – Sławków 2008 ”,
prowadzona jest współpraca z rodzinami oraz instytucjami, działającymi na rzecz
wspierania dziecka i rodziny.

2. W Zakładzie Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu:
● usunięto 9 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych w Gminie Siewierz oraz 2 awarie
na terenie Chruszczobrodu,
● przebudowano 1 przyłącze wodociągowe,
● wybudowano przyłącze kanalizacyjne w Siewierzu przy ul. Żwirki i Wigury,
● wymieniono 8 wodomierzy,
● wykonano czyszczenie pompowni głównej na oczyszczalni ścieków oraz przepompowni na
ul. Warszawskiej i ul. Żwirki i Wigury,
● przeprowadzano kontrole odbiorców wody,
● dekorowano flagami miasto Siewierz na uroczystości z okazji Święta Niepodległości,
● wydano dokumenty:
 uzgodnienia i warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej – 6 sztuk,
 uzgodnienia i warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej na Osiedlu
Zachód – 12 sztuk,
 częściowe odbiory przyłączy kanalizacyjnych na Osiedlu Zachód – 7 sztuk,
 końcowe odbiory wraz z podpisaniem umowy Osiedle „Zachód” – 1 sztuka
(ul. Warszawska)
 odbiory techniczne przyłączy kanalizacyjnych Stary Siewierz – 2 sztuki.
● zakupiono samochód ciężarowy VW T-5,
● zakupiono awaryjną pompę osadu do reaktora SBR na oczyszczalni „Północ” w Siewierzu,
● utworzono stronę internetową pod adresem www.zuwik.pl.

3. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu
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realizowano następujące zadania:
w zakresie bieżącej organizacji imprez i widowni odbyły się:
obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniach 9-11 listopada br., obejmujące
uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, konkurs plastyczny
i historyczny dla młodzieży szkolnej i uroczystą akademię w domu kultury połączoną
z promocją książki p. Edwarda Sołtysika pt.„Siewierz w latach walki o niepodległość
1914-1921”,
Bajkolandia Najmłodszych - przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „W pustyni i w
puszczy”,
w Centrum Kształcenia na Odległość w Żelisławicach od dn. 27 października do
dn. 24 listopada w formach edukacyjno-informatycznych uczestniczyły 192 osoby
(w tym 178 osób to dzieci i młodzież szkolna). Z bezpłatnych usług ksero dla potrzeb
kształcenia i doskonalenia zawodowego skorzystało 61 osób,
z zajęć Klubu Czasu Wolnego „Nie siedź w domu” działającego przy Centrum (gry
planszowe i manualne oraz zajęcia plastyczne) skorzystało 36 dzieci,
w ramach promocji kulturalnej gminy:
zgłoszono do „Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego na
2009 r.
przedsięwzięcia kulturalne, które będą się ubiegać o dofinansowanie w ramach otwartych
konkursów na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2009 r,
tj: - Kuźnia Młodych Talentów 2009,
- Skrzatolandia 2009 – I Festiwal Aktywności i Ekspresji Twórczej Przedszkolaków,
- Świętojańska Orkiestrada nad Czarną Przemszą 2009,
- Festiwal Wokalny Seniorów 2009,
dokonano rozliczenia projektu „ I Festiwal Wokalny Seniorów” w ramach konkursu na
zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury 2008”, na który uzyskano
dofinansowanie w kwocie 2.000 zł,
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obecnie trwają przygotowania do odbycia imprez w m-cu grudniu tj. Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej - organizator LO w Siewierzu, „Mikołajki Siewierskie” – występ dla dzieci
pt.„Wesoła ferajna Berniego”, Koncert Ogniska Umuzykalniającego „Muzyczne Igraszki”
oraz „Sylwester na Rynku” pokaz sztucznych ogni,
kontraktowane są koncerty i występy estradowe na najważniejsze wydarzenia kulturalne,
planowane w 2009 roku,
rozpoczęto prace przygotowawcze do opracowania projektu w ramach RPO-Kultura
2009/2010 pn. „Śpiewogra znad Czarnej Przemszy” (widowisko plenerowe w ruinach
Zamku Siewierskiego, oparte na legendzie Czarnej Damy Siewierskiej).

4. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu
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w ramach różnych form promocji książki, w bibliotece w Siewierzu oraz w filiach
zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:
przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych dla 142 osób,
zorganizowano spotkanie Rodzin Peowiaków i Legionistów, w którym wzięło udział
30 osób,
wykonano wystawy, wystawki, gazetki (9 szt.),
w głośnym czytaniu literatury uczestniczyło 48 osób,
na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze, pomagano dzieciom w odrabianiu lekcji,
organizowano dla nich gry i zabawy,
dorobek biblioteki został zaprezentowany na Międzynarodowych Targach Książki
w Katowicach. W ramach V Prezentacji Bibliotecznych pracownicy biblioteki przygotowali
stoisko promujące działalność siewierskiej książnicy, za które otrzymali jedno z czterech
wyróżnień,
w ramach udostępniania księgozbioru na zewnątrz: wypożyczono 8469
książek,
343 czasopism nieoprawnych, 100 zbiorów specjalnych - ogółem liczba odwiedzin: 1.624
czytelników,
w ramach udostępniania prezencyjnego – w czytelni: wypożyczono 1227 książek,
780 czasopism nieoprawnych, 50 zbiorów specjalnych – ogółem liczba odwiedzin
w czytelni: 565 osób
z czytelni internetowej - od początku istnienia „IKONKI” skorzystało ok. 430 osób.

