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OSTATNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ VII KADENCJI W GMINIE SIEWIERZ

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Siewierzu w kadencji 2014-2018.
Rada Miejska w Siewierzu w kadencji 2014-2018 odbyła 41 sesji, w tym 3 sesje zwołane w trybie
nadzwyczajnym. Podjęto 391 uchwał, w tym:
93 uchwały w sprawie budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian,
21 uchwał z zakresu podatków, opłat lokalnych i udzielania dotacji,
66 uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami,
24 uchwały z zakresu edukacji, w tym zmieniające nazwy szkół,
12 uchwał z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Czekance, przy drodze wojewódzkiej
nr 793, a także dla obszaru położonego w Żelisławicach i Nowej Wiosce, uchwalono zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Siewierzu oraz przystąpiono do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
Gminy Siewierz w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia, dokonano również
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy
Siewierz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz.
podjęto 8 uchwał związanych z systemem gospodarowania odpadami,
podjęto 12 uchwał nadających nazwy ulicom w Tuliszowie, Dziewkach, Siewierzu, Wojkowicach
Kościelnych i Żelisławicach,
podjęto uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe oraz dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Siewierz,
podjęto także uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki.
Powołano Gminną Radę Seniorów w Siewierzu oraz przystąpiono do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii oraz Związku Miast Polskich.
Przyjęto i zaktualizowano wiele dokumentów strategicznych, m.in.:
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siewierz na lata 2015-2020,
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz,
Strategię Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego,
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz,
Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku,
Lokalny program wspierania ucznia rozpoczynającego edukację szkolną w Gminie Siewierz,
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Siewierz,
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2014-2020,
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017-2020,
Program polityki zdrowotnej „Walczymy z grypą w Gminie Siewierz",
corocznie uchwalano Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, program
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
program ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przyjmowano sprawozdania z ich realizacji,
zmieniono Plany Odnowy Miejscowości
oraz wiele innych.
Komisje stałe działające przy Radzie Miejskiej odbyły łącznie 157 posiedzeń, na których opiniowano
projekty uchwał i realizowano przyjęte plany pracy komisji.

Pełne sprawozdanie kadencyjne można pobrać z zamieszczonego pod artykułem załącznika.
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