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PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU W LATACH 2014-2018

    Szanowni Państwo, 
    Drodzy Mieszkańcy 
    Miasta i Gminy Siewierz! 

    Dobiega końca kadencja samorządowa 2014-2018 - VII kadencja odrodzonego polskiego samorządu
terytorialnego, kiedy to od dwunastu lat mam zaszczyt sprawować funkcję Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz.
 
    Z tej okazji pragnę do Państwa rąk oddać sprawozdanie podsumowujące pracę Rady Miejskiej w
Siewierzu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz od roku 2014 do dnia dzisiejszego, które zostało
zamieszczone do pobrania pod niniejszym listem wraz ze specjalnym wydaniem Kuriera Siewierskiego.

    Należy podkreślić, że był to niełatwy czas dla samorządów, pełen dynamicznych reform oraz istotnych
zmian,  które  wpłynęły  na  pracę  jednostek  administracji  publicznej.  Niezależnie  od  napotykanych
ograniczeń  i  trudności,  w  ostatnich  latach  Gmina  Siewierz  zrobiła  kolejny  krok  do  przodu.  Dzięki
stabilności  gospodarczej  i  dobrej  sytuacji  finansowej  mogliśmy  pozwolić  sobie  na  realizację  dużych
przedsięwzięć oraz inwestycji finansowanych nie tylko ze środków własnych, lecz przede wszystkim z
wykorzystaniem funduszy  pozabudżetowych,  zarówno unijnych jak  i  krajowych.  W mijającej  kadencji
zrealizowaliśmy szereg projektów o łącznej wartości 61,5 miliona złotych, z których niemal 27 milionów
złotych zostało pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

    Na przestrzeni czterech ostatnich lat wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg,
chodników, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Należy podkreślić, iż korzystając z własnych środków
budżetowych  przeprowadzaliśmy  także  modernizację  dróg  zarządzanych  przez  samorząd  powiatu
będzińskiego.

    W tym czasie na terenie naszej gminy powstały kolejne stadiony, boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe.
Przygotowaliśmy tereny do rekreacji w Siewierzu, gdzie rozpoczęto prace przy budowie Parku Miejskiego
oraz Plenerowego Centrum Edukacji Ekologicznej. Zrealizowaliśmy i rozpoczęliśmy kompleksowe remonty
obiektów użyteczności publicznej, w tym budynków szkół oraz remiz Ochotniczych Straży Pożarnych.  

    W zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, wykonaliśmy instalacje kolektorów słonecznych w
budynkach  mieszkalnych  oraz  obiektach  gminnych.  Dofinansowywaliśmy  ponadto  indywidualne
przedsięwzięcia  mieszkańców  związane  z  demontażem  i  utylizacją  wyrobów  zawierających  azbest,
wymianą  kotłów  na  ekologiczne  w  celu  ograniczania  niskiej  emisji  oraz   budową  biologicznych
przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  W  celu  poprawy  komfortu  mieszkańców  korzystających  z
komunikacji publicznej, wybudowaliśmy w Siewierzu nowoczesny dworzec autobusowy – Zintegrowane
Centrum Przesiadkowe. 

    Jednym z ważniejszych wydarzeń mijającej kadencji było włączenie gminy Siewierz do  Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwszych korzyści z tym związanych mogłą doświadczyć młodzież szkolna,
mając możliwość bezpłatnego transportu środkami komunikacji publicznej na terenie Metropolii. 

    Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, staraliśmy się regularnie zaopatrywać gminne
jednostki OSP w nowe samochody gaśnicze, niezbędny sprzęt i wyposażenie. Przeprowadziliśmy ponadto
modernizację  Zintegrowanego Punktu Posterunku Służb Ratowniczych oraz  dofinansowaliśmy remont
Komisariatu Policji w Siewierzu. Udzielaliśmy wsparcia finansowego dla Państwowej Straży Pożarnej oraz
Policji, działającej na terenie naszego powiatu.



 
    Szczególnym obszarem podejmowanych w ostatnich latach inwestycji jest ochrona naszego dziedzictwa
kulturowego. W tym zakresie prowadziliśmy dalsze prace konserwatorskie na zamku siewierskim, który
dzięki naszym wieloletnim staraniom stał się jednym z ważniejszych obiektów historycznych w naszym
regionie, docenianym przez ekspertów w dziedzinie ochrony zabytków, a zarazem chętnie odwiedzanym
przez turystów.  

    Od początku mojej pracy w samorządzie Gminy Siewierz priorytetem jest dbałość o oświatę. W tej
kadencji  kontynuowaliśmy  przedsięwzięcia  związane  z  rozwoej  infrastruktury  oświatowej,  lecz  także
inwestowaliśmy w szkolną  bazę sportową.  Do sukcesów z całą pewnością  należy zaliczyć budowę
zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr  1 oraz sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr  2 w Siewierzu. Pomimo niemałych trudności, wyłoniliśmy wykonawcę nowoczesnego
Publicznego Przedszkola w Siewierzu, które powstanie w nowej lokalizacji. Poprzez bogatą ofertę zajęć
edukacyjnych  staraliśmy  się  wspierać  wielokierunkowe potrzeby  uczniów.  Dla  uzdolnionej  młodzieży
przygotowaliśmy lokalny program stypendialny. Udzielaliśmy ponadto wsparcia materialnego dzieciom
rozpoczynającym edukację szkolną w klasach pierwszych. 

    W trakcie mijającej kadencji samorządowej udało się rozwiązać wiele istotnych spraw społecznych,
przede wszystkim oddać do użytku gminne lokale  mieszkalne dla  najbardziej  potrzebujących rodzin.
Staraliśmy  się  również  zaspokajać  potrzeby  mieszkańców  w  obszarze  aktywności  społecznej,  czego
przykładem może być powołanie Gminnej Rady Seniorów, powstanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji
w  Żelisławicach  oraz  Klubu  Seniora  w  Siewierzu  czy  też  utworzenie  siedziby  Stowarzyszenia  Bank
Życzliwych Serc wraz z salami terapeutycznymi.

    Dzięki środkom wyodrębnionym z budżetu gminy, utworzony został fundusz sołecki, który pozwolił na
realizację  przedsięwzięć  służących mieszkańcom naszych sołectw.  W ramach działalności  społecznej,
wspieraliśmy organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz wszelkie formy działalności kulturalnej. 

    Szanowni Państwo, wszystkie zrealizowane inwestycje, przedsięwzięcia i podejmowane inicjatywy mają
służyć  przede wszystkim naszej  społeczności,  chociaż  wpływają  również  korzystnie  na  bardzo dobry
wizerunek zewnętrzny gminy i stałe nią zainteresowanie. Potwierdza to także liczba osiedlających się
każdego roku nowych mieszkańców,  między innymi  na osiedlu Siewierz  Jeziorna.  Odzwierciedleniem
naszej bardzo dobrej pracy są także wysokie oceny siewierskiego samorządu w prestiżowych rankingach i
opracowaniach ogólnopolskich. Dlatego też cenię niezwykle każdy wkład i współdziałanie dla dobra naszej
wspólnoty.  Pragnę  podziękować  Radnym  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu,  Sołtysom  oraz  wszystkim
Mieszkańcom i  Przedsiębiorcom, którzy przez ostatnie lata wspierali aktywnie wszelkie gminne inicjatywy
samorządowe.

    Zachęcając Państwa do zapoznania się z zaprezentowanym poniżej syntetycznym sprawozdaniem z
najistotniejszych  zadań zrealizowanych w mijającej  kadencji  samorządowej,  chciałbym podkreślić,  że
polityka rozwoju naszej gminy oparta na przedsięwzięciach służących mieszkańcom będzie kontynuowana.
Przygotowanych zostało wiele dalszych projektów inwestycyjnych do realizacji w najbliższym czasie oraz w
kolejnej kadencji samorządowej.
 

                                                                                                                                            Z wyrazami
szacunku,

 
                                                                                                                                                Burmistrz

Miasta i Gminy Siewierz
                                                                                                                                             Zdzisław Banaś



Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań przez Gminę Siewierz za okres kadencji 2014-2018 | PDF | 976.26 KB | 2018-09-20 10:18:27 |

Kurier Siewierski - wydanie specjalne | PDF | 76.12 MB | 2018-09-20 10:19:42 |

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


