
                                          S p r a w o z d a n i e

z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

za okres od 22 lutego 2017 r.  do 7 kwietnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym wydano 28 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza. 

Poza tym, wydawano decyzje i  postanowienia administracyjne oraz sporządzano i wydawano 

wiele innych dokumentów zgodnie z kompetencjami wydziałów takie jak: zezwolenia, zeznania, 

wezwania, zaświadczenia, metryki, akty stanu cywilnego. 

Poszczególne wydziały realizowały swoje zadania wynikające z ich kompetencji:

Wydział Finansowy (podatki)

wydał  131  decyzji, z tego:

– 124 decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego 

zobowiązania pieniężnego, 

– 1 decyzja w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,

– 1 decyzję w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków,

– 5 decyzji w sprawie przyznania ulgi w podatku rolnym.

Urząd Stanu Cywilnego  :

- wydano 15 decyzji dotyczących:  sprostowania oczywistych błędów pisarskich, transkrypcji akt

stanu cywilnego,  zmiany imion i nazwisk,

- sporządzono 54 aktów urodzeń,

- sporządzono 72  aktów zgonów,

- sporządzono aktów małżeństw – 4,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 23 par, udzielono

ślubów cywilnych  - 3, 

- odnotowano 274  zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 184 zlecenia,

- migrowano do systemu 532  akty urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano wypisów z akt stanu cywilnego – 408.
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Wydział Organizacyjny

Wydział na bieżąco realizuje zadania z zakresu organizacji pracy i prawidłowego funkcjonowania

Urzędu tj.: dostarczanie druków, zakupu paliwa do samochodów służbowych, kieruje pracowników na

szkolenia oraz prowadzi obsługę Sekretariatu.

 Biuro Obsługi Klienta udziela  informacji dotyczących załatwiania spraw. 

Wspólnie  z  Wydziałem  Finansowym,  Wydział  Organizacyjny  dokonuje  rozliczeń  za  energię

elektryczną, wodę, c.o., kanalizację, dokonuje rozliczeń  za przesyłki pocztowe, podróże służbowe,

rozmowy telefoniczne itp.

Ponadto  Wydział  Organizacyjny  prowadzi  Archiwum  Zakładowe  Urzędu  Miasta  i  Gminy  

w Staszowie.

Przygotowano  i  zarchiwizowano  dokumenty  z  wyborów  samorządowych  przeprowadzonych  

w 2014 roku, celem przekazania do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Na bieżąco odpowiadano na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz prowadzony jest

"Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej".

Przygotowano  sprawozdanie  opisowe  o  realizacji  wydatków  za  2016  rok  w  zakresie

Wydziału  Organizacyjnego  dotyczące  Administracji  publicznej  oraz  Bezpieczeństwa  publicznego  

i ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie przygotowania za I kwartał 2017 r.: "Ewidencja wydziałowa postępowań o wartości nie

przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  30  000  Euro"  oraz  "Wykaz  umów  

o  wartości  zamówienia  od  3500,00  zł  do  kwoty  nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych

równowartości kwoty 30 000 Euro".

Wykonano  bieżące  prace  remontowe  w  budynku  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie  –

malowanie korytarza na I piętrze.

Na bieżąco prowadzone są sprawy kadrowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy, kierowników

jednostek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, bonów

zatrudnieniowych  i  stażystów.  Co  miesiąc  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  składne  są  wnioski  

o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych.

Na  bieżąco  przyjmowani  są  interesanci  poszukujący  pracy  oraz  chcący  odbywać  staż  

w Urzędzie Miasta i Gminy.
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Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest  10  pracowników  pomocniczych

zatrudnionych po pracach interwencyjnych,  10 osób w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osoba ma

zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego, 3 osoby odbywa staż absolwencki. 

- w zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozliczanie zakupów paliwa do samochodów pożarniczych z terenu Miasta i Gminy Staszów,

2. Zakończyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP,

3. przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn i kobiet z rocznika 1998,

4. rozpoczęto zakupy sprzętu i umundurowania z dotacją firm ubezpieczeniowych na 2017 rok

dla jednostek OSP,

5. przeprowadzono  konkurs  wiedzy  pożarniczej  „Młodzież  zapobiega  pożarom”  na  szczeblu

miejsko – gminnym,

6. podpisano  umowę  na  Zakup  samochodu  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Wiśniowej

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

- w zakresie spraw obronnych:

1. W dniu 2 marca br. odbył się trening oraz szkolenie obsad stałego dyżuru burmistrza.

2. W dniach 14-15 marca Burmistrz Miasta i Gminy uczestniczył w szkoleniu obronnym.

3. Opracowano nowy Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego. Plan ten

 uzgodniony został z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

1. Wydano decyzje:

-  2 decyzje dotyczące wymeldowania z pobytu stałego,

- 13 decyzji przyznających dodatek energetyczny,

- 7 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu.

W trakcie  prowadzenia  są  3  postępowania  dotyczące  wymeldowania,  ponadto  z  urzędu wszczęto

jedno postępowanie dotyczące wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

- 17 wniosków o wpis do ewidencji,

- 62 wnioski o zmianę wpisu,

- 15 wniosków o wykreślenie wpisu,

- 16 wniosków o zawieszenie działalności,

- 16 wniosków o wznowienie działalności.
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3.  W okresie  sprawozdawczym  wydano  427  dowodów  osobistych,  unieważniono  355  dowodów

osobistych, wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 347 zgodnie z ustawą o dowodach

osobistych.

4.  Rozpoczęto  realizację  szczepień  ochronnych  przeciwko  meningokokom  finansowanym  przez

Gminę Staszów w Ośrodkach Zdrowia działających na terenie Miasta i Gminy Staszów, dla dzieci

urodzonych   w  2015  r.  zameldowanych   na  naszym  terenie.  W  2017  roku   przewidziano  do

szczepienia 247 osób.

5.  W dniu 21 marca 2017 r.  przeprowadzono wspólnie z pracownikami NFZ Oddział w Kielcach

kolejną akcję dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów umożliwiającą pobranie loginu i hasła do

Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

6.Rozpoczęto  przygotowania  do  zorganizowania  przyjazdu  mammobusa  ze  Świętokrzyskiego

Centrum Onkologii  w Kielcach w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań dla kobiet  z Miasta i

Gminy Staszów w dniach od 15 do 18 maja 2017 roku.

7. Ponadto w związku z nadzorem Wydziału nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Staszów: CIS,

OPS,  PWD  Świetlica  Jutrzenka  na  bieżąco  zachodzi  współpraca  w  zakresie  sporządzania  aktów

prawnych, wyjaśniania sytuacji spornych oraz bieżącego funkcjonowania jednostek.

8.  Na bieżąco załatwiane są sprawy związane z rejestracją zameldowań, wymeldowań, nadawania

numeru  PESEL mieszkańcom Gminy  Staszów  oraz  innych  spraw  związanych  z  zakresem pracy

Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

W okresie sprawozdawczym Wydział realizował następujące zadania:

1. Podjęto n/w uchwały:

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których

organem  prowadzącym  jest  Gmina  Staszów,  określenia  liczby  punktów  za  każde  z tych

kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

-  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla

których  organem prowadzącym  jest  Gmina  Staszów,  określenia  liczby  punktów  za  każde

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

-  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do

dnia 31 sierpnia 2019 r.
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2. Sporządzono n/w zarządzenia:

- Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2017 r.  w sprawie wyboru

ofert  wraz  z  przyznaniem  dotacji  na  realizację  zadań  publicznych  w 2017  roku  określonych

w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wystąpiono  do  Świętokrzyskiego  Kuratora  Oświaty  o  zaopiniowanie  projektu  uchwały

w sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego

nauczycieli,  ogólnych  warunków przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego

oraz   wynagradzania  za  pracę  z  dniu  wolnym  od  pracy  wdrożono  (z  wyrównaniem  

od 1 stycznia 2017r. ) podwyżki płac dla nauczycieli. 

5. Na bieżąco  wydawanie decyzji dot. zwiększania godzin do arkuszy organizacyjnych placówek

oświatowych.

6. Comiesięczna analiza wykazów dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych

przez Gminę Staszów w celu wystawienia biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017.

7. Analiza aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017.

8. Analiza i weryfikacja arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.

9. Na bieżąco przygotowywane są i wydawane zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Rp-7.

10. Współpraca  z  ZUS  Opatów  i  ZUS  Kielce  odnośnie  wyjaśnień  i  korekt  dotyczących

zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 oraz załączników Rp-7.

11. Analiza informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia

nauczycieli, o której mowa w art. 30 a ust. 1 karty nauczyciela za 2016 r.

12. Comiesięczne naliczanie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola

w Wiśniowej prowadzonych przez osobę fizyczną.

13. Comiesięczna weryfikacja  dotacji  dla  publicznych,  niepublicznych przedszkoli  oraz innych

form wychowania przedszkolnego.

14. W związku z  metryczką  subwencji  oświatowej  na  2017 rok  oraz  kalkulacją  kwoty części

oświatowej  subwencji  ogólnej  na  realizację  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 dokonano podziału kwot

ww. zadań na poszczególne placówki oświatowe.
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15. Sporządzono  pełną  dokumentację  do  Wojewódzkiego  Szkolnego  Związku  Sportowego

w Kielcach i rozpoczęto realizację projektu „Umiem pływać” dla 30 uczestników – uczniów

klas III ze Szkoły Podstawowej  w Mostkach i w Smerdynie. Gmina Staszów będzie ponosić

koszty dowozu uczniów na basen.

16. W ramach ogłoszonego konkursu na realizację  zadań publicznych   w 2017 roku określonych

w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

Burmistrz  przyznał  dotacje  w  formie  wsparcia  finansowego  zadań  publicznych.  Wykaz

oferentów, którzy będą realizować 38 zadań publicznych, kwoty dotacji i  nazwy zadań jest

załącznikiem do zarządzenia Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca

2017 r. 

17. Zawarto  6  umów  dotacji  z  klubami  sportowymi  na  zadania  celu  publicznego  w  zakresie

wspierania  rozwoju  sportu  w  2017  roku.  Wykaz  klubów  sportowych,  którym  przyznano

dotacje stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  

z dnia 17-01-2017 roku.

18.  Podpisano 29 umów ze stypendystami na okres od marca do czerwca 2017 roku.

19. W oparciu o Porozumienie zawarte w 2006 r. Powiat Staszowski przekazał Gminie Staszów

środki  finansowe  w  kwocie  40  000,00  zł  na  prowadzenie  zadań  Powiatowej  Biblioteki

Publicznej w 2016 r. Zadanie do wykonania Gmina przekazała Bibliotece Publicznej Miasta

i Gminy w Staszowie i zawarła umowę na realizacje  tych zadań.  

20. Przygotowanie i udział w realizacji rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec roku 2016”.

21. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oświaty za 2016 rok.

22. Dokonano uzupełnienia dokumentacji związanej z wydaniem decyzji o przyznanie stypendium

i zasiłku szkolnego.

23. Sporządzono rozliczenie końcowe przyznanych dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie oświaty za 2016 rok.

Sprawy bieżące.

Samodzielne  stanowisko  ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych i narkomanii

1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 9 osób.

2. Przygotowano 7 wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. Przygotowano  dokumentację  do  przeprowadzenia  kontroli  punktów  sprzedaży  napojów

alkoholowych na terenie MiG Staszów.
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4. Przygotowano  1  umowę  zlecenie  na  realizację  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

5. Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Staszowie  odbyła  3  posiedzenia,

podczas których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

- opiniowano wydatki ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani,

- przeprowadzono rozmowy z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym,

- opiniowano wnioski dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- kierowano na dobrowolne leczenie odwykowe,

- kierowano na badania biegłych – specjalistów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- opiniowano wnioski do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

Wydział  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego w  okresie  od   22.02.2017  r.  

do 07.04.2017 r. realizował  następujące zadania:

   I. Inwestycje:

1. Trwa realizacja zadania pn.:  „Przebudowa dróg gminnych nr  385024T Oględów  –

Ziemblice i nr  385041T Ziemblice-Niemścice”  w tym: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 385024T Oględów  – Ziemblice,” „Przebudowa drogi gminnej 

nr 385041T Ziemblice - Niemścice.”

Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider-Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-

INWESTYCJE  Sp. k.; Partner-Tomasz Dyl Firma Transportowo – Budowlano - Drogowa 

„DYLMEX”

Wartość: 204 622,99 zł.

Termin zakończenia: 28.07.2017 r.

2. Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary numer 

003780T) Wólka Żabna - przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 

28-200 Staszów,

Wartość: 173 547, 27 zł.

Termin zakończenia: 28.07.2017 r.

Nadzór  inwestorski  nad  zadaniami  wymienionymi  w  pkt  1-2  pełni:  Firma  Projektowo  –

Budowlana Henryk Kobryn, ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów. 

Wartość nadzoru inwestorskiego: 2 583, 00 zł.

7



3. W  trakcie  realizacji  zadanie  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  003847T  

w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620”.

Wykonawca:Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 

28-200 Staszów,

Wartość: 174 512,28 zł.

Termin zakończenia: 30.06.2017 r.

4. W trakcie realizacji zadanie: Nadzór inwestorski nad „Przebudową drogi gminnej 

nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620”.

Wykonawca: Paweł Krakowiak, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów

Wartość: 990,00 zł.

Termin zakończenia: 30.06.2017 r.

5. Trwa realizacja zadania pn: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na 

stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany – budowa 

zadaszenia  o konstrukcji stalowej nad trybuną główną, instalacji kanalizacji 

deszczowej oraz utwardzenia terenu – etap I” .

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Dudek, 

ul. Żapniowska 11, 28-230 Połaniec.

Wartość: 409 847, 59 zł

Termin realizacji zadania: 28.04.2017r.

6. Trwa realizacja zadania pn.: „Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczne i finansowe 

w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Staszów zadania inwestycyjnego pn.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy

Staszów,  w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Wykonawca:  INVESTMENT SUPPORT Agata Kozłowska, ul. Powstańców Warszawy 41a,

05-840 Brwinów,  za wartość: 98 400, 00 zł

Termin  realizacji  zadania:  30.11.2017r.  (w  dniu  18.03.2017r.  podpisano  aneks  do

umowy, wydłużający termin realizacji).

7. W  trakcie  procedura  przetargowa  na  zadanie  pn.:  „Wybór  partnera  prywatnego  

w  celu  wspólnej  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  "Termomodernizacja  obiektów

użyteczności publicznej na terenie Gminy Staszów wraz z rozbudową  wybranych

obiektów”.

8. W trakcie procedura przetargowa na zadanie pn.: „Modernizacja boiska 

treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie” .
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Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 11.04.2017r.

9. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Wykonanie 

specjalistycznych badań nawierzchni bieżni 4 – ro torowej Stadionu Miejskiego 

w Staszowie ”

Termin składania ofert:14.04.2017r.

10. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego 

o udzielenie zamówienia pn.: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”.

11. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego 

o udzielenie zamówienia pn.: „Bieżące  remonty dróg”.

12. Przygotowano porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Staszowie o wspólnej 

realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego  

w Staszowie na działkach nr 5791/2, 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw”.

II. Dokumentacje:

1. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń na terenie

Miasta Staszów”, obejmującego:

-  zad.  Nr  1  pn.:  „Budowa  siłowni  plenerowej  przy  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  

w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”;

-  zad.  Nr 2  pn.:  „Modernizacja  kortu  tenisowego  przy  ul.  Spokojnej  w  Staszowie  –

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

Wykonawca:  Usługi  Budowlano  –  Projektowe  Andrzej  Bracha,  ul.  Wschodnia  13/14,  

28-200 Staszów.

Wartość: 6 100, 00 zł  (w tym: zad. Nr 1 kwota: 4 100, 00 zł, zad. Nr 2 kwota: 2 000, 00 zł).

Termin odbioru końcowego zadania: 07.04.2017r.

2. Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy 

ul. Koszarowej  w Staszowie ” w zakresie obejmującym:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania nr 1 pn.: „Rozbudowa 

istniejącego budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego w Staszowie”,

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Nr 2 pn.: „Posadowienie 

gotowego zakupionego zestawu sanitarnego”.

Wykonawca: Usługi Budowlano – Projektowe Leszek Zaremba, ul. Kołłątaja 1/40, 

28-200 Staszów

Wartość: 12 300, 00 zł (w tym: zad. Nr 1 kwota: 10 000, 00 zł, zad. Nr 2 kwota 2 300, 00 zł).

9



Termin realizacji zadania: 31.08.2017r.

3. Trwa realizacja  zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

Wykonawca: CZEGEKO Sp. z o. o., Plac Gen. Wł. Sikorskiego 2, 31-115 Kraków.

Wartość: 60 000, 00 zł.

4. Trwa realizacja zadania pn.: „ Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

Wykonawca: GENERICS Maciej Baradziej, ul. Złota 11, 28-200 Staszów.

Wartość: 29 999, 70 zł.

5. Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją 

programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  i wykonanie programu 

funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek

od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 

764 od km 45+907 do km 55+021”.

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Collect Consulting S. A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice – 

pełnomocnik INVEST & CONSULTING GROUP Sp. z o. o. ul. Władysława Reymonta 14/61,

45-066 Opole.

Wartość: 295 000, 00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.05.2017r. 

6. Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa placówek oświatowych – opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla :

- zad. Nr 1 pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Mostkach”;

- zad. Nr 2 pn.: „Rozbudowa  budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie”;

- zad. Nr 3 pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie”;

- zad. Nr 4 pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej  przy ZSPSP  i PG w Czajkowie”.

Wykonawca:  Usługi Budowlano – Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 

28-200 Staszów.

Wartość: 98 500, 00 zł.

Termin realizacji zadania: 31.05.2017r. 

7. Trwa realizacja zadania pn. : „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie 

dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz wykonanie kompleksowego studium 

wykonalności  w zakresie: rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji
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ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie”.

Wykonawca:  Usługi Budowlano – Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 

28-200 Staszów.

Wartość: 154 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.06.2017r.

8. Trwa realizacja zadania pn.:  "Opracowanie dokumentacji  projektowej na budowę

świetlicy  wiejskiej  w  Czajkowie  Południowym  –  adaptacja  projektu

budowlanego”.

Wyłoniono  Wykonawcę:  Biuro  Projektowe  z  Wykonawstwem  Zygmunt  Drzymalski,

ul. Wschodnia 13/17, 28-200 Staszów;

Wartość: 8 100, 00 zł

Termin realizacji zadania: 29.09.2017r.

9. Trwa realizacja zadania pn.: „Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla 

montażu OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji 

fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła dla obiektów indywidualnych 

mieszkańców Gminy Staszów”.

Wykonawca: ALT-ENERGY Przemysław Stoparek, Zimnowoda 34, 

42-164 Parzymiechy.

Wartość za wykonanie analizy:

- dla instalacji solarnych: 123, 00 zł

- dla instalacji fotowoltaicznych: 123, 00 zł

- dla instalacji pomp ciepła: 151, 29 zł

Termin realizacji zadania:   28.04.2017r.    

10.  Przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie rozpoczęcia robót 

budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 385067 T (stary numer 

003780T) Wólka Żabna – Smugi od km 0+999 do km 1+059”.

Wartość szacunkowa zadania: 10 423,25 zł.

11. Przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie rozpoczęcia robót 

budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 385085T w Dobrej 

od km 2+800 do km 2+950”.

12. Przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie rozpoczęcia robót 

budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 003788 T Podmaleniec-

Poddębowiec od km 0+485 do km 0+986”. 
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13. Przygotowano dokumentacje projektową i zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych 

dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszka w Staszowie 

od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do km 2+080” . 

14. W  trakcie  przygotowania  wniosek  o  określenie  warunków  usunięcia  kolizji  

z  urządzeniami  i  sieciami  elektroenergetycznymi  dla  zdania  pn.:  „Przebudowa

chodników   i  parkingów  na  terenie  miasta  –  budowa  zatok  parkingowych  

ul. K.E.N. w Staszowie”.

15. Przygotowano dokumentację projektową i zgłoszenie  rozpoczęcia robót budowlanych

oraz wystąpiono do RZGW w Krakowie o zwolnienie z  zakazów określonych w art.

88 l ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy prawo wodne dla zadania: „Przebudowa ulicy Towarowej

w zakresie wydzielenia  zatoki parkingowej”.

16. W trakcie zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej dz. nr ew. 

6 i 306/1 w miejscowości Kurozwęki.

Termin realizacji: 30.06.2017r. 

III. Fundusze sołeckie

1.  Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy 

sołectwo Kopanina”

Wykonawca: Usługi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 

28-200 Staszów. 

Wartość: 10 800, 00 zł

Termin realizacji do 30.06.2017r.      

2. Trwa realizacja zadania pn.: „Wykonanie altany przy ZPO PSP i P w Mostkach – 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” .

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Wykonawca: Biuro Projektowe Mateusz Turek, Sztombergi 57a, 28-200 Staszów.

Wartość: 738, 00 zł

Termin realizacji zadania: 28.04.2017r.     

3. Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na budowę placu zabaw w Czajkowie Północnym – sołectwo 

Czajków Północny”   -   w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Wykonawca: Biuro Projektowe Mateusz Turek, Sztombergi 57a, 28-200 Staszów.

Wartość: 2 214, 00 zł

Termin realizacji zadania: 28.04.2017r.       
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4. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej 

o udzielnie zamówienia pn.: „Wykonanie projektu świetlic wiejskich – 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla:

- zad. Nr 1 : „Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – sołectwo Stefanówek”;

- zad. Nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę 

wiejską  w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej – sołectwo 

Zagrody”.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017rok.

Trwa procedura przetargowa.

5. Przygotowano  procedurę przetargową na realizację zadania: „Podwyższenie 

piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Koniemłotach”  w ramach 

funduszu sołeckiego na rok 2017.

6. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego  

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Remont dróg przy użyciu kruszywa 

kamiennego”, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

Otwarcie ofert w dniu: 20.04.2017r.

IV. Na bieżąco odpowiadano na pisma, wnioski, interpelacje i karty informacyjne oraz 

przygotowywano dane do sprawozdań z zakresu inwestycji.

V.  Sporządzono sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2016 rok.

VI. Sporządzono sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2016 rok.

Zadania w zakresie     ds. planowania przestrzennego

-wydano decyzji o warunkach zabudowy –  21

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 0

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości - 3

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek – 29

-  prowadzona  jest  na  bieżąco  procedura  formalno  –  prawna  zmierzająca  do  wydania  decyzji  

 o warunkach zabudowy, w związku ze złożonymi wnioskami.

Zadania w zakresie ds. drogownictwa

- wydano decyzji oraz zgód na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi –  

 10 szt.

- wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 20 szt.

- na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów,

- na bieżąco odpowiadano na pisma, wnioski i karty informacyjne.
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Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Opracowano  i  złożono  wniosek  na  dofinansowanie  zadania  pn.:  „Pracownia  edukacji

ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w gminie Staszów” w ramach Programu

dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w  szkole  podstawowej  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

2. Opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni

miejskiej  przy  ul.  Jana  Pawła  II  i  ul.  Spokojnej  w  Staszowie” w  ramach  Ochrony

różnorodności  biologicznej  i  funkcji  ekosystemów  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

3. Opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn.:  ”Wykorzystanie potencjału

endogenicznego Gminy Staszów” w ramach Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego

jako  element  strategii  terytorialnej  dla  określonych  obszarów  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

4. Opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury

sportowej  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie”  w  ramach  Programu  Modernizacji

Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5. Opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn.  „Budowa sali gimnastycznej

wraz  z  zapleczem  i  łącznikiem  w  Zespole  Szkół  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr  2  

i  Publiczne  Gimnazjum  Nr  2  w  Staszowie”  w  ramach  Programu  Rozwoju   Szkolnej

Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. Opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn.  „Przebudowa oraz zmiana

sposobu  użytkowania  budynku  po  byłym  przedszkolu  w  Wiązownicy-Kolonii

z przeznaczeniem  na  lokale  socjalne”  w  ramach  wsparcia  tworzenia  lokali  socjalnych

z Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

7. Opracowywano na bieżąco ankiety i sprawozdania z zakresu działalności biura oraz projekty

uchwał.
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       Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji  i Rolnictwa za okres od 22 lutego 2017 r. 

do 7 kwietnia 2017 r. wydał:

– 7 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości,

– 1 decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego,

– 1  decyzję  o  umorzeniu  postępowania  o  rozgraniczenie  nieruchomości  i  przekazaniu  

z urzędu do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Staszowie,

– 370 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1.  Sprzedano w drodze bezprzetargowej działkę położoną w Staszowie na osiedlu „Małopolskie”

przylegającą do działek budowlanych o powierzchni 67 m.kw. 

2. Zawarto  2  umowy  dzierżawy  na  grunty  położone  w  Staszowie  przy  ul.  Żeromskiego

przylegające do działek budowlanych oraz przedłużono 5 umów dzierżawy na grunty położone

na os. „Golejów” i os. „Małopolskie”. 

3. Podano do wiadomości publicznej wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu

ustnego  nieograniczonego  działki  o  powierzchni  195  m.kw.  położonej  na  osiedlu

„Małopolskie”.

4. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki budowlanej o powierzchni 622 m.kw. położonej na os.

„Małopolskie”.

5. Ustalono numery porządkowe dla 9 nieruchomości zabudowanych budynkami.

6. Przydzielono 1 lokal socjalny przy ul. Jana Pawła II 17.

7. Odbył się przetarg na najem lokalu użytkowego w Staszowie, przy ul. Rynek 1.

8. Nabyto działki o pow. 6155 m.kw. w Staszowie pod budowę zbiornika przepływowego małej

retencji na rzece Desta.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  22  lutego  2017  roku  

do 7 kwietnia 2017 roku:

1. Wydano 6 decyzji dotyczących usunięcia drzew.
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2. Złożono  2  wnioski  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew,  rosnących  na  terenach

stanowiących własność Gminy.

3. Prowadzono  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz

z urządzeniami towarzyszącymi, na 340 DJP, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 287 i 288/1 na

terenie wsi Oględów i dz. nr 3382/1 Staszów, gmina Staszów.”  

4. Prowadzono  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej Sielec 2 w Gminie

Staszów.”

5. Prowadzono  postępowanie  w  sprawie  dotyczącej  zmiany  stosunków  wodnych  

w miejscowości Podmaleniec i Wiązownica Mała.

6. Złożenie  wniosku  do  WFOŚiGW  w  Kielcach  o  dofinansowanie  zadania  pn.  „Realizacja

demontażu,  transportu  i unieszkodliwiania  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy

Staszów w 2017 r. ”.

7. Wykonanie sprawozdania z realizacji KPOŚK, sprawozdań RRW-2, GUS, z z gospodarowania

dochodami  budżetu  gminy  Staszów  pochodzącymi  z  opłat  i  kar  środowiskowych

przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska  i gospodarki wodnej za rok 2016 r –

OŚ-4g.

8. Przedłożono informację o ilości  gazów wprowadzanych do powietrza oraz wprowadzanych

ściekach do wód przez Gminę Staszów, wraz z naliczonymi opłatami za 2016 rok.

9. Prowadzono  nadzór  nad bieżącym utrzymaniem drożności  bieżącej  konserwacji  kanalizacji

deszczowej na terenie miasta Staszowa.

10. Na  bieżąco  prowadzono  nadzór  nad  utrzymaniem  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta

i gminy Staszowa.

11. Wydano 2 decyzje  dotyczące zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów

osób w krajowym transporcie drogowym.

12. Wydano 2 postanowienia dotyczące uzgodnienia rozkładów jazdy przewoźników.

13. Przeprowadzono  8  postępowań  w  zakresie  wydania  zgody  na  korzystanie  z  przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

14. Opracowano  i  przedstawiono  do  zaopiniowania  Kołom  Łowieckim  oraz  Powiatowemu

Lekarzowi  Weterynarii  w  Staszowie,  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Staszów  na  rok  2017”.  Program

zaopiniowano pozytywnie.

15. Przeprowadzono postępowanie i zakupiono 100 kg karmy dla kotów wolnożyjących.
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16. Przeprowadzono  akcję  odławiania  bezdomnych  zwierząt  w  wyniku,  której  do  schroniska

zabrano 12 szt. psów.

17. Dokonano uzupełnienia i bieżącej konserwacji pionowego oznakowania ulic na terenie miasta –

wymiana  znaków  uszkodzonych  w  wyniku  dewastacji  oraz  uzupełnienie  brakującego

oznakowania pionowego. 

18. Opracowano  projekt  organizacji  ruchu  dla  zmiany  organizacji  ruchu  na  ulicy  Parkowej  

i Wschodniej w Staszowie. 

19. Zakupiono słupki metalowe do montowania tabliczek z nazwami i numerami miejscowości. 

20. Dokonano przeglądu czasu świecenia oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

21. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na realizację  zadania pn.  „Uzupełnienie

oświetlenia ulicznego przy ulicy Kilińskiego w Staszowie”. 

22. Podpisano umowę na zakup stołów i ławek dla potrzeb sołectwa Kurozwęki. 

23. Na  bieżąco  realizowano  usługę  utrzymania  zimowego  dróg  gminnych  na  terenie  miasta  

i gminy Staszów.

24. Na bieżąco realizowano usługę utrzymania w należytym stanie sieć kanalizacji deszczowej na

terenie miasta Staszowa.  

Referat gospodarki odpadami:

1. Dokonano kontroli realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Staszów.

2. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wprowadzanie  do  systemu  PUMA  (gospodarka  odpadami)  wraz  z  wymiarowaniem  

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Weryfikowanie wprowadzonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

5. Wydano 2 decyzje określające  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Bieżące edukowanie mieszkańców  o zasadach segregacji odpadów komunalnych.

7. Podpisano umowę pn.: „Opróżnianie koszy na psie odchody.”

8. Podpisano umowę na zadanie pn.: „Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta i Gminy Staszów w 2017 roku”.

9. Trwa  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  nie  przekraczającej  wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Zakup wiaty gospodarczej – sołectwo Wola

Wiśniowska.”

10. Trwa  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  nie  przekraczającej  wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Zakup dwóch sztuk toalet przenośnych.”
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11. Prowadzono  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  - zezwolenie  na

prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i  transportu

nieczystości ciekłych,  na wniosek  Adriana Dziadury, Usługi Asenizacyjne, ul. Gałązki 13/10,

28-133 Pacanów.

12. Bieżąca praca Wydziału (m.in.  udzielenie odpowiedzi na pisma i  wnioski oraz wypełnianie

ankiet). 

Wydział  Promocji i Informatyki

W w/w okresie w zakresie promocji  wykonano następujące zadania:

1. Aktualizowano  stronę  internetową  www.staszow.pl (opublikowano:  69  różnych  informacji)

oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook. 

2. Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, przemówienia: 65

3. Wydano numer Pisma Samorządowego „Monitor Staszowski” - kolejny numer jest w trakcie 

przygotowania.

4. Rozesłano 600 kart z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych.

5. Zaktualizowano tablicę ze zdjęciami z wydarzeń w UMiG w Staszowie.

6. Przygotowano sprawozdanie opisowe z działalności wydziału w zakresie promocji za 2016 rok.

7. Wykonano opracowania graficzne, multimedialne: 

• prezentacja Miasta i Gminy Staszów oraz sportowców na Galę Sportu;

• wykonano zaproszenia na uroczystą Mszę Świętą z okazji 492. rocznicy nadania praw 

miejskich dla Staszowa: 303;

• zdjęcia i tekst informacyjny o mieście i gminie Staszów od publikacji 

pt. „Świętokrzyskie kreatywne perspektywy”;

8. Pracownicy wydziału zaangażowani byli w organizację następujących wydarzeń: 

• Zostaw 1% w Staszowie;

• „Staszowska Gala Sportu 2017”;

• Staszowskie obchody Dnia Kobiet - koncert Piotra Polka;

• „Bieg do serca Kołłątaja”;

• Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne;

• wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie;

• Mistrzostwa Polski Juniorów w Zapasach w Stylu Wolnym.
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W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń  

(ok. 300 publikacji).

2. Bieżące usuwanie awarii oraz usterek.

3. Czuwanie nad prawidłową pracą systemów i sieci.

4. Bieżąca pomoc użytkownikom.

5. Prace związane z aktualizacją stron Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych.

6. Wdrożono system rozliczania kosztów druku.

7. Bieżąca aktualizacja oprogramowania PUMA w jednostkach Gminy Staszów.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień  Publicznych  w  okresie  od  22.02.2017  r.  do  07.04.2017r.,  na  podstawie

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.,) wszczęło 4 nowe postępowania o udzielenie zamówienia, zawarto 

1 umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowania przeprowadzano na podstawie wniosków składanych, zgodnie z Regulaminem 

zamówień publicznych, przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Wydział merytoryczny Liczba przeprowadzonych
postępowań

Liczba zawartych umów

Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 
i Rolnictwa

- -

Inwestycji i Planowania Przestrzennego 3 -

Biuro Pozyskiwania Środków 
Finansowych

- -

Promocji i Informatyki - -

Organizacyjny 1 1

Spraw Obywatelskich i Społecznych - -

Finansowy - -

Edukacji, Kultury i Sportu - -

Infrastruktury Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

- -

Ogółem 4 1
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Postępowania o udzielenie zamówienia kontynuowane w ww. okresie:

1. Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie  -  otwarcie  ofert

odbyło  się  w  dniu  06.03.2017r.;do  postępowania  złożono  15  ofert;  podpisanie  umowy

wyznaczono na dzień 11.04.2017r.;

2. Wybór  partnera  prywatnego  w  celu  wspólnej  realizacji  przedsięwzięcia  pn.

„Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  na  terenie  Gminy  Staszów  wraz  

z rozbudową wybranych obiektów”- do postępowania złożono 4 wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu;

Postępowania o udzielenie zamówienia wszczęte   w   ww. okresie:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 003847T w Wiązownicy Kolonii Nr 3 od km 0+000 do km

0+620 -  otwarcie  ofert  odbyło się  w dniu 23.03.2017r.;  do postępowania złożono 5 ofert;

podpisanie umowy wyznaczono na dzień 12.04.2017r.

2. Opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla:  Zadania nr 1 pn.:  Wykonanie

projektu  świetlicy  wiejskiej  –  sołectwo  Stefanówek.  Zadania  nr  2  pn.:  Wykonanie

dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na  świetlicę  wiejską  w  Zagrodach  

z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej - sołectwo Zagrody -  otwarcie ofert odbyło

się w dniu 28.03.2017r.; do postępowania złożono 6 ofert;

3. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – w ramach funduszu sołeckiego rok 2017

dla:  Zadania  nr  1  pn.:  Remont  drogi  gminnej  003806T  (Nowy  numer  385091T)  

w miejscowości Łaziska; Zadania nr 2 pn.: Remont drogi nr 003773T – sołectwo Wola Osowa;

Zadania nr 3 pn.: Utwardzenie drogi nr 125 w Dobrej – sołectwo Dobra; Zadania nr 4 pn.:

Utwardzenie dróg gminnych przy pomocy kruszywa kamiennego – sołectwo Ponik; Zadania

nr 5 pn.: Kontynuacja remontu dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo

Wiązownica Duża - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 20.04.2017r.;

Postępowania o udzielenie zamówienia wszczęte i   zakończone w   ww. okresie:

1. Zakup  samochodu  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Wiśniowej  współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1. Przeciwdziałanie

skutkom  klęsk  żywiołowych  oraz  usuwanie  ich  skutków  oś  4  Dziedzictwo  naturalne  

i  kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 - umowę podpisano w dniu 28.03.2017r.
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          Straż Miejska

W ww. okresie Straż Miejska realizowała następujące zadania:

1. Zrealizowano  33  służby  patrolowe,  w  tym  3  służby  wspólnie  z dzielnicowymi  Komendy

Powiatowej Policji w Staszowie. 

2. Wylegitymowano  52  osoby,  pouczono  36  osób,   nałożono  13  mandatów  karnych

kredytowanych na kwotę 1300 zł.

Wykroczenia dotyczyły:

-  przeciwko  bezpieczeństwu  i  porządkowi  w  komunikacji  -  ujawniono  33 wykroczenia,

pouczono 26 osób, nałożono 7 mandatów karnych kredytowanych  na kwotę 700 zł;

-  wykroczenia  przeciwko  urządzeniom  użytku  publicznego  –  ujawniono  4 wykroczenia,

pouczono 2 osoby, nałożono 2 mandaty karne kredytowane na kwotę 150 zł;

- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: nałożono 1 mandat karny w kwocie 50 zł;

- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: ujawniono 10 wykroczeń, pouczono 

  7 osób, nałożono 3 mandaty karne w kwocie 400 zł;

- z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1 osobę pouczono.

3. Przeprowadzone interwencje dotyczyły między innymi:

- parkowaniu w miejscach zabronionych,

- sprawdzania miejsc przebywania bezpańskich psów,

- tamowania i utrudniania ruchu,

- zanieczyszczania dróg publicznych,

- zaśmieconych oraz zanieczyszczonych działek.

Zaznacza się, iż podczas codziennej służby szczególna uwagę zwracano na czystość i porządek

na  nieruchomościach  a  także  zwracano  szczególną  uwagę  na  właściwą  opiekę  nad

zwierzętami, w tym obowiązek wyprowadzenia psa na smyczy oraz obowiązek niezwłocznego

uprzątnięcia zanieczyszczeń.

Zgłaszano na bieżąco wszelkie zauważone uchybienia np. zniszczone ławki,  zniszczone znaki

drogowe do Wydziału IKOŚ w miejscu. 

4. Monitoring:

Przyjęto 15 zgłoszeń od mieszkańców miasta i gminy Staszów, w tym przekazano do Straży

Miejskiej  8  zgłoszeń,  do  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

przekazano 2 zgłoszenia oraz na Komendę Powiatową Policji w Staszowie 3 zgłoszenia.
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    Ponadto pracownice monitoringu miejskiego zaobserwowały 17 nieprawidłowości, które

przekazano  zgodnie  z  kompetencją  do  Straży  Miejskiej  bądź  Wydziału  Infrastruktury

Komunalnej i Ochrony Środowiska wm. Zgłoszenia dotyczyły m.in.: 

- bezdomnych zwierząt,

- nieprawidłowo parkowanych pojazdów,

- nieprawidłowej gospodarki odpadami,

- handlu na chodniku.

5. Ponadto:

- Na bieżąco monitorowano i sprawdzano czas postoju pojazdów przy ul. Rynek w związku 

z ograniczeniem czasowym postoju;

-  Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe ustalając stan faktyczny zamieszkania osób,  

w celu wydania decyzji administracyjnej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

w miejscu;

- Dostarczano wezwania na kwalifikację wojskową;

 - Zabezpieczano oraz czuwano nad porządkiem publicznym podczas rozgrywek meczowych;

- Czuwano nad porządkiem oraz bezpieczeństwem publicznym podczas  wizyty Prezydenta RP

w Staszowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

/-/ Leszek Kopeć
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