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

z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

za okres od 27 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wydano 30 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 104 decyzje, z tego:

– 98 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego 
zobowiązania pieniężnego, 

– 3 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty podatków,

– 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatków,

– 2 decyzje w sprawie zastosowania zwolnienia a nastepnie ulgi w podatku rolnym.

Urząd Stanu Cywilnego  :

- wydano  5 decyzji dotyczących: sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego, zmiany imion

i nazwisk,

- Załatwiono 346 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono 52 akty urodzenia,

- sporządzono 65 aktów zgonów,

- sporządzono 10 aktów małżeństw,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 14 par, udzielono

4 śluby cywilne w tym 1 poza lokalem,

- odnotowano 75  zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 148 zleceń,

- migrowano do systemu 243 akty: urodzenia, małżeństw, zgonów.
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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  bieżących 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.

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

"Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej".

Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na „Dostawę i montaż rolet materiałowych 

w kasetach w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie”.

Przygotowano  za  I  kwartał  2018  r.:  "Ewidencję  wydziałową  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".

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  składane  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.

Aktualnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest:  6  pracowników  pomocniczych

zatrudnionych po pracach interwencyjnych i odbytym stażu,  14 osób w ramach prac interwencyjnych,

4  osoby  zatrudnione  są  w  ramach  umowy  na  skierowanych  bezrobotnych  do  30  roku  życia  

oraz 4 osoby odbywa staż. 

Obecnie prowadzona jest ocena pracowników samorządowych.

- w zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozliczanie zakupów paliwa do samochodów pożarniczych z terenu Miasta i Gminy Staszów,
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2. Trwają  zakupy sprzętu i umundurowania z dotacją firm ubezpieczeniowych na 2018 rok dla

jednostek OSP,

3. Otrzymano  dofinansowanie  na  realizację  zadań  ze  środków  Funduszu  Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dotyczących

zakupu  wyposażenia  i  urządzeń  ratownictwa  niezbędnych  do  udzielania  pomocy

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Kwota otrzymanej dotacji – 114 309, 36 zł,

Wkład własny – 1 154,64 zł , co stanowi 1% wartości zakupu wyposażenia i urządzeń.

- w zakresie spraw obronnych:

-  29 marca br. odbył się trening obsad stałego dyżuru.

-  Opracowano  oraz  przesłano  do  Wojewody  Świętokrzyskiego  zestawienie  stacji  paliw  oraz

   podmiotów szczególnych, mających prawo do pierwszeństwa zaopatrzenia w paliwo pochodzące

    z zasobów obowiązkowych ropy naftowej.

-  Zaktualizowano plan akcji kurierskiej.

-  25 kwietnia br. przeprowadzono szkolenie oraz pokaz prowadzenia akcji kurierskiej na terenie

    Urzędu Miasta i Gminy dla grupy Miejsko - Gminnej Akcji Kurierskiej. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano decyzje w zakresie:

- wymeldowania z pobytu stałego – 3 decyzje

- przyznania dodatku energetycznego –  2 decyzje

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –  3 decyzje w tym: 2 decyzje na sprzedaż i podawanie

 napojów  alkoholowych  w  miejscu  sprzedaży;  1  decyzję  jednorazową  na  sprzedaż  napojów

   alkoholowych w trakcie targów ślubnych;

- wpisania wyborcy na własny wniosek do stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy Staszów –  

   2 decyzje

W trakcie prowadzenia są trzy postępowania dotyczące wydania decyzji w sprawie wymeldowania  

z pobytu stałego.

Wprowadzono do CEIDG łącznie 126 wniosków w tym:

- 15 wniosków o wpis do ewidencji,

- 73 wnioski o zmianę wpisu,
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-   8 wniosków o wykreślenie wpisu,

- 18 wniosków o zawieszenie działalności,

- 12 wniosków o wznowienie działalności.

W okresie sprawozdawczym wydano 226 dowody osobiste, unieważniono 205 dowodów osobistych,

przyjęto 226 wniosków o wyrobienie dowodu osobistego zgodnie z ustawą o dowodach osobistych.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawarł umowy o wykonanie szczepień przeciwko meningokokom

z  trzema  Ośrodkami  Zdrowia  z  terenu  Miasta  i  Gminy  Staszów  w  celu  realizacji  Programu

Zdrowotnego  wśród  dzieci  urodzonych  w  2016r.  i  zameldowanych  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Staszów. 

Gmina  Staszów  uczestniczy  w  Projekcie  Świętokrzyskiego  Centrum Onkologii  w  Kielcach  "Żyj

zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania profilaktyczno-informacyjne na terenie

Subregionu Wschodniego".

Przygotowanie na terenie  Gminy Staszów letniej  akcji  "Krew Darem Życia  2018" organizowanej

przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Sporządzono projekt "Gminnego Programu Szczepień przeciwko Grypie na lata 2019-2020".

Sporządzono  i  przesłano  do  Krajowego  Biura  Wyborczego  Delegatura  w  Kielcach  meldunek

kwartalny o stanie rejestru wyborców w Mieście i Gminie Staszów na dzień 31.03.3018 roku.

W dniach 24 i  25 kwietnia  inspektor  Wiesława Piwowar i  Kierownik  Sylwia Dyl  uczestniczyły  

w  czynnościach  kontrolnych  związanych  z  przeprowadzaną  kontrolą  przez  Świętokrzyski  Urząd

Wojewódzki w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli w zakresie stosowania przez Burmistrza

i  Gminy  Staszów  ustawowej  procedury  przy  wydawaniu  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych,  decyzji  o  cofnięciu  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  decyzji

potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział prowadzi prace zmierzające do przystosowania aktów prawa miejscowego do zmian ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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. Przygotowano projekt nw. uchwał:
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• w sprawie  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów.

• w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu 

i  Rekreacji  w  Staszowie,  sposobu  ustalania  cen  i  opłat  za  ich  korzystanie  i  za  usługi

komunalne  świadczone  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  oraz  powierzenia  Burmistrzowi

Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

2. Podjęto nw. uchwały:

• Nr LIX/516/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z

budżetu Gminy Staszów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

• Nr  LIX/509/18  z  dnia  29  marca  2018  r.  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  III/11/10  Rady

Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  20  grudnia  2010  roku  w  sprawie  określenia  jednostek

budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o

systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku,

źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu

finansowego  dochodów  gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku  i  wydatków  nimi

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

3. Sporządzono nw. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów:

• Nr 68/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór

Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadania

publicznego  z  zakresu  administracji  publicznej  pn.  Udzielenie  wsparcia  finansowego

i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność

pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów- rozwój wspólnot i społeczności

lokalnej,

• Nr 69/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert

na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy

Staszów w 2018 roku,

• Nr 76/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu

ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 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,
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• Nr 57/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady

Miejskiej  w  Staszowie   w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów.

• Nr 79/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu

Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej.

4. Comiesięczna analiza wykazów dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych

przez Gminę Staszów w celu zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018.

5. Analiza i weryfikacja aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.

6. Analiza i weryfikacja arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

7. Sporządzanie  zamówień  dot.  wykonania  napraw  i  konserwacji  autobusów  należących  do

Gminy Staszów.

8. Wydano  5  decyzji  dot.  zwiększenia  liczby  godzin  do  arkuszy  organizacyjnych  placówek

oświatowych.

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 2018 r.

12. Comiesięczne  naliczanie  dotacji  dla  Publicznego  Przedszkola  w  Wiśniowej  prowadzonego

przez osobę fizyczną.

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

form wychowania przedszkolnego.

14. Dokonano podziału na poszczególne placówki oświatowe kwoty części oświatowej subwencji

ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018.

15. Sporządzono i podpisano 20 umów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją

zadań samorządu Gminy Staszów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2018 roku w ramach

pierwszego i drugiego konkursu ofert w zakresie:

- Turystyki i krajoznawstwa;

- Edukacji, oświaty i wychowania,

- Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- Pomocy społecznej,
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- Kultury, sztuki;

- Kultury fizycznej

16. Sporządzono 3 ankiety dotyczące monitoringu działalności jst.

17. Rozpatrzono 38 wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli

18. Przygotowano i wysłano pisma do nauczycieli informujące o przyznaniu pomocy zdrowotnej.

19. Przygotowano listy do wypłaty ww. świadczeń pieniężnych.

20. Przeprowadzono  procedurę  przyznania  stypendiów  i  zasiłków  szkolnych  tj.:  uzupełniono

dokumentację wniosków o oświadczenie o stanie rodziny i wysokości dochodów.

21. Współpraca przy organizacji zawodów, imprez sportowych oraz projektów realizowanych na

terenie gminy Staszów.

22. Sukcesywnie  dokonuje  się  rozliczeń  dotacji  udzielonych  na  wsparcie  realizacji  zadań

samorządu gm. Staszów,

23. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie przesyłania informacji dot.  konkursów,

wydarzeń, programów edukacyjnych.

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii

1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 2 osób.

2. Przygotowano 4 wnioski do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. Kontynuowano  kampanię  społeczną  adresowaną  do sprzedawców napojów alkoholowych  

nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

4. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie odbyła 2 posiedzenia,

podczas których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

- opiniowano wydatki ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

- 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,

- kontynuowano kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Obsługa realizacji zadań funduszy sołeckich na 2018 r. 
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Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  27.03.2018 r. do 25.04.2018 r. realizował następujące zadania:

I. Inwestycje:

1.  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: 30.11.2018r. 

2.  W trakcie  postępowanie  przetargowe  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  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”.

3. Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku

po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz

z budynkiem gospodarczym”.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  Usługowe  TRANS-ENERGO  Połaniec  Sp.  z

o.o., Zawada.

Wartość: 388 660, 25 zł

Nadzór  inwestorski:  Usługi  Budowlano -Projektowe Andrzej  Bracha,  ul.  Wschodnia 13/14,

28-200 Staszów , za wartość:  7 626, 00 zł.

Termin realizacji zadania: 29.06.2018r.

4.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Modernizacja  hali  sportowej  oraz  budowa  boiska  do

piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy

ul. Mickiewicza 40 w Staszowie”.

Wykonawca:  Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Dudek, ul.  Żapniowska 11, 28-

230 Połaniec.

Wartość: 562 140, 00 zł

Termin realizacji zadania: 15.05.2018r.
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5.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Rozbudowa  budynku  ZPO  PSP    i  Przedszkole  w

Mostkach” realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa  i modernizacja placówek

oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów” .

Wykonawca: Usługi Budowlano – Projektowe Zbigniew Dziuba, Koniemłoty,

Wartość: 854 228, 79 zł

Nadzór inwestorski: AKCEPT Kamil Łakomiec, Kielce, za wartość nadzoru: 8 856, 00 zł

Termin realizacji zadania: 24.08.2018r.

6.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „  Rozbudowa budynku Przedszkola  Nr 8  w  Staszowie”

realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych

na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów ”.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  Usługowe  TRANS-ENERGO  Połaniec  Sp.  z

o.o., Zawada.

Wartość: 1 086 993, 78 zł

Nadzór  inwestorski:  Usługi  Budowlano  –  Projektowe Andrzej  Bracha,  Staszów za  wartość

nadzoru: 9 963, 00 zł.

Termin realizacji zadania: 16.11.2018r.

7.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Rozbudowa  ulic  na  Osiedlu  Staszówek  w  Staszowie

w  zakresie  ulicy  Wiśniowej,  Akacjowej  i  Czereśniowej  (wyburzenia  obiektów

budowlanych).

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  S.p.  z  o.o.

w Staszowie.

Wartość: 44 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.05.2018r.

8.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  ”Budowa  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  i

łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie”.

Wykonawca: Lider konsorcjum: Leszek Świątek Zakład Remontowo Budowlany „BUDKOM”,

Partner konsorcjum: Wojciech Kosałka Firma Handlowo Usługowa TECHMABUD, Oleśnica.

Wartość: 6 737 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 28.02.2020r. 

9.  Ponownie  przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania

przetargowego  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn.  „Przebudowa boiska

wielofunkcyjnego  zlokalizowanego  w  Staszowie  na  działkach  nr  5791/2  i  5669/17

z wydzieleniem placu zabaw”. Otwarcie ofert w dniu: 08.05.2018r.
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10. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie  postępowania przetargowego          

o udzielenie zamówienia  publicznego  na zadanie pn.:  „Bieżące remonty dróg”.

Trwa procedura przetargowa.

11.  Przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie postępowania  przetargowego  o

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

kamiennego” Trwa procedura przetargowa.

12.  Przygotowano  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie   zamówienia

publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003828T w Łukawicy od km

0+000 do km 0+533”.

13. Przygotowano  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie   zamówienia

publicznego  na  zadanie  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  dz.  nr  ewid.  524  i  193

w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730”.

14.  Przygotowano  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie   zamówienia

publicznego  na  zadanie  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  wewnętrznej  w  Wiązownicy

Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+ 975”.

15. Przygotowano wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  o  udzielenie

zamówienia publicznego na zadania:

- Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”;

- Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul.

Szkolnej 14”;

- Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy

Kolonii  90”;  realizowane  w  ramach  projektu  pn.:  „Termomodernizacja  obiektów

użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

16.  W  trakcie  przygotowania  do  realizacji  zadanie  pn.:  „Rozbiórka  budynku  starej  zlewni

w Wiśniowej”.

17. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego          

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6060/1 

w Staszowie od km 0+000 do km 0+250” oraz o uzyskanie zwolnienia z zakazu budowy 

na terenie zalewowym dla przedmiotowego zadania.

18.  W trakcie przygotowania  zgłoszenie robót budowlanych dla zadania pn.:  „Budowa odcinka

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie działki oznaczonej nr ewid. 926/1 położonej w

Staszowie – ul. Słoneczna.”
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II. Dokumentacje:

1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193

w  Łaziskach  od  km  0+000  do  km  0+730  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo  –

kosztorysowej”.

Wykonawca: FDELITA Piotr Frosztęga, ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków 

Wartość: 24 600, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 16.04.2018r.

2.  Zakończono  realizację  zadania  pn.:  „Wykonanie  aktualizacji  studium  wykonalności,

kosztorysu  inwestorskiego  oraz  przedmiaru  robót  wraz  ze  zbiorczym  zestawieniem

kosztów dla zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie”.

Wykonawca: Usługi Budowlano – Projektowe Andrzej Bracha, Staszów 

Wartość: 4 500, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 17.04.2018r.

3.  Zakończono  realizację  zadania  pn.:  „Rozbudowa  i  przebudowa  ulicy  Słonecznej

w Staszowie  -  aktualizacja  oraz  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej

rozbudowy ulicy Słonecznej w kierunku ulicy Rakowskiej wraz z odprowadzeniem wód

opadowych”.

Wykonawca: ”Ajko” Artur Kręcisz ul. Gen Władysława Sikorskiego 6, 28-200 Staszów,

Wartość: 19 696,00 zł.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.04.2018r.

4. Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej – opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rozbudowy szkoły o salę 

gimnastyczną”.

Wykonawca: „NANA PROJECT” Sp. z o.o., Tarnów

Wartość: 38 130, 00  zł

Termin realizacji zadania: 01.10.2018r.

5.  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.

6. Trwa realizacja zadania pn.:  „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej

do działki nr 5838/13 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
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Wykonawca: ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub, Widna Góra, ul. Modrzewiowa 42, 37-500

Jarosław.

Wartość: 43 500, 00 zł

Termin realizacji zadania: 31.05.2018  r.

Wykonawca przedłożył koncepcję do akceptacji.

7.  Trwa  realizacja zadania  pn.: „Rozbudowa ulicy  Poziomkowej  w  Staszowie -  opracowanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

Wykonawca: Piotr Frosztęga FDELITA , ul. Fredry 4F/14, 30-605 KRAKÓW.

Wartość: 33 210, 00 zł

Termin realizacji zadania:20.09.2018r.

8. Trwa realizacja  zadania pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” – opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Wykonawca: Usługi Budowlano – Projektowe Andrzej Bracha, Staszów 

Wartość: 16 600, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.04.2018r.

9.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Kompleksowe  zagospodarowanie  obszarów  zielonych  na

terenie miasta Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Wykonawca: ARTUR CEBULA ANNA KUNKEL ARCHITEKCI, Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia

13, 05-152 Czosnów

Wartość: 79 950, 00 zł

Termin realizacji zadania: 15.06.2018r.

10.  Trwa  realizacja zadania  pn.: „Przebudowa  elementów  zagospodarowania  terenu  przy

budynku Urzędu Miasta i Gminy – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

Wykonawca: Piotr Frosztęga FDELITA , ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków.

Wartość: 27 060, 00 zł

Termin realizacji zadania: 31.07.2018r.

11. Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem 

na lokale mieszkalne – opracowanie koncepcji architektonicznej, kosztorysu  oraz uzyskanie 

decyzji  o warunkach zabudowy”.

Wykonawca: SPÓŁDZIELNIA PRACY „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”, ul. Targowa 

18, 25-520 Kielce.

Wartość: 36 285, 00 zł

Termin realizacji zadania: 29.06.2018r.
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W dniu 23.04.2018r. Wykonawca przedłożył koncepcje architektoniczne planowanych do 

budowy czterech budynków wielorodzinnych.

12. W trakcie realizacji zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej       

w zakresie zatok postojowych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

na usunięcie kolizji kabla energetycznego.

Wykonawca:SAHARAM GROUP SP Z O. O., ul. pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Wartość: 12 300, 00 zł

Termin realizacji zadania: 07.05.2018 roku. 

13. Trwa realizacja zadania pn.:  „Przebudowa drogi gminnej nr 385129T w Wiązownicy

Kolonii  od  km  0+310  do  km  0+908  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo  –

kosztorysowej”.

Wykonawca:Piotr Frosztęga FDELITA , Kraków

Wartość: 27060, 00 zł

Termin wykonania zadania: 20.07.2018r.

14. Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ulicy

Konstytucji 3 Maja – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” .

Wykonawca:Piotr Frosztęga FDELITA , Kraków

Wartość: 36900, 00 zł

Termin realizacji zadania: 31.10.2018r.

15. Trwa realizacja zadania pn.:  „Przebudowa drogi gminnej nr 385020 T  w Grzybowie

od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 – opracowanie dokumentacji

projektowo – kosztorysowej”.

Wykonawca:Piotr Frosztęga FDELITA, Kraków

Wartość: 27060, 00 zł

Termin wykonania zadania: 20.07.2018r.

16. W  trakcie  przygotowania  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie

na Osiedlu Na Stoku – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

17. W trakcie opracowania dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadań pn.:

- „Przebudowa płyty boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii”;

- „Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie”;

- „Remont i wymiana ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Staszowie”.

18. W  trakcie  przygotowania  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „ Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej
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zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30 – opracowanie dokumentacji projektowo

– kosztorysowej”.

19.  W trakcie opracowania dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn.: „Przebudowa

schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej”.

III. Fundusze sołeckie:

1.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „  Budowa  altany  rekreacyjnej  –  opracowanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018  w

miejscowości Jasień.

Wykonawca: Usługi Projektowe Mateusz Turek, ul. Piłsudskiego 20, 28-200 Staszów 

Wartość: 2 829, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.05.2018r.

2.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Budowa  altany  rekreacyjnej”  w  ramach  funduszu

sołeckiego na 2018 rok w miejscowości Ponik.

Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane GIP – POL Jerzy Gibała, Gaj Koniemłocki 17,

28-200 Staszów

Wartość: 11 439, 00 zł

Planowany termin realizacji zadania: 30.05.2018r.

3. Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa altany rekreacyjnej na placu przy remizie OSP –

opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej”  w ramach funduszu sołeckiego

na 2018 rok w miejscowości Czernica.

Wykonawca: Usługi Budowlano – Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200

Staszów 

Wartość: 2 965, 30 zł 

Termin realizacji zadania : 30.05.2018r.

4.  W  trakcie  procedura  przetargowa  (w  trybie  art.4  pkt  8  ustawy  PZP)  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn.:  „  Utwardzenie  placu  parkingu  na  terenie

świetlicy  „Jutrzenka”  i  wykonanie  opaski  wokół  budynku”  w  ramach  funduszu

sołeckiego na 2018 rok w miejscowości Krzywołęcz.

5.  W  trakcie  procedura  przetargowa  (w  trybie  art.4  pkt  8  ustawy  PZP)  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn.:  „Zagospodarowanie  placu  rekreacyjnego”

w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w miejscowości Poddębowiec.
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IV. Na  bieżąco  odpowiadano  na  pisma,  wnioski,  interpelacje  i  karty  informacyjne  oraz

przygotowywano dane do sprawozdań z zakresu inwestycji.

V. Przygotowano sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za rok 2017.

ds. planowania przestrzennego

- wydano decyzji o warunkach zabudowy –  9

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 6

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości – 1

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek –  19

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

   o warunkach zabudowy, w związku ze złożonymi wnioskami. 

d  s. drogownictwa

  - wydano decyzji oraz zgód na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi – 10

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

  - na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.

  - na bieżąco odpowiadano na pisma, wnioski i karty informacyjne.

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Podpisano umowę na  dofinansowanie  zadania  Renowacja  Pałacu  w Wiśniowej  w ramach

Działania  4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WŚ na lata 2014 –

2020.

2. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania  Termomodernizacja  obiektów użyteczności

publicznej  na terenie Miasta i Gminy Staszów RPOWŚ na lata 2014 – 2020  Działanie 3.3

Poprawa  efektywności  energetycznej  z  wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii

w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

3. Otrzymano  dofinansowanie  na  realizację  zadania  Plenerowa  Gmina  Staszów  -  zakup

wyposażenia na potrzeby kulturalne SOK w ramach programu  Infrastruktura domów kultury

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Złożono  wniosek  na  dofinansowanie  zadania  pn.  Rozbudowa  ulic  na  Osiedlu  Staszówek

w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej w ramach Programu na

rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury

Drogowej.
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5. Złożono  wnioski  na  dofinansowanie  zadań  w  ramach  Programu  rozwoju  lokalnej

infrastruktury sportowej - edycja 2018 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na:

- Modernizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie i Szkole

  Podstawowej w Smerdynie

- Modernizację obiektów sportowych na terenie Gminy Staszów.

6. Złożono  wniosek  na  dofinansowanie  zadania  pn.  Głęboka  termomodernizacja  obiektów

użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w ramach Działania 3.3 Poprawa

efektywności  energetycznej  z  wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii  w sektorze

publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ na lata 2014 – 2020. 

Ponadto w ramach ww. Działania 3.3 opracowano i złożono wnioski dla OSP z terenu Gminy

Staszów tj. na:

- Termomodernizację budynku OSP w Koniemłotach

- Termomodernizację budynku OSP w  Krzczonowicach

- Termomodernizację budynku OSP w Łukawicy

- Termomodernizację budynku OSP w Niemścicach

- Termomodernizację budynku OSP w Oględowie

- Termomodernizację budynku OSP w Wiązownicy Dużej

7. W ramach Promesy otrzymano dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na

realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 003828T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do

   km 0+533,

- Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975

- Przebudowa drogi gminnej nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908,

- Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001,

- Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427,

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730,

- Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od

   km 0+800 do km 1+390.
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8. W  ramach  realizacji  projektu  Interaktywna  M@tem@tyk@ z   RPO  WŚ  2014-2020

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

odbyły się  szkolenia  dla  nauczycieli  pn.:  "Innowacyjne  metody i formy pracy na lekcjach

matematyki  z  wykorzystaniem narzędzi  TIK"  oraz  "Indywidualizacja  pracy  z  uczniem ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

9. Uzupełniono wnioski z Podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”  Działanie  „Wsparcie  dla  rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW na lata 2014-2020 dla:

-  Stowarzyszenia  Aktywności  Lokalnej  Dolina  Kacanki  na  zadanie  pn.:  Modernizacja

    infrastruktury sportowej – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach

-  Stowarzyszenia „Aktywna Kraina” na zadanie pn.: Modernizacja infrastruktury kulturowej

    poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaninie. 

10. Złożono sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania pn.  Modernizacja hali sportowej oraz

budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4 - torowej do biegów na 60 m, skoczni do

skoku  w  dal  przy  ul.  Mickiewicza  40  w  Staszowie w  ramach  Programu  Modernizacji

Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

11. Złożono sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania Budowa sali gimnastycznej przy Zespole

Szkół  Publicznych  Nr  2  w ramach  Programu Rozwoju  Szkolnej  Infrastruktury  Sportowej

Ministerstwa Sportu i Turystyki.

12.Opracowywano na bieżąco ankiety i sprawozdania z zakresu działalności biura.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Wydział  GNR  za okres  od 27 marca 2018 roku do 25 kwietnia  2018 roku  wydał  4  decyzje  

w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości. 

Z zakresu rolnictwa

Na bieżąco wydawane są zaświadczenia o pracy w rolnictwie.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami

1. Podano do publicznej wiadomości wykazy o sprzedaży nieruchomości rolnych. 
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2. Zawarto umowę dzierżawy na grunt pod garażem „blaszak” przy ul. Kolejowej oraz  przedłużono

   4 umowy dzierżawy oraz 1 umowę na grunt pod podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy  

     ul. Rynek.

3. Przeniesiono własność działki położonej w Grzybowie w strefie ekonomicznej.

4. Na bieżąco nadawane są numery porządkowe nieruchomości.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz zadań realizowanych przez Wydział IKOŚ w okresie od 27 marca 2018 roku do 25 kwietnia

2018 roku :

1. Wydano 3 decyzje dotyczące usunięcia drzew.

2. Złożono  1  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew,  rosnących  na  terenach

stanowiących własność Gminy.

3. Prowadzono postępowanie administracyjne dot. usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew

gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 188, obręb ewid. Koniemłoty.

4. 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.”  

- „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przetwórstwa Rybnego Akwen III w Staszowie, przy

   ul. Towarowej, na działce o nr ewid. 6020/2”.

- „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Drogowego „BETOMEX” w Staszowie przy ul. Towarowej

   46, na działce o nr ewid. 2879”.

- „Rozbudowa i przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Grzybów”.

5. Prowadzono  postępowania  w  sprawie  dotyczącej  zmiany  stosunków  wodnych  

w miejscowości Staszów, Podmaleniec, Wiązownica Mała.

6. Udzielanie informacji o środowisku.

7. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie zamówienia dla zadania pn. „Realizacja demontażu, transportu i

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2018 roku ”.  

8. Przeprowadzono  5  postępowań  w  zakresie  wydania  zgody  na  korzystanie  z  przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.
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9. Przeprowadzono  akcję  odławiania  bezdomnych  zwierząt,  w  wyniku  której  do  schroniska

zabrano  9  szt.  psów,  a  2  szt.  oddano  do  adopcji  osobie  fizycznej  na  podstawie  umowy

adopcyjnej.

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

–  wymiana  znaków  uszkodzonych  w  wyniku  dewastacji  oraz  uzupełnienie  brakującego

oznakowania pionowego. 

11. Dokonano naprawienia zegara usytuowanego na Ratuszu. 

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

13. Uruchomiono oświetlenie uliczne na terenie Gminy Staszów – Staszów, ul. Pocieszka. 

14. W trakcie realizacji jest zamówienie na zakup 8 szt. koszy ulicznych na odpady.

15. W trakcie realizacji jest zamówienie na zakup 5 szt, koszy na odpady zwierzęce.

16. Zakupiono 5 szt. tablic ogłoszeniowych do uzupełnienia na terenie miasta i gminy Staszów.

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

terenie miasta Staszowa.  

18. Dokonano regulacji 4 szt. studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. 

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

20. Dokonano  kontroli  nieruchomości  w  zakresie  przestrzegania  przez  mieszkańców  zasad

segregacji odpadów komunalnych.

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

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

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

23. Weryfikowanie wprowadzonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

24. Bieżące edukowanie mieszkańców  o zasadach segregacji odpadów komunalnych.

25. Przeprowadzono  szkolenia  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów  poświęcone  problematyce

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zasad właściwej segregacji.

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

ankiet). 

Wydział  Promocji i Informatyki

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

W zakresie promocji: 

1. Aktualizowano stronę internetową www.staszow.pl (opublikowano: 52 różne informacje) oraz

aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook. 
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2. Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, przemówienia, dyplomy: 83

3. Wydano 1/2018 numer pisma samorządowego „Monitor Staszowski”.

4. Przygotowano 6 projektów uchwał.

5. Publikowano:

- życzenia świąteczne w „Echu Staszowskim” i „Super Korso”;

- artykuły własne w kolumnie samorządowej „Super Korso” nr 116 i w „Echu Staszowskim”.

6. Wykonano opracowania graficzne, multimedialne: 

- film/prezentacja historyczna z okazji 493. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa;

- wykonano projekty zaproszeń na wydarzenia 7 szt.;

- wykonano projekt baneru 1 szt.;

- wykonano projekty plakatów 8 szt.;

- wykonano projekty naklejek 5 szt.

7. Rozesłano zaproszenia, karty z życzeniami: 1391 szt.

8. Zakupiono materiały promocyjne:

- okładki na pisma okolicznościowe 500 szt.;

- statuetki pamiątkowe 200 szt.;

- puchary 7 szt.;

- medale 71 szt.;

- książkę „Cmentarze staszowskie” 80 szt.;

- chorągiewki biało-czerwone 200 szt.;

- książki „Władysław Sadłocha. Portret niedokończony” 10 szt.

9. Pracownicy wydziału zaangażowani byli w organizację następujących wydarzeń: 

- 100-lecie OSP w Kurozwękach;

- otwarcie żłobka i klubu dziecięcego „Świat Dziecka”;

- Turniej Piłki Nożnej Pogoń CUP 2018;

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne;

- Złote Gody;

- Konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność”;

- Majówka do Serca Kołłątaja w Wiśniowej;

- I Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów;

- 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody w Mieście i Gminie Staszów;

- V Turniej barażowy o awans do II ligi piłki siatkowej mężczyzn Staszów 2018;

- sadzenie drzew z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;

- Turniej Piłki Siatkowej w Staszowie;
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- Akcja „Przedszkolaki 2017-2018 z Echem Dnia”.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień Publicznych informuje,  że  w okresie  od 27.03.2018 r.  do 25.04.2018 r. na

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz. U.  z  2017 r.  poz.  1579 z późn. zm.),  wszczęto 5 nowych postępowań o udzielenie

zamówienia,  kontynuowano  5  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  z  poprzedniego  okresu

sprawozdawczego, zawarto 4 umowy o zamówienie publiczne.

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

1 -

Inwestycji i Planowania Przestrzennego 4 4
Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych - -
Promocji i Informatyki - -
Organizacyjny - -
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - -
Edukacji, Kultury i Sportu - -
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska - -
Ogółem 5 4

Postępowania o udzielenie zamówienia kontynuowane ww. okresie:

- Wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja

obiektów  użyteczności  publicznej  na  terenie  Gminy  Staszów  wraz  z  rozbudową  wybranych

obiektów”

- dokonano oceny formalnej 4 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w dniach: 20-

21-22.06.2017roku  odbyły  się  I  spotkania  w  ramach  dialogu  konkurencyjnego;  w  dniach  od

24.07.2017roku do 02.08.2017roku odbyły się  wizje  lokalne obiektów,  objętych przedmiotowym

przedsięwzięciem;  wyznaczono  kolejne  terminy  wizji  lokalnej  w  dniach  28.08.2017  roku  –

01.09.2017 roku; przekazano odpowiedzi na zapytania złożone po wizji lokalnej oraz dokumenty

dotyczące  obiektów,  objętych  przedmiotowym  przedsięwzięciem;  trwają  konsultacje  dotyczące

projektu  umowy;  przekazano  informacje,  dotyczące  obiektów  objętych  przedmiotowym

przedsięwzięciem;
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Postępowania o udzielenie zamówienia wszczęte   w   ww. okresie:

-  Obsługa geodezyjna i kartograficzna Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - otwarcie ofert odbyło

   się w dniu 13.04.2018roku; do postępowania złożono 2 oferty; podpisanie umowy wyznaczono na

    dzień 07.05.2018roku;

-  Budowa  odcinka  drogi  wewnętrznej  przy  budynku  ulicy  Konstytucji  3  Maja – opracowanie

   dokumentacji projektowo – kosztorysowej -  otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.04.2018roku; do

    postępowania złożono 3  oferty;

-  Bieżące remonty dróg - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 26.04.2018roku,

-  Remont  dróg  przy  użyciu  kruszywa  kamiennego  - otwarcie  ofert  wyznaczono  na  dzień

    07.05.2018roku,

-  Przebudowa  boiska  wielofunkcyjnego  zlokalizowanego  w  Staszowie  na  działkach  nr  5791/2  

    i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 08.05.2018roku,

Postępowania o udzielenie zamówienia    kontynuowane i zakończone w ww. okresie     oraz    wszczęte  

i   zakończone w   ww. okresie:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Staszowie – otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.03.2018 roku; do postępowania  złożono 

1 ofertę; umowę podpisano w dniu  12.04.2018 roku,

- Przebudowa drogi gminnej nr 385129 T w Wiązownicy Kolonii  od km 0+310 do km 0+908  -

opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej -  otwarcie  ofert  odbyło  się  w  dniu

22.03.2018roku; do postępowania złożono 2 oferty; umowę podpisano w dniu  16.04.2018 roku,

- Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km

0+800 do km 1+390 -  opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej -  otwarcie ofert

odbyło się w dniu 21.03.2018roku; do postępowania złożono 3 oferty; umowę podpisano w dniu

16.04.2018 roku,

Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

w  Wiązownicy  Dużej  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  w  zakresie

rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną - otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.03.2018roku;

do postępowania złożono 12 ofert; umowę podpisano w dniu  17.04.2018 roku,

Straż Miejska

W ww. okresie Straż Miejska realizowała następujące zadania:

22



1. Zrealizowano 22 służby w tym 2 służby łączone z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej

Policji  w  Staszowie.  Strażnicy  podjęli  38  interwencji  podczas  których:   wylegitymowano

36 osób,  pouczono  14  osób,  nałożono  13  mandatów  karnych  kredytowanych  w  kwocie

1450,00 zł.

Wykroczenia dotyczyły:

-  przeciwko  bezpieczeństwu  i  porządkowi  w  komunikacji  -  ujawniono   13  wykroczeń,

    pouczono 7 osób, nałożono 6 mandatów karnych kredytowanych w kwocie 800,00 zł;

-  wykroczenia  przeciwko  urządzeniom  użytku  publicznego  –  nałożono  2  mandaty  karne

    kredytowane w kwocie 150,00 zł;

-  przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – pouczono 1 osobę;

-  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  –  ujawniono

  11 wykroczeń, pouczono 6 osób, nałożono 5 mandatów karnych kredytowanych w kwocie

    500,00 zł;

Przeprowadzone interwencje dotyczyły:

-  postoju pojazdów w miejscach zabronionych,

-  niszczenia trawników,

-  niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

-  niedokonania zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia,

- zaśmieconych, zanieczyszczonych działek.

2. Informowano na bieżąco Wydział IKOŚ wm. o zgłaszanych do Straży Miejskiej bezpańskich

psach.

3. Wnioskowano do właścicieli zaśmieconych, zanieczyszczonych działek o uprzątniecie terenu.

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

z ograniczeniem czasowym postoju.

5. Sprawdzanie miejsc zaznaczonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa – zgodnie

z kompetencjami Straży Miejskiej.

6. Na bieżąco utrzymywano kontakty robocze z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji

w Staszowie  w  celu  wymiany  informacji  o  występujących  zagrożeniach  występujących

w mieście i gminie Staszów. 

7. Zrealizowano 1 pomoc innej jednostce Straży Miejskiej.

8. Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe dla Wydziału SO wm.

9. Razem  z  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania

Alkoholizmowi  uczestniczono  w  kontrolach  punktów  sprzedaży  alkoholu  pod  kątem
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legalności  sprzedaży  oraz  uwidaczniania  informacji  o  szkodliwości  spożywania  –  łącznie

skontrolowano12 punktów sprzedaży, stwierdzono 6 nieprawidłowości. 

10. Monitoring:

-  przyjęto  5  zgłoszeń  telefonicznych  z  prośbą  o  interwencję,  zaobserwowano  6  zdarzeń

    wymagających podjęcia interwencji. Zgłoszenia dotyczyły:

-   tamowania, utrudniania ruchu,

-   niewłaściwej gospodarki odpadami,

-   niszczenia roślinności,

-   nie zachowania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Do realizacji przekazano 9 zgłoszeń do Straży Miejskiej oraz 3 zgłoszenia do Wydziału IKOŚ

w miejscu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

   ( - ) Leszek Kopeć
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