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

z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

za okres od 22 czerwca 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wydano 33 zarządzenia wewnętrzne 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  144  decyzje, z tego:

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

– 19 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty podatków,

– 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatków,

– 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatków,

– 1 decyzję w sprawie zwolnienia a następnie ulgi w podatku rolnym.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

- Załatwiono 380 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono 86 aktów urodzeń,

- sporządzono 71 aktów zgonów,

- sporządzono 26 aktów małżeństw,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 21 par, udzielono

9 ślubów cywilnych, w tym 1 poza lokalem.,

- odnotowano 111  zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 120 zleceń,

- migrowano do systemu 398 aktów: 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.  Przeprowadzono  procedurę  na  wyłonienie  wykonawcy  brakowania  dokumentacji

niearchiwalnej z lat 2008-2014.

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

"Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej".

Przygotowano  za  II  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".

Przygotowano sprawozdanie opisowe o realizacji wydatków z zakresu Administracji publicznej

oraz Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2018 roku.

Poinformowano sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Staszów

na  2019  rok,  ustalonego  zgodnie  z  zasadami  art.  2  ust.  1  ustawy  o  funduszu  sołeckim  dla

poszczególnych sołectw.

Przygotowano  projekt  harmonogramu  zebrań  mieszkańców  wszystkich  sołectw  w  sprawie

uchwalenia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.

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.
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Na  bieżąco  przyjmowani  są  interesanci  poszukujący  pracy  oraz  chcący  odbywać  staż  

w Urzędzie Miasta i Gminy.

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest:  7  pracowników  pomocniczych

zatrudnionych po pracach interwencyjnych i odbytym stażu,  18 osób w ramach prac interwencyjnych,

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

oraz 2 osoby odbywa staż. Ponadto w Urzędzie odbywają praktyki studenci z uczelni wyższych.

- w zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:

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

2. Trwają zakupy sprzętu i umundurowania z dotacją firm ubezpieczeniowych na 2018 rok dla

jednostek OSP.

3. Dokonano  przeglądów  aparatów  ochrony  górnych  dróg  oddechowych  znajdujących  się  

w jednostkach KSRG.

- w zakresie spraw obronnych:

1. W dniu 26 lipca br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2. Burmistrz Miasta i Gminy zgłosił do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego informację o wystąpieniu niekorzystnego

zjawiska atmosferycznego – deszczu nawalnego.

3. Wystąpiono  do  Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  o  sporządzenie

ekspertyzy dotyczącej wystąpienia zjawisk atmosferycznych – wykorzystanych przy ubieganiu

się o dofinansowanie poniesionych strat.

4. Wydano decyzję na przeprowadzenie imprezy masowej pn. „Dziki Zachód” w Kurozwękach

oraz  sporządzono  decyzję  zezwalającą  na  przeprowadzenie  imprezy  masowej  pn.  „Dzień

Chleba – smaki naszych dziadków”.

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano decyzje w zakresie:

• wymeldowania z pobytu stałego – 5 decyzji,

• przyznania dodatku energetycznego –  7 decyzji,

• zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 17 decyzji, w tym 4 decyzje zezwalające na

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży; 9 decyzji zezwalających
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na sprzedaż  i  podawanie  napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży oraz 4 decyzje

jednorazowe w związku z organizacją imprez plenerowych.

W trakcie  prowadzenia są  3 postępowania dotyczące wydania decyzji  w sprawie wymeldowania  

z  pobytu  stałego  oraz  1  postępowanie  o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  

z zawartością alkoholu.

Wprowadzono  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  łącznie  

111 wniosków, w tym:

- 21 wniosków o wpis do ewidencji,

- 66 wniosków o zmianę wpisu,

- 3 wniosków o wykreślenie wpisu,

- 14 wniosków o zawieszenie działalności,

- 7 wniosków o wznowienie działalności.

W okresie  sprawozdawczym wydano  102 dowody  osobiste,  unieważniono 274 dowody  osobiste,

przyjęto 360 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  2016  r.  i  zameldowanych  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Staszów. Na dzień 08.08.2018 r. zaszczepionych zostało ogólnie 25 dzieci.

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”, który

otrzymał pozytywną opinię Wojewody Świętokrzyskiego, Pełnomocnika ds. Realizacji Narodowego

Programu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Sporządzono  i  przesłano  do  Krajowego  Biura  Wyborczego  Delegatura  w  Kielcach  meldunek

kwartalny o stanie rejestru wyborców w Mieście i Gminie Staszów na dzień 30.06.2018 roku.

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

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej

w  Staszowie  z  dnia  27  września  2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  udzielania

nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  zniżek  w  realizacji

obowiązkowego  tygodniowego  wymiaru  godzin  dydaktycznych,  wychowawczych

i opiekuńczych  oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycieli  niewymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  Karta  Nauczyciela  zatrudnionych

w szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina

Staszów.

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

-  Nr  138/2018  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  dnia   2  lipca  2018  r.  w  sprawie

zatwierdzenia   konkursu  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Placówek

Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkola w Wiązownicy Dużej;

-  Nr  139/2018  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  dnia  2  lipca  2018  r.  w  sprawie

zatwierdzenia  konkursu  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Publicznej  Szkoły

Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie;

-  Nr  140/2018  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  dnia  2  lipca  2018  r.  w  sprawie

zatwierdzenia  konkursu  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Publicznej  Szkoły

Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie.

3. Wszczęto procedurę w sprawie ubiegania się przez nauczycieli o awans na stopień nauczyciela

mianowanego.

4.  Na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe wszczęto

procedurę  powierzenia   dniem  01.09.2018r.  stanowiska  dyrektora  w  dwóch  szkołach,

w których konkurs nie wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora. 

5. Przekazanie  do  zaopiniowania   przez  związki  zawodowe  działające  w  placówkach

oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Staszów  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany

uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie
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szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

zniżek  w  realizacji  obowiązkowego  tygodniowego  wymiaru  godzin  dydaktycznych,

wychowawczych  i opiekuńczych  oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru

godzin  zajęć  nauczycieli  niewymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  Karta  Nauczyciela

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Staszów.

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

7. Sporządzono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na: „Dowóz i odwóz dzieci i uczniów oraz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek

oświatowych na terenie Miasta i Gminy Staszów, w roku szkolnym 2018/2019”

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

Gminy Staszów.

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  prowadzonych

przez osobę fizyczną.

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

form wychowania przedszkolnego.

14. Dokonano podziału środków przekazanych w pierwszej i drugiej transzy z przeznaczeniem na

realizację  dotacji  celowej  na  wyposażenie  szkół  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  

i  materiały ćwiczeniowe zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia  

21 marca 2018 roku.

15. Przygotowano wniosek o przyznanie dotacji „Wyprawka szkolna 2018” zgodnie z wytycznymi

programu dla uczniów z terenu Gminy Staszów.

16. Przygotowano dokumentację na wypoczynek letni w Niedzicy dla 12 uczniów z terenu Gminy

Staszów w dniach 19-30 sierpnia 2018 r.

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

samorządu Gminy Staszów.

18. Sporządzono i podpisano  umowę na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją

zadań samorządu Gminy Staszów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
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innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2018 roku w ramach

trzeciego konkursu ofert.

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

wydarzeń, programów edukacyjnych.

20. Przygotowano  pisma  do  szkół  w  sprawie  złożenia  informacji  o  stanie  realizacji  zadań

oświatowych Gminy Staszów za rok szkolny 2017/2018.

21. Dokonano analizę wpływających wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

22. Wypłacono stypendia szkolne dla 190 uczniów i zasiłki szkolne dla 13 uczniów.

23. Rozliczono dotację przeznaczoną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

24. Zebrano  dane  ze  szkół  nt.  wykonania  wydatków  budżetowych  oraz  dochodów  jednostek

budżetowych.

25. Przygotowywane jest  sprawozdanie opisowe z realizacji  wydatków wydziału za I półrocze

2018r.

26. Sukcesywnie przyjmowane są wnioski na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

27. Współorganizacja wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

28. Sprawy bieżące.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  22.06.2018 r. do 08.08.2018 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”.
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3. Wykonawca  zgłosił  zakończenie  realizacji  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.

W trakcie procedura odbiorowa.

4. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Rozbudowa  budynku  ZPO  PSP i  P  w  Mostkach”

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

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

Wykonawca: Usługi Remontowo - Budowlane 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.

4a.  Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Wykonanie  zamówienia  polegającego  na

powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  do  zamówienia  podstawowego  pn:

„Rozbudowa  budynku  Zespołu  Placówek  Oświatowych  Publiczna  Szkoła

Podstawowa  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 Remontowo - Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty,

Wartość: 91 020, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.09.2018r.

5. 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.
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Termin realizacji zadania: 16.11.2018r.

6. 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. 

7. Wykonawca  zgłosił  zakończenie  realizacji  zadania  pn.  „Przebudowa  boiska

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

z wydzieleniem placu zabaw”.

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Dudek, Połaniec

Wartość: 170 000, 00 zł

Planowany termin odbioru końcowego zadania: 13.08.2018r.

8. Wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pn.:  „Bieżące remonty dróg”.

Wykonawca:Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX –INWESTYCJE Sp. k., 

ul. Rakowska 33,  STASZÓW

Termin realizacji zadania: 30.11.2018r.

9. Trwa realizacja zadania pn.: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Drogowe  Spółka  z  o.o.  DYLMEX  INWESTYCJE

Spółka komandytowa, ul. Rakowska 33, Staszów

Wartość: do kwoty 70 000, 00 zł

10. Trwa realizacja zadania pn.: „Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego”.

Wykonawca: F.H.U. KONKRET Łukasz Zamożniewicz, Sielec

Wartość: 20 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 14.08.2018r.

11. Trwa realizacja zadania pn :  „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wiązownicy 

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

Wykonawca: Dylmex Inwestycje Sp. k. ul Rakowska 40 , 28-200 Staszów

Wartość  : 479 407,26 zł.

Termin wykonania: 31.08.2018r.

12. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  dz.  nr  ewid.  524  i  193

w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730”.
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Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. DYLMEX  – INWESTYCJE Sp. k.

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Wartość: 473 548,78 zł

Termin realizacji zadania: 31.08.2018 zł

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

km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390”,

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.  o. DYLMEX  – INWESTYCJE Sp. k.

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Wartość: 969 849, 03 zł

Termin realizacji zadania: 02.11.2018 zł

14. Przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego

o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385129T

w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908”.

Postępowanie  zostało  unieważnione,  ponieważ  oferty  przewyższały  możliwości

finansowe gminy.

15. Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km

3+319 do km 4+001”.

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

33, 28-200 Staszów

Wartość  : 341 790,43 zł.

Termin wykonania: 24.09.2018r.

16. Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385010T 

w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427”

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

33, 28-200 Staszów

Wartość :168 031,23 zł.

Termin wykonania: 24.09.2018r.

17. Zgłoszono zakończenie realizacji zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszego – 

utwardzenie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie  nr 5912/7, 5912/10, 5912/11”

Wykonawca:  Usługi  Remontowo-Budowlane  Zbigniew  Dziuba,  Koniemłoty  

ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów

Wartość  : 25 062, 48 zł.

10



Planowany termin odbioru końcowego zadania: 14.08.2018r.

18. W trakcie realizacji zadanie pn.: „ Nadzór inwestorski nad realizacją zadań:

1)  „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km

0+730,”  

2)  „Przebudowa drogi  gminnej  w Wiązownicy  Kolonii  nr  165  od  km 0+000  do  km

0+975.”

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001.”

4)  „Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km

2+427.”

Wykonawca:  Jacenty Szymczyk, ul. Kielecka 47, 26-020 Chmielnik

Wartość : 5 990,00  zł.

Termin realizacji: dla zadania nr 1,2,3 do dnia 31.08.2018 r. dla zadania nr 4 i 5 do

dnia 24.09.2018 r.

19. Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie  zamówienia publicznego na

realizację zadania obejmującego:

- 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”. 

Postępowanie  zostało  unieważnione,  ponieważ  oferty  przewyższały  możliwości

finansowe gminy.

19a. Po  raz  kolejny  przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie

postępowania  przetargowego  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację

zadania obejmującego:

- 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”; 
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realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”. 

Otwarcie ofert w dniu: 17.08.2018r.

20. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

realizację zadania pn.: „Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Staszów”  

realizowane w ramach zadań:

- zad.  Nr 1 pn.:  „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół  Publiczna

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie ”;

- zad. Nr 2 pn.: „Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy 

Aktywności”.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferty przewyższały możliwości 

finansowe gminy.

20a. Po raz kolejny przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie 

postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Otwarte Strefy Aktywności 

na terenie Gminy Staszów”  realizowane w ramach zadań:

- zad. Nr 1 pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie ”;

- zad. Nr 2 pn.: „Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy 

Aktywności”.

Otwarcie ofert w dniu: 20.08.2018r.

21. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego 

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji 

fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie 

Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa 

i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze 

źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Otwarcie ofert w dniu: 24.08.2018r.

22. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

pn.:  „Rozbudowa ulic  na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie  ulicy Wiśniowej,

Akacjowej i Czereśniowej”.

Trwa procedura przetargowa.

23. Zakończono  realizację  zadania  pn.:  „Zakup  prefabrykatów  drogowych  i  przepustów

drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych”.

Wykonawca: SOLBET Kolbuszowa, ul. Kolejowa 10, 36-100 Kolbuszowa
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Wartość: 4 998,72 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.06.2018r. 

24. Przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”.

Postępowanie  zostało  unieważnione,  ponieważ  oferty  przewyższały  możliwości

finansowe gminy.

24a.  Powtórnie  przygotowano  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania

przetargowego  o  udzielenie  zamówienia  na  zadanie  pn.:  „Renowacja  Pałacu  

w Wiśniowej”.

25. Zakończono  realizację  zadania  pn.:  „Modernizacja  Rynku  i  ulicy  Ponickiej  

w Kurozwękach”

Wykonawca: PPUHT , Zbigniew Laskowski, ul. Kielecka 69, Szydłów

Wartość: 125 950, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.07.2018r.

II. Dokumentacje:

1. 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.

2. 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.

3. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Rozbudowa  drogi  wewnętrznej  w  Staszowie  od  

ul.  Krakowskiej  do  działki  nr  5838/13  -  opracowanie  dokumentacji  projektowo  –

kosztorysowej”.

Wykonawca: ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub, Widna Góra, ul. Modrzewiowa 42,

37-500 Jarosław.

Wartość: 43 500, 00 zł
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Termin realizacji zadania: 31.08.2018r.

4. 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.

5. 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.  Przygotowano  i  podpisano  aneks  do  umowy

przedłużający termin realizacji zadania do dnia: 31.08.2018r.

6. Wykonawca  zgłosił  zakończenie  realizacji  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

Planowany termin odbioru końcowego zadania: 14.08.2018r.

7. 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.

Przygotowano  i  podpisano  aneks  do  umowy przedłużający  termin  realizacji  zadania

do dnia: 15.09.2018r.

8. 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
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9. Zakończono  realizację  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: 27 060, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.07.2018r.

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

ulicy  Konstytucji  3  Maja  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo  –

kosztorysowej” .

Wykonawca:Piotr Frosztęga FDELITA , Kraków

Wartość: 36 900, 00 zł

Termin realizacji zadania: 31.10.2018r.

11. 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: 27 060, 00 zł

Podpisano aneks wydłużający termin realizacji zadania.

12. W  trakcie  opracowania  dokumentacja  projektowo  –  kosztorysowa  dla  zadania  pn.:

„Przebudowa  schodów  terenowych  na  działce  nr  5839/7  w  Staszowie  przy  

ul. Poprzecznej”.

Wartość : 5 842,50 zł 

Termin wykonania 10.08.2018r.  

13. Wyłoniono  Wykonawcę  na  realizację  zadania  pn.:  „Kompleksowe  zagospodarowanie

obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej  na  oczyszczenie  jeziorek  Golejowskich  z  wymianą  pomostów  oraz

powiększeniem plaży”.

Wykonawca:  ARTUR CEBULA ANNA  KUNKEL ARCHITEKCI,  Sowia  Wola  Folwarczna,  

ul. Rysia 13, 05-152 Czosnów

Wartość: 123 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 15.02.2019r.

14. Przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej –

II Etap” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
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Trwa procedura przetargowa.

III. Fundusze sołeckie:

1. Trwa  realizacja  zadania:  „Udrożnienie  rowów  wraz  z  wymianą  przepustów”

w miejscowości  Grzybów,  Krzczonowice,  Mostki  w ramach  funduszu sołeckiego  na

rok 2018.

Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty

Wartość: 20 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 31.08.2018r.

2. Trwa  procedura  przetargowa  na  realizację  zadania  pn.:   „Remont dróg przy użyciu

kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla miejscowości:

Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa”.

3. Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania pn.:  „Zakup i montaż piłkochwytów” 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Stefanówek”.

Wykonawca:  Usługi  Ślusarsko  –  Remontowo  –  Budowlane  Grzegorz  Poniedzielski,

Sztombergi.

Wartość: 2 030, 00 zł.

Planowany termin odbioru końcowego zadania: 10.08.2018r.

4. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Budowa  wiaty  rekreacyjnej  na  placu  przy  remizie

OSP w miejscowości Czernica”.

Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane GIB-POL Jerzy Gibała, 

Gaj Koniemłocki.

Wartość: 9 790, 00 zł

Termin realizacji zadania: 14.09.2018r.

5. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Utwardzenie  pobocza  przy  drodze  gminnej  

Nr 003730 T (nowy numer 385018T) ul. Szkolna”  w ramach funduszu sołeckiego na

rok 2018 w miejscowości Koniemłoty.

Wykonawca: AJKO Biuro Projektowe Artur Kręcisz, Staszów.

Wartość: 2 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 20.09.2018r.

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

sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Jasień.

Wykonawca:  Usługi  Remontowo  –  Budowlane  GIB-POL  Jerzy  Gibała,  Gaj

Koniemłocki.
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Wartość: 9 500, 00 zł

Termin realizacji zadania: 28.09.2018r.

7. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Kontynuacja  budowy  chodnika  w  Smerdynie

(Dolnej)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Wykonawca: Usługi Brukarskie Paweł Kaczmarski, Smerdyna.

Wartość: 31 300, 00 zł

Termin realizacji zadania: 28.09.2018r.

8. Trwa realizacja  zadania  pn.:  „Modernizacja boiska w Dobrej”  w ramach funduszu

sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Dobra i Podmaleniec.

Wykonawca:  Usługi  Ślusarsko  Remontowo  –  Budowlane  Grzegorz  Poniedzielski,

Sztombergi.

Wartość: 5 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 28.09.2018r.

9. Trwa  procedura  przetargowa  na  realizację  zadania  pn.:  „Zakup  kontenera

magazynowego” w  ramach  funduszu  sołeckiego  na  rok  2018  w  miejscowości

Zagrody.

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

przygotowywano dane do sprawozdań z zakresu inwestycji.

ds. planowania przestrzennego

- wydano decyzji o warunkach zabudowy –  25

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 8

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości – 3

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek –  44

-  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 - 8,

- na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.
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Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Otrzymano  dofinansowanie  na  realizację  zadania  Pracownia  edukacyjna  w  szkole

podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii realizowanego

ze  środków   Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

w Kielcach.  Przeprowadzono  procedurę  udzielenia  zamówienia  publicznego  i  podpisano

umowę na dostawę pomocy edukacyjnych na ww zadanie.

2. Otrzymano  dofinansowanie  na  realizację  zadania  Zagospodarowanie  terenów  zielonych

w miejscowościach  Dobra,  Wiśniowa,  Kurozwęki w  ramach  środków  Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

3. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania  Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla

OSP w Oględowie ze  środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego 5.4.2 Przeciwdziałanie zagrożeniom

środowiska  z  likwidacją  ich  skutków  Część  2)  zapobieganie  i  likwidacja  skutków

nadzwyczajnych zagrożeń.

4. Otrzymano  dofinansowanie  na  realizację  zadań  w  ramach  programu  „Odnowa  wsi

Świętokrzyskiej” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

- Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku

świetlicy w Kopaninie,

- Budowa placu zabaw  w miejscowości Wiśniowa,

- Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu

zabaw - sołectwo Lenartowice.

5. Trwa procedura wyłonienia wykonawców na realizację zadania Plenerowa Gmina Staszów -

zakup  wyposażenia  na  potrzeby  kulturalne  SOK dofinansowanego  w  ramach  programu

Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Złożono  wniosek  o  zwiększenie  liczby  miejsc  dla  dzieci  w  Klubie  Dziecięcym  „Świat

Dziecka” i  Żłobku „Świat  Dziecka” przy ul.  Jana Pawła II  w Staszowie w ramach edycji

uzupełniającej  Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Maluch plus –

2018. 

7. Złożono  wniosek  o  dofinansowanie  zadania:  Budowa  świetlicy  wiejskiej  w  Czajkowie

Południowym w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ze

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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8. Złożono aktualizację wniosku na dofinansowanie zadania Drogi do Niepodległości na Ziemi

Staszowskiej  w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wspieranie

opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

9. Złożono  aktualizację  wniosku  na  dofinansowanie  zadania  Przebudowa  pomnika

upamiętniającego  I batalion  2  Pułku  Piechoty  Legionów  stacjonującego  w  Staszowie

w latach 1923 –  1939  w ramach programu Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego -

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

10. Złożono wnioski na dofinansowanie następujących zadań z zakresu usuwania skutków klęsk

żywiołowych:

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

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

km 0+800 do km 1+390,

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

11. Złożono  kolejny  wniosek  o  płatność  w  ramach  realizacji  projektu  Interaktywna

M@tem@tyk@ z   RPO  WŚ  2014-2020  Poddziałanie  8.3.2  Wsparcie  kształcenia

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

12. Złożono rozliczenie końcowe zadania:  Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do

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

Mickiewicza  40  w  Staszowie w  ramach  Programu  Modernizacji  Infrastruktury  Sportowej

Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Wydział GNR za okres od 22 czerwca 2018 roku  do 8 sierpnia 2018 r. wydał:

– 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości,

1. Ogłoszono przetarg na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości

położonej w Staszowie na osiedlu „Małopolskie” przy ul. Kieleckiej o pow. 1303 m.kw.

2. Podano do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia

działki przy ul.  „Małopolskiej” - cele rekreacyjne.

3. Zawarto umowy dzierżawy na grunty położone w Staszowie:

- przy ul. Konstytucji 3 Maja -ogródek gastronomiczny
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- przy ul. Sienkiewicza – działka przylegająca do działki budowlanej – cele rekreacyjne

- przy ul. Langiewicza – pod garażem

- ul. Krakowska – plac manewrowy obok PKS

4. Przedłużono umowy dzierżawy na grunty położone w Staszowie:

- przy ul. Kolejowej – pod 3 garażami

- przy ul. Kolejowej i na os. „Ogrody” – ogródek rekreacyjny

- przy ul. Wojska Polskiego – działalność gospodarcza

5. Wystąpiono do właścicieli działek budowlanych na osiedlu „Oględowska” z ofertami nabycia

działek przylegających do ich, z zastosowaniem 80 % bonifikaty.

6. Sprzedano działkę o pow. 4400 m.kw. w Jasieniu.

7. Przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki położone  

w Koniemłotach o pow. 0,0700 ha i 0,5100 ha.

8. Ogłoszono  przetarg  na  sprzedaż  w  drodze  ustnego  przetargu  nieograniczonego  działki

położone  w Czajkowie  Południowym o  pow.  0,3400  ha  i  o  pow.  0,3900  ha  oraz  działkę

położoną w Kopaninie o pow. 0,0397 ha.

9. Przydzielono 1 lokal mieszkalny.

10. Nadawano numery porządkowe dla 13 nieruchomości zabudowanych budynkami.

11. Sprzedawano 1 lokal mieszkalny w Staszowie, przy ul. Sienkiewicza 1/12.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  22  czerwca  2018  roku  do  

8 sierpnia 2018 roku:

1. Złożono  5  wniosków  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew,  rosnących  na  terenach

stanowiących własność Gminy.

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

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

3. Prowadzono postępowanie administracyjne dot. zniszczenia drzewa gat. ozdobnego, rosnącego

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5963/1, obręb ewid. Staszów.

4. Prowadzono  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

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

46, na działce o nr ewid. 2879 i 2884”.
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- „Rozbudowa i przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Grzybów”.

- „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 339/1 w miejscowości Wola

Osowa, gmina Staszów”.

5. Prowadzono  postępowania  w  sprawie  dotyczącej  zmiany  stosunków  wodnych  

w miejscowości Staszów, Podmaleniec. 

6. Udzielanie informacji o środowisku.

7. Podpisanie  umowy  na  realizację  zadania  pn.  „Realizacja  demontażu,  transportu

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

8. Przeprowadzono 11 postępowań w zakresie  wydania  zgody na  korzystanie  z  przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

9. Przeprowadzono  akcję  odławiania  bezdomnych  zwierząt  w  wyniku,  której  do  schroniska

zabrano  6  szt.  psów,  a  6  szt.  oddano  do  adopcji  osobie  fizycznej  na  podstawie  umowy

adopcyjnej.

10. Wydano  4  postanowienia  dotyczące  zmiany  zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

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

–  wymiana  znaków  uszkodzonych  w  wyniku  dewastacji  oraz  uzupełnienie  brakującego

oznakowania pionowego i poziomego. 

12. Dokonano regulacji zegara usytuowanego na Ratuszu. 

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

14. Dokonano  naprawienia  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów,  

a  mianowicie:  Staszów,  ul.  Tatrzańska,  ul.  Mickiewicza,  ul.  11-go  Listopada,  

ul. Langiewicza.

15. Zamontowano nowe oprawy oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica – 2 szt. 

16. Dokonano zakupy 6 szt. słupów ogłoszeniowych do ustawienia na terenie miasta Staszowa ora

zi ustawienia na ternie miasta Staszowa: ul 11-go Listopada, ul. Krakowska, ul. Kilińskiego,

ul, Sudecka, ul. Sikorskiego, ul. Kołłątaja. 

17. Dokonano  bieżącej  naprawy  chodników  i  ciągów  pieszych  na  terenie  miasta  Staszowa:  

ul. Rynek. ul. Wschodnia, ul. Mickiewicza. 

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

terenie miasta Staszowa.  

19. Dokonano regulacji 3 szt. studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. 

20. Dokonano kontroli realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Staszów.
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21. Dokonano  kontroli  nieruchomości  w  zakresie  przestrzegania  przez  mieszkańców  zasad

segregacji odpadów komunalnych.

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

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

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

24. Weryfikowanie wprowadzonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

25. Bieżące edukowanie mieszkańców  o zasadach segregacji odpadów komunalnych.

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

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zasad właściwej segregacji.

27. 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:  37  różnych  informacji)

oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook. 

2. Przygotowano listy okolicznościowe 4 ( szt.).

3. Wydano numer 2/2018 pisma samorządowego „Monitor Staszowski”, w trakcie opracowania 

jest kolejny numer.

4. Opracowano materiały do rozkładówki w „Super Korso” nr 123/2018.

5. Opracowano materiały informacyjne dla TVP Kielce.

6. Opracowano materiały do wkładki (cztery strony gazetowe) w Tygodniku Nadwiślańskim 

(wyd. 09-08-2018 r.).

7. Rozsyłano Biuletyn Informacyjny UMiG w Staszowie z materiałami prasowymi dla 

dziennikarzy, przedstawicieli mediów regionalnych (3 szt.). 

8. Zorganizowano stoisko promocyjne MiG Staszów podczas uroczystości otwarcia 

Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT.

9. Zapłacono składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym chata bogata”.

10. Zakupiono: 

- 50 szt. (A1) i 50 szt. (A2) plakatów informujących o Europejskim Tygodniu Turystyki 

Rowerowej w Staszowie;
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- 1000 szt. płyt DVD z filmem promocyjnym Miasta i Gminy Staszów;

- znakowane materiały promocyjne: opaski usb iphone (100 szt.); plecaki (300 szt.); breloki 

flex blue (200 szt.); głośniki (150 szt.); notesy A5 (200 szt.); torby papierowe (1000 szt.); 

torby papierowe eko kraft (1000 szt.); pamięć usb Sleek 16 GB (250 szt.), zestaw podróżny 

power up (100 szt.); klipy magnetyczne (500 szt.); zestaw piśmienniczy Montana (100 szt.); 

smycze reklamowe (1000 szt.), kubek Cool (100 szt.); brelok Laref 3 w 1 (250 szt.); kabel 

USB (100 szt.); długopisy Touch Turbo (1000 szt.); opaski odblaskowe (1000 szt.); etui na 

długopisy  (100 szt.)

gadżety: kubek Cool (100 szt.); brelok Laref 3 w 1 (250 szt.); kabel USB (100 szt.); długopisy 

Touch Turbo (1000 szt.); opaski odblaskowe (1000 szt.); etui na długopisy  (100 szt.);

- nagrody dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych;

- 1500 szt. informatora turystycznego „Staszów”;

- 3 grawertony; 

- 500 szt. chorągiewki biało-czerwone z kotwicą Polska Walcząca;

- 370 szt. zaproszeń „Dzień Chleba – smaki naszych dziadków. Miejsko – Gminne Święto 

Plonów” i je rozesłano;

11. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

- plakat Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT w Staszowie; 

- projekty nadruków na kupowanych materiałach promocyjnych; 

- rollup promocyjny Miasta i Gminy Staszów;

- informator turystyczny „Staszów”;

- dyplomy i zaproszenia w związku z otwarciem kompleksu sportowego przy hali OSiR w 

Staszowie;

- projekt baneru i plakatu „Aktywnie zdrowo i sportowo”;

- zaproszenia „Dzień Chleba – smaki naszych dziadków. Miejsko – Gminne Święto Plonów”.

12. Pracownicy wydziału zaangażowani byli/są w organizację następujących wydarzeń: 

- Sobótka Świętojańska po strażacku w Kurozwękach/Zagrodach;

- otwarcie kompleksu sportowego przy hali OSiR w Staszowie;

- „Dzień Chleba – smaki naszych dziadków. Miejsko – Gminne Święto Plonów”. 

W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń  

(ok. 145 publikacji).

2. Bieżące usuwanie awarii oraz usterek.

3. Czuwanie nad prawidłową pracą systemów i sieci.
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4. Bieżąca pomoc użytkownikom.

5. Trwa wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

6. Uzyskano grant z programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 3.1 „Działania

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w wysokości 145600,00 zł.

7. W  związku  z  otrzymaniem  dofinansowania  podpisano  umowę  partnerską  na  realizację

projektu  w  ramach  działania  2.18  Wysokiej  jakości  usługi  administracyjne  z  Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień  Publicznych  informuje,  że  w  okresie  od  22.06.2018r.     do  08.0682018  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.), wszczęło 16 nowych postępowań o udzielenie

zamówienia, kontynuowano  8  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  z  poprzedniego  okresu

sprawozdawczego, zawarto 7 umów 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

- -

Inwestycji i Planowania Przestrzennego 12 4
Biuro Pozyskiwania Środków Finansow. 3 -
Promocji i Informatyki - -
Organizacyjny - -
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - 1
Edukacji, Kultury i Sportu 1 2
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

- -

Ogółem 16 7

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

24



udziału w postępowaniu; w dniach: 20-21-22.06.2017 roku odbyły się I spotkania w ramach

dialogu konkurencyjnego; w dniach od 24.07.2017 roku do 02.08.2017 roku 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;

Postępowania o udzielenie zamówienia wszczęte   w   ww. okresie:  

- „Zakup  i  dostawa  pomocy  dydaktycznych,  mebli  i  wyposażenia,  sprzętu  komputerowego

i multimedialnego,  materiałów  i  sprzętu  biurowego  oraz  regałów  przesuwnych  –  jezdnych  

w  archiwum  urzędu  w  ramach  projektu  „INTERAKTYWNA  M@TEM@TYK@”,

współfinansowanego  z  RPO  WŚ  2014-2020  EFS  Poddziałanie:  RPSW.08.03.02  Wsparcie

kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”. „Część nr 2 – „Zakup, dostawa

oraz  montaż  sprzętu  komputerowego  i  multimedialnego  na  potrzeby  realizacji  projektu

„INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”- otwarcie ofert  odbyło się w dniu 09.07.2018 roku; do

postępowania złożono 2 oferty;

- „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na

budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów“ realizowana w ramach zadania pn.:

„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej 

i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”- otwarcie ofert wyznaczono na

dzień 24.08.2018 r.;

- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  oczyszczenie  jeziorek  Golejowskich  z  wymianą

pomostów oraz powiększeniem plaży”  (powtórzenie postępowania)-  otwarcie  ofert  odbyło się  

w dniu 17.07.2018 roku; do postępowania złożono 2 oferty; podpisanie umowy wyznaczono na

dzień 10.08.2018 r.;

- „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla

miejscowości:  Podmaleniec,  Sztombergi,  Wiązownica  Duża,  Wola  Osowa”  (powtórzenie

postępowania)- otwarcie  ofert  odbyło  się  w dniu  24.07.2018 roku;  do  postępowania  złożono  

1 ofertę;

- „Bieżące remonty dróg” (powtórzenie postępowania)- otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.07.2018

roku; do postępowania złożono 2 oferty;
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- „Rozbudowa ulic  na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie  ulicy Wiśniowej,  Akacjowej  

i Czereśniowej” - otwarcie ofert  odbyło się w dniu 01.08.2018 roku; do postępowania złożono  

2 oferty;

- „Zakup  i  dostawa  pomocy  dydaktycznych,  mebli  i  wyposażenia,  sprzętu  komputerowego

i multimedialnego,  materiałów  i  sprzętu  biurowego  oraz  regałów  przesuwnych  –  jezdnych  

w  archiwum  urzędu  w  ramach  projektu  „INTERAKTYWNA  M@TEM@TYK@”,

współfinansowanego  z  RPO  WŚ  2014-2020  EFS  Poddziałanie:  RPSW.08.03.02  Wsparcie

kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”. „Część Nr 4 - „Dostawa oraz

montaż regałów przesuwnych – jezdnych w pomieszczeniu adaptowanym na archiwum Urzędu

Miasta i Gminy Staszów na potrzeby realizacji projektu „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”-

otwarcie ofert odbyło się w dniu 31.07.2018 roku; do postępowania złożono 4 oferty;

- „Dostawa  sceny  mobilnej,  barierek  stalowych,  bramy  pneumatycznej,  namiotu  ekspresowego

oświetlenia scenicznego i agregatu prądotwórczego w ramach zadania „Plenerowa Gmina Staszów

– zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK” wspófinansowanego z Programu

Infrastruktura  domów  kultury  ze  środków  finansowych  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” – otwarcie ofert wyznaczono na dzień

10.08.2018 r.;

- „Renowacja  Pałacu  w  Wiśniowej  –  II  etap”  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej”-  otwarcie  ofert  odbyło  się  w dniu  31.07.2018 roku;  do  postępowania  złożono  

2 oferty;

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

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

ul.  Szkolnej  14”;  Zadanie  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”(powtórzenie postępowania)

- otwarcie ofert wyznaczono na dzień 17.08.2018 r.;

- „Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Staszów” realizowane w ramach zadań: 

-  zad.  Nr  1  pn.:  „Rozbudowa  infrastruktury  sportowej  przy  Zespole  Szkół  Publiczna  Szkoła

Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie”,

- zad. Nr 2 pn.: „Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności”

(powtórzenie postępowania) - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 20.08.2018 r.
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Postępowania o udzielenie zamówienia   kontynuowane i zakończone w ww. okresie     oraz   wszczęte  

i   zakończone w   ww. okresie:  

- Udzielenie  kredytu  długoterminowego  w 2018  roku  w kwocie  3  100  000  PLN (słownie:  trzy

miliony sto tysięcy PLN)  na spłatę  wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z  tytułu zaciągniętych

kredytów – otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.05.2018roku; do postępowania złożono 3 oferty;

umowę podpisano w dniu  26.06.2018 roku; 

- 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 – otwarcie ofert odbyło

się w dniu 06.06.2018 roku; do postępowania złożono na zad nr 1 - 2 oferty i zadanie nr 2 -  

2 oferty; umowy podpisano w dniu 28.06.2018 roku;

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

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

ul.  Szkolnej  14”;  Zadanie  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 – otwarcie ofert odbyło się 

w dniu  26.06.2018 roku;  do  postępowania  złożono  2  oferty  (po  jednej  na  każde  zadanie),

postępowanie unieważniono w dniu 28.06.2018r. ze względu na brak środków finansowych;

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

0+800 do km 1+390”, „Przebudowa drogi gminnej nr 385129T w Wiązownicy Kolonii  od km

0+310 do km 0+908 – otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.06.2018 roku; do postępowania złożono

na zad nr 1 - 2 oferty i zadanie nr 2 - 2 oferty; postępowania na zadanie nr 2 unieważniono w dniu

16.07.2018r. ze względu na brak środków finansowych; na zadanie Nr 1 umowę podpisano w dniu

17.07.2018 roku;

- Bieżące remonty dróg –   otwarcie  ofert  odbyło się  w dniu 02.07.2018 roku; do postępowania

złożono 1 ofertę, postępowanie unieważniono  w dniu 03.07.2018r.  ze względu na brak środków

finansowych

- Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla

miejscowości: Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa – do postępowania nie

złożono żadnej oferty, postępowanie unieważniono w dniu 03.07.2018r.;

- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  oczyszczenie  jeziorek  Golejowskich  z  wymianą
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pomostów oraz powiększeniem plaży –do postępowania nie złożono żadnej oferty,  postępowanie

unieważniono w dniu 28.06.2018r.;

- Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Staszów” realizowane w ramach zadań: 

-  zad.  Nr  1  pn.:  „Rozbudowa  infrastruktury  sportowej  przy  Zespole  Szkół  Publiczna  Szkoła

Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie”;

- zad. Nr 2 pn.: „Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności -

otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.07.2018 roku, do postępowania złożono 2 oferty (po jednej na

każde zadanie),  postępowanie  unieważniono  w dniu  06.07.2018r.  ze  względu na brak środków

finansowych;

-  „Dowóz  i  odwóz  dzieci  i  uczniów  oraz  dzieci  i  uczniów  niepełnosprawnych  do  placówek

oświatowych na terenie Miasta i Gminy Staszów, w roku szkolnym 2018/2019”- otwarcie ofert

odbyło się w dniu 10.07.2018 roku; do postępowania złożono 5 ofert(na zadanie Nr 1- 4 oferty, na

zadanie Nr 2 -4 oferty; umowy zawarto w dniu 08.08.2018 r.;

-  „Renowacja  Pałacu  w  Wiśniowej”-  otwarcie  ofert  odbyło  się  w dniu  27.07.2018 roku;  do

postępowania złożono 1 ofertę; postępowanie unieważniono  w dniu 30.07.2018r. ze względu na

brak środków finansowych;

-  „Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Staszów” realizowane w ramach zadań: - zad. Nr 1

pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Papieża  Jana  Pawła  II  w  Czajkowie”,-  zad.  Nr  2  pn.:  „Budowa  na  terenie  działki  nr  5786  

w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności”(powtórzenie postępowania) - otwarcie ofert odbyło się 

w dniu  27.07.2018 roku;  do  postępowania  złożono  2  oferty,  po  jednej  na  każde  zadanie;

postępowanie unieważniono w dniu 30.07.2018 r. ze względu na brak środków finansowych;

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

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

ul.  Szkolnej  14”;  Zadanie  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”(powtórzenie postępowania)

- otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.07.2018 roku; do postępowania złożono 3 oferty, po jednej na

każde  zadanie; postępowanie  unieważniono  w dniu  27.07.2018r. ze  względu  na brak  środków

finansowych;

- Wykonanie  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  do

zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna
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Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa 

i  modernizacja  placówek oświatowych na  terenie  Gminy Staszów w miejscowościach  Mostki  

i  Staszów”  –negocjacje  przeprowadzono  w  dniu  26.07.2018  r.;  umowę  podpisano  w  dniu

07.08.2018 r.

Straż Miejska

W ww. okresie Straż Miejska realizowała następujące zadania:

1. Zrealizowano 32 służby patrolowe i ochronne w tym 4 służby łączone z funkcjonariuszami

z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.  W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli

28 interwencji  podczas  których:  wylegitymowano  16  osób,  pouczono  15  osób,  nałożono

3 mandaty karne kredytowane w kwocie 300,00 zł.

Wykroczenia dotyczyły:

-  przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – pouczono 3 osoby,

-  przeciwko  bezpieczeństwu  i  porządkowi  w  komunikacji  -  ujawniono  3  wykroczenia,

pouczono 1 osób, nałożono 2 mandaty karne kredytowane w kwocie 200,00 zł,

- przeciwko urządzeniom użytku publicznego – pouczono 5 osób,

- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – pouczono 2 osoby,

- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – pouczono 4 osoby,

- z ustawy o odpadach – nałożono 1 mandat karny kredytowany w kwocie 100,00zł.

Przeprowadzone interwencje dotyczyły m.in.:

-  postoju w miejscach zabronionych,

- tamowania wjazdu pojazdom,

-  niszczenia trawników,

-  przetrzymywaniu zwierząt w złych warunkach,

-  nieuporządkowanych posesji,

- bezdomnych zwierząt.

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

psach, sprawdzano wskazane miejsca.

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

z ograniczeniem czasowym postoju.

4. Informowano  mieszkańców  o  obowiązku  niezwłocznego  usuwania  zanieczyszczeń  po

zwierzętach.
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5. 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. 

6. Sprawdzano  miejsca  zaznaczone  na  Krajowej  Mapie  Zagrożeń  Bezpieczeństwa  –

weryfikowano zgłoszenia oraz reagowano zgodnie z kompetencją.

7. Czuwano nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym podczas  Europejskiego Tygodnia

Turystyki Rowerowej.

8. Monitorowano składowiska odpadów pod kątem potencjalnego zagrożenia pożarem.

9. Przeprowadzono  2  wywiady  środowiskowe w celu  ustalenia  sytuacji  meldunkowych  osób

w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

10. Monitoring:

- przyjęto 16 zgłoszeń od mieszkańców z prośbą o interwencję, zaobserwowano 1 zdarzenie

wymagające podjęcia interwencji. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:

- tamowania, utrudniania ruchu,

- zakłócania porządku publicznego,

- spalania odpadów,

- bezdomnych zwierząt.

Do realizacji przekazano 6 zgłoszeń do Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, 8 zgłoszeń

do Straży  Miejskiej  oraz  2  zgłoszenia  do  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska w miejscu.

BURMISTRZ
   Miasta i Gminy Staszów 

   mgr Leszek Kopeć
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