Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności
za okres od 24 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.
W

okresie

sprawozdawczym

wydano

23

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 6 decyzji, z tego:
–

2 decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego,

–

3 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty podatków,

–

1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Urząd Stanu Cywilnego:
Wydano 5 decyzji dotyczących sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion
i nazwisk,
-

Załatwiono 207 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

-

sporządzono 41 aktów urodzeń,

-

sporządzono 49 aktów zgonów,

-

sporządzono 8 aktów małżeństw,

-

sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 8 par, udzielono
ślubów cywilnych - 6,

-

odnotowano 112 zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

-

wysłano 37 zleceń,

-

migrowano do systemu 165 aktów: urodzenia, małżeństw, zgonów.
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Wydział Organizacyjny
Opracowano Plan postępowań o udzielenie zamówień Wydziału Organizacyjnego na 2019 rok.
Trwają wyborcze zebrania sołeckie na terenie Gminy Staszów w związku z wyborami do
organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy.
Przeprowadzono postępowania zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto
umowy dotyczące:
1) systematycznej dostawy prasy,
2) sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
w Staszowie, w tym strażników Straży Miejskiej oraz członków ochotniczych straży
pożarnych,
3) wykonywania zadań Inspektora
informatycznego w 2019 roku,

Ochrony

Danych

oraz

wykonywania

doradztwa

4) zlecania reklam i ogłoszeń,
5) obsługi serwisowej urządzeń kserujących oraz dostawę i wymianę części zamiennych
w kserokopiarkach znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie,
6) mycia samochodów służbowych należących do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w 2019
roku.
Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy zatrudnionych jest: 17 pracowników pomocniczych
zatrudnionych po pracach interwencyjnych, bonie i odbytym stażu,

6 osób w ramach prac

interwencyjnych, 2 osoby zatrudnione są w ramach umowy na skierowanych bezrobotnych do 30 roku
życia oraz 1 osoba odbywa staż.
- w zakresie spraw obronnych i przeciwpożarowych:
1. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych
przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Staszów na 2019 rok.
2. Opracowano ankietę na potrzeby narodowego Kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań
obronnych za 2018 rok, którą przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
3. Opracowano plan oraz harmonogram zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Staszów na 2019 rok, który został uzgodniony
z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach oraz zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
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4. Opracowano oraz uzgodniono i zatwierdzono plan szkolenia obronnego Miasta i Gminy
Staszów na 2019 rok.
5. Rozliczono dotacje udzielone na remonty strażnic i zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek
OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów.
6. Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP,
7. Przygotowano umowy zlecenie dla kierowców OSP,
8. Przeprowadzono inwentaryzację w jednostkach OSP,
9. Trwają przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet
z rocznika 2000.

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Wydano decyzje w zakresie:
•

wymeldowania z pobytu stałego – 1

•

przyznania dodatku energetycznego – 3

•

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 decyzje, w tym decyzja wygaszająca
zezwolenie na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu kategorii A i kategorii C do spożycia
w miejscu sprzedaży,

•

w trakcie prowadzenia są dwa postępowania administracyjne dotyczące wymeldowania
z pobytu stałego.

Wprowadzono do CEIDG łącznie 107 wniosków, w tym:
15 wniosków o wpis do ewidencji,
52 wnioski o zmianę wpisu,
7 wniosków o wykreślenie wpisu,
29 wniosków o zawieszenie działalności,
4 wnioski o wznowienie działalności.
W okresie sprawozdawczym wydano 64 dowody osobiste, unieważniono 77 dowodów osobistych,
wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 77, zgodnie z ustawą o dowodach osobistych.
Złożono sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program
zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018-2022 wśród
dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staszów" w ramach
przyznanego dofinansowania w wysokości 9.400,00 zł. Przygotowanie sprawozdania z realizacji
niniejszego programu do NFZ w związku z dofinansowaniem.
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Przygotowano trzy projekty uchwał Rady Miejskiej w Staszowie dot. Mieszkania chronionego
wspieranego, podwyższenia kryterium dochodowego w celu wprowadzenia programu osłonowego
"Posiłek w szkole i w domu" dla dzieci i osób dorosłych oraz ustanowienia Programu osłonowego
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na terenie miasta i gminy Staszów.
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. Sporządzono nw. Zarządzenia:
- Nr 5/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy
Staszów w 2019 roku;
- Nr 6/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych na członków Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2019 roku.
2. Wydano jeden Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.
3. Przeprowadzono weryfikację danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które
będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2019.
4. Dokonano cząstkowej oceny pracy jednego z dyrektorów placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów.
5. Przekazano wg właściwości do dyrektora jednego z przedszkoli funkcjonujących na terenie
Miasta Staszowa skargę na nauczyciela tego przedszkola.
6. Wystąpiono do Zespołu Radców Prawnych w/m o opinię w sprawie prawa do urlopu
wypoczynkowego dla dyrektora szkoły, który objął stanowisko dyrektora

szkoły od

1 września 2018r.
7. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Staszów.
8. Zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.
9. Comiesięczna analiza wykazów dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Staszów w celu zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019.
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10. Sporządzanie zamówień dot. wykonania napraw i konserwacji autobusów należących do
Gminy Staszów.
11. Dokonanie zmian w prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Rejestrze
żłobków i klubów dziecięcych, dotyczących zmian liczby dzieci zapisanych do żłobków
i klubów dziecięcych oraz zmian opłat w żłobkach i klubach dziecięcych.
12. Wydano 2 decyzje o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.
13. Rozliczono środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku.
14. Sporządzono sprawozdanie z trwałości projektu za rok 2018, dotyczące utworzenia nowych
miejsc opieki dla dzieci w Żłobku Świat Dziecka” w Staszowie przy ul. Jana Pawła II 17 a
i Klubie Dziecięcym „Świat Dziecka” w Staszowie przy ul. Jana Pawła II 17 a, z udziałem
Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 edycja specjalna „Za życiem”/ Moduł 1.
15. Sporządzono sprawozdanie z trwałości projektu za rok 2018, dotyczące utworzenia oraz
zapewnienia funkcjonowania nowych miejsc opieki z udziałem Programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” realizowanego w 2017 roku, w wyniku
realizacji zadania przez Żłobek w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów.
16. Sporządzono i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
informację, dotyczącą istniejących w Gminie Staszów liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat
3 w żłobkach i klubach dziecięcych oraz zapotrzebowania na nowe miejsca opieki.
17. Na bieżąco przygotowywane są i wydawane zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Rp-7.
18. Współpraca z ZUS Opatów i ZUS Kielce odnośnie wyjaśnień i korekt dotyczących
zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 oraz załączników Rp-7.
19. 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.
20. Comiesięczna weryfikacja i naliczanie dotacji dla publicznych, niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego.
21. Sporządzono do Kuratorium Oświaty w Kielcach rozliczenie dotacji udzielonej przez MEN
zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego dla uczniów objętych pomocą materialną
w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2018 roku.
22. Przeprowadzono procedurę zakupu nagród dla sportowców reprezentujących gminę Staszów
w zawodach sportowych.
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23. Dokonano rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
24. Sukcesywnie dokonuje się rozliczeń dotacji udzielonych na wsparcie realizacji zadań
samorządu gm. Staszów.
25. Sprawy bieżące.

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii
1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 10 osób.
2. Przygotowano 2 uchwały w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
wraz z preliminarzem wydatków,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok wraz z preliminarzem
wydatków.
3. - 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.
4. Bieżąca realizacja zadań.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
w okresie od 24.12.2018 r. do 14.01.2019 r. realizował następujące zadania:
I. Inwestycje:
1.

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

TECHMABUD, Oleśnica.
Wartość: 6 737 000, 00 zł
Termin realizacji zadania: 28.02.2020r.
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Kosałka

Firma

Handlowo Usługowa

2. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na realizację 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 21.11.2018r.
3. Trwa realizacja zadania pn: „Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania 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”.
Nadzór inwestorski: konsorcjum w składzie: LONDON Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25,
30-019 Kraków; DORADZTWO I USŁUGI Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019
Kraków
Wartość: 67 035, 00 zł
Termin realizacji zadania: 30.08.2019r.
4. Trwa realizacja zadania pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na
terenie miasta Staszów”.
Wykonawca: Konsorcjum w składzie:
- Inżynieria Wodna – Końskie Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew Duran,
ul. Łazienna 13/21, Końskie
Wartość: 7 323 477, 00 zł
Nadzór inwestorski: Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”,
ul. Batalionów Chłopskich 153, Kielce, za wartość: 61 992, 00 zł
Termin realizacji zadania: 15.11. 2019r.
5. Trwa realizacja zadania:
- zad. Nr 1: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”;
- zad. Nr 2: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – przebudowa
lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów”.
Wartość: zad. Nr 1: 2 306 000, 00 zł; zad. Nr 2: 92 000, 00 zł.
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Termin realizacji zadania: 30.08.2019r.
6. Trwa realizacja zadania pn:„Renowacja Pałacu w Wiśniowej” (Zadanie Nr 1).
Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty,
ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów
Wartość zad. Nr 1: 1 000 000, 00 zł.
Nadzór inwestorski: Usługi Budowlano – Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14,
Staszów, za wartość: 7 995,00 zł.
Termin realizacji zadania: 30.08.2019r.
Zakończono realizację zadania pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap” (Zadanie
Nr 2).
Wartość II etapu zadania: 200 000, 00 zł.
7. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.:
„Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” realizowana w ramach
projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie
Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TRANS-ENERGO Połaniec
Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec
Wartość: 35 178, 03 zł
Termin odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 31.12.2018r.
8. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie”.
Otwarcie ofert w dniu: 18.01.2019r.
9. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do siatkówki
plażowej”.
10. Przygotowano i złożono do PINB w Staszowie wniosek o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie części rozbudowanej budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie.
11. Przygotowano materiały (deklaracje udziału w projekcie oraz deklaracje przystąpienia
do projektu – lista rezerwowa)

i przeprowadzono spotkania informacyjne

z uczestnikami projektu pn.: „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy
Staszów”.

8

II. Dokumentacje:
1. Trwa realizacja 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.
2. Trwa realizacja zamówienia publicznego 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: 20.12.2018r.
3. W trakcie przygotowania wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:
„Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej”.
Przewidywany termin realizacji: 30.06.2019r.
4. W trakcie przygotowania wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:
„Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu małopolskie w Staszowie – aktualizacja
dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
5. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:. „Przebudowa ulicy Kościuszki
i Towarowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji proj. - koszt.”.
III. Fundusze sołeckie:
1. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont mostu na Kacance Wiązownica Duża”
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Wiązownica Duża.
Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane GIB-POL Jerzy Gibała, Gaj
Koniemłocki 17, 28-200 Staszów
Wartość: 8 500, 00 zł
Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2018r.
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2. Zakończono realizację zadania pn.: „Montaż przepustów drogowych”.
Wykonawca: Usługi Ślusarsko – Remontowo – Budowlane Poniedzielski Grzegorz
Sztombergi 56a, 28-200 Staszów
Wartość: 4 980, 00 zł
Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.12.2018r.
3. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo
Czajków Północny – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach
funduszu sołeckiego na rok 2018.
Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz, Staszów
Wartość: 3 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 21.12.2018r.
4. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo
Czajków Północny w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
Wykonawca: Usługi Brukarskie Paweł Kaczmarski, Smerdyna 264, 28-200 Staszów
Wartość zadania: 15 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.12.2018r.
5. Trwa procedura przetargowa dotycząca realizacji zadania pn.: „Zakup materiałów
i wyposażenia altany” - w

ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości

Czernica.
IV. Na bieżąco odpowiadano na pisma, wnioski, interpelacje i karty informacyjne.
ds. planowania przestrzennego
- wydano decyzji o warunkach zabudowy – 4
- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 1
- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości - 1
- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek – 18
- prowadzona jest na bieżąco procedura formalno – prawna zmierzająca do wydania decyzji
o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, w związku ze
złożonymi wnioskami (postępowań w toku – 66).
ds. drogownictwa
- wydano decyzji oraz zgód na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządcy
drogi - 5 ,
- wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 5,
- na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.
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Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych
1. Złożono harmonogram płatności (zapotrzebowania) w ramach zadania Kompleksowe
zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Przygotowano dokumentację do podpisania PRE-UMÓW w ramach RPOWŚ 2014-2020
Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” dla Ochotniczych Straży Pożarnych na
zadania:
1) Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach
2) Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy
3) Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach
oraz na zadanie gminne:
Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy
Staszów obejmujące swym zakresem trzy budynki Gminy Staszów tj. budynek OSIR, SOK
oraz UMiG.
3. Zakupiono gabloty promocyjne w ramach realizacji zadania Rozbudowa i modernizacja
placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów
dofinansowanego ze środków RPOWŚ 2014-2020. Złożono wniosek końcowy z realizacji tego
zadania.
4. Złożono raport końcowy z realizacji 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.
5. Złożono sprawozdanie końcowe z zadania Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie
w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2018.
6. Zakupiono namiot reklamowy oraz bramę stałociśnieniową w ramach realizacji zadania
Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby kulturalne SOK
dofinansowanego w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Złożono Wniosek sprawozdawczy za okres od 2018-09-27 do 2018-12-24 oraz refundacyjny
za opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej (tj. Studium Wykonalności oraz
Program Funkcjonalno Użytkowy) w ramach realizacji zadania Budowa, przebudowa
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i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze
źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym dofinansowanego ze środków RPOWŚ
2014-2020.
8. W ramach realizacji zadania Renowacja Pałacu w Wiśniowej złożono Wniosek
sprawozdawczy i rozliczający zaliczkę za okres od 2018-11-30 do 2018-12-27 za wykonanie
remontu izby Pamięci H. Kołłątaja. Wniosek jest dofinansowany ze środków RPOWŚ
2014-2020.
9. Złożono sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
10. Złożono sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania Przebudowa 3 boisk na boiska
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie
oraz remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11. Złożono wniosek o płatność z realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 385020T
w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 dofinansowanego ze
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
12. Złożono ankiety monitorujące realizacje operacji za zadania realizowane w latach ubiegłych ze
środków PROW 2007-2013.
13. Przygotowano dla OSP w Oględowie wniosek rozliczeniowy z realizacji zadania Zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Oględowie dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
14. Złożono rozliczenie wniosków na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
do lat trzech w placówkach:
- Żłobek w Staszowie; ul. Kilińskiego 20,
- Żłobek ”Świat Dziecka” w Staszowie ul. Jana Pawła II 17a,
- Klub Dziecięcy ”Świat Dziecka” w Staszowie ul. Jana Pawła II 17a
w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 (moduł 2 – dla jst).
15. Na bieżąco składano informacje z zakresu działalności wydziału.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Wydział GNR za okres od 24 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r. wydał:
- 6 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości w związku z zawartą ugodą graniczną.
1. Zawarto umowę dzierżawy na grunt położony w Staszowie, przy ul. Langiewicza – pod
garażem.
2. Przedłużono umowy dzierżawy na grunty położone w Staszowie:
- przy ul. Opatowskiej i Kolejowej – pod 8 garażami
- na osiedlu Ogrody, Golejów i Oględowska – 6 działek przylegających do działek
budowlanych – cele rekreacyjne
- przy ul. Jana Pawła II – pod namiotem specjalistycznym
- przy ul. Kolejowej – pod schodami.
3. Podano do wiadomości publicznej wykazy o przeznaczeniu do zbycia 3 działek przylegających
do działek budowlanych przy ul. Sienkiewicza oraz przy ul. Raczyńskiego i Kieleckiej, a także
o przeznaczeniu do wydzierżawienia gruntu przy ul. Złotej pod schodami.
4. Rozwiązano 2 umowy dzierżawy na grunty pod garażami przy ul. Langiewicza i Kolejowej.
5. Przeprowadzono II przetarg na sprzedaż działki położonej w Kopaninie o pow. 0,0397 ha
– wynik negatywny.
6. Przeprowadzono II przetarg na sprzedaż działki położonej w Dobrej o pow. 0,2800 ha – wynik
negatywny.
7. Zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego.
8. Nadano numery porządkowe dla 4 nieruchomości zabudowanych budynkami.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wykaz zadań realizowanych przez Wydział IKOŚ w okresie od 24 grudnia 2018 roku do
14 stycznia 2019 roku:
1. Wydano 1 decyzję w sprawie usunięcia drzew, rosnących na terenie osób prawnych.
2. Złożono 1 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenach
stanowiących własność Gminy.
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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 farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 337 w miejscowości Wola
Osowa, gmina Staszów”;
- „Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie działki nr 440/1 w miejscowości
Wiśniowa Poduchowna, gmina Staszów.”;
- "Rozbudowa stacji paliw płynnych LPG o zbiornik podziemny paliw płynnych(ON
i benzyny) o pojemności 50 m3 wraz z dystrybutorami, na działkach nr ewid. 6007, 6008
w Staszowie";
- „Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na
działkach nr 696 i 697 na terenie wsi Oględów, gmina Staszów”;
- „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. Wydawano opinie dotyczące obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.
7. Udzielanie informacji o środowisku.
8. Rozliczenie zadania pn. „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2018 roku ”.
9. Przeprowadzono 6 postępowań w zakresie wydania zgody na korzystanie z przystanków
autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.
10. Przeprowadzono akcję odławiania bezdomnych zwierząt w wyniku, której do schroniska
zabrano 8 szt..
11. Wydano 1 postanowienie dotyczące pozytywnego uzgodnienia wniosku o wydanie zezwolenia
na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
12. Wydano 1 licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
13. Dokonano uzupełnienia i bieżącej konserwacji pionowego oznakowania ulic na terenie miasta
– wymiana znaków uszkodzonych w wyniku dewastacji oraz uzupełnienie brakującego
oznakowania pionowego i poziomego.
14. Dokonano regulacji zegara usytuowanego na Ratuszu.
15. Dokonano przeglądu czasu świecenia oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
16. Na bieżąco realizowano usługę utrzymania w należytym stanie sieć kanalizacji deszczowej na
terenie miasta Staszowa.
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17. Dokonano regulacji 3 szt. studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa.
18. Dokonano kontroli realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Staszów.
19. Podpisano umowę na „Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na: bieżącym
utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowym utrzymaniu ulic,
placówi chodników na terenie miasta Staszowa w 2019 roku."
20. Podpisano umowę na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na rok 2019 na terenie gminy
Staszów.
21. Trwa procedura przetargowa o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych i budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszów.
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. Trwają szkolenia dotyczące poprawnej segregacji odpadów komunalnych zorganizowane
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o.
w Staszowie w ramach umowy odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na obszarze Miasta i Gminy
Staszów w 2019 roku.
26. Bieżące edukowanie mieszkańców o zasadach segregacji odpadów komunalnych.
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: 28 różnych informacji)
oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook.
2. Przygotowano listy okolicznościowe (19).
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3. Wydano numer 5/2018 pisma samorządowego „Monitor Staszowski”, kolejny numer jest
w trakcie przygotowania.
4. Rozsyłano Biuletyn Informacyjny UMiG w Staszowie z materiałami prasowymi dla
dziennikarzy, przedstawicieli mediów regionalnych (2 szt.).
5. Zmieniono zdjęcia w gablocie w UMiG.
6. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne:
a) projekt podziękowania okolicznościowego w związku z uroczystością otwarcia
rozbudowanego Przedszkola nr 8 w Staszowie,
b) plakat "Mecz III ligi siatkówki mężczyzn Siatkarz – Staszów vs. GOKiS – Waśniów",
c) projekt zmian nadruków w gablocie ze zdjęciami,
d) projekt plakatu "Ferie zimowe 2019 w mieście i gminie Staszów",
e) projekt plakatu "Orszak Trzech Króli",
f) projekt plakatu "Powitanie Nowego Roku 2019".
7. Pracownicy wydziału zaangażowani byli/są w organizację następujących wydarzeń:
- uroczyste otwarcie rozbudowanego Przedszkola nr 8 w Staszowie,
- V Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego Rybnica – Wiązownica-Kolonia "Dzięki"Rytwiany,
- II Marsz Powstańców Styczniowych Staszów – Kurozwęki,
- XXX Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Staszowie.
W zakresie informatyki:
1. Publikacja

na

stronach

Biuletynu

Informacji

Publicznej

przekazanych

ogłoszeń

(ok. 110 publikacji).
2. Bieżące usuwanie awarii oraz usterek.
3. Czuwanie nad prawidłową pracą systemów i sieci oraz podczas obrad Rady Miejskiej.
4. Bieżąca pomoc użytkownikom.
5. Publikacja materiałów związanych z sesjami Rady Miejskiej.

Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zamówień Publicznych informuje, że w okresie od 24.12.2018 r. do 14.01.2019 r.
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), wszczęło 2 nowe postępowania o udzielenie
zamówienia, kontynuowano 8 postępowań o udzielenie zamówienia z poprzedniego okresu
sprawozdawczego, podpisano 5 umów w sprawie zamówienia publicznego.
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Postępowania przeprowadzano na podstawie wniosków składanych, zgodnie
z Regulaminem zamówień publicznych, przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy
w Staszowie.
Wydział merytoryczny
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Biuro Pozyskiwania Środków Finansow.
Promocji i Informatyki
Organizacyjny
Spraw Obywatelskich i Społecznych
Finansowy
Edukacji, Kultury i Sportu
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Środowiska
Ogółem

Liczba przeprowadzonych Liczba zawartych umów
postępowań
-

-

2
-

2
1
2

2

5

Postępowania o udzielenie zamówienia kontynuowane i wszczęte w ww. okresie:
1. 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 odbyło się w dniu 29.11.2018r.; do postępowania złożono
2 oferty;
2. Bieżące utrzymanie w roku 2019 terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów
usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów - otwarcie ofert odbyło się w dniu
18.12.2018 r., do postępowania złożono 1 ofertę; podpisanie umowy wyznaczono na dzień
17.01.2019 r.,
3. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta
i gminy Staszów oraz zakup energii elektrycznej do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Staszów i innych obiektów na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - otwarcie ofert
odbyło się w dniu 21.12.2018 r., do postępowania złożono 3 oferty (w tym na zadanie Nr 1 Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta i gminy
Staszów – 3 oferty, na zadanie nr 2- Zakup energii elektrycznej do jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Staszów i innych obiektów - 1 ofertę); podpisanie umów wyznaczono
na dzień 18.01.2019 r.,
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4. Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Staszowie - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 18.01.2019 r.,
5. „Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa” - otwarcie ofert odbyło się
w dniu 28.12.2018 r., do postępowania złożono 1 ofertę; podpisanie umowy wyznaczono na
dzień 16.01.2019r.,
6. Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej - otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.01.2019 r., do postępowania złożono
1 ofertę;
Postępowania o udzielenie zamówienia zakończone w ww. okresie:
1. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w okresie od 01.01.2019r. do
31.12.2019 r.- otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.12.2018 r., do postępowania złożono
1 ofertę; umowę podpisano w dniu 28.12.2018 r.,
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Staszów w okresie od 01.01.2019r. do
31.12.2019r. o łącznej długości 111,37 km. - otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.12.2018 r.; do
postępowania złożono 1 ofertę; umowę podpisano w dniu 28.12.2018 r.,
3.

„Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do
zamówienia podstawowego 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”- negocjacje odbyły się w dniu
27.12.2018r., umowę podpisano w dniu 28.12.2018 r.,

4. Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do
zamówienia podstawowego pn: „Wykonanie robót budowlanych podobnych do zamówienia
podstawowego pn : „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy
Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej” - negocjacje odbyły się w dniu 28.12.2018r., umowę
podpisano w dniu 28.12.2018 r.,
5. Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na: bieżącym utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowym utrzymaniu ulic, placów i chodników na
terenie miasta Staszowa w 2019 roku- otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.12.2018r., do
postępowania złożono 2 oferty; umowę podpisano w dniu 31.12.2018 r.
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Straż Miejska
1. Zrealizowano 13 służb patrolowych i ochronnych w tym 1 służbę łączoną z funkcjonariuszami
z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli
20 interwencji, podczas których: wylegitymowano 15 osób, pouczono 12 osób.
Wykroczenia dotyczyły:
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – pouczono 1 osobę,
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – pouczono 8 osób,
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego – pouczono 2 osoby,
- z ustawy o odpadach – pouczono 1 osobę.
Przeprowadzone interwencje dotyczyły m. in.:
- postoju w miejscach zabronionych, - niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia,- spalania odpadów - zniszczonych znaków drogowych.
2. Sprawdzano miejsca gdzie mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem.
3. Informowano właścicieli nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz o obowiązku usuwania
sopli lodowych i nawisów śnieżnych.
4. Informowano na bieżąco Wydział IKOŚ wm. o zgłaszanych do Straży Miejskiej bezpańskich
psach, sprawdzano wskazane miejsca.
5. Na bieżąco monitorowano i sprawdzano czas postoju pojazdów przy ul. Rynek w związku
z ograniczeniem czasowym postoju.
6. Informowano mieszkańców o obowiązku niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń po
zwierzętach.
7. Na bieżąco utrzymywano kontakty robocze z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji
w Staszowie w celu wymiany informacji o zagrożeniach występujących w mieście i gminie
Staszów.
8. Sprawdzano miejsca zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa –
weryfikowano zgłoszenia oraz reagowano zgodnie z kompetencją.
9. Monitoring: przyjęto 2 zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o podjęcie interwencji, dotyczące
spalania odpadów, zaobserwowano 2 zdarzenia wymagające podjęcia interwencji, które
przekazano do merytorycznych Wydziałów.
Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ mgr Leszek Kopeć
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