
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 15 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 14 zarządzeń  wewnętrznych  Burmistrza.  

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

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

zaświadczenia, metryki, akty stanu cywilnego.

Poszczególne wydziały realizowały swoje zadania wynikające z ich kompetencji:

Wydział Finansowy (podatki)

wydał  10 814  decyzji, z tego:

– 10 809 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego 
zobowiązania pieniężnego,

– 1 decyzję w sprawie zwrotu nadpłaty podatków,

– 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 4 decyzje  dotyczące sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion  

i nazwisk,

- Załatwiono 225 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono 64 aktów urodzeń,

- sporządzono 68 aktów zgonów,

- sporządzono 7 aktów małżeństw,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla  9 par, udzielono

ślubów cywilnych - 5, 

- odnotowano 103  zmiany w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 85 zleceń,

- migrowano do systemu 311 aktów: urodzenia, małżeństw, zgonów.

1



Wydział Organizacyjny

Opracowano  Plan  finansowy  na  2019  rok  w  zakresie   Administracji  publicznej  oraz

Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

Do  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach  Wydziału  Prawnego,  Nadzoru  

i  Kontroli  przekazano  informację  na  temat  ilości  oraz  sposobu  rozpatrzenia  i  załatwienia  skarg  

i wniosków w latach 2017-2018 przez organy gmin.

 Zakończyły się wyborcze zebrania sołeckie na terenie Gminy Staszów w związku z wyborami do

organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Przeprowadzono postępowania zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarto

umowy dotyczące:

1) przeprowadzenia  audytu  wewnętrznego  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie  oraz  
w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych gminy Staszów.

2) zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

oraz przeprowadzono postępowanie na zakup i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniach

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest:  13  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 2 osoby odbywa staż. 

Ponadto w tut. Urzędzie odbywają praktyki zawodowe uczniowie ze szkoły średniej.

- w zakresie spraw obronnych i przeciwpożarowych:

1. Opracowano zalecenia Szefa OC Miasta i Gminy do działania w zakresie obrony cywilnej  

w 2019 roku.

2. Opracowano plan działania Obrony Cywilnej na 2019 rok, który został zatwierdzony przez

Burmistrza Miasta i Gminy oraz uzgodniony przez Starostę Staszowskiego.

3. Przygotowano  oraz  przesłano  do  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wykaz tworzonych zastępczych miejsc

szpitalnych oraz bilans personelu medycznego za 2018 rok.

4. Opracowano  oraz  przesłano  do  Starostwa  Powiatowego  w  Staszowie  zbiorczą  ocenę

przygotowań OC za 2018 rok.
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5. Trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP,

6. 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 – 2

• przyznania dodatku energetycznego – 6

• decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 10 w tym 7 decyzji

wygaszających  zezwolenie na  sprzedaż napojów z zawartością alkoholu do spożycia poza

miejscem sprzedaży i 3 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością

alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

• w  trakcie  prowadzenia  są  dwa  postępowania  administracyjne  dotyczące  wymeldowania  

z pobytu stałego.

Wprowadzono do CEIDG łącznie 124 wnioski, w tym:

14 wniosków o wpis do ewidencji,

79 wniosków o zmianę wpisu,

4 wnioski o wykreślenie wpisu,

18 wniosków o zawieszenie działalności,

9 wniosków o wznowienie działalności.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano  125  dowodów  osobistych,  unieważniono  189  dowodów

osobistych, wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 167, zgodnie z ustawą   o dowodach

osobistych.

Przygotowanie umów na realizację programu zdrowotnego dot. szczepień ochronnych przeciwko

meningokokom  u  dzieci  z  rocznika  2017,  zameldowanych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów  

i zapisanych do danego ośrodka.

Przygotowano dwa projekty uchwał Rady Miejskiej w Staszowie dot. wyboru przedstawiciela Gminy

Staszów  do  Rady  Społecznej  SP ZZOZ  w  Staszowie  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.
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Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1. Sporządzono nw. Zarządzenia:

• Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i  Gminy Staszów z dnia 25 stycznia 2019r.  w sprawie

określenia  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do

publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach

podstawowych  i  klas  I  publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem

prowadzącym jest Gmina Staszów;

• Nr 18/2018 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji  Konkursowej

opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

Gminy Staszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność

pożytku publicznego w 2019 roku;

• Nr 19/2018 z dnia 26 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na  realizację  zadań  publicznych  w  2019  roku  określonych  w  Programie  współpracy

Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

3ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  

i o wolontariacie.

2. Przygotowano  i  zamieszczono  na  stronie  internetowej  Urzędu  informację  dot.  kryteriów

branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  do

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 i  klas  I  publicznych  szkół  podstawowych,  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia

spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

3. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie przekazano  aktualny wykaz

przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów gimnazjów funkcjonujących na terenie Miasta

i Gminy Staszów wraz z liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek.

4. Udzielono  odpowiedzi  do  Starostwa  Powiatowego  w  Staszowie  dot.  liczby  placówek

edukacyjnych  i  środowiskowych  domów  samopomocy  i  liczby  w/w  placówek,  które

kompleksowo dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Przygotowano i przekazano do Wydziału Organizacyjnego dane dot. placówek oświatowych 

w związku z opracowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie dokumentu pn.

„Program Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2021”.
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6. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Staszów.

7. Zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

8. Comiesięczna analiza wykazów dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych

przez Gminę Staszów w celu zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019.

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

Gminy Staszów.

10. Dokonywanie 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.

11. Wszczęto postępowanie administracyjne dla 1 złożonego wniosku o dofinansowanie kosztów

kształcenia młodocianego pracownika i sporządzono 1 zawiadomienie o prawie do zapoznania

się z aktami sprawy.

12. Sporządzono i przekazano sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi

do lat 3 za rok 2018.

13. Udzielono odpowiedzi na 1 skargę.

14. Wydano 3 decyzje  dot.  zwiększenia  liczby godzin w arkuszach organizacyjnych placówek

oświatowych na rok szkolny 2018/2019.

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

Rp-7.

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

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

17. Przeprowadzono  analizę  faktycznych  wydatków   poniesionych  w  poprzednim  roku

kalendarzowym zgodnie z art. 30 a ust. 1 karty nauczyciela oraz sporządzono sprawozdanie 

z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Staszów.

18. Comiesięczna  weryfikacja  i  naliczanie  dotacji  dla  publicznych,  niepublicznych przedszkoli

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

19. Sporządzono  noty  księgowe  za  miesiąc  październik,  listopad,  grudzień  2018  dla  Gmin:

Rytwiany, Szydłów, Oleśnica, Tuczępy i Bogoria.

20. W  związku  z  aktualizacją  podstawowej  kwoty  dotacji  sporządzono  noty  księgowe  do

następujących gmin: Bogoria, Tuczępy, Rytwiany, Szydłów, Oleśnica, Łubnice, Stopnica.

21. Dokonano  podziału  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  w  zakresie

wychowania przedszkolnego na rok 2019.
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22. Ogłoszono wyniki otwartego konkurs ofert  na realizację zadań celu publicznego z zakresu

wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2019 roku.

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

samorządu Gminy Staszów.

24. Przygotowanie i obsługa Staszowskiej Gali Sportu. 

25. Dokonano  rozliczenia  w  zakresie  wykorzystania  i  rozliczenia  wykorzystanych  dotacji

udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2018 roku.

26. Dokonano rozliczenia programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa za 2018 r.

27. Dokonano odpowiedzi na pisma, petycje i ankiety kierowane do wydziału EKIS.

28. Sprawy bieżące.

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii

1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 13 osób.

2. Przygotowano 12 wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. Przygotowano 12 szt. umowy zlecenia na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

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

podczas których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

- opiniowano wydatki ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

- przeprowadzono rozmowy z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym,

- opiniowano wnioski dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- kierowano na dobrowolne leczenie odwykowe,

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

- opiniowano wnioski do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  15.01.2019 r. do 15.02.2019 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”.
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Wykonawca:  Lider  konsorcjum:  Zakład  Remontowo  Budowlany „BUDKOM”  Leszek

Świątek, Oleśnica, 

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

Wartość: 6 737 000, 00 zł

Termin realizacji zadania: 28.02.2020r. 

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. Przygotowano  materiały  (deklaracje  udziału  w  projekcie  oraz  deklaracje  przystąpienia  do

projektu – lista rezerwowa)  do projektu pn.:  „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta  

i Gminy Staszów”.

4. 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.

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

terenie miasta Staszów”.

Wykonawca: Konsorcjum w składzie:
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Lider konsorcjum: Inżynieria Wodna – Końskie Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew

Duran, ul. Łazienna 13/21, Końskie,

Partner  konsorcjum:  Zakład  Usług  Wodno-Melioracyjnych  i  Rekultywacji  Spółka  Jawna

Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, ul. Portowa 14, 27-600 Sandomierz

Wartość: 7 323 477, 00 zł

Nadzór  inwestorski:  Jan  Chebdowski  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „JANEK”,  

ul. Batalionów Chłopskich 153, Kielce, 

Wartość: 61 992, 00 zł

Termin realizacji zadania: 15.11. 2019r.

6. 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”.

Wykonawca: „GMC” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów

Wartość: zad. Nr 1:  2 306 000, 00 zł;  zad. Nr 2:  92 000, 00 zł.

Termin realizacji zadania: 30.08.2019r.

7. Trwa realizacja zadania pn:„Renowacja Pałacu w Wiśniowej”. 

Wykonawca:  Usługi  Remontowo  –  Budowlane  Zbigniew  Dziuba,  Koniemłoty,  

ul. Szkolna 31,    28-200 Staszów

Wartość zadania : 1 000 000, 00 zł.

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

Staszów,  wartość nadzoru: 7 995,00 zł.

Termin realizacji zadania: 30.08.2019r.

8. Przygotowano  ponownie  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”.
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Otwarcie ofert w dniu: 21.02.2019r.

9. Przygotowano ponownie i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania 

przetargowego    o udzielenie zamówienia pn.: 

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 w dniu: 22.02.2019r.

10. Wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  w  prowadzonym  postępowaniu  przetargowym  na

realizację zadania pn: „Kontrola stanu technicznego dróg”.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu:08.02.2019r.

Wartość: 7 380,00 zł.

Wykonawca: NEKOBUD Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Termin realizacji zadania: 30.04.2019r.

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

kamiennego”.

Otwarcie ofert w dniu: 25.02.2019r.

12. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn: „Bieżące remonty dróg”.

Otwarcie ofert w dniu: 22.02.2019r.

13.W trakcie przygotowania procedura przetargowa na realizację zadań pn: :

-Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 743 w Podmaleńcu od km 0+000 do km

0+370;

-Remont drogi gminnej nr 385081T w Dobrej od km 0+115 do km 0+398;

-  Przebudowa  drogi  gminnej  dz.  nr  ewid.  2166/11,  2167/9  w  Staszowie  od  km

0+000 do km  0+152;
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- Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do

km 0+150;

- Przebudowa drogi gminnej nr 385007T w Gaju Koniemłockim od km 0+000 do

km 0+653;

- Remont drogi gminnej nr 385230T ul. Ponicka w Kurozwękach od km 0+000 do

km 0+150;

- Remont drogi gminnej nr 385229T ul. Zagonie w Kurozwękach od km 0+000 do

km 0+655

14. W trakcie  przygotowania procedura przetargowa na realizację  zadania pn:  „Budowa

parkingu  na  26  miejsc  parkingowych  wraz  z  utwardzeniem  terenu.  Budowa

zjazdu na teren działek 423/1, 423/2  w miejscowości Wiśniowa Poduchowna”.

15.W trakcie  przygotowania  procedura  przetargowa  na  realizację  zadania  pn:  „Przebudowa

boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie”.

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. Wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu przetargowym zadania pn.: „Rozbudowa ulicy

Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” 

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

Wartość : 30 750,00   zł. 

Termin realizacji: 30.06.2019 r.

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

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

kosztorysowej”. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Wykonawca:   ILON Pracownia  Projektowa  Mateusz  Hołub,  ul.  Modrzewiowa  42,  Widna

Góra, 37-500 Jarosław, 
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Wartość : 43 500,00 zł

Termin realizacji: 28.06.2019 r.

4. Zakończono realizację 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

Odbiór : 24.01.2019r.

5. W  trakcie  przygotowania  wniosek o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dla zadania:

„Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – aktualizacja

dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

6. W trakcie przygotowania wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

„Budowa drogi  gminnej  w Wiśniowej”-  opracowanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej.

7. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na realizację zadania pn:  „Głęboka

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  na terenie Miasta i  Gminy

Staszów” - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie przy ul. Adama Mickiewicza    

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury

Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie.

8. W trakcie  przygotowania  procedura  przetargowa  na  realizację  zadania  pn:  „Zatoki

postojowe na ul. Kołłątaja”.

III. Fundusze sołeckie:

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

nr  0037305  nowy  numer  3850185T  ul.  Szkolna  w  Koniemłotach”  w  ramach

funduszu soleckiego na rok 2019. 

Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba Koniemłoty ul. Szkolna 31

28 – 200 Staszów,

Wartość zadania: 10 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.05.2019r.

2. Trwa  realizacja  zadania  pn:  „Zakup  materiałów  i  wyposażenia  altany”w  ramach

funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czernica,
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Wykonawca: Usługi Ślusarsko - Remontowo – Budowlane Grzegorz Poniedzielski Sztombergi

56A,  28 – 200 Staszów,

Wartość zadania: 4 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.03.2019r.

3. Trwa procedura przetargowa na realizację  zadania pn:  „Doposażenie i  zagospodarowanie

placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Ziemblice,

Otwarcie ofert w dniu 20.02.2019r.

4. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn:  „Wykonanie altany – opracowanie

dokumentacji projektowo - kosztorysowej”- w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019  

w miejscowości Stefanówek.

Otwarcie ofert w dniu: 15.02.2019r.

5. Trwa  procedura  przetargowa  na  realizację  zadania  pn:  „Budowa  altany  rekreacyjnej” 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Łaziska.

Otwarcie ofert w dniu:25.02.2019r.

6. W trakcie  przygotowania procedura przetargowa na realizację  zadania pn:  „Budowa

piłkochwytów wokół  boiska znajdującego się  na działce  o  nr ewid.364/8  w Woli

Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska”.

IV.  Wykonano plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok.

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

ds. planowania przestrzennego

- wydano decyzji o warunkach zabudowy –  10

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 4

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości - 3

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek –  25

-  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 – 80).

d  s. drogownictwa  

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

    drogi - 8 ,

- wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 10,

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

1. Złożono wniosek sprawozdawczy za okres od 2018-11-03 do 2019-02-04 w ramach zadania

Kompleksowe  zagospodarowanie  obszarów  zielonych  na  terenie  miasta  Staszów

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i  Środowisko.

2. Złożono wniosek sprawozdawczy z realizacji zadania za okres od 2018-11-07 do 2019-02-08

na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta 

i Gminy Staszów” Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia z Działania 3.4 Strategia

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

3. Złożono uzupełnienia do oceny merytorycznej dla wniosku o dofinansowanie na zadanie pn.:

„Modernizacja  infrastruktury  sportowej  na  terenie  Gminy  Staszów” (tj.  boisko

wielofunkcyjne przy PSP nr 3 w Staszowie oraz boisko wielofunkcyjne przy ZS w Czajkowie)

w ramach konkursu jednoetapowego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18, Osi Priorytetowej 7

Sprawne  usługi  publiczne  w  ramach  Działania  7.4  „Rozwój  infrastruktury  edukacyjnej  

i  szkoleniowej”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na

lata 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2019 r.

4. Zatwierdzono przez Narodowe Centrum Kultury raport końcowy zadania  Plenerowa Gmina

Staszów  -  zakup  wyposażenia  na  potrzeby  kulturalne  SOK dofinansowanego  w  ramach

programu  Infrastruktura  domów  kultury  ze  środków  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego.

5. Zatwierdzono przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport końcowy zadania

Wiśniowa, Zespół Pałacowo Parkowy (XVIII w.) – Renowacja Pałacu w Wiśniowej Etap II 

dofinansowanego w ramach Programu Ochrona Zabytków.

6. Złożono ankietę w zakresie potrzeb wsparcia infrastruktury wiejskiej na lata 2019 – 2027.

7. Złożono ankiety monitorujące realizacje operacji za zadania realizowane w latach ubiegłych ze

środków PROW 2007-2013.

8. Na bieżąco składano informacje z zakresu działalności wydziału. 

9. Archiwizacja dokumentów BPŚ za lata 2014 – 2016.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Wydział GNR za okres od 15 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. wydał:

-   7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

-   1 decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego,

-  100  decyzji  w  sprawie  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

1. Zawarto umowy notarialne dotyczące bezprzetargowej sprzedaży 3 działek przylegających do

działek budowlanych położonych w Staszowie przy ul. Sienkiewicza.

2. Przedłużono umowy dzierżawy na grunty:

- pod 28 garażami zlokalizowanymi przy ul. Kolejowej

- teren rekreacyjny przy ul. Łazienkowskiej

- pod schodami przy ul. Piłsudskiego

3. Zawarto umowy dzierżawy na grunty pod:

- 3 garażami przy ul. Langiewicza, Opatowskiej i Kolejowej

- pod schodami przy ul. Złotej

4. Podano do wiadomości publicznej wykazy o przeznaczeniu:

- do sprzedaży 2 działek przylegających do działek budowlanych przy ul. Sienkiewicza

-  do  wydzierżawienia  gruntów przy  ul.  Legionów Polskich,  Dąbrowskiego  i  Kolejowej  –

tereny rekreacyjne.

5. Rozwiązano 5 umów dzierżawy (4 umowy na grunty przylegające do działek budowlanych

przy  ul.  Sienkiewicza  i  Dąbrowskiego  oraz  1  umowę  na  grunt  pod  garażem  przy  

ul. Kolejowej).

6. Ogłoszono przetargi na sprzedaż działek położonych w: Wola Wiśniowska o pow. 0,0426 ha,

Wiśniowa Poduchowna o pow. 0,2800 ha, Łukawica o pow. 0,9300 ha i o pow. 0,3000 ha,

Sztombergi  o  pow.  0,1800 ha,  Wiązownica  Kolonia  o  pow.  0,3000 ha,  Niemścice  o  pow.

0,1000 ha oraz Stefanówek o pow. 0,3000 ha.

7. Sporządzono  3  dokumenty  potwierdzające  pracę  w  gospodarstwie  rolnym  rodziców  bądź

teściów.

8. Nadano numery porządkowe dla 4 nieruchomości zabudowanych budynkami.

9. Przydzielono 1 lokal socjalny i 1 lokal mieszkalny.
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Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  15  stycznia  2019  roku  do  

15 lutego 2019 roku:

1. Wydano 2 decyzje w sprawie usunięcia drzew, rosnących na terenie osób prawnych.

2. Złożono  3  wnioski  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew,  rosnących  na  terenach

stanowiących własność Gminy Staszów.

3. Prowadzono postępowanie administracyjne dot.  uszkodzenia, zniszczenia bądź też usunięcia

drzew oraz krzewów gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 203/14,

obręb ewid. Jasień.

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

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

5. Prowadzono  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

- „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”;

-  „Budowa  instalacji  fotowoltaicznej  o  mocy  do  1,17  MW  na  dz.  nr  292,  293  obręb
Sztombergi”;

- „Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Staszów”.

6. Prowadzono  postępowanie  w  sprawie  dotyczącej  zmiany  stosunków  wodnych  
w miejscowości Staszów

7. Udzielanie informacji o środowisku.

8. Sporządzono  sprawozdanie  z  realizacji  Krajowego  Programu  Oczyszczania  Ścieków
Komunalnych dla Aglomeracji Staszów.

9. Sporządzono  sprawozdanie  z  realizacji  inwestycji  zaopatrzenia  w  wodę  i  sanitacji  wsi
realizowanych w 2018 r. - RRW-2.
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10. Przeprowadzono  6  postępowań  w  zakresie  wydania  zgody  na  korzystanie  z  przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

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

zabrano 8 szt..

12. Wydano 1 postanowienie dotyczące pozytywnego uzgodnienia wniosku o wydanie zezwolenia

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

13. Wydano 1 licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

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

–  wymiana  znaków  uszkodzonych  w  wyniku  dewastacji  oraz  uzupełnienie  brakującego

oznakowania pionowego i poziomego. Zamontowano lustro drogowe na ulicy Sikorskiego w

Staszowie. 

15. Dokonano regulacji zegara usytuowanego na Ratuszu. 

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

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

terenie miasta Staszowa. 

18. Dokonano regulacji 2 szt. studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. 

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

20. Zrealizowano  dokumentację  techniczną  do  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  na

energooszczędne dla miasta Staszowa – I etap. 

21. Przeprowadzono  postępowanie  i  podpisano  umowę  na  realizację  zadania  pn.  „Drobne  

i awaryjne naprawy chodników na terenie miasta i gminy 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. Przeprowadzenie  szkoleń  dotyczących  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). 
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Wydział  Promocji i Informatyki

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

W zakresie promocji: 

1. Aktualizowano stronę  internetową  www.staszow.pl (opublikowano:  53  różnych informacji)

oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook. 

2. Przygotowano listy okolicznościowe (77).

3. W trakcie opracowania jest numer 1/2019 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. Zakupiono: 

- okładki w oprawie introligatorskiej (100 szt.) oraz kartonowe (400 szt.) na pisma 

okolicznościowe. 

7. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

- zbiorczy plakat wydarzeń „Ferie zimowe 2019 w mieście i gminie Staszów”;

- prezentacja podsumowania działań samorządu w kadencji 2015-2018 pt. „Miasto i Gmin 

Staszów miejsce przyjazne”;

- prezentacja pt. „Staszów miejsce przyjazne dla przedsiębiorców”;

- plakat „Mecz III ligi piłki siatkowej”; 

- zaproszenie Staszowska Gala Sportu;

- zaproszenie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

- plakaty (dwa projekty) i zaproszenie na obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego;

- zaproszenie Dzień Kobiet w Staszowie.

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

- seminarium „Nowy rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców”;

- „Pogoń Cup 2019”; 

- „V marsz szlakiem Powstania Styczniowego”;

- Staszowska Gala Sportu; 

- Turniej piłki nożnej halowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Czajkowie Płd.; 

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

- obchody Dnia Kobiet w Staszowie;

- obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego 15-17 II 2019 r.
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W zakresie informatyki:

1. Przygotowanie i realizacja projektu „E-kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów”.

2. Przywrócenie sprawności systemów w serwerowni po awarii zasilania.

3. Przeprowadzony został audyt bezpieczeństwa systemów komputerowych.

4. Wykonano 154 publikacji na BIP.

5. Bieżące usuwanie usterek.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień  Publicznych  informuje,  że  w  okresie  od  15.01.2019  r.   d  o  15.02.2019  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 5 nowych postępowań o udzielenie

zamówienia,  kontynuowano  7  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  z  poprzedniego  okresu

sprawozdawczego, podpisano 5 umów w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowania  przeprowadzano  na  podstawie  wniosków  składanych,  zgodnie  

z  Regulaminem  zamówień  publicznych,  przez  wydziały  merytoryczne  Urzędu  Miasta  i  Gminy  

w Staszowie.

Wydział merytoryczny Liczba przeprowadzonych

postępowań

Liczba zawartych umów

Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 
i Rolnictwa

- -

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

1 4

Ogółem 5 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
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indywidualnym  -  otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.11.2018r.; do postępowania złożono  

2 oferty;

2. Wykonywanie  czynności  eksploatacyjnych  i  konserwacyjnych  urządzeń  oświetlenia

drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na terenie miasta i gminy

Staszów- negocjacje wyznaczono na dzień 19.02.2019 r.,

3. Przebudowa 3  boisk  na  boiska  wielofunkcyjne  o  nawierzchni  poliuretanowej  przy  Szkole

Podstawowej Nr 1 w Staszowie - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 21.02.2019 r.,

4.  „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 wyznaczono na dzień 22.02.2019 r.,

5. Bieżące remonty dróg - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 22.02.2019 r.,

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

25.02.2019 r.

Postępowania o udzielenie zamówienia   zakończone w ww. okresie  :  

1. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa -  otwarcie ofert odbyło się  

w  dniu   28.12.2018  r.,  do  postępowania  złożono  1  ofertę;  umowę  podpisano  w  dniu

16.01.2019r.,

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; umowę podpisano w dniu 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);  umowy podpisano w dniu

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  odbyło  się  w  dniu  18.01.2019  r.,  do

postępowania złożono 14 ofert, postępowanie unieważniono w dniu 25.01.2019 r.;

5. Rozbudowa  ulicy  Poziomkowej  w  Staszowie  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej - otwarcie ofert odbyło się w dniu  08.01.2019 r., do postępowania złożono  

1 ofertę, umowy podpisano w dniu 31.01.2019 r.;

Straż Miejska

1. Zrealizowano 24 służby patrolowe i ochronne w tym 2 służby łączone z funkcjonariuszami

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

52 interwencje podczas których: wylegitymowano  28 osób, pouczono 19 osób, nałożono  

8 mandatów karnych kredytowanych w kwocie 900,00 zł.

Wykroczenia dotyczyły:

- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – pouczono 3 osoby,

 - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji –  pouczono 11 osób, nałożono  

6 mandatów karnych kredytowanych w kwocie 800,00 zł,

- przeciwko urządzeniom użytku publicznego – pouczono 4 osoby, nałożono 2 mandaty karne

w kwocie 100,00 zł,

- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – pouczono 1 osobę,

Przeprowadzone interwencje dotyczyły m. in.:

-  postoju w miejscach zabronionych,

- niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

- spalania odpadów,

- umieszczania ogłoszeń w miejscach niewyznaczonych. 

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, a także w przypadku braku

usuwania gołoledzi czy sopli lodowych i nawisów śnieżnych.

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

psach, sprawdzano wskazane miejsca.

5. Informowano  na  bieżąco  Wydział  IKOŚ  wm.  o  uszkodzonych,  nieczytelnych  znakach

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

z ograniczeniem czasowym postoju.

7. Informowano  mieszkańców  o  obowiązku  niezwłocznego  usuwania  zanieczyszczeń  po

zwierzętach.

8. 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. 

9. Sprawdzano  miejsca  zaznaczone  na  Krajowej  Mapie  Zagrożeń  Bezpieczeństwa  –

weryfikowano zgłoszenia oraz reagowano zgodnie z kompetencją.

10. Przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy w celu ustalenia stanu faktycznego zamieszkiwania

osoby, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

11. Wzięto  udział  w  Ogólnopolskiej  akcji  liczenia  osób  bezdomnych  –  stwierdzono  1  osobę

bezdomną na terenie miasta Staszowa.

12. Monitoring:  przyjęto  10  zgłoszeń  od  mieszkańców  z  prośbą  o  podjęcie  interwencji,

dotyczących m. in.: spalania odpadów, nieprawidłowego parkowania, bezpańskich zwierząt.

Zaobserwowano  1  zdarzenie  wymagające  podjęcia  interwencji,  które  przekazano  do

merytorycznego Wydziału. 

      Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

    /-/ mgr Leszek Kopeć
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