
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 22 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 29 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  63  decyzje, z tego:

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

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

– 1 decyzję w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,

– 5 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty podatku.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 8 decyzji dotyczących sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion 

i nazwisk,

- Załatwiono 179 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono aktów urodzeń - 38,

- sporządzono aktów zgonów - 29,

- sporządzono aktów małżeństw - 14,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 12 par, udzielono

ślubów cywilnych - 7, 

- odnotowano 126 zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 47 zleceń,

- migrowano do systemu 312 aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano 487 odpisów akt stanu cywilnego.
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Wydział Organizacyjny

Trwa  realizacja  zamówień  publicznych  wynikających  z  funduszu  sołeckiego  z  zakresu
właściwości Wydziału Organizacyjnego oraz dokonywane są zmiany w funduszu sołeckim w związku
z  podejmowanymi  uchwałami  na  zebraniach  mieszkańców  sołectw  w  sprawie  zmiany  zadania
realizowanego ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Odbyły się zebrania mieszkańców wszystkich sołectw w sprawie uchwalenia wniosków o przyznanie

środków z funduszu sołeckiego na  2020 r.

 Sporządzono  informacje  o  wydatkach  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, które zostały przekazane do Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Kielcach.

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami do Sejmu RP i Senatu
RP trwają  prace  przygotowawcze  i  organizacyjne  związane  z  przeprowadzeniem ww.  wyborów  
dotyczące  m.in.  uzupełnienia  wyposażenia  lokali  wyborczych,   powołania  składów  osobowych
obwodowych  komisji  wyborczych,  szkolenia  członków   komisji,   przekazania   materiałów
wyborczych i kancelaryjnych, zabezpieczenia łączności telefonicznej i informatycznej.

Trwają  prace  związane  z  wyborem ławników  sądowych  na  kadencję  2020  –  2023  do  Sądu
Rejonowego  w  Sandomierzu  w  liczbie  1  ławnika  i  Sądu  Rejonowego  w  Staszowie  w  liczbie  
3 ławników.

Trwają  konsultacje  społeczne  dotyczące  zmiany statutów sołectw i  osiedli  położonych  na  terenie
Miasta i Gminy Staszów.

Przygotowywane są dokumenty dotyczące ubezpieczenia Gminy Staszów na kolejne lata.

Udzielano odpowiedzi na ankiety, pisma oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznych,
skierowane do Wydziału Organizacyjnego.

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest  12  pracowników  pomocniczych
zatrudnionych po pracach interwencyjnych,  bonie  i  odbytym stażu oraz   11 osób w ramach prac
interwencyjnych. 

- w zakresie spraw obronnych i przeciwpożarowych:

- Na bieżąco współpraca z jednostkami OSP na terenie Miasta i Gminy Staszów,

- Wydano 1 decyzję o nałożenie świadczeń rzeczowych,

- Współudział w organizacji powiatowych zawodów pożarniczych,

- trwa realizacja zadań z funduszy sołeckich w zakresie ochrony p/pożarowej.
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Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano decyzje w zakresie:

- wymeldowania z pobytu stałego – 1

- wpisu do stałego rejestru wyborców MiG Staszów – 7

- przyznania dodatku energetycznego –  3

- odmowy udostępnienia danych - 1

- decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych – 5, w tym: 1 decyzja zezwalająca na

sprzedaż  napojów  z  zawartością  alkoholu  typu  B  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży,  

2 typu  A i 2 typu C w tym 2 z gastronomią.

- 3 decyzje wygaszające zewolenia A, B, C na sprzedaż napojów  z zawartością alkoholu do spożycia

poza miejscem sprzedaży, w tym gastronomia.

-  2  zezwolenia  jednorazowe  na  spożycie  napojów  z  zawartością  alkoholu  typu  A do  spożycia  

w miejscu sprzedaży w związku z organizowanymi imprezami plenerowymi na terenie Staszowa,  

w tym gastronomia.

Wprowadzono do CEIDG łącznie 91 wniosków, w tym:

- 11 wniosków o wpis do ewidencji

- 55 wniosków o zmianę wpisu

- 16 wniosków o zawieszenie działalności

-  4 wnioski o wznowienie działalności

- 5 wniosków o zkończenie działalności gospodarczej.

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie infomuje, że

w  ramach  prowadzonych  przez  Gminę  Staszów  szczepień  przeciwko  meningokokom  dzieci

zameldowanych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów,  urodzonych  w  2017  roku  w  okresie

sprawozdawczym zaszczepionych zostało 30 osób, z czego:

- w Miejsko-Gminnym SP ZOZ w Staszowie, ul. Wschodnia 23  – 13 dzieci na  83

   dzieci zapisanych do danego Ośrodka (15,66 %),  na kwotę 2 210,00zł,

- w Niepublicznym ZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o.o. w Koniemłotach, Pl. Ks.

   Romana Kotlarza 8 – 8 dzieci na 15 dzieci zapisanych do Ośrodka (53,33%), na kwotę 1 360,00,

- w Przychodni Rodzinnej w Staszowie Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 10c – 9 dzieci na

   66 dzieci zapisanych do danego Ośrodka (13,63 %), na kwotę 1 530,00zł.

Powyższe szczepienia przeprowadzane są zgodnie z umowami zawartymi przez Burmistrza Miasta  

i Gminy Staszów z trzema Ośrodkami Zdrowia z terenu Miasta i Gminy Staszów, a mianowicie:
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- z Miejsko-Gminnym SP ZOZ w Staszowie, ul. Wschodnia 23, 

- z Niepublicznym ZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o.o. w Koniemłotach, Pl. Ks.

Romana Kotlarza 8, 

- z Przychodnią Rodzinną w Staszowie Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 10c.

Przygotowano  materiały  na  posiedzenie  Rady  Społecznej  Miejsko-Gminnego  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

W okresie sprawozdawczym wydano 132 dowody osobiste, unieważniono 129 dowodów osobistych,

wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 149, zgodnie z ustawą  o dowodach osobistych.

Na bieżąco realizowane są sprawy z zakresu ewidencji ludności.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1. Przygotowano nw. projekty uchwał:

a. w  sprawie  ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  oraz  określenia

wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  przez  dzieci  objęte

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym

kończą  6  lat  w  publicznych  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych  w publicznych

szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów,

b. w sprawie zmiany uchwały  nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września

2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  gminę  Staszów,  celem  poddania  jej

procedurze uzgadniania ze związkami zawodowymi,

c. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka  w  żłobku  i  klubie  dziecięcym

utworzonym przez Gminę Staszów,

d. w  sprawie  dotacji  z  budżetu  gminy  Staszów  dla  publicznych  przedszkoli,  niebędących

przedszkolami  specjalnymi,  prowadzonymi  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostkami

samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16

ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

2. Przygotowano i podjęto Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia

23  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Publicznej  Szkoły

Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie.

3. Przygotowano  i  wydano  9  Aktów Nadania  Stopnia  Awansu  Zawodowego  Nauczyciela  na

stopień nauczyciela mianowanego.
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4. Sporządzono  2  wnioski  o  przyznanie  Nagrody  Kuratora  dla  dwóch  dyrektorów placówek

oświatowych.

5. Przygotowano  porozumienia  dot.  wynagrodzeń  dla  dyrektorów  placówek  oświatowych,

uwzględniając od 01.09.2019 r. nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego.

6. Wprowadzanie danych w systemie informacji oświatowej oraz monitorowanie wprowadzania

danych do SIO przez dyrektorów placówek oświatowych.

7. Dokonano  zmian  w  prowadzonym  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  Rejestrze

żłobków  i  klubów  dziecięcych,  dotyczących  zmian  liczby  dzieci  zapisanych  do  żłobków

i klubów dziecięcych.

8. Bieżące sporządzanie zamówień dot. napraw i konserwacji autobusów należących do gminy

Staszów.

9. Comiesięczna analiza wykazów dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych

przez gminę Staszów w celu zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020.

10. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Kielcach aneksy  do arkuszy organizacyjnych na rok

szkolny 2019/2020 w celu ich zaopiniowania.

11. Wydano  6  decyzji  dot.  zwiększenia  liczby  godzin  do  arkuszy  organizacyjnych  placówek

oświatowych.

12. Sporządzono  6  umów  dot.  zwrotu  kosztów  dowozu  ucznia  niepełnosprawnego  środkami

komunikacji własnej do szkoły.

13. Zawarto  umowę  na  dowóz  i  odwóz  dzieci  niepełnosprawnych  do   Szkoły  Podstawowej

Specjalnej w Klimontowie w roku szkolnym 2019/2020.

14. Rozliczono II transzę porozumienia zawartego w dniu  31.08.2018 r. z gminą Osiek i gminą

Rytwiany w sprawie realizacji  dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Osiek do

Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Staszowie.

15. Zawarto porozumienie z gminą Osiek i  gminą Rytwiany w sprawie przyjęcia  do realizacji

przez  gminę  Staszów  zadań,  w  zakresie  dowozu  dzieci  niepełnosprawnych  do  Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie na okres od 1 września 2019 r. do

31 lipca 2020 r.

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

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

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

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

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

Rp-7.

5



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

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

20. Dokonano  aktualizacji  wniosku  o  przyznanie  dotacji  celowej  na  wyposażenie  szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku.

21. Dokonano aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej w ramach rządowego programu

„Wyprawka szkolna” w 2019 roku.

22. Przeprowadzono  procedurę  przyznania  stypendiów  sportowych  zgodnie  z  uchwałą  

Nr  XVI/138/11  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  w  wyniku  której  podpisano  19  umów  ze

stypendystami i przekazano do realizacji.

23. Udzielono odpowiedzi na wnioski, ankiety i kwestionariusze skierowane do Wydz. EKIS.

24. Przeprowadzono procedurę konkursową w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji  

2 zadań publicznych w ramach art. 19a Ustawy o DPPioW.

25. Przeprowadzono procedurę przyznania zasiłków losowych na cele  edukacyjne w związku  

z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 roku.

26. Dokonuje się bieżącej analizy wniosków składanych o stypendium szkolne i zasiłki szkolne.

27. Przyjęto wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych 

z terenu gminy Staszów.

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

samorządu gminy Staszów.

29. Sprawy bieżące.

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii

1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 11 osób.

2. 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.

3. Prowadzono realizację zadań funduszy sołeckich na 2019 rok.
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Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  22.08.2019 r. do 19.09.2019 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:  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  realizacja  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”.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  Handlowe  STALMET  Józef  Szostak,

Dobieszów 25,  48-100 Głubczyce.

Wartość: 5 198 929, 53 zł

Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji II etapu zadania.

Termin realizacji zadania: 14.10.2019 r.

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:   DORADZTWO I  USŁUGI  Sp.  z  o.o.,

ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków; LONDON Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019

Kraków;

Wartość: 67 035, 00 zł
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4. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Kompleksowe  zagospodarowanie  obszarów  zielonych  na

terenie miasta Staszów”.

Wykonawca: Konsorcjum w składzie:

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.

4a. W  trakcie  przygotowania  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  na

realizację  zadania  pn.:  „Wykonanie  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych

robót  budowlanych do zamówienia  podstawowego pn.:  „Kompleksowe zagospodarowanie

obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”.

5.  Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadań:

-  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.

Trwa procedura odbiorowa.

5a. Wykonawca zgłosił zakończenie zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na

powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  do  zamówienia  podstawowego  pn:

„Nowoczesna  Biblioteka  w  Staszowie”  w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju

Czytelnictwa  Priorytet  2  Infrastruktura  Bibliotek  2016  –  2020  –  przebudowa  lokalu

stanowiącego własność Gminy Staszów” (zad. Nr 2).

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

Wartość: 9 099, 54 zł

Trwa procedura odbiorowa.
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5b.  W trakcie  przygotowania  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  na

realizację zadania pn.:  „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych

robót  budowlanych  do  zamówienia  podstawowego  pn:  „Nowoczesna  Biblioteka  

w  Staszowie”  w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  Priorytet  2

Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 ” (zad. Nr 1).

6. Wykonawca  zgłosił  zakończenie zadania pn.:  „Przebudowa  3  boisk  na  boiska

wielofunkcyjne  o  nawierzchni  poliuretanowej  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1  

w Staszowie”.

Wykonawca:  „RAD-BUD”  Wiesław  Radziejowski,  ul.  Kozienicka  88  lok.1,  26-600

Radom.

Wartość: 797 040, 00 zł

Planowany termin odbioru końcowego zadania: 24.09.2019r.

7a. Wykonawca zgłosił zakończenie zadania pn.: 

- „Zadanie Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku „Jutrzenka” w Staszowie 

z siedzibą przy ul. Szkolnej 14” realizowana w ramach projektu pn.: 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta 

i Gminy Staszów”.

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany „MAL-BUD” Marek Bąk, 

ul. Kościuszki 72,  28-200 Staszów

Wartość: 270 000, 00 zł

Planowany termin odbioru końcowego zadania: 24.09.2019r.

7b. Trwa realizacja zadania pn.: 

-„Zadanie Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” 

z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90” realizowana w ramach projektu pn.: 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta 

i Gminy Staszów”.

Wykonawca: F.H.U. „SULIK” Wiązownica Kolonia 144, 28-200 Staszów

Wartość: 288 250, 00 zł

7. Trwa realizacja zadania pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadań:

- 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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realizowanych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” .

Nadzór inwestorski: Usługi Budowlano – Projektowe Leszek Zaremba, ul. Długa 41,  

28-236 Rytwiany

Wartość: 11 070, 00 zł

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

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

Spółka komandytowa,  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Wartość: do kwoty - 70 000, 00 zł

9. Trwa realizacja zadań pn: 

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

0+370”,

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

28-200 Staszów

Wartość: 85 015, 26 zł

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

za kwotę :700, 00 zł;

b) „Remont drogi gminnej nr 385081T w Dobrej od km 0+115 do km 0+398”,

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

28-200 Staszów

Wartość: 61 341, 67 zł

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

za kwotę : 600, 00 zł.

10. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 385230T 

ul. Ponicka w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+150”.

Wykonawca: Sławomir Piotrowski „P.S.POLTIM” Pawłów 67, 28-136 Nowy Korczyn.

Wartość: 116 000, 00 zł

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

za kwotę: 1 000, 00 zł;

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.08.2019r.

11. Trwa realizacja zadań:

            - „Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie 

              od km 0+000 do km 0+152”.
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              Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 

              28-200 Staszów.

              Wartość: 83 970, 62 zł

              Nadzór: Paweł Krakowiak, ul. Wschodnia 8a/15, Staszów, za wartość: 800, 00 zł

             - „Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km    

               0+000 do km 0+150” .

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

                28-200 Staszów.

                Wartość: 57 484,71 zł

                Nadzór: Paweł Krakowiak, ul. Wschodnia 8a/15, Staszów, za wartość: 700, 00 zł

               Termin realizacji zad. Nr 1 i zad. Nr 2: 30.09.2019r.

12.  Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 385229T

 ul. Zagonie w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+655”.

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

 Wartość: 186 839, 46 zł

 Termin realizacji zadania: 31.10.2019r.

12a. W trakcie przygotowania  postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 385229T ul. Zagonie 

w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+655” - nadzór inwestorski”.

13. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do

zamówienia podstawowego pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”. Trwa procedura 

przetargowa.

14. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o 

udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Nr 385216T ul.

H.Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok 

postojowych”. Trwa procedura przetargowa.

15. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o 

udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury 

sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie”.
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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.

2. 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 : 30 750,00 zł

Termin realizacji zadania: 20.12.2019 r.

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

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

kosztorysowej”. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

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

Góra, 37-500 Jarosław, 

Wartość : 43 500, 00 zł

Termin realizacji: 23.12.2019 r.

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

podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa 

drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 - 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w zakresie lokalizacji 

skrzyżowania”.

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

Góra, 37-500 Jarosław, 

Wartość : 10 000, 00 zł

Termin realizacji: 23.12.2019 r.

5. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenia postępowania przetargowego na

realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 

2098/13, 5923/63, 5923/58, 5923/65” - opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej”.
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6. Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej 

zlokalizowanej  w Staszowie na działce nr 1510/30 - opracowanie dokumentacji 

projektowo –kosztorysowej” .

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

Wartość: 13 530, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.09.2019r.

III. Fundusze sołeckie:

1. Zakończono realizację zadania pn.: „Doposażenie i zagospodarowanie placu 

zabaw” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Ziemblice.

Wykonawca: Usługi Ślusarsko – Remontowo – Budowlane Grzegorz Poniedzielski, 

Sztombergi 56A,

Wartość: 4 950, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.08.2019r.

2. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont obiektów na boisku sportowym na 

działkach o nr ewidencyjnym 395/1, 396/1 w Koniemłotach” .

Wykonawca: Usługi Ślusarsko – Remontowo – Budowlane Grzegorz Poniedzielski, 

Sztombergi 56A,

Wartość: 7 090, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.08.2019r.

3. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie altany” w ramach  f. sołeckiego na rok 2019

w miejscowości Stefanówek.

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

28-200 Staszów

Wartość: 9 200, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.09.2019r.

4. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” - 

zamówienie uzupełniające w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wola 

Osowa.

Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa „PIOTR – BUD” Piotr Bąk, ul. Legionów Polskich

2F, 28-200 Staszów,

Wartość: 18 486, 54 zł.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.09.2019r.

13



5. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku starej 

szkoły” w miejscowości Koniemłoty w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

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

Staszów,

Wartość: 1 500, 00 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.08.2019r.

6. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa altany rekreacyjnej Wiązownica Mała” - 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na

rok 2019 w miejscowości Wiązownica Mała.

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

Staszów

Wartość: 2 693, 70 zł

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.08.2019r.

6a. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn.: „Budowa altany  rekreacyjnej 

w Wiązownicy Małej”  w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości 

Wiązownica Mała (dz. o nr ewid. 168).

7. Trwa realizacja zadania pn.: „Poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy – opracowanie 

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

 w miejscowości Jasień.

Wykonawca: Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk, ul. Skibowa 24, 

25-147 Kielce.

Wartość: 9 225, 00 zł

Termin realizacji zadania: 30.09.2019r.

8. Trwa realizacja zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego na 

rok 2019 w miejscowości Krzywołęcz. 

Wykonawca: AVIS Ekologiczne Place Zabaw, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin.

Wartość: 11 808, 00 zł.

Termin realizacji zadania: 31.10.2019

9. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania: „Doposażenie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Kurozwękach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości 

Kurozwęki, Ponik, Zagrody.

10. Trwa realizacja zadania pn.: „Wykonanie ogrzewania C.O. w budynku OSP - opracowanie 

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

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

Staszów.

Wartość: 3 075, 00 zł.

Termin zakończenia 31.10.2019r.

11. Trwa realizacja zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji pod budowę świetlicy” w ramach 

funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Ponik.

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

Staszów.

Wartość: 10 455, 00 zł

Termin realizacji: 27.12.2019r.

12. Trwa realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie placu przy świetlicy” w ramach funduszu 

sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wólka Żabna.

Wykonawca: Usługi ŚLUSARSKO Remontowo – Budowlane Grzegorz Poniedzielski, 

Sztombergi 56a, 28-200 Staszów.

Wartość: 4 000, 00 zł

Termin zakończenia 30.09.2019r.

13. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy 

stawie” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Sielec.

14. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego na działkach o nr 465/3, 465/7 w miejscowości Wiśniowa”.

15. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na

realizację zadania pn.: „ Budowa piłkochwytów wokół boiska znajdującego się na 

działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wiśniowskiej”.

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

ds. planowania przestrzennego

- wydano decyzji o warunkach zabudowy – 9

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 1

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości - 3

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek –  38

-  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 – 60).
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d  s. drogownictwa  

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

    drogi - 11,

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

- na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania  „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  Działania  7.4  „Rozwój  infrastruktury

edukacyjnej  i  szkoleniowej”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2. Podpisano  umowę  dotacji  na  dofinansowanie  z  budżetu  Powiatu  staszowskiego  zadania

z zakresu  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  dla  zadania  pn.  „Kompleksowe

zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w kwocie 150 000,00 zł.

Otrzymane  dofinansowanie  przeznaczone  będzie  jako  pokrycie  koszów wkładu  własnego  

w zakresie wykonania ścieżki edukacyjnej w ramach ww. projektu.

3. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań: 

a. Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Małopolskie III etap 

b. Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 r.).

4. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na

terenie Gminy Staszów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

5. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania  Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie

Południowym w  ramach  konkursu  Wsparcie  funkcjonalności  obszarów  wiejskich  poprzez

zwiększenie  potencjału  jednostek  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  ze  środków  Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

6. Złożono  rozliczenie  końcowe  zadania  Przebudowa  drogi  gminnej  nr  385007T  w  Gaju

Koniemłockim  od  km  0+000  do  km  0+653 dofinansowanego  ze  środków  na  usuwanie

skutków klęsk żywiołowych.

7. Rozpoczęto realizację projektu dotyczącego konsultacji społecznych w obszarze planowania

przestrzennego  Gminy  Staszów  realizowanego  w  ramach  projektu  „Partycypacja

w planowaniu”.
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8. Wystąpiono  do  Ministra  Sprawiedliwości  o  rozbudowę  budynku  Sądu  Rejonowego

w Staszowie na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Staszowie.

9. Na bieżąco uzupełniano ankiety i informacje z zakresu działalności wydziału.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

1.   Przeprowadzono  przetarg  na  dzierżawę  działek  w  Koniemłotach  nr  1052/1  i  1053/1

o łącznej pow. 0,28 ha (wyłoniono dzierżawcę).

2. Przeznaczono  do  dzierżawy  w  drodze  przetargu  działki  położone  w  Staszowie:  6061/6  

i 6061/7o łącznej pow. 28,7271 ha oraz 6061/8 o pow.0,9034 ha.

3. Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu działki :

64/4 – 0,18 ha w Krzywołęczy ( rolne)

308 – 0,22 ha w Krzywołęczy  (budowlana)

24/2 – 0,30 w Krzywołęczy budowlana)

155 – 0,98 w Grzybowie (rolna)

w drodze bezprzetargowej:

1707/3 – 0,24 ha w Kurozwękach

4. Wydano  543 decyzje  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

5. Wydano 4 decyzje podziałowe.

6. Nadano numery 8-u zabudowanym nieruchomościom.

7. Podpisano 5 umów najmu lokalu.

8. Podpisano 86 umów najmu garażu wraz z gruntem przy ul. Targowej w Staszowie.

9. Odbyły się ustne przetargi nieograniczone na:

-  sprzedaż  działki  położonej  w  Staszowie  na  osiedlu  „Na  Stoku”  przy  ul.  Sudeckiej  

o powierzchni 269 m.k.w. - wyłoniono nabywcę

-  dzierżawę  działki  położonej  w  Staszowie  przy  obwodnicy  (pomiędzy  ul.  Krakowską  

i ul. Kościuszki) o pow. 1766 m.k.w. (zieleń ogólnomiejska) – wyłoniono dzierżawcę

10. Ogłoszono  ustny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  działki  na  osiedlu  „Wschód”  przy  

ul. Mickiewicza o pow. 1355 m.k.w. (pod parking).

11. Zawarto umowę dzierżawy na grunty przy ul Rynek – ogródek gastronomiczny przy ratuszu.

12. Przedłożono umowę dzierżawy na grunt pod garażem przy ul. Solidarności.
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Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  22  sierpnia  2019  roku  do  

19 września 2019 roku:

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

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

stanowiących własność Gminy Staszów.

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 dot usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew
gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 224, 382/1 oraz 400/1, obręb
ewid. Wiązownica Mała.

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

-  "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  budynku  stacji  paliw  płynnych  i  gazowych  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą:

zadaszenie  nad  dystrybutorami,  6  dystrybutorów,  2  podziemne  zbiorniki  paliw,  zbiornik

podziemny gazu, stanowisko obsługi samochodów (kompresor), zbiornik odparowujący wód

opadowych, pylon cenowy, zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej w Staszowie na działkach

nr ewid.  2950/15, 2951/19, 2953/7, 2954/6”.

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

7. Przeprowadzono  7  postępowań  w  zakresie  wydania  zgody  na  korzystanie  z  przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

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

zabrano 2  psy.

9. Wydano 4 postanowienia dotyczące pozytywnego uzgodnienia wniosku o zmianę zezwolenia

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

10. Wydano 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób taksówką.
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11. Wydano 1 decyzję dotyczącą zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów

osób w krajowym transporcie drogowym.

12. Wydano 14 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie

drogowym.

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. 

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

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

i  awaryjne  naprawy  chodników  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów”  -  Jana  Pawła  II,

Wschodnia.

19. Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono Wykonawcę na remont Mogiły zamordowanych

podczas II wojny światowej  - Staszów Golejów.

20. Zakupiono stojaki rowerowe – 2 szt. 

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

22. Weryfikowanie wprowadzonych 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. Przeprowadzenie  szkoleń  dla  mieszkańców,  dotyczących  poprawnej  segregacji  odpadów

komunalnych  zorganizowane  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  

i  Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie,  zgodnie z umową dotyczącą odbioru  

i  transportu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  

i niezamieszkałych, położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2019 roku.

25. Przygotowanie  zawiadomień  dla  właścicieli  nieruchomości,  którzy  zadeklarowali  zbieranie

odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (zmieszany) o konieczności złożenia nowej

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej

wysokości  opłaty  za  zbieranie  odpadów  komunalnych  w  sposób  selektywny  w  związku  

z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw.
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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: (51) różnych informacji)

oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook (30). 

2. Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, patronaty (16).

3. W trakcie opracowania jest kolejny numer pisma samorządowego „Monitor Staszowski”.

4. Zakończono prace nad wydaniem albumu promocyjnego Miasta i Gminy Staszów. 

5. Dodano nowe zdjęcia do gabloty w UMiG.

6. Zakupiono: 

• kompozycje kwiatowe do wystroju Urzędu Stanu Cywilnego w UMiG w Staszowie;

• pokrowce na krzesła do USC (4 szt.);

• banery na stadion miejski (2 szt.);

• grawerton.

7. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

• plakat na "Rajd dookoła Aktywnej Krainy";

• 80. rocznica wybuchu II wojny światowej (1 września): zaproszenia, plakat;

• śpiewnik, plakat, zaproszenia, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz odsłonięcie

tablicy  upamiętniającej  żołnierzy  22.  Dywizji  Piechoty  Górskiej  oraz  Grupy Operacyjnej

"Jagmin" Armii Kraków;

• dyplomy gra miejska "Tropami historii";

• czeki – Powiatowe zawody strażackie OSP;

• plakat i zaproszenie II edycja pikniku rodzinnego "Rodzice na boisko".

8. Obsługa organizacyjna następujących wydarzeń: 

• 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – uroczystości 1 września br.;

• 80.  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej  oraz  odsłonięcie  tablicy  upamiętniającej

żołnierzy 22. Dywizji Piechoty Górskiej oraz Grupy Operacyjnej "Jagmin" Armii Kraków

– uroczystości 17 września br.;

• „Motocyklowy Odlot III”;

• „III Spotkanie z kulturą łowiecką”.
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W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń

(ok. 80 publikacji).

2. Bieżące usuwanie awarii oraz usterek.

3. Czuwanie nad prawidłową pracą systemów i sieci oraz podczas obrad Rady Miejskiej.

4. Publikacja materiałów związanych z sesjami Rady Miejskiej.

5. Przeprowadzana jest konserwacja jednostek komputerowych.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień  Publicznych  informuje,  że  w  okresie  od  22.08.2019  r.   d  o  19.09.2019  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  5  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  z  poprzedniego  okresu

sprawozdawczego, podpisano 2 umowy 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 Nieruchom., Geodezji i Roln. - -
Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2 1
Biuro Pozyskiwania Środków Finansow. - -
Promocji i Informatyki - -
Organizacyjny - -
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - -
Edukacji, Kultury i Sportu - 1
Infrastrukt. Komunalnej i Ochrony Środ. - -
Ogółem 2 2

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

1. Modernizacja  oświetlenia  ulicznego na energooszczędne na terenie  Miasta  i  Gminy Staszów –

otwarcie ofert wyznaczono na 27.09.2019r.,

2. Wykonanie  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  usług  do  zamówienia

podstawowego pn.:  „Rozbudowa drogi wewnętrznej  w Staszowie od ul.  Krakowskiej do  działki  
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nr  5838/13  -  opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej”  –  procedura w  trakcie

negocjacji;

3. Wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Staszowskie Centrum

Przedsiębiorczości –  w dniu 10.09.2019 r.  upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, do postępowania złożono 5 wniosków,

4. Przebudowa drogi nr  385216T ul.  Kołłątaja w Staszowie od  km 0+020 do km 0+052 w zakresie

budowy zatok postojowych -  otwarcie  ofert  odbyło  się  w  dniu 09.09.2019r.,  do  postępowania

złożono 2 oferty,

5. Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o podobnym

charakterze do  zamówienia  podstawowego  pn.“Renowacja  Pałacu  w  Wiśniowej“  –  negocjacje

odbyły się w dniu 18.09.2019r.,

Postępowania o udzielenie zamówienia   zakończone w ww. okresie  :  

1. Dowóz i odwóz dzieci i uczniów oraz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na

terenie Miasta i Gminy Staszów, w roku szkolnym 2019/2020. Zadanie Nr 1 -  otwarcie ofert odbyło się  

w dniu 06.08.2019r., do postępowania złożono 1 ofertę, umowę podpisano w dniu 27.08.2019r.,

2. Remont drogi gminnej nr  385229T ul.  Zagonie w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+655 –  otwarcie

ofert  odbyło  się  w  dniu 29.08.2019r.,  do  postępowania  złożono  2  oferty,  umowę  podpisano  w  dniu

18.09.2019r.

Straż Miejska

1. Zrealizowano 23 służby patrolowe i ochronne w tym 1 służbę łączoną z funkcjonariuszami

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

31 interwencji podczas których: wylegitymowano  35   osób, pouczono 32 osoby, nałożono

11 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1000,00 zł.

2. W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzano  głównie  kontrole  nieruchomości  w  celu

sprawdzenia zawarcia deklaracji na wywóz odpadów, zgodności selektywnej zbiórki odpadów

ze złożoną deklaracją oraz posiadania numeru porządkowego na nieruchomości. Kontrole były

przeprowadzane  zgodnie  z  harmonogramem  odbioru  odpadów  komunalnych  zarówno  na

terenie  wiejskim,  jak  i  miejskim.  Podczas  wykonywanych  czynności  skontrolowano

85 nieruchomości, gdzie stwierdzono 23 nieprawidłowości. W 8 przypadkach pouczono osoby

z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 11 przypadkach nałożono

mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 1000,00 zł za niewywiązywanie się z art. 10 ww.

Ustawy, w 4  przypadkach pouczono właścicieli nieruchomości z art. 64 kodeksu wykroczeń

za brak tabliczki z numerem porządkowym.
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3. Przeprowadzano  kontrole  z  zakresu  obowiązku  przyłączenia  do  sieci  kanalizacyjnej.

Sprawdzano  faktyczny  sposób  odprowadzania  ścieków  z  nieruchomości  oraz  rachunki

za wywóz  nieczystości  ciekłych.  Jednocześnie  informowano  mieszkańców  o  możliwości

przyłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: ,,Kanalizacja sanitarna

wraz  z  oczyszczalnią  ścieków  w  Gminie  Staszów-  etap  II”.  W  powyższym  zakresie

skontrolowano  47  nieruchomości.   Podczas  kontroli  pouczono  7  osób  z  art.  10  ustawy

o utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach,  gdzie  mieszkańcy  posiadali  jedynie

bezodpływowe  zbiorniki,  stwierdzono  m.in.,  30  nieruchomości  niezamieszkałych  oraz

8 oczyszczalni  przydomowych.  Podczas  ww.  kontroli  pouczono  3  osoby  za  brak  tabliczki

z numerem porządkowym.

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

psach.

5. Informowano  mieszkańców  o  obowiązku  niezwłocznego  usuwania  zanieczyszczeń

po zwierzętach oraz wyprowadzania psa na smyczy.

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

w Staszowie  w  celu  wymiany  informacji  o  występujących  zagrożeniach  występujących

w mieście i gminie Staszów. 

7. Sprawdzano  miejsca  zaznaczone  na  Krajowej  Mapie  Zagrożeń  Bezpieczeństwa  –

weryfikowano zgłoszenia oraz reagowano zgodnie z kompetencją.

8. Zabezpieczano  trasę  przejazdu  oraz  czuwano  nad  porządkiem  publicznym  podczas  rajdu

rowerowego dookoła Aktywnej Krainy, zorganizowanego w ramach Europejskiego dnia bez

samochodu.

9. Udzielono 1 pomocy prawnej innej jednostce Straży Miejskiej.

10. Przeprowadzono  1  wywiad  środowiskowy  w  związku  z  wnioskami  o  wpis  do  rejestru

wyborców Miasta i Gminy Staszów- ustalono stan faktyczny zamieszkiwania osoby.

11. Monitoring:  przyjęto  4  zgłoszenia  od mieszkańców z  prośbą o podjęcie  interwencji,  które

przekazano do merytorycznych Wydziałów.

                                                     Burmistrz 

                      Miasta i Gminy Staszów

/-/ Leszek Kopeć
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