
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 22 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 26 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  118  decyzji, z tego:

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

– 2 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty podatku,

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

– 4 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,

– 1 decyzję w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 6 decyzji dotyczących sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion 

i nazwisk,

- Załatwiono 182 podania interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono aktów urodzeń - 33,

- sporządzono aktów zgonów - 46,

- sporządzono aktów małżeństw - 8,

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

ślubów cywilnych - 2, 

- odnotowano 173 zmiany w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 104 zlecenia,

- migrowano do systemu 320 aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano 459 odpisów akt stanu cywilnego.
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Wydział Organizacyjny

Trwa  realizacja  zamówień  publicznych  wynikających  z  funduszu  sołeckiego  na  rok  2019  
z zakresu właściwości Wydziału Organizacyjnego.

 Przygotowano wnioski o przeprowadzenie postępowań przetargowych na:

- "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ";

- "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.".

Podpisano umowę na „Usługę ubezpieczenia Gminy Staszów”.

Przygotowano projekty uchwał w sprawie statutów sołectw (35) i osiedli (6).

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

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest  7  pracowników  pomocniczych
zatrudnionych po pracach interwencyjnych,  bonie i  odbytym stażu oraz  10 osób w ramach prac
interwencyjnych, 1 osoba odbywa staż. 

- w zakresie spraw obronnych i przeciwpożarowych:

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

- trwa realizacja zadań z funduszy sołeckich w zakresie ochrony p/pożarowej,

- trwają zakupy sprzętu i umundurowania z dotacją Starostwa Powiatowego w Staszowie na

2019 rok dla jednostek OSP,

- w dniu 22 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie obsad stałego dyżuru. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano decyzje w zakresie:

- spraw meldunkowych – 2

- przyznania dodatku energetycznego –  3

- odmowy udostępnienia danych – 1

- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia danych – 1

- rozpoczęcie postępowania w sprawie wymeldowania - 10

Wprowadzono do CEIDG łącznie 113 wniosków w tym:

11 wniosków o wpis do ewidencji

71 wniosków o zmianę wpisu

18 wniosków o zawieszenie działalności

8 wniosków o wznowienie działalności

5 wniosków o zkończenie działalności gospodarczej.
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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 37 osób z czego:

- w Miejsko-Gminnym SP ZOZ w Staszowie, ul. Wschodnia 23  – 21 dzieci na  83 dzieci zapisanych

do danego Ośrodka (25,30 %) na kwotę 3 570,00zł,

- w  „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o.o. w Koniemłotach, Pl. Ks. Romana Kotlarza 8 – 9 dzieci na 15

dzieci zapisanych do danego Ośrodka (60,0 %)  na kwotę 1 530,00 zł,

- w Przychodni Rodzinnej w Staszowie Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 10c – 7 dzieci na

   66 dzieci zapisanych do danego Ośrodka (10,60 %) na kwotę 1 190,00zł.

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:

- z Miejsko-Gminnym SP ZOZ w Staszowie, ul. Wschodnia 23, 

- ze „Zdrowiem 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.

Obsługa  posiedzenia  Rady  Społecznej  Miejsko-Gminnego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Dokonano  zakupu  wyposażenia  dla  Placówki  Wsparcia  Dziennego  Świetlica  "Jutrzenka"  filia  

w Wólce Żabnej, finansowanego z funduszu sołeckiego.

Współdziałanie przy organizacji badań profilaktycznych ŚCO w Kielcach – cytomammobus.

Przystąpienie do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.

Sporządzono aneks do umowy na realizację szczepień przeciw meningokokom z Miejsko-Gminnym

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

W okresie sprawozdawczym wydano 134 dowody osobiste, unieważniono 121 dowodów osobistych,

wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 111, zgodniez ustawą  o dowodach osobistych.

Na bieżąco realizowane są sprawy z zakresu wydziału.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1. Przygotowano nw. projekt uchwał:

• w  sprawie  „Rocznego  Programu  Współpracy  gminy  Staszów  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

• w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy

w Staszowie na lata 2019-2028,
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• w  sprawie  określenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  szkół  podstawowych,  dla

których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

• w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za

każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2. Przygotowano i podjęto Zarządzenie Nr  215/19 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia  

12 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.:

„Wykonanie remontu Autobusu marki AUTOSAN H9 nr rej. TSZ J020”.

3. Przygotowano  decyzję  w sprawie  udzielenia  urlopu  dla  poratowania  zdrowia,  dla  jednego

z dyrektorów placówek oświatowych.

4. Wszczęto procedurę związaną z ubieganiem się przez jednego nauczyciela o awans na stopień

nauczyciela mianowanego.

5. 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 oraz wysokości opłat za wyżywienie.

6. Bieżące sporządzanie zamówień dot. napraw i konserwacji autobusów należących do Gminy

Staszów.

7. Zawarto umowę na remont autobusu należącego do gminy Staszów, dowożącego dzieci do

szkół.

8. Comiesięczna analiza wykazów dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych

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

9. Bieżące  zatwierdzanie  aneksów  do  arkuszy  organizacyjnych  szkół  podstawowych

i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

10. Wydano  3  decyzje  dot.  zwiększenia  liczby  godzin  do  arkuszy  organizacyjnych  placówek

oświatowych.

11. Sporządzono  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Kielcach  informacje  dotyczące

wysokości prognozowanych środków finansowych, niezbędnych na wypłatę dofinansowania

kosztów kształcenia młodocianych w 2019r. i 2020r.

12. Wydano  19  decyzji  o  przyznaniu  dofinansowania  kosztów  kształcenia  młodocianego

pracownika.

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

nauczycieli, o której mowa w art. 30 a ust. 1 karty nauczyciela.
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14. Comiesięczna  weryfikacja  i  naliczanie  dotacji  dla  publicznych,  niepublicznych przedszkoli

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

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. Dokonano  aktualizacji podstawowej  kwoty  dotacji  oraz  statystycznej  liczby  dzieci  na

październik 2019r.

18. Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

19. Sporządzono i wysłano decyzje w sprawie przyznania pomocy socjalnej dla uczniów.

20. Przeprowadzono  procedurę  w  ramach  udzielenia  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli

i pracowników oświaty.

21. Przeprowadzono procedurę konkursową w ramach drugiego otwartego konkursu wniosków na

realizację zadań celu publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania rozwoju sportu.

22. Podpisano umowy z wyłonionymi klubami na realizację zadań publicznych.

23. Przeprowadzono  2  procedury  (bezkonkursowe)  zgodnie  z  art  19a   ustawy  o  działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

24. Złożono deklarację wstępną udziału gminy Staszów w programie „Umiem pływać”do WSZS

w Kielcach.

25. Podpisano Porozumienie o współpracy w ramach pilotażowego Programu „SKAUT”.

26. Przeprowadzono zgodnie  z  zarządzeniem nr  213/2019 z dnia  6  listopada 2019  w sprawie

ogłoszenia  konsultacji  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Staszowie

w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi

oraz  podmiotami,  o których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

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

samorządu gm. Staszów.

28. Rozliczono  środki  finansowe  przeznaczone  na  koszty  przejazdu  i  opłaty  startowe

organizowane   i  koordynowane  przez  Szkolny  Związek  Sportowy zgodnie  z  kalendarzem

startów.  

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

30. Sprawy bieżące.
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Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii

1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 5 osób.

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

3. 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.

4. Prowadzono realizację zadań funduszy sołeckich na 2019 rok.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  22.10.2019 r. do 22.11.2019 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. Wykonawca  zgłosił  zakończenie  realizacji  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.
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Wartość: 5 198 929, 53 zł

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

3. Wykonawca zgłosił  zakończenie realizacji 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.

4. Zakoń� czońo  realizację  zadańia  pń.:  „Wykonanie  zamówienia  polegającego  na

powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  do  zamówienia  podstawowego  pn:

„Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”.

Wykońawca: Końsorcjum w składzie:

Lider  końsorcjum:  Ińz�yńieria  Wodńa  –  Koń� skie  Ryszard  Hermań,  Leszek  Dzwońek,

Zbigńiew Durań, ul. Łazieńńa 13/21, Koń� skie,

Partńer końsorcjum: Zakład Usług Wodńo-Melioracyjńych i  Rekultywacji  Spo� łka Jawńa

Mieczysław Siemaszek, Ańtońi Gańcarz , ul. Portowa 14, 27-600 Sańdomierz.

Wartos�c�: 81 180, 00 zł

Odbioru koń� cowego zadańia dokońańo w dńiu: 20.11.2019r.

5. Wykońawca  zgłosił  zakoń� czeńie  zadańia  pń.:  „Remont  drogi  gminnej  nr  385229T  

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

Wykońawca: DYLMEX Ińwestycje Sp. k., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszo� w

Wartos�c�: 186 839, 46 zł

Nadzo� r ińwestorski: Paweł Krakowiak, ul. Wschodńia 8a/15, Staszo� w 

Wartos�c� ńadzoru ińwestorskiego: 1 000, 00 zł

Trwa procedura odbiorowa.
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6. W trakcie procedura przetargowa zmierzająca do wyłońieńia Wykońawcy ńa 

realizację zadańia pń.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Staszowie”.

7. W  trakcie  przygotowańia  wńiosek  o  przeprowadzeńie  postępowańia

przetargowego  o  udzieleńie  zamo� wieńia  publiczńego  ńa  realizację  zadańia  pń.

„ Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła

Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie”.

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 zadańia pń: „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od 

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

kosztorysowej”. Trwa procedura związańa z uzyskańiem decyzji o pozwoleńie ńa 

budowę.

Wykońawca:  ILON Pracowńia Projektowa Mateusz Hołub, ul. Modrzewiowa 42, Widńa 

Go� ra, 37-500 Jarosław, 

Wartos�c� : 43 500, 00 zł

Termiń realizacji: 23.12.2019 r.

3. W trakcie procedura przetargowa zmierzająca do wyłońieńia Wykońawcy ńa 

realizację zadańia pń.: „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”.

4. W trakcie procedura przetargowa zmierzająca do wyłońieńia Wykońawcy ńa 

realizację zadańia pń. „Budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 

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

projektowo – kosztorysowej”.
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5. W trakcie procedura przetargowa zmierzająca do wyłońieńia Wykońawcy ńa 

realizację zadańia pń. „Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Towarowej w Staszowie

– opracowanie dok. proj. - koszt.”

6. W trakcie przygotowańia wńiosek o przeprowadzeńie postępowańia przetargowego 

o udzieleńie zamo� wieńia publiczńego ńa realizację zadańia pń.: „Budowa kładki nad 

rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Mostki – opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

7. W trakcie przygotowańia wńiosek o przeprowadzeńie postępowańia przetargowego 

o udzieleńie zamo� wieńia publiczńego ńa realizację zadańia pń.: „ Opracowanie 

koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ul. Targowej na odc. od 

ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie”.

III. Fundusze sołeckie:

1.  Zakoń� czońo realizację zadańia pń.: „Wykonanie ogrzewania C.O. w budynku OSP - 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w ramach fuńduszu 

sołeckiego ńa rok 2019 w miejscowos�ci Czerńica.

Wykońawca: Usługi Budowlańo – Projektowe Ańdrzej Bracha, ul. Wschodńia 13/14, 

28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 3 075, 00 zł.

Odbioru koń� cowego zadańia dokońańo w dńiu: 28.10.2019r.

2. Trwa realizacja zadańia pń.: „Wykonanie dokumentacji pod budowę świetlicy” 

w ramach fuńduszu sołeckiego ńa rok 2019 w miejscowos�ci Pońik.

Wykońawca: Usługi Budowlańo – Projektowe Ańdrzej Bracha, ul. Wschodńia 13/14, 

28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 10 455, 00 zł

Termiń realizacji: 27.12.2019r.

3. Zakoń� czońo realizację zadańia pń.: „Zagospodarowanie terenu przy stawie” w ramach 

fuńduszu sołeckiego ńa rok 2019 w miejscowos�ci Sielec.

Wykońawca: Zakład Remońtowo – Budowlańy Grzegorz Wawrzkiewicz, Sielec 68, 

28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 7 100, 00 zł

Odbioru koń� cowego zadańia dokońańo w dńiu: 25.10.2019r.
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4. Trwa realizacja zadańia pń.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 

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

Wykońawca: Usługi SF lusarsko – Remońtowo – Budowlańe Grzegorz Pońiedzielski 

Sztombergi 56a,    28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 24 200, 00 zł

Termiń realizacji zadańia: 29.11.2019r.

5. Zakoń� czońo realizację zadańia pń.: „Udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów”

w miejscowos�ci Grzybo� w, Krzczońowice w ramach fuńduszu sołeckiego ńa rok 2019. 

Wykońawca: Usługi Remońtowo – Budowlańe Zbigńiew Dziuba Końiemłoty, 

ul. Szkolńa 31, 28-200 Staszo� w.

Wartos�c� zadańia: 13 800, 00 zł

Odbioru koń� cowego zadańia dokońańo w dńiu: 12.11.2019r.

6. Trwa realizacja zadańia pń.: „Budowa placu zabaw w Czajkowie Północnym” - 

opracowańie dokumeńtacji projektowo – kosztorysowej w ramach fuńduszu sołeckiego 

ńa rok 2019 w miejscowos�ci Czajko� w Po� łńocńy.

Wykońawca: Biuro Projektowe Mateusz Turek, ul. Piłsudskiego 20, 28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 2 400, 00 zł

Termiń realizacji zadańia: 30.11.2019r.

7. Zakoń� czońo realizację zadańia pń.: „Doposażenie placu zabaw” w ramach fuńduszu 

sołeckiego ńa rok 2019 w miejscowos�ci Wiązowńica Duz�a.

Wykońawca: APIS Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.

Wartos�c�: 4 700, 00 zł

Odbioru koń� cowego zadańia dokońańo w dńiu: 15. 11.2019r.

8. Trwa realizacja zadańia pń.: „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Placówek 

Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” - 

opracowańie dokumeńtacji projektowo – kosztorysowej w ramach fuńduszu sołeckiego 

ńa rok 2019 w miejscowos�ci Mostki.

Wykońawca: Biuro Projektowe Mateusz Turek, ul. Piłsudskiego 20, 28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 2 000, 00 zł

Termiń realizacji zadańia: 06.12.2019r.

9. Trwa realizacja zadańia pń.: „Remont boiska” w ramach funduszu sołeckiego na rok 

2019 w miejscowości Dobra.

10



Wykońawca: Usługi SF lusarsko – Remońtowo – Budowlańe Grzegorz  Pońiedzielski, 

Sztombergi 56a, 28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 5 000, 00 zł

Termiń zakoń� czeńia zadańia: 10.12.2019r.

10. Trwa realizacja zadańia pń.: „Modernizacja boiska sportowego” w ramach funduszu 

sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Łukawica.

Wykońawca: Zakład Remońtowo – Budowlańy Ozdoba Piotr, Łukawica 10, 

28-200 Staszo� w.

Wartos�c�: 7 800, 00 zł

Termiń zakoń� czeńia 29.11.2019r.

11. Trwa  realizacja zadańia pń.: „Remont pomieszczeń zaplecza garażowego w budynku 

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

Wykońawca: Usługi Remońtowo – Budowlańe Zbigńiew Dziuba, Końiemłoty, 

ul. Szkolńa 31, 28-200 Staszo� w.

Wartos�c� zadańia: 4 500, 00 zł

Termiń realizacji zadańia: 06.12.2019r.

12. Trwa realizacja zadańia pń.: „Wymiana posadzki” świetlica „Jutrzenka” w ramach 

funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Sielec.

Wykońawca: „INSTAL – SERVICE” Firma Hańdlowo – Usługowa Mariań Szczygieł, 

Brzo� stowa 187, 27-440 CFmielo� w.

Wartos�c� zadańia: 5 000, 00 zł

Termiń zakoń� czeńia 29.11.2019r.

13. Trwa realizacja zadańia pń.: „Wykonanie ogrzewania c.o. w budynku OSP” - zakup i 

dostarczenie grzejników w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 

w miejscowości Czernica.

Wykońawca: Hurtowńia Wod – Kań BEL – POL Leszek Belusiak, ul. Krakowska 47a, 

28-200 Staszo�w

Wartos�c� zadańia: 3 917, 80 zł

Termiń zakoń� czeńia 29.11.2019r.

14. Trwa realizacja zadańia pń.: „Zakup materiałów budowlanych” w ramach funduszu 

sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Jasień.

Wykońawca: F.H.U. KONKRET Zamoz�ńiewicz Łukasz, Sielec 27, 28-200 Staszo� w

Wartos�c�: 3 200, 00 zł
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Termiń zakoń� czeńia zadańia: 29.11.2019r.

15. Trwa procedura przetargowa ńa realizację zadańia pń.: „Doposażenie placu zabaw” 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Gaj Koniemłocki, 

Krzywołęcz, Mostki – Sztombergi, Sielec.

16. Trwa procedura przetargowa ńa realizację zadańia pń.: „Zakup przepustów drogowych”

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Łukawica.

17. Trwa procedura przetargowa ńa realizację zadańia pń.: „Zakup i montaż przyczółków i 

przepustów rurowych” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 

w miejscowości Wiązownica Duża.

18. Trwa procedura przetargowa ńa realizację zadańia pń.: „Zagospodarowanie placu 

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

19. Trwa procedura przetargowa ńa realizację zadańia pń.: „Budowa placu zabaw” 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czajków Północny.

20. Trwa procedura przetargowa ńa realizację zadańia pń.: „Zakup drzwi do budynku 

przedszkola Nr 3” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości 

Dobra.

21. Trwa procedura przetargowa ńa realizację zadańia pń.: „Remont świetlicy” w ramach 

funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Niemścice”.

22. W trakcie przygotowańia wńiosek o przeprowadzeńie postępowańia przetargowego ńa 

realizację zadańia pń.: „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 – 8

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - 1

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości - 2

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek –  30

-  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 – 85).
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d  s. drogownictwa  

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

    drogi - 9,

- wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 17,

- na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania Przebudowa drogi nr 385216T ul. H. Kołłątaja 

w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych  ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 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+” -

2020 (moduł 2 – dla jst).

3. Złożono  sprawozdanie  z  realizacji  projektu  Budowa  budynku  remizy  OSP  w  Czajkowie

Południowym  realizowanego w  ramach  konkursu  Wsparcie  funkcjonalności  obszarów

wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

4. Złożono sprawozdanie z poniesionych wydatków zadania pn.  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

dofinansowanych  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  Ministerstwa  Sportu

i Turystyki.

5. Wystąpiono  z  wnioskiem  o  zaliczkę  w  ramach  realizacji  zadania  Kompleksowe

zagospodarowanie  obszarów  zielonych  na  terenie  miasta  Staszów.  Zadanie  jest

dofinansowywane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020",

Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

6. Wystąpiono  z  wnioskiem  o  zaliczkę  w  ramach  realizacji  zadania Budowa,  przebudowa

i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł

odnawialnych w budownictwie indywidualnym. Projekt jest współfinansowany z Działania 3.1

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPOWŚ na lata 2014

– 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.
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7. Złożono  rozliczenie  końcowe  zadania  Remont  drogi  gminnej  nr  385229T  ul.  Zagonie

w Kurozwękach  od  km  0+000  do  km  0+655 dofinansowanego  ze  środków  na  usuwanie

skutków klęsk żywiołowych.

8. Złożono  wniosek  o  refundację  w  ramach  realizacji  zadania  Modernizacja  infrastruktury

sportowej w  ramach  Działania  7.4  „Rozwój  infrastruktury  edukacyjnej  i  szkoleniowej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

9. Złożono  wniosek  sprawozdawczy  w  ramach  realizacji  zadania  Modernizacja  oświetlenia

ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów w ramach Działania 3.4

Strategia  niskoemisyjna,  wsparcie  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej

RPOWŚ 2014 –2020 dla  projektów dotyczących modernizacji  oświetlenia  ulicznego (ulic,

placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

10. Trwa  realizacja  zadań  dofinansowanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska

i Gospodarki Wodnej na:

- Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana

Pawła II w Czajkowie;

-  Wyposażenie  pracowni  przyrodniczej  w  Zespole  Placówek  Oświatowych  -  Publiczna

Szkoła  Podstawowa  nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  i  Przedszkole  nr  4  im.  Tadeusza

Kościuszki w Staszowie.

Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców wycieczek

dla uczniów oraz dostawców pomocy dydaktycznych. Wycieczki edukacyjno - przyrodnicze

odbyły się w I połowie listopada. Trwa dostawa pomocy dydaktycznych do szkół.

11. Złożono wniosek końcowy z realizacji zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności

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

energetycznej  z  wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii  w   sektorze  publicznym  

i  mieszkaniowym  dla  projektów  realizowanych  w  zakresie  głębokiej  modernizacji

energetycznej budynków użyteczności publicznej RPOWŚ na lata 2014 – 2020. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

1. Zawarto  umowę  notarialną  w  przedmiocie  sprzedaży   działki  przylegającej  do  działki

budowlanej położonej w Staszowie przy ul. Sienkiewicza o powierzchni 63 m.kw.

2. Podano  do  wiadomości  publicznej  wykazy  o  przeznaczeniu  do  sprzedaży  działek

przylegających do działek  budowlanych położonych  przy  ul.  Sienkiewicza,  Żeromskiego,
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Rzeszowskiej,  Partyzantów  oraz  o  sprzedaży  prawa  użytkowania  wieczystego  przy  

ul. Opatowskiej.          

3. Zawarto umowy dzierżawy na grunty położone w Staszowie przy:

-  ul.  Wojska  Polskiego   i   na  osiedlu  „Golejów”  -   działki  przylegające  do  działek

budowlanych,

- ul. Jana Pawła II – działka pod sklepem.

4. Przedłużono umowy dzierżawy na grunty pod:

-   garażami  przy  ul.  Kolejowej  (13),  przy  ul.  Opatowskiej  (6),  ul.  Langiewicza  (2),  

ul. Komisji Edukacji Narodowej (9),

- wystawką nagrobków przy ul. Opatowskiej,

- pod kontenerem przy ul. Solidarności,

- namiotem specjalistycznym przy ul. Jana Pawła II,

- działkami przylegającymi do działek budowlanych przy ul. Krótkiej (2).

5. Nabyto aktem notarialnym działki położone w Staszowie oznaczone numerami ewidencyjnymi

6074/2 o pow. 59 m2 i 6079 o pow. 107 m2 zajęte pod drogę gminną.

6. Nabyto aktem notarialnym działkę położoną w Wiśniowej oznaczoną numerem ewidencyjnym

562/1 o pow. 52 m2 zajętą pod drogę gminną.

7. Nabyto aktem notarialnym działkę położoną w Staszowie  oznaczoną numerem ewidencyjnym

284/2 o pow. 21 m2 zajętą pod drogę gminną.

8. Ustalono numery porządkowe dla dwunastu nieruchomości zabudowanych budynkami.

9. Podpisano  pięć umów najmu garaży.

10. Przeprowadzono przetargi  na dzierżawę dz.  6061/6,  6061/7,  6061/8 o łącznej  powierzchni

28,35 ha - wyłoniono dzierżawcę.

11. Ogłoszono przetarg na sprzedaż dz. 64/4 o pow. 0,18 ha w Krzywołęczy.

12. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

- działki 24/2 o pow. 0,30 ha w Krzywołęczy- nie wyłoniono nabywcy (brak wpłaty wadium)

- działki 308 o pow. 0,22 ha w Krzywołęczy- nie wyłoniono nabywcy (brak wpłaty wadium)

- działki 155 o pow. 0,98 ha w Grzybowie- wyłoniono nabywcę.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

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

22 listopada 2019 roku:

1. Wydano 1 decyzję w sprawie usunięcia drzew, rosnących na terenie osób prawnych.
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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.: „Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz
z urządzeniami towarzyszącymi,  na działkach nr 696 i 697 na terenie wsi Oględów, gmina
Staszów”;

6. Opracowano  ankietę  do  szóstej  aktualizacji  Krajowego  Programu  Oczyszczania  Ścieków

Komunalnych dla aglomeracji Staszów.

7. Złożono do Wód Polskich oświadczenia za III kwartał 2019 roku dotyczące odprowadzania
wód  opadowych  lub  roztopowych  ujętych  w  otwarte  lub  zamknięte  systemy  kanalizacji
deszczowej.

8. Przeprowadzono 3 postępowania w zakresie  wydania zgody na korzystanie  z przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

9. Wydano  2  postanowienia  dotyczące  zaopiniowania  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

10. Wydano  1  postanowienie  dotyczące  zaopiniowania  wniosku  o  zmianę  zezwolenia  na

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

11. Wydano  1  decyzję  dotyczącą  wygaszenia  zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

12. Wypełniono  4  wnioski  o  dofinansowanie  w  ramach  programu  priorytetowego  „Czyste

powietrze”.

13. Udzielono  30  porad  dotyczących  warunków dofinansowania  w  ramach  programu  „Czyste

powietrze”.

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

zabrano 4  psy, a 3 szt. przekazano osobie prywatnej na podstawie umowy adopcyjnej.

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

–  wymiana  znaków  uszkodzonych  w  wyniku  dewastacji  oraz  uzupełnienie  brakującego

oznakowania pionowego i poziomego. 

16. Dokonano regulacji zegara usytuowanego na Ratuszu. 

17. Dokonano przeglądu czasu świecenia oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. 
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18. Włączono do systemu oświetlenia ulicznego nowe ronda znajdujące się w układzie obwodnic

miasta Staszowa.

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

terenie miasta Staszowa. 

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

21. Zakupiono wiatę przystankową (1 szt.) do zamontowania na terenie sołectwa Poddębowiec.

22. Podpisano umowę na zakup iluminacji świetlnych do świątecznej dekoracji miasta.

23. Dokonano naprawienia ubytków w chodnikach przy ulicy Kościelnej i Niepodległości.

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

25. Weryfikowanie wprowadzonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

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

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

27. Wysyłka  informacji  dla  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają

odpady komunalne o zawarciu umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą

posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Staszów, w związku 

z  podjęciem  przez  Radę  Miejską  w  Staszowie  w  dniu  23  września  2019  roku  uchwały

XV/128/2019  w  sprawie  utraty  mocy  obowiązującej  uchwały  nr  XXXII/307/12  Rady

Miejskiej  w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  odbieranymi  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

28. Przygotowanie  wniosku  o  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  na   odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości

zamieszkałych położonych na obszarze miasta i gminy Staszów w 2020 roku.

29. Przygotowanie  wniosku  o  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego na  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 2020 roku.

30. Bieżące edukowanie mieszkańców  o zasadach segregacji odpadów komunalnych.

31.  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 (przygotowano i opublikowano: (42) różne

informacje) oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook (30). 

2. Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, patronaty (30).

3. Wydano numer pisma samorządowego „Monitor Staszowski” 3/2019. W trakcie opracowania 

jest kolejny numer.

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

dziennikarzy, przedstawicieli mediów regionalnych (2 szt.). 

5. Dodano nowe zdjęcia do gabloty w UMiG.

6. Zakupiono: 

a. sansewerię i doniczki do sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w tut. Urzędzie;

b. koszulki z nadrukowanym herbem Staszowa;

c. wydany drukiem album promocyjny pt. „Staszów miasto nad Czarną”;

d. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na druk kalendarzy 

promocyjnych dla Gminy Staszów na 2020 rok,

e. diamenty szklane dla par świętujących Diamentowe Gody;

f. teczki na pisma okolicznościowe z kartonu. 

7. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

a. plakat i zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości; 

b. zaproszenia na konferencję naukową „Jak zmieniają się wybory”;

c. zaproszenie na uroczystość otwarcia Biblioteki MiG Staszów w odnowionym budynku;

d. zaproszenie na Diamentowe Gody; 

e. dyplomy na „Bieg dla Niepodległej”;

f. naklejki na kosze do segregacji surowców wtórnych

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

a.  Golejowska Dycha”;

b. „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”;

c. odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Sielcu upamiętniającej żołnierzy AK;

d. „Charytatywny maraton zumby”;

e. „Bieg dla Niepodległej”;

f.  Hubertus Ziemiański w Kurozwękach;
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g. Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza MiG Leszka Kopcia;

h. Narodowe Święto Niepodległości. 

W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń

(ok. 95 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. Przeprowadzany jest proces wycofywania systemu Windows 7.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień  Publicznych  informuje,  że  w  okresie  od  22.10.2019  r.   d  o  22.11.2019  r.    

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

jednolity  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843),  wszczęło 4 nowe postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

kontynuowano  6  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 2 -
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - 1
Edukacji, Kultury i Sportu - -
Infrastrukt. Komunalnej i Ochrony Środ. - -
Ogółem 4 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 odbyło się w dniu 27.09.2019r., do postępowania złożono 5 ofert,
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2. Wykonanie  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  usług  do  zamówienia

podstawowego pn.:  „Rozbudowa drogi wewnętrznej  w Staszowie od ul.  Krakowskiej do  działki  

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,  planowane jest przystąpienie do

negocjacji w dniach 12-13.12.2019 roku,

4. Modernizacja  boiska  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  Nr  3  w  Staszowie  realizowana  

w  ramach  projektu  pn.:  Modernizacja  infrastruktury  sportowej  na  terenie  Gminy  Staszów”  –

otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.11.2019r., do postępowania złożono 14 ofert;

5. Budowa  drogi  wewnętrznej  zlokalizowanej  na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  

nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej - otwarcie ofert odbyło się w dniu 31.10.2019r., do postępowania złożono 1 ofertę;

6. Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej - otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.11.2019r., do postępowania złożono 1 ofertę;

7. Dostawę  paliw  płynnych  dla  potrzeb  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie  -  otwarcie  ofert

wyznaczono na dzień 27.11.2019r.,

8. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -

otwarcie ofert wyznaczono na dzień 27.11.2019r.

Postępowania o udzielenie zamówienia   zakończone w ww. okresie  :  

1. Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze

do  zamówienia  podstawowego  pn.  ”Kompleksowe zagospodarowanie  obszarów  zielonych na

terenie miasta Staszów” – umowę podpisano w dniu 31.10.2019r.,

2. Udzielenie  kredytu  długoterminowego  w 2019  roku  w  kwocie 2  000 000 PLN (słownie:  dwa

miliony PLN) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 

2 000 000 PLN – otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.10.2019r., do postępowania złożono 2 oferty,

umowę podpisano w dniu 14.11.2019r.
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Straż Miejska

1. Zrealizowano 23 służby patrolowe i ochronne w tym 2 służby łączone z funkcjonariuszami

z Komendy  Powiatowej  Policji  w  Staszowie  oraz  1  służbę  łączoną  ze  strażą  leśną

z Nadleśnictwa w Staszowie. W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli  46  interwencji

podczas  których:  wylegitymowano  41   osób,  pouczono  30  osób,  nałożono  16   mandatów

karnych kredytowanych na łączną kwotę 1400,00 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  186

nieruchomości, gdzie stwierdzono 41 nieprawidłowości. W  14 przypadkach pouczono osoby

z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w  14 przypadkach nałożono

mandaty karne kredytowane na łączna kwotę 1200,00 zł za niewywiązywanie się z art. 10 ww.

Ustawy, w 13 przypadkach pouczono właścicieli nieruchomości z art. 64 kodeksu wykroczeń

za brak tabliczki z numerem porządkowym.

3. Pouczono 1 osobę  za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

oraz nałożono 2 mandaty karne kredytowane w kwocie 200,00 zł, sporządzono 2 karty PRD5.

4. Pouczono 1 osobę  z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt.

5. Pouczono 1 osobę z art. 77 ustawy Kodeks Wykroczeń za niezachowanie środków ostrożności

przy trzymaniu zwierzęcia.

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

psach.

7. Informowano  mieszkańców  o  obowiązku  niezwłocznego  usuwania  zanieczyszczeń

po zwierzętach oraz wyprowadzania psa na smyczy.

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. Brano udział w Akcji Znicz 2019 – czuwano nad bezpieczeństwem w dniu 1 listopada w Dzień

Wszystkich Świętych.
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11. Czuwano  nad  bezpieczeństwem  i  porządkiem  publicznym  w  dniu  11  listopada  podczas

obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

12. Wzięto  udział  w seminarium pn.:  ,,Zadania  i  kompetencje  gminy  w zakresie  nieczystości

płynnych.  Nowe  obowiązki  gmin.  Nowa  elektroniczna  ewidencja  zbiorników

bezodpływowych  i  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Jakie  sankcje  grożą  gminie  za

niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?”

13. Przeprowadzono  7  wywiadów  środowiskowych  w  celu  ustalenia  stanu  faktycznego

zamieszkiwania  osoby  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  administracyjnym

dotyczącym wymeldowania.

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

przekazano zgodnie z kompetencją do merytorycznych wydziałów.

                                                     Burmistrz 

                      Miasta i Gminy Staszów

              /-/ Leszek Kopeć
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