
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 14 maja 2020 r. do 27 maja 2020 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 8 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  78 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób 

fizycznych.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 5 decyzji dotyczących sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion

i nazwisk,

- Załatwiono 105 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono aktów urodzeń - 22,

- sporządzono aktów małżeństwa - 2

- sporządzono aktów zgonów - 20,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 14 par,

- odnotowano 45 zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 35 zleceń,

- migrowano do systemu 148 aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano 159 odpisów akt stanu cywilnego.

Wydział Organizacyjny

W  związku  z  ogłoszeniem  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia

epidemiologicznego  wynikającego  z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2,  a  następnie  stanu

epidemii,  na bieżąco dokonywane są zmiany sposobu pracy i  obsługi  interesantów w Urzędzie

Miasta i Gminy w Staszowie.
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Wystąpiono z  wnioskiem o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji  niearchiwalnej  do

Archiwum Państwowego w Kielcach oddział w Sandomierzu (dokumentacja aktowa z lat 1980-

2015 w ilości jednostek archiwalnych 6480) – prace zostały wstrzymane ze względu na istniejącą

pandemię.

W  związku  z  zarządzonymi  na  dzień  10  maja  2020  roku  wyborami  Prezydenta

Rzeczypospolitej  Polskiej  przekazano informację  do Krajowego Biura  Wyborczego Delegatura  

w Kielcach dotyczącą rozliczenia wydatków na ww. cel.

Ogłoszono  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  –  głównego  specjalisty  ds.  planowania

przestrzennego w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Udzielano odpowiedzi na ankiety, pisma, petycje oraz wnioski o udostępnienie informacji

publicznych, skierowane do Wydziału Organizacyjnego. 

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest  5  pracowników  pomocniczych

zatrudnionych  po  pracach  interwencyjnych  i  odbytym  stażu  oraz   10  osób  w  ramach  prac

interwencyjnych, 2 osoby odbywa staż. 

- w zakresie spraw obronnych, przeciwpożarowych i zarządzania kryzysowego:

- na bieżąco współpraca z jednostkami OSP na terenie miasta i gminy Staszów,

- trwają systematyczne zakupy środków do dezynfekcji i ochrony osobistej,

- prowadzenie przez OSP na terenie gminy akcji informującej mieszkańców o istniejącym

zagrożeniu COVID – 19 i koniecznością zostania w domu,

- w związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem oraz w trosce  

o bezpieczeństwo mieszkańców, na terenie miasta, począwszy od dnia 3 kwietnia 2020 do

odwołania, prowadzona jest akcja dezynfekcji wybranych miejsc na terenie miasta i gminy.

Akcją objęto w pierwszej kolejności wiaty przystankowe i śmietnikowe na terenie miasta, 

a także popularne ciągi piesze łączące osiedla z centrum miasta. Dezynfekcją zostały objęte

również korytarze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano 3 decyzje dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

A,B,C.
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Wprowadzono do CEIDG łącznie 29 wniosków, w tym:

- 6 wniosków o wpis do ewidencji,

- 16 wniosków o zmianę wpisu,

- 5 wniosków o wznowienie działalności,

- 2 wnioski o zakończenie działalności gospodarczej.

Przeprowadzono  posiedzenie  Rady  Społecznej  M-G  SP ZOZ  w  Staszowie,  które  odbyło  się  

w  miejscach  zamieszkania  w  związku  z  ogłoszeniem  stanu  epidemii  spowodowanej  wisusem

SARS-CoV-2, z głosowaniem nad uchwałą i  przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia  

w formie korespondencyjnej.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano  41  dowodów  osobistych,  unieważniono  49  dowodów

osobistych, wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 38, zgodnie z ustawą  o dowodach

osobistych.

Na bieżąco realizowane są sprawy z zakresu spraw meldunkowych, nadania nr pesel, rejestru

wyborców, nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy: OPS w Staszowie, Środowiskowym

Domem  Samopomocy  w  Staszowie,  Placówką  Wsparcia  Dziennego  –  Świetlica  Jutrzenka  

w Staszowie, Centrum Integracji Społecznej w Staszowie i M-G SP ZOZ w Staszowie.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1. Systematyczne (codzienne) monitorowanie i raportowanie danych ilościowych dotyczących

funkcjonowania klas I-III, przedszkoli  oraz prowadzonych konsultacji w klasach VIII.

2. Sporządzono i przesłano do Kuratorium Oświaty w Kielcach wniosek o przyznanie Nagrody

Ministra Edukacji Narodowej dla jednego z dyrektorów placówek oświatowych.

3. Przygotowano decyzje przyznające na kolejny okres  dodatki motywacyjne dla dyrektorów

placówek oświatowych.

4. Udzielono odpowiedzi na podanie dot. zatrudnienia w placówce oświatowej. 

5. Bieżące  zatwierdzanie  aneksów  do  arkuszy  organizacyjnych  szkół  podstawowych

i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

6. Bieżące  sporządzanie  i  przekazywanie  do  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego

sprawozdań dot. informacji o otwieraniu żłobków i klubów dziecięcych w okresie epidemii.

7. Dokonano zmian w Rejestrze żłobków i  klubów dziecięcych,  dotyczących zmian liczby

dzieci zapisanych do żłobków i klubów dziecięcych.

8. Przeprowadzono  3  procedury,  dotyczące  nałożenia  obowiązku  zatrudnienia  nauczycieli

w innych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, w celu uzupełnienia etatu.
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9. Analiza informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia

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

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

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

11. Sporządzono i  przekazano wniosek do Ministerstwa Edukacji  Narodowej  o  zwiększenie

części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu

dofinansowania  wyposażenia  w  pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  podstawy

programowej  z  przedmiotów  przyrodniczych  w  szkołach  podstawowych  dla  Publicznej

Szkoły Podstawowej w Smerdynie.

12. Sporządzono i  przekazano wniosek do Ministerstwa Edukacji  Narodowej  o  zwiększenie

części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu

dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo

wybudowanych obiektach oświatowych w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych

(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej

nr 2 w Staszowie.

13. Podzielono na poszczególne przedszkola dotację celową z budżetu państwa, którą gmina

Staszów otrzymała na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020

w kwocie 869 355,00 zł.

14. Kontynuacja postępowania administracyjnego w sprawie przyznania stypendium szkolnego

na  rok  szkolny  2019/2020,  w  związku  z  otrzymanymi  środkami  finansowymi

przeznaczonymi na pomoc materialną dla uczniów.

15. Bieżąca  analiza  wniosków,  które  wpływają  o  przyznanie  świadczenia  pieniężnego  ze

środków  przeznaczonych  na  pomoc  zdrowotną  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów,

rencistów.

16. Analiza dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

w okresie  wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

17. Przekazanie dokumentacji do szkół w celu rozliczenia  programu „Aktywna tablica” .

18. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Staszowie w zakresie

przestrzegania stanu sanitarno – technicznego w szkołach i placówkach oświatowych dla

których organem prowadzącym jest gmina Staszów.

19. Sprawy różne.
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Samo  dzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   

alkoholowych i narkomanii

1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 6 osób.

2. Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Staszowie  realizowała  zadania

poprzez:

- opiniowanie wydatków ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

-  prowadzenie  rozmów  informacyjno  –  wspierających  z  członkami  rodzin  osób  

    z problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie,

- opiniowanie wniosków dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- kierowanie na dobrowolne leczenie odwykowe.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  14.05.2020 r. do 27.05.2020 r. realizował następujące zadania:

I. Inwestycje:

1. Trwa realizacja zadania pn.  „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół

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

Wykonawca: REDOPOL Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

Wartość: 408 483,00 zł

Nadzór inwestorski:  PRACOWNIA PROJEKTOWA Aldona Krakowiak, ul. Krakowska 9,

28-200 Staszów, wartość nadzoru: 5 535,00 zł 

Termin realizacji zadania: 24.08.2020 r.

2. Powtórnie  przygotowano  i  złożono wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania

przetargowego  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  zadania  pn.:

„Termomodernizacja  budynku  OSiR  w  Staszowie  ul.  Adama  Mickiewicza”

realizowana  w  ramach  projektu  pn.:  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów

użyteczności publicznej na terenie Miasta   i Gminy Staszów”  w systemie „Zaprojektuj

i Wybuduj”.

3. Powtórnie przygotowano  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  zadania  pn.„Termomodernizacja

budynku  UMiG  w  Staszowie”  realizowana  w  ramach  projektu  pn.:  „Głęboka

termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Staszów”  w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.  
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4. Powtórnie  przygotowano  i  złożono wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania

przetargowego  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  zadania  pn:

„Termomodernizacja budynku Staszowskiego Domu Kultury” realizowana w ramach

projektu  pn.:  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  na

terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 

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

robót  budowlanych  o  podobnym  charakterze  do  zamówienia  podstawowego  pn:

„Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”.

Wykonawca: Konsorcjum w składzie:

-  Lider:  Inżynieria  Wodna  s.c.  Końskie  Ryszard  Herman,  Leszek  Dzwonek,  Zbigniew

Duran, ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie;

- Partner: Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji Spółka Jawna Mieczysław

Siemaszek, Antoni Gancarz, ul. Portowa 14, Sandomierz.

Wartość: 69 997,76 zł

Termin realizacji zadania: 30.06.2020r.

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

zlokalizowanej w Staszowie na  działce nr 1510/30”.

Wykonawca: FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA „NOWATECH” ROBERT KILIJAN,

Ustronie 15, 25-827 Kielce.

Wartość: 109 000,00 zł

Nadzór  inwestorski:  „FIT-BUD”  mgr  inż.  Marcin  Kwiecień,  ul.  11  Listopada  6,  

28-200 Staszów

Termin realizacji: 30.06.2020 r.

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

Wykonawca:  Firma Handlowo – Usługowa „PIOTR-BUD”,  ul.  Legionów Polskich  2F,  

28-200 Staszów

Wartość zadania do kwoty: 100 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.06.2020 r.

8. Trwa realizacja zadania pn.: „Bieżące remonty dróg”.

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

28-200 Staszów

Wartość zadania do kwoty: 141 554,69 zł

Nadzór  inwestorski:  NEKO  Mariusz  Mazur,  Ciszyca  81,  27-660  Koprzywnica,  

za wartość nadzoru: 3 800,00 zł
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Termin realizacji zadania: 30.06.2020 r.

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

Wykonawca: F.H.U. KONKRET Łukasz Zamożniewicz Sielec 27, 28-200 Staszów

Wartość: 20 000,00 zł

Termin zakończenia 30.06.2020 r.

10.  Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie nadzoru autorskiego nad realizowanym

zadaniem  pn.:  „Budowa  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  i  łącznikiem  przy

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie”.

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

28-200 Staszów

Wartość: 8 610,00 zł

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 25.05.2020 r.

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. „Przebudowa  ulicy  Kościuszki  i  ulicy  Towarowej  

w Staszowie – opracowanie dok. proj. - koszt.”

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

Wartość: 79 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 31.08.2020r.

3. W  trakcie  przygotowania  PFU  oraz  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania

przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  „Budowa

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

dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

Termin realizacji zadania: 15.11.2021 r. 

4. Trwa  procedura  przetargowa  w  celu  wyłonienia  Wykonawcy  na  realizację  zadania  pn.:

„Opracowanie  koncepcji  programowo  –  przestrzennej  rozbudowy  ul.  Targowej  

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

Termin realizacji zadania: 16.11.2020 r.

7



5. Trwa  realizacja  zadania  pn.: „Budowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Wiśniowa

Poduchowna – dz. nr  423/2 – opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej”.

Wartość : 10 000,00 zł.

Termin realizacji: 30.09.2020 r.

III. Fundusze sołeckie 

1. Trwa  realizacja zadania pn.:  „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305

nowy numer 3850185T ul. Szkolna w Koniemłotach” w ramach funduszu sołeckiego na

rok 2020 w miejscowości Koniemłoty.

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

31, 28-200 Staszów

Wartość: 15 000,00 zł

Termin zakończenia: 30.06.2020r.

2. Trwa  procedura przetargowa na realizację zadania pn.: „Kontynuacja wymiany posadzki 

w świetlicy  „Jutrzenka”  w ramach  funduszu  sołeckiego  na  rok  2020  w miejscowości

Sielec.

3. Trwa  realizacja zadania pn.:  „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach  

o nr ewid. 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok

2020.

Wykonawca:  Usługi  Ślusarsko  –  Remontowo  –  Budowlane  Grzegorz  Poniedzielski,

Sztombergi 56a,  28-200 Staszów.  

Wartość: 4 000,00 zł

Termin zakończenia  29.05.2020 r.

4. Trwa realizacja zadania pn.:  „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach  

o nr ewid. 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok

2020 (siłownie zewnętrzne).

Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowy „ROMEX” Sp. z o.o., ul. Hetmańska 38,  

85-039 Bydgoszcz

Wartość: 12 049,12 zł

Termin zakończenia: 30.06.2020 r.

5. Przygotowano  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  na  realizację

zadania pn.:  „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu

sołeckiego  na  rok  2020   w  miejscowości:  Krzczonowice,  Lenartowice,  Oględów,
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Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa, Zagrody”. Trwa procedura

przetargowa.

6. Trwa  procedura  przetargowa  na  realizację  zadania  pn.:  „Remont  altany  na  boisku

sportowym na działce o nr ewid. 396/1 w Koniemłotach”.

IV. Sprawy z zakresu  planowania przestrzennego:

1. Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Staszów”  w  ramach  zadania  „Zmiana

studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. 

Wykonawca: SoftGIS s.c. Agnieszka Calik-Jończak, Radosław Jończak, ul. Mulicka 6/14, 

51-315 Wrocław 

Wartość: 93 480,00 zł

2. Decyzje i zaświadczenia:

- wydano decyzji o warunkach zabudowy – 1,

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 3,

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości –

6,

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek – 8,

- 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 - 82) . 

V. Sprawy z zakresu  drogownictwa:

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

7,

-  wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12,

 - na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.

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

również na bieżąco załatwiane są sprawy związane z funkcjonowaniem wykonanych w ramach

„PROGRAMU  PARASOLOWEGO”  instalacji  fotowoltaicznych  i  solarnych  (m.  in.  zgłoszenia

usterek i awarii).
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Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Złożono aktualizację  wniosku o dofinansowanie zadania  „Modernizacja infrastruktury

sportowej” w związku ze zwiększeniem procentu dofinansowania.  Zadanie realizowane

jest w ramach  Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPO WŚ

na lata 2014-2020. 

Przekazano dokumentację  postępowania  przetargowego do Instytucji  Zarządzającej  RPO

WŚ  z  zakresu  zadania  "Modernizacja  boiska  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej

w Czajkowie”.

2. Opracowano wniosek na dofinansowanie zadania  „Zielone przystanki na terenie miasta

Staszowa” w  ramach  Priorytetu  „Ochrona  różnorodności  biologicznej  i  funkcji

ekosystemów” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki

Wodnej w Kielcach. 

3. Opracowano wniosek o dofinansowanie linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

4. Wystąpiono ponownie do firmy Polkomtel Infrastruktura w sprawie inwestycji polegającej

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 12459 w Smerdynie.

5. Opracowano ankietę  z  realizacji  zadań zawartych w Programie  ochrony środowiska  dla

województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 zgodnie z właściwościami BPŚ.

6. W  ramach  realizacji  zadań  ze  środków  RPO  WŚ  2014-2020  Działanie  3.3  Poprawa

efektywności  energetycznej  z  wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii  w  sektorze

publicznym i mieszkaniowym na termomodernizację przy budynkach OSP tj.:

1) „Termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Łukawicy” – został zatwierdzony

wniosek o płatność i zaliczkę w kwocie 205 569,77 zł.

2) „Termomodernizacji  budynku  strażnicy  OSP  w  Niemścicach” –  został

zatwierdzony wniosek o płatność i zaliczkę w kwocie 168 353,53 zł.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

1. Zawarto umowy dzierżawy na grunty położone w Staszowie:

- przy ul.  Kolejowej, ul. Opatowskiej i ul. Langiewicza  pod garażami,

- przy ul. Łazienkowskiej – działka przylegająca – cele rekreacyjne,

- przy ul. Rynek – ogródek gastronomiczny.
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2. Podano do wiadomości publicznej informację o przeznaczeniu do wydzierżawienia 8 działek

przylegających do działek budowlanych na osiedlu „Golejów” - cele rekreacyjne.

3. Sprzedano 8  nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Targowej.

4.  Nadano jeden  numer porządkowy dla  nieruchomości zabudowanej  budynkiem.

5. Wydano cztery decyzje podziałowe nieruchomości.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  14  maja  2020  roku  do  

27 maja 2020 roku:

1. Wydano  jedną  decyzję  w sprawie  usunięcia  drzew,  rosnących  na  terenie  nieruchomości

należących do osób prawnych.

2. Złożono jeden wniosek 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.  224,  382/1  oraz

400/1, obręb ewid. Wiązownica Mała.

4. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Rekultywacja  kwatery  nr  1  składowiska

odpadów komunalnych w Grzybowie, gmina Staszów”.

5. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.: „Budowa  15  budynków  mieszkalnych

jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie nieruchomości usytuowanej

w miejscowości Podmaleniec, gmina Staszów, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na

działki budowlane oraz działkę pod drogę wewnętrzną.”

6. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej

na części działki 1300/1 w miejscowości Grzybów, gmina Staszów – Grzybów A”.

7. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej

na części działki 1300/1 w miejscowości Grzybów, gmina Staszów – Grzybów B”.
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8. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej

na działkach 1300/1, 1300/2 w miejscowości Grzybów, gmina Staszów – Grzybów C”.

9. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  Budowa  instalacji  wolnostojących  paneli

fotowoltaicznych „Grzybów II” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą”.

10. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  Budowa  Elektrowni  Słonecznej  wraz

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 24/1, obręb nr 6 w miejscowości Grzybów,

gmina Staszów.

11. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni

słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową, o mocy do 

1  MW  na  działce  o  nr  ewid.  252  obręb  ewid.  0011  Krzywołęcz,  w  miejscowości

Krzywołęcz, gmina Staszów.

12. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kwatery nr 3 wraz z infrastrukturą na

terenie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w Grzybowie gm. Staszów”.

13. Przeprowadzono 1 postępowanie w zakresie wydania zgody na korzystanie z przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

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

zabrano 3  psy.

15. Wydano  1  postanowienie  dotyczące  pozytywnego  uzgodnienia  wniosku  o  zmianę

zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych  przewozów  osób  w  krajowym  transporcie

drogowym.

16. Przeprowadzono 3 kontrole dotyczące utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej na

terenie miasta Staszowa.

17. Dokonano  uzupełnienia  i  bieżącej  konserwacji  pionowego  oznakowania  ulic  na  terenie

miasta  –  wymiana  znaków  uszkodzonych  w  wyniku  dewastacji  oraz  uzupełnienie

brakującego oznakowania pionowego i poziomego. 

18. Dokonano regulacji zegara usytuowanego na Ratuszu. 
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19. Dokonano  przeglądu  czasu  świecenia  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  miasta  i  gminy,

usterki zgłoszono do PGE Dystrybucja celem naprawienia .

20. Uzupełniono i naprawiono oświetlenie uliczne przy ulicy Langiewicza w Staszowie oraz

przy ulicy Jana Pawła II (teren „Wembley”) i przy garażach ZEC w Staszowie.

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

na terenie miasta Staszowa. 

22. Dokonano regulacji 5 szt. studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. 

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

24. Weryfikowanie  wprowadzonych  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi – bezpośrednia obsługa interesantów.

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

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– bezpośrednia obsługa interesantów.

26.  Bieżąca praca Wydziału (m. in. udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz wypełnianie

ankiet). 

Wydział  Promocji i Informatyki

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

1. Aktualizowano stronę internetową  www.staszow.pl - przygotowano i  opublikowano: (38)

różnych informacji oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook (15). 

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

3. W trakcie opracowania jest "Raport o stanie gminy Staszów za 2019 rok".

4. Zakupiono znakowane materiały promocyjne dla gminy Staszów. 

5. Dodano nowe zdjęcia do gabloty w UMiG.

6. Listy okolicznościowe, przemówienia: (2).

7. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

• w trakcie opracowania jest prezentacja multimedialna do „Raportu o stanie gminy 

Staszów za 2019 rok”; 

• w trakcie opracowania są grafiki na tablice z informacjami przyrodniczymi, które 

eksponowane będą w Parku im. Górników Siarkowych w Staszowie.

8. Pracownicy wydziału zaangażowani byli/są w organizację: 

• wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie.
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W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń

(58 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 z pracy systemu Windows 7.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień Publicznych informuje,  że  w okresie  od 14.05.2020 r.   d  o  27.05.2020 r.    

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

jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  wszczęło 1 postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,

kontynuowano 7 postępowań o udzielenie zamówienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego,

podpisano 1 umowę 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 1 1
Biuro Pozyskiwania Środków Finansow. - -
Promocji i Informatyki - -
Organizacyjny - -
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - -
Edukacji, Kultury i Sportu - -
Infrastrukt. Komunalnej i Ochrony Środ. - -
Ogółem 1 1

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

1. 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,

zakwalifikowano  do  dalszej  procedury  3  wnioski,  I  tura negocjacji  odbyła  się  w  dniach  

12-13.12.2019 roku, II tura negocjacji odbyła się w dniu 20.02.2020 r.,
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2. „Opracowanie  koncepcji  programowo  -  przestrzennej  rozbudowy  ul.  Targowej  na  odc.  od  

ul.  T.  Kościuszki do mostu na rz.  Czarnej  w Staszowie” -  otwarcie ofert  odbyło się  w dniu

12.05.2020  r.,  do  postępowania  złożono  4  oferty,  podpisanie  umowy  wyznaczono  na  dzień

03.06.2020 r.;

3. „Termomodernizacja  budynku  UMiG  w  Staszowie”  realizowana  w  ramach  projektu  pn.:

„Głęboka  termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Staszów” w systemie  „Zaprojektuj  i  Wybuduj”-  otwarcie  ofert   odbyło  się  25.05.2020r.,  do

postępowania złożono 3 oferty;

4. „Termomodernizacja  budynku  OSiR  w  Staszowie  ul.  Adama  Mickiewicza”  realizowana  

w  ramach  projektu  pn.:  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  na

terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”- otwarcie ofert odbyło się

w dniu 26.05.2020 r.,do postępowania złożono 4 oferty;

5. „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 5 050 000 PLN (słownie: pięć

milionów  pięćdziesiąt  tysięcy  PLN)  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu

zaciągniętych kredytów w kwocie 4 050 000 PLN oraz na finansowanie planowanego deficytu

budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 000 000 PLN”- otwarcie ofert odbyło się w dniu

22.05.2020 r., do postępowania złożono 2 oferty;

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i  Gminy Staszów-

otwarcie ofert wyznaczono na dzień 04.06.2020 r.,

7. „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

dla  miejscowości:  Krzczonowice,  Lenartowice,  Oględów,  Podmaleniec,  Sztombergi,

Wiązownica Duża, Wola Osowa, Zagrody”- otwarcie ofert wyznaczono na dzień 28.05.2020 r.;

8. „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” realizowana w ramach projektu

pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy

Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”- otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 02.06.2020

roku.

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”-  negocjacje  odbyły  się  w  dniu  20.05.2020  r.,umowę

podpisano w dniu 21.05.2020 r.
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Straż Miejska

1. Zrealizowano 8 służb ochronnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Od  dnia  02.04.2020  roku  wykonując  polecenie  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia  

31  marca  3020  roku,  Straż  Miejska  w  Staszowie  realizuje  swoje  zadania  zgodnie  

z  wytycznymi  wyłącznie  w  zakresie,  w  jakim  służą  prowadzeniu  działań  związanych  

z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów

powszechnie obowiązujących, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby

zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

2. Podczas  służby  w  związku  z  zapobieganiem  rozpowszechniania  się  choroby  zakaźnej

mierzono  temperaturę  oraz  przeprowadzano  wywiad  epidemiologiczny  w  stosunku  do

klientów oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

3. Wydawano komunikaty głosowe dotyczące informacji o niegrupowaniu się oraz pozostaniu

w  domach  oraz   informujące  o  podstawowych  zasadach  bezpieczeństwa  w  związku  

z epidemią.

4. Na  bieżąco  utrzymywano  kontakty  z  kierownictwem  z  Komendy  Powiatowej  Policji

w Staszowie w celu wymiany informacji o występujących zagrożeniach.

5. Monitoring – obserwacja obrazu pod kątem grupowania się, przebywania dzieci i młodzieży

bez nadzoru osób dorosłych  czy zachowania odległości dwóch metrów oraz przestrzegania

innych wydanych nakazów i zakazów.

                                                      Burmistrz 

                             Miasta i Gminy Staszów

              /-/ Leszek Kopeć
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