
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 25 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 16 zarządzeń  wewnętrznych  Burmistrza.  

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

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

wezwania, zaświadczenia, metryki, akty stanu cywilnego.

Poszczególne wydziały realizowały swoje zadania wynikające z ich kompetencji:

Wydział Finansowy (podatki)

wydał:  10 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego 

zobowiązania pieniężnego,

2 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,

4 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty podatku,

3 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 7 decyzji dotyczących sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion

i nazwisk,

- Załatwiono 92 podania interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono aktów urodzeń - 18,

- sporządzono aktów małżeństwa – 10,

- sporządzono aktów zgonów - 24,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 15 par, udzielono

ślubów cywilnych 4, w tym 1 poza lokalem,

- odnotowano 47 zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 35 zleceń,

- migrowano do systemu 135 aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano 186 odpisów akt stanu cywilnego.
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Wydział Organizacyjny

W  wyniku  ogłoszenia  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. Prowadzona jest  dezynfekcja wybranych miejsc na terenie miasta  

i gminy.

W  związku  z  zarządzonymi  na  dzień  28  czerwca  2020  roku  wyborami  Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponownym głosowaniem w dniu 12 lipca 2020 roku trwały 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,  przygotowania  aktów  pełnomocnictw  

w  wyborach,  przekazania   materiałów  wyborczych  i  kancelaryjnych,  zabezpieczenia  łączności

telefonicznej  i  informatycznej  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  sanitarnego.  W  związku  

z możliwością  głosowania korespondencyjnego przygotowano pakiety wyborcze dla wyborców,

którzy  zadeklarowali  zamiar  głosowania  korespondencyjnego  oraz  przekazano  Poczcie  Polskiej

celem doręczenia.

Dokonano  naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze  –  głównego  specjalisty  ds.  planowania

przestrzennego  w  Wydziale  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego  oraz  aplikanta  w  Straży

Miejskiej w Staszowie.

Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Biura Zamówień Publicznych

w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Trwa procedura przetargowa dotycząca "Dostawy paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta 

i Gminy w Staszowie w 2021 roku".

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   11  osób  w  ramach  prac

interwencyjnych, 1 osoba 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.
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Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano decyzje w zakresie:

- spraw meldunkowych – 1,

- wpisu do stałego rejestru wyborców – 2,

- przyznania dodatku energetycznego –  1,

- sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży A,B,C-  23,

- sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży A,B,C-  3.

Wprowadzono do CEIDG łącznie 56 wniosków, w tym:

- 8 wniosków o wpis do ewidencji,

- 36 wniosków o zmianę wpisu,

- 2 wnioski o zawieszenie działalności,

- 8 wniosków o wznowienie działalności,

- 2 wnioski o zakończenie działalności gospodarczej.

Sporządzenie spisu wyborców i aktualizacja Rejestru wyborców poprzez skreślenia, dopisywanie,

wydawanie  zaświadczeń  o  prawie  do  głosowania.  Weryfikacja  członków  OKW

w rejestrze wyborców do II tury wyborów.

Wprowadzanie  na  platformę  wyborczą  WOW  wyborców,  którzy  wyrazili  chęć  głosowania

korespondencyjnego oraz ich weryfikacja w rejestrze wyborców. Aktualizacja bieżąca meldunku

wyborczego na platformie wyborczej WOW.

Sporządzenie  okresowego  meldunku  o  stanie  rejestru  wyborców  w  gminie  Staszów  za

II kwartał 2020r.

Sporządzono  sprawozdanie  za  I  półrocze  2020  r.  z  rozliczenia  dotacji  w  sprawie  dodatku

energetycznego.

W  ramach  prowadzonych  przez  gminę  Staszów  szczepień  przeciwko  meningokokom  dzieci

zameldowanych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów,  urodzonych  w  2018  roku  w  okresie

sprawozdawczym zaszczepionych zostało 4 dzieci  w Niepublicznym ZOZ „Zdrowie Koniemłoty”

Sp. z o.o.

Został  przeprowadzony  audyt  wewnętrzny  w  zakresie  oceny  realizacji  polityki  zdrowotnej

dotyczącej  gminy  oraz  sprawowania  nadzoru  nad  placówkami  zdrowotnymi  na  terenie  gminy

Staszów.  W wyniku  audytu  przekazany  został  protokół  z  którego  wynika,  że  zapewniona  jest

adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w badanym obszarze.
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W  okresie  sprawozdawczym  wydano  72  dowody  osobiste,  unieważniono  59  dowodów

osobistych,  wniosków  o  wyrobienie  dowodu  osobistego  przyjęto  68,  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. W odpowiedzi  na  pismo  Kuratorium Oświaty  w Kielcach  dokonano oceny cząstkowej

jednego z dyrektorów placówek oświatowych.

2. Wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej. 

3. Wszczęto  procedurę  związaną  z  ubieganiem się  przez   nauczycieli  o  awans  na  stopień

nauczyciela mianowanego.

4. Udzielono odpowiedzi na podanie dotyczące zatrudnienia w placówkach oświatowych. 

5. Ustalono przerwy w pracy przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Staszów.

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

dzieci zapisanych do żłobków i klubów dziecięcych.

7. Zawarto  1  umowę  z  rodzicem  dziecka  niepełnosprawnego  na  zwrot  kosztów  dowozu

dziecka do placówki oświatowej, który zapewniają rodzice.

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

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

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

Rp-7.

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

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

11. Dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby

dzieci. 

12. Dokonano weryfikacji kwoty dotacji udzielonej przez MEN na stypendia i zasiłki szkolne na

okres wrzesień - grudzień 2020r.

13. Rozliczono  środki  finansowe  przeznaczone  na  stypendia  i  zasiłki  szkolne  w  ramach

otrzymanej dotacji. 

14. Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu „Aktywna Tablica 2019”.

4



15. Dokonano podziału środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2020/2021.

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

zadania  publicznego  w  ramach  art.  19a  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  

i o wolontariacie.

17. Współpraca  z  Fundacją  Nowa  Przestrzeń  Sztuki  przy  realizacji  projektu  „Małe  Miasto

Staszów”

18. Sprawy bieżące.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  25.06.2020 r. do 10.07.2020 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” realizowana 

w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Staszów.

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. Zgłoszono zakończenie realizacji 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

Planowany termin odbioru końcowego zadania: 14.07.2020 r.

3. Zakończono  realizację 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.
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Wartość: 109 000,00 zł

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

28-200 Staszów

Wartość nadzoru: 2 000,00 zł

Odbiór końcowy zadania w dniu: 06.07.2020 r.

4. Zakończono realizację 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

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.07.2020 r.

5. Zakończono realizację 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

Planowany termin odbioru końcowego zadania w dniu: 13.07.2020 r.

6. Zakończono realizację 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

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 06.07.2020 r.

7. Trwa postępowanie przetargowe 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”.

8. Trwa postępowanie przetargowe 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”.

9. Trwa postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

pn.:  „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”.

6



10.W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego

na  realizację  zadania  pn.:  „Rewitalizacja  Rynku  i  Starego  Miasta  

w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza – roboty rozbiórkowe poddasza”.

11. Trwa  procedura  przetargowa  na  realizację  zadania  pn.:  „Kontrola  stanu  technicznego

dróg”.

12. Przygotowano  wniosek  o   przeprowadzenie  postępowania  przetargowego   o  udzielenie

zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego

na  powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  do  zamówienia  podstawowego  pn.:

„Bieżące remonty dróg”.

13. Przygotowano  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  „Wykonanie zamówienia

polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  do  zamówienia

podstawowego pn.: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”.  

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: 31.08.2020 r.

3. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Opracowanie  koncepcji  programowo  –  przestrzennej

rozbudowy  ul.  Targowej  na  odc.  od  ul.  T.  Kościuszki  do  mostu  na  rz.  Czarnej  

w Staszowie”. 

Wykonawca: Ryszard Porzuczek Pracownia Projektowania i Nadzoru "HIT" Paszczyna 165,

39-207 Brzeźnica

Wartość: 43 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 16.11.2020 r.

Przedłożona wstępna koncepcja nie została zaakceptowana.

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

Poduchowna – dz. nr  423/2 – opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej”.
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Wykonawca: FDELITA Piotr Frosztęga, ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków

Wartość : 10 000,00 zł.

Termin realizacji: 30.09.2020 r.

5. Przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  o

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  zadania  pn.:  „  Opracowanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kładki nad rz.

Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Mostki ”.

Termin realizacji zadania: 15.11.2021 r.

6. Wykonano dokumentację wraz ze zgłoszeniem na zadanie pn: „Wykonanie utwardzonych

miejsc  postojowych  na  działkach  nr  5921/40,  5920/216  

w Staszowie”.

7. W  trakcie  przygotowania  dokumentacja  projektowo  –  kosztorysowa  dla  zadania  pn.:

„Remont drogi gminnej nr 385022T w Krzywołęczy od km 0+000 do km 1+200”  (tj.

zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót).

III. Fundusze sołeckie 

1. Zakończono  realizację  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

Planowany termin odbioru końcowego zadania w dniu: 14.07.2020 r.

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

w  ramach  funduszu  sołeckiego  na  rok  2020   w  miejscowości:  Krzczonowice,

Lenartowice,  Oględów,  Podmaleniec,  Sztombergi,  Wiązownica  Duża,  Wola  Osowa,

Zagrody”. 

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

Polskich 2F, 28-200 Staszów.

Wartość do kwoty: 68 950,42 zł

Termin zakończenia: 31.07.2020 r.

3. Zakończono realizację zadania pn.:  „Remont altany na boisku sportowym na działce  

o nr ewid. 396/1 w Koniemłotach”.

Wykonawca:  Usługi  Ślusarsko  –  Remontowo  –  Budowlane  Grzegorz   Poniedzielski,

Sztombergi 56A, 28-200 Staszów.

Wartość: 1 450,00 zł
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Planowany termin odbioru końcowego zadania w dniu: 14.07.2020 r.

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

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

Sielec.
5.

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 – 8,

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 4,

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości –

4,

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek – 11,

- 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 - 78) . 

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 – 7,

 - na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.

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

przygotowywano materiały do sprawozdań, 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. Podpisano aneks do   umowy 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. 

2. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Zakup komputerów dla uczniów z rodzin

wielodzietnych z terenu Gminy Staszów” polegającego na zakupie laptopów dla uczniów

w ramach  konkursu  grantowego  „Zdalna  Szkoła+  w  ramach  Ogólnopolskiej  Sieci

Edukacyjnej”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020.

3. Zakupiono  projektor  i  ekran  projekcyjny  na  potrzeby  realizacji  projektu  „Partycypacja

w planowaniu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Działania 2.19 Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

4. Na potrzeby realizacji projektu  „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych

na terenie miasta Staszów” wykonano artykuły promocyjne (tablice edukacyjne – 12 szt.,

ulotki  i rollup).  Zadanie  jest  dofinansowywane  z  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura

i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

5. Złożono  raport  z  realizacji  IPK  dla  etapu  diagnoza  w  ramach  realizacji  projektu

„Partycypacja w planowaniu” dofinansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Wydano decyzje w sprawie:

1/  ustanowienia  trwałego zarządu na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej – 5 działek o ogólnej powierzchni

0,50 ha, na których zlokalizowany jest obiekt szkolny;

2/ stwierdzenia  nabycia  przez  stowarzyszenie  ogrodowe  Polski  Związek  Działkowców

prawa użytkowania gruntu położonego w Staszowie przy ul. Długiej o powierzchni 0,8403

ha, na którym zlokalizowany jest ogród działkowy im. Jana Kilińskiego.

Zadania merytoryczne

1. Odbył  się  przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  o  powierzchni  952  m.kw.  położonej  

w Staszowie przy ul. Mickiewicza – wyłoniono nabywcę.
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2. Zawarto umowę dzierżawy na grunt pod garażem przy ul. Opatowskiej.

3. Ogłoszono rokowania po drugim przetargu na sprzedaż działek w Grzybowie o numerach

ew. 322/9 o powierzchni 0,3869 ha oraz 322/10 o powierzchni 1,2742 ha – brak ofert.

4. Sprzedano 11 nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Targowej.

5. Nadano 5 numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanych budynkami.

6. W dniu  2  lipca  2020  roku  aktem  notarialnym  nr  rep.  A 3723/2020  została  odwołana

darowizna  w części nieruchomości położonych w Staszowie o łącznej powierzchni 1,7043

ha  z  powodu  niewykorzystania  nieruchomości  pod  budowę  drogi  wojewódzkiej   -

obwodnicy południowej Staszowa.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  25  czerwca  2020  roku  do  

10 lipca 2020 roku:

1. Złożono jeden wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenach

stanowiących własność gminy Staszów.

2. 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.

3. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

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

odpadów komunalnych w Grzybowie, gmina Staszów”.

4. Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.: „Budowa  15  budynków  mieszkalnych

jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości usytuowanej

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

działki budowlane oraz działkę pod drogę wewnętrzną.”

5. 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”.

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 B”.
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7. 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”.

8. 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”.

9. 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.

10. 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.

11. 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”.

12. Prowadzono  sprawy  związane  z  oddziaływaniem  na  środowisko  przez  osoby  fizyczne

korzystające ze środowiska.

13. Przeprowadzono 2 postępowania 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 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób taksówką.

16. Przeprowadzono 6 kontroli dotyczących utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej na

terenie miasta Staszowa.

17. Dokonano uzupełnienia i bieżącej konserwacji pionowego i poziomego 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. 

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

usterki zgłoszono do PGE Dystrybucja celem naprawienia .
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20. Uzupełniono i naprawiono oświetlenie uliczne przy ulicy Langiewicza i 11-go Listopada

Staszowie, teren „Wembley”.

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

na terenie miasta Staszowa. 

22. Rozpoczęto  odnawianie  poziomych  znaków  drogowych  na  terenie  miasta  Staszowa

(przejścia dla pieszych, linie segregacyjne). 

23. Dokonano regulacji 6 szt. studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. 

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

25. Weryfikowanie  wprowadzonych  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi – bezpośrednia obsługa interesantów.

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

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– bezpośrednia obsługa interesantów.

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:

1. Aktualizowano stronę internetową  www.staszow.pl - przygotowano i  opublikowano: (16)

różnych informacji oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook (4). 

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

3. Zaktualizowano  kalendarium  wydarzeń  kulturalnych  i  sportowych  w  mieście  i  gminie

Staszów.

4. Dodano nowe zdjęcia do gabloty w UMiG.

5. Listy okolicznościowe, przemówienia: (21).

6. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

- dyplomy dla laureatów, opiekunów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz dla

absolwentów szkół z najwyższą średną ocen;

- projekt zaproszeń; 

- projekt folderu; 

- tablice ścieżki edukacyjnej - 12 tablic.

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

-  uroczystość  otwarcia  Parku Miejskiego im.  Górników Siarkowych w Staszowie  oraz

organizacja stoiska promocyjnego.
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W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń

(50 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.

6. Prace związane z organizacją wyborów Prezydenta RP.

7. Prace związane z wdrożeniem aplikacji Blisko oraz SegreGo.

8. Prace  związane  z  rozbudową  monitoringu  miejskiego  umożliwiające  objęcie  nadzorem

wizyjnym Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień  Publicznych  informuje,  że  w  okresie  od  25.06.2020  r.   d  o10.07.2020  r.    

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

jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  wszczęło  5  nowych  postępowań  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. 1 -
Inwestycji i Planowania Przestrzennego 1 -
Biuro Pozyskiwania Środków Finansow. - -
Promocji i Informatyki - -
Organizacyjny 1 -
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - 1
Edukacji, Kultury i Sportu 1 -
Infrastrukt. Komunalnej i Ochrony Środ. 1 -
Ogółem 5 1
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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.,  trwają  czynności

poprzedzające kolejną turę negocjacji;

2.  „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 w dniu 25.05.2020 r.,

do postepowania złożono 3 oferty;

3. „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;

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

otwarcie ofert przesunięto na dzień 29.07.2020 r.,

5.  „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 odbyło się w dniu 02.06.2020r.,

do postępowania złożono 3 oferty;

6. "Dowóz  i  odwóz  dzieci  i  uczniów  oraz  dzieci  i  uczniów  niepełnosprawnych  do  placówek

oświatowych, w roku szkolnym 2020/2021” Zadanie nr 1- trasy I-XIII, Zadanie nr 2- trasa XIV,

Zadanie nr 3- trasa XV, Zadanie nr 4- trasa XVI - otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.07.2020r.,

do postępowania złożono 3 oferty, w tym na zadanie nr 1 - 2, zadanie nr 2 - 3, zadanie nr 3 - 3,

zadanie nr 4 – 3;

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kładki nad rz. Kacanka przy

drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Mostki - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 20.07.2020 r.;

8. Dostawa paliw płynnych dla  potrzeb  Urzędu Miasta  i  Gminy w Staszowie  -  otwarcie  ofert

wyznaczono na dzień 15.07.2020 r.;

9. Odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych

położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2020 roku - otwarcie ofert wyznaczono na

dzień 14.07.2020 r.
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Postępowania o udzielenie zamówienia   zakończone w ww. okresie  :  

1. „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; umowę podpisano w dniu 25.06.2020 r.,

2. Zarządzanie  i  administrowanie  gminnym  zasobem  nieruchomości  miasta  i  gminy  Staszów-

otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.07.2020r., do postępowania złożono 1 ofertę, postępowanie

unieważniono.

Straż Miejska

1. Zrealizowano 12 służb patrolowych i ochronnych. 

2. W  okresie  sprawozdawczym  strażnicy  podjęli  18  interwencji,  podczas  których:

wylegitymowano  13  osób,  pouczono  9  osób,  nałożono  4  grzywny  w  drodze  mandatu

karnego na kwotę 400,00 zł.

3. Podczas przeprowadzonych interwencji stwierdzono wykroczenia dotyczące:

1)  nieprzestrzegania  zapisów  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach:

stwierdzono  10  wykroczeń,  pouczono  6  osób,  nałożono  4  grzywny  w drodze  mandatu

karnego,

2) naruszenia przepisów przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – pouczono 1 osobę,

3) naruszeń przepisów przeciwko zdrowiu – pouczono 1 osobę, 

4) naruszenia przepisów przeciwko urządzeniom użytku publicznego – pouczono 1 osobę,

5) interweniowano na zgłoszenie mieszkańców w sprawie jeża, który utknął w zagłębieniu

przy  piwnicznym oknie  przy  jednym z  bloków przy ul.  Jana  Pawła  II,  po wydostaniu  

i sprawdzeniu, że nie jest ranny odwieziono jeża w bezpieczne miejsce,

6)  sprawdzano  zgłoszenia  czy  wskazane  zachwaszczone  działki  nie  zagrażają

bezpieczeństwu lub nie zwiększają zagrożenia pożarowego – sprawdzane działki podczas

oględzin były wykoszone.

4. Przeprowadzono  56  kontroli  nieruchomości  w  celu  sprawdzenia  zgodności  selektywnej

zbiórki odpadów ze złożoną deklaracją oraz oznaczenia posesji  numerem porządkowym na

terenie gminy Staszów. Podczas kontroli stwierdzono 9 nieruchomości, pouczono 6 osób  

z art.  10 ustawy ucpwg oraz nałożono 4 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę

400,00 zl.

5. Monitoring – obserwacja obrazu pod kątem wykroczeń, przestępstw i dewastacji mienia.

                                                     Burmistrz 
                             Miasta i Gminy Staszów

                  /-/ Leszek Kopeć
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