
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 24 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 14 zarządzeń  wewnętrznych  Burmistrza.  

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

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

zaświadczenia, metryki, akty stanu cywilnego.

Poszczególne wydziały realizowały swoje zadania wynikające z ich kompetencji:

Wydział Finansowy (podatki)

wydał  39 decyzji, z tego:

– 33 decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego 
zobowiązania pieniężnego,

– 1 decyzję w sprawie  rozłożenia na raty podatku,

– 4 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty podatku,

– 1 decyzję w sprawie odroczenia podatku.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 3 decyzje  dotyczące sprostowania, transkrypcji akt stanu cywilnego i zmiany imion  

i nazwisk,

- Załatwiono 117 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono aktów urodzeń - 16,

- sporządzono aktów zgonów - 28,

- sporządzono aktów małżeństw – 5,

- sporządzono  i  wydano  dokumenty  do  ślubu  konkordatowego  i  cywilnego  dla  7  par  (śluby

cywilne - 4),

- odnotowano 76 zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 43 zlecenia,

- migrowano do systemu 105 aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano 167 odpisów akt stanu cywilnego.
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Wydział Organizacyjny

Przygotowano sprawozdanie opisowe z realizacji wykonania wydatków za 2019 rok przez 

Wydział Organizacyjny.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie powołano Komisję przygotowującą 

dokumenty niezbędne do wniosku  o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Wydzielono 

dokumentację aktową niearchiwalną przeznaczoną do zniszczenia zgodnie ze sporządzonym 

protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej.

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej trwają prace związane z przygotowaniem i organizacją ww. wyborów.

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

publicznych, skierowane do Wydziału Organizacyjnego. 

Ogłoszono nabory na stanowiska:

-  głównego  specjalisty  ds.  planowania  przestrzennego  w  Wydziale  Inwestycji  i  Planowania

Przestrzennego;

- aplikanta w Straży Miejskiej w Staszowie;

- podinspektora ds. działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych.

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest  8  pracowników  pomocniczych
zatrudnionych  po  pracach  interwencyjnych  i  odbytym  stażu  oraz   4  osoby  w  ramach  prac
interwencyjnych, 2 osoby odbywa staż. 

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

- w zakresie spraw obronnych i przeciwpożarowych:

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

- trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP,

- przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn z rocznika 2001,

- uczestniczono w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydano decyzje w zakresie:

- wpisu do stałego rejestru wyborców – 1,

- odmowy udostępnienia danych osobowych – 1,

- przyznania dodatku energetycznego – 1,

- zmiany danych przedsiębiorcy w wydanych zezwoleniach dot. gastronomii – 2, w tym: 1-A i 1-B.
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Wprowadzono do CEIDG łącznie 49 wniosków, w tym:

- 10 wniosków o wpis do ewidencji,

- 28 wniosków o zmianę wpisu,

- 8 wniosków o zawieszenie działalności,

- 1 wniosek o wznowienie działalności,

- 2 wnioski o zakończenie działalności gospodarczej.

Sporządzono  projekty  umów  związanych  z  programem  zdrowotnym  dotyczącym  szczepień

przeciwko meningokokom na 2020 r.,  tj. dzieci z rocznika 2018, co stanowi kontynuację programu

zdrowotnego realizowanego przez gminę Staszów w latach 2018-2022.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano  66  dowodów  osobistych,  unieważniono  76  dowodów

osobistych, wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 64, 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. Sporządzono projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji

stypendialnej w 2020 roku

2. Przygotowano  i  podjęto  Zarządzenie  Nr  30/2020  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów

w sprawie  wprowadzenia  procedury  przekazania  żłobka  lub  klubu  dziecięcego  przez

ustępującego dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego. 

3. Przygotowano  porozumienia  dot.  dodatku  motywacyjnego  dla  dyrektorów  placówek

oświatowych na okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

4. Codzienne zbieranie  i  przekazywanie  do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji  dot.

wystąpienia  zagrożenia  zakażenia  koronawirusem  w szkołach  i  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez gminę Staszów.

5. Na wniosek dyrektora placówki oświatowej przeprowadzono  procedurę weryfikacji  dostępu

do bazy danych sio.

6. Sprawdzanie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta i gminy Staszów.

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

Staszów.
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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  4  decyzje  dot.  zwiększenia  liczby  godzin  do  arkuszy  organizacyjnych  placówek

oświatowych na rok szkolny 2019/2020.

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

zapisanych do żłobków i klubów dziecięcych.

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

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

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

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

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

Rp-7.

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

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

16. W ramach ogłoszonego konkursu na realizację  zadań publicznych w 2020 roku określonych 

w Rocznym Programie  Współpracy Gminy  Staszów z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku  publicznego  i o wolontariacie,  Burmistrz  przyznał  dotacje  w  formie  wsparcia

finansowego  zadań  publicznych.  Wykaz  oferentów,  którzy  będą  realizować  17  zadań

publicznych oraz kwoty dotacji i nazwy zadań stanowią załącznik do zarządzenia nr 39/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 marca 2020 r. 

17. Podpisano umowy z  klubami  sportowymi,  które  otrzymały  wsparcie  finansowe w wyniku

rozstrzygnięcia  otwartego  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  celu  publicznego  z  zakresu

wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2020 roku.

18. Przygotowanie i obsługa Staszowskiej Gali Sportu.

19. Zaktualizowano plan doskonalenia nauczycieli z placówek oświatowych podległych gminie

Staszów oraz  sporządzono  projekt  zarządzenia  w  sprawie  przyjęcia  planu  dofinansowania

form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w przedszkolach  i  szkołach

prowadzonych przez gminę Staszów w roku 2020.

20. Opracowano  harmonogram  zajęć  uczniów  ze  szkół  podstawowych  w  ramach  programu

powszechnej  nauki  pływania  „Umiem pływać 2020”,  przekazano  środki  na  sfinansowanie

dowozu uczniów ze szkół na pływalnię.
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21. Podpisano umowę na dotacje celową dla Staszowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie

koncertu z okazji Dnia Kobiet.

22. Przygotowano wykaz złożonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w I półroczu

2020 roku.

23. Analiza materiału niezbędnego do przedłożenia informacji  potrzebnych do raportu o stanie

gminy Staszów za rok 2019.

24. 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.

25. Weryfikacja kwoty dotacji na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od stycznia do czerwca

2020 roku.

26. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oświaty za 2019 roku.

27. Przyjmowane  są  wnioski  o  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli  i  pracowników  placówek

oświatowych z terenu gminy Staszów.

28. Przygotowano sprawozdanie z realizacji programu w szkołach zadania w ramach modułu 3

Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

29. Sporządzono odpowiedź do NIK w sprawie przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół

w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do szkół.

30. Dokonano rozliczenia końcowego przyznanych dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie oświaty.

31. Sprawy różne.

Samo  dzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   

alkoholowych i narkomanii

1. Wszczęto procedurę o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 1 osoby.

2. Przygotowano sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019

rok.

3. Wdrożono ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę” oraz

przekazano  do  szkół  podstawowych  materiały  profilaktyczno-edukacyjne  dla  uczniów  

i rodziców dotyczące zagrożenia koronawirusem.

4. Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Staszowie  odbyła  1  posiedzenie,

podczas którego przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

- opiniowano wydatki ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
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- 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.

5. Obsługa realizacji zadań funduszy sołeckich na 2020 rok.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  24.02.2020 r. do 10.03.2020 r. realizował następujące zadania:

I. Inwestycje:

1. Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji 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

Trwa procedura odbiorowa. 

2. Trwa realizacja zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Staszowie”.

Wykonawca: REDOPOL Sp. z o.o., ul. Świętego Marcina, Poznań

Wartość: 348 000,00 zł

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

28-200 Staszów.

Wartość zadania: 7 500,00 zł

Termin realizacji zadania: 24.08.2020 r.

3. Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury 

sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II 

w Czajkowie”. 

Trwa procedura przetargowa.

6



4. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Nadzór inwestorski nad 

rozbudową infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie”.

5. 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”. Postępowanie unieważniono, 

ponieważ wartość oferty przewyższała możliwości finansowe Gminy.

5a. 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”.

6. Przygotowano i złożono 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”. 

7. W  trakcie  przygotowania  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”.

8. Przygotowano  i  złożono  wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  przetargowego  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację zadania  pn:  „Budowa  kanalizacji

deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na  działce nr 1510/30”. 

Postępowanie  unieważniono,  ponieważ wartość  oferty  przewyższała  możliwości  finansowe

gminy.

8a. Powtórnie złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie

zamówienia publicznego na realizację zadania pn:  „Budowa kanalizacji deszczowej drogi

gminnej zlokalizowanej w Staszowie na  działce nr 1510/30”. 

Wartość szacunkowa: 80 000,00 zł.
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Termin realizacji: 01.06.2020 r.

9. Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego                         

o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Remont dróg przy użyciu kruszywa 

kamiennego”.

10. W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa oraz wniosek o przeprowadzenie 

postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 

„Budowa ulicy Polnej w Staszowie”.

Termin realizacji zadania: 31.08.2020r.

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: 30.04.2020 r.

3. W trakcie przygotowania 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” (trwa procedura związana z zawarciem umowy o pomocy 

rzeczowej).

Termin realizacji zadania: 15.11.2021r. 

4. W trakcie przygotowania wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji 

programowo – przestrzennej rozbudowy ul. Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do 

mostu na rz. Czarnej w Staszowie” (trwa procedura związana z zawarciem umowy 

o pomocy rzeczowej).

Termin realizacji zadania: 15.11.2021r.
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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.

6. Trwa  realizacja  zadania  pn.: „Przebudowa  drogi  zlokalizowanej  w  Staszowie  

na  działce  oznaczonej  numerem  417/54  na  odcinku  od  km  0+000  do  km  0+290  –

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

           Wykonawca: H-Z Projekt Michał Dyrdół, ul. K. Kazanowskiego 3, 25-636 Kielce

           Wartość szacunkowa: 8 129,93 zł.

           Termin realizacji zadania: 03.04.2020r.

7. Trwa  realizacja  zadania  pn.:  „Wykonanie  aktualizacji   dokumentacji  projektowo  –

kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie”.

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

Wartość: 4 920, 00 zł

Termin realizacji zadania: 10.03.2020 r.

III. Fundusze sołeckie 

1. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na  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.

2. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Kontynuacja

wymiany posadzki w świetlicy „Jutrzenka” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020  

w miejscowości Sielec.

3. W  trakcie  przygotowania  postępowanie  przetargowe  na  realizację  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.

IV.  Sprawozdania i zestawienia:

Sporządzono sprawozdanie z realizacji inwestycji za rok 2019.

V. 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
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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 –  11

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego –  1

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek – 14

- 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) . 

VI. Sprawy z zakresu  drogownictwa:

 - wydano decyzji oraz zgód na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi – 11

-  wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 5

 - na bieżąco prowadzona jest ewidencja dróg gminnych i mostów.

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

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu bezpieczne przejścia dla pieszych pn. „Poprawa

bezpieczeństwa pieszych w Staszowie” w ramach „Programu ograniczania przestępczości

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka″ w 2020 roku.

2. Podpisano umowę  na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie pn.

„Staszowski  Ratusz  –  budzimy  serce  miasta” w  ramach  naboru  Ministerstwa  Kultury

i Dziedzictwa  Narodowego  z  programu  „Kultura”,  Działanie  1  „Poprawa  zarządzania

dziedzictwem  kulturowym”  Poddziałanie  1.1.  Restauracja  i  rewitalizacja  dziedzictwa

kulturowego  w ramach  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego

2014-2021.
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3. Złożono do oceny końcowej Indywidualny Plan Konsultacji opracowany w ramach realizacji

projektu  „Partycypacja  w  planowaniu”. Po akceptacji  IPK  gmina  przystąpi  do  procesu

konsultacji  zmiany „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego

gminy Staszów”.

4. Wystąpiono do firmy Polkomtel Infrastruktura w sprawie inwestycji polegającej na budowie

stacji bazowej telefonii komórkowej BT 12459 w Smerdynie.

5. W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne

na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów” uzyskano  zgodę  od  Instytucji  Zarządzającej  na

przedłużenie  okresu  realizacji  okresu  zakończenia  projektu  do  30.11.2020  r.  Zadanie  jest

dofinansowane w  ramach  Działania  3.4  Strategia  niskoemisyjna,  wsparcie  zrównoważonej

multimodalnej  mobilności  miejskiej  RPO  WŚ  2014  –2020  dla  projektów  dotyczących

modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

6.  Złożono harmonogram płatności do projektu  „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów

zielonych na terenie miasta Staszów” wg stanu na dzień 29-02-2020 r. Wykonawca II etapu

dokumentacji  tj.  Golejowa uzyskał  pozwolenia  wodno-prawne i  wystąpił  o  pozwolenie  na

budowę do Starostwa Powiatowego w Staszowie. Starostwo Powiatowe wystąpiło o wydanie

pozwolenia na budowę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zadanie jest

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

Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

7. W dniu 05.03.2020 r. Urząd Marszałkowski WŚ zatwierdził wniosek o płatność końcową dot.

pn.  „Termomodernizacja obiektów użyteczności  publicznej  na terenie Miasta i  Gminy

Staszów” zrealizowanego  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. 

8.  Wniosek  został  zatwierdzony  zgodnie  z  Informacją  pokontrolną  Nr 1/N/III/RPO/2020.

Zatwierdzono refundację końcową do wypłaty w kwocie 38 462,33zł.  

9. Przesłano  do  Urzędu  Wojewódzkiego  oświadczenia  w  sprawie  przyjęcia  dotacji  na

funkcjonowanie  miejsc  opieki  dla  dzieci  do  lat  trzech  przyznanego  dla  trzech  placówek

z terenu Gminy z resortowego programu Maluch +. 

10. Na bieżąco uzupełniano ankiety i sprawozdania z zakresu działalności biura. 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

1.  Podano do wiadomości publicznej wykazy:

- o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych:

1)  działki położonej przy ul. Wiśniowej o powierzchni 418 m.kw.

2) działki położonej przy ul. Mickiewicza o powierzchni 952 m.kw.

- o przeznaczeniu do wydzierżawienia  działki przy ul. Staszica o powierzchni 250 m.kw. -

parking obok sklepu „Biedronka”.

2. Przedłużono 25 umów dzierżawy na grunty położone przy ul. Kolejowej  pod garażami oraz

na grunt przy ul. Mickiewicza pod kioskiem Ruch.

3. Zawarto 2 porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy na grunty przylegające do działek

budowlanych na osiedlu „Oględowska”, które zostały zbyte.

4. Nadano numery porządkowe dla czterech nieruchomości zabudowanych budynkami.

5. Wydano 249 decyzji  o   zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6. Przeprowadzono  przetarg  na  dzierżawę  działki  rolnej  położonej  w  Poddębowcu  (działka  

nr 164/2 o pow. 0,21 ha) - wyłoniono dzierżawcę.

7. Wydzierżawiono w drodze bezprzetargowej działkę rolną (bez dojazdu),  o numerze 154/2  

o pow. 0,09 ha w Poddębowcu.

8. Przeznaczono  do  dzierżawy  w  drodze  przetargu  działki  rolne  położone  w  Staszowie,  

o numerach 2389/1 o pow. 0,5766 ha oraz 2389/3 o pow. 0,1610 ha.

9. Na bieżąco wydawane są zaświadczenia  o wpłatach  jednorazowych (wraz z bonifikatą)  za

przekształcenie użytkowania wieczystego.

10. Wydano jedną decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  24  lutego  2020  roku  do  

10 marca 2020 roku:

1. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach odwołanie dotyczące

usunięcia  bez  wymaganego  zezwolenia  drzew  gat.  ozdobnych,  rosnących  na  terenie

nieruchomości o nr ewid. 188, obręb ewid. Koniemłoty.
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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”.

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. Sporządzono sprawozdanie z realizacji w 2019r. przez gminę Staszów działań naprawczych

określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego (POP).

10. Sporządzono  sprawozdanie  z  realizacji  Krajowego  Programu  Oczyszczania  Ścieków

Komunalnych za 2019r. dla aglomeracji Staszów (KPOŚK).

11. Sporządzono  sprawozdanie  z  realizacji  w 2019r.  działań  zawartych  w planach  gospodarki

wodami na obszarach dorzeczy (PGW).

12. Przeprowadzono  6  postępowań  w  zakresie  wydania  zgody  na  korzystanie  z  przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.
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13. Wydano  1  postanowienie  dotyczące  pozytywnego  zaopiniowania  wniosku  o  wydanie

zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych  przewozów  osób  w  krajowym  transporcie

drogowym.

14. Wydano 1 decyzję dotyczącą zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów

osób w krajowym transporcie drogowym.

15. Wypełniono  1  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach  programu  priorytetowego  „Czyste

powietrze”.

16. Udzielono  12  porad  dotyczących  warunków dofinansowania  w ramach  programu „Czyste

powietrze”.

17. Przeprowadzono 4 kontrole  dotyczące utrzymania i  konserwacji  kanalizacji  deszczowej na

terenie miasta Staszowa.

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

zabrano 1  psa.

19. Wysłano  kołom  łowieckim  oraz  Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii  w  Staszowie  do

zaopiniowania  projekt  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2020”.

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

–  wymiana  znaków  uszkodzonych  w  wyniku  dewastacji  oraz  uzupełnienie  brakującego

oznakowania pionowego i poziomego. 

21. Dokonano regulacji zegara usytuowanego na Ratuszu. 

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

zgłoszono do PGE Dystrybucja celem naprawienia .

23. Dokonano wymiany uszkodzonych opraw oświetlenia  ulicznego na  nowe energooszczędne

LED na ulicy Rzecznej w Staszowie – 4 szt. 

24. Uzupełniono i naprawiono oświetlenie uliczne przy ulicy 11-go Listopada w Staszowie oraz

przy ulicy Cmentarnej i przy garażach ZEC w Staszowie.

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

terenie miasta Staszowa. 

26. Dokonano regulacji 1 szt. studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. 

27. Podpisano  umową  na  drobne  i  awaryjne  naprawy  chodników  na  terenie  miasta  i  gminy

Staszów.

28. Dokonano  naprawienia  ubytków  w  chodnikach  przy  ulicy  Wschodniej,  Mickiewicza  

i Partyzantów w Staszowie.

29. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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30. Weryfikowanie wprowadzonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

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

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

32. Bieżące edukowanie mieszkańców  o zasadach segregacji odpadów komunalnych.

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

ankiet). 

Wydział  Promocji i Informatyki

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

W zakresie promocji: 

1. Aktualizowano  stronę  internetową  www.staszow.pl -  przygotowano  i  opublikowano:  (37)

różnych informacji oraz aktualizowano profil Urzędu na portalu facebook (9). 

2. Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, patronaty (43).

3. Opracowano list zapraszający do nawiązania współpracy  międzynarodowej. 

4. Opracowano wniosek do konkursu „Samorząd promujący zdrowie”.

5. W trakcie przygotowania są wnioski o sponsoring do firmy ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

wybranych wydarzeń sportowych i kulturalnych, których Gmina Staszów jest organizatorem.

6. W trakcie opracowania jest kolejny numer „Monitora Staszowskiego”.

7. Rozsyłano Biuletyn Informacyjny UMiG w Staszowie z materiałami prasowymi 

dla dziennikarzy, przedstawicieli mediów regionalnych (1 szt.). 

8. Dodano nowe zdjęcia do gabloty w UMiG.

9. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

- zaproszenia i bilety na koncert z okazji Dnia Kobiet;

- prezentacja materiałów na spotkanie robocze w ramach porozumienia SOS; 

- w trakcie opracowania jest prezentacja oferty gospodarczej miasta i gminy Staszów.

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

- „III Marsz Powstańców Styczniowych” Staszów – Kurozwęki;

- Gala Sportu Akademii Piłkarskiej Pogoni; 

- Koncert Wojciecha Baranowskiego z okazji „Dnia Kobiet ”. 

W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń

(ok. 75 publikacji).
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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  24.02.2020  r.   d  o  10.03.2020  r.    

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

jednolity  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843),  wszczęło 2 nowe postępowania  o udzielenie  zamówienia,

kontynuowano  6  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 2 -
Biuro Pozyskiwania Środków Finansow. - -
Promocji i Informatyki - -
Organizacyjny - 1
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - -
Edukacji, Kultury i Sportu - -
Infrastrukt. Komunalnej i Ochrony Środ. - -
Ogółem 2 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 20.02.2020r.,

2. Rozbudowa  infrastruktury  sportowej  przy  Zespole  Szkół  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.

Papieża  Jana  Pawła  II  w  Czajkowie”  realizowane  w  ramach  projektu  pn.:  Modernizacja
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infrastruktury  sportowej  na  terenie  Gminy  Staszów- otwarcie  ofert  odbyło  się  w  dniu

25.02.2020r., do postępowania złożono 12 ofert,

3. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta i gminy

Staszów oraz  zakup  energii  elektrycznej  do  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Gminy

Staszów i innych obiektów na okres od podpisania umowy do 31.12.2020r. - otwarcie ofert odbyło

się w dniu 26.02.2020r., do postępowania złożono 5 ofert,

4. Bieżące  utrzymanie  w  roku  2020  terenów  zielonych  będących  własnością  Gminy  Staszów

usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów - otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.02.2020 r.,

do postępowania złożono 1 ofertę, podpisanie umowy wyznaczono na dzień 13.03.2020r.,

5. 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 wyznaczono na dzień 16.03.2020r.,

6. Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30

(powtórzenie postępowania) - otwarcie ofert wyznaczono na dzień 25.03.2020r.

Postępowania o udzielenie zamówienia zakończone w ww. okresie:

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

odbyło  się  dniu  31.01.2020r., do  postępowania  złożono  2  oferty,  umowę  podpisano  w  dniu

28.02.2020r.,

2. Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30”-

otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.02.2020r., do postępowania złożono 2 oferty, postępowanie

unieważniono w dniu 24.02.2020r.,

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

05.03.2020r., do postępowania złożono 2 oferty, postępowanie unieważniono w dniu 06.03.2020r.

Straż Miejska

1. Zrealizowano 12 służb patrolowych i ochronnych, w tym 1 służbę łączoną z funkcjonariuszem

z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

2. W  okresie  sprawozdawczym  strażnicy  podjęli   30  interwencji,  podczas  których:

wylegitymowano  32  osoby,  pouczono  15  osób,  nałożono  3  grzywny  w  drodze  mandatu

karnego na łączną kwotę 200,00 zł.
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3. Podczas przeprowadzonych interwencji stwierdzono wykroczenia dotyczące:

- naruszenia przepisów  przeciwko urządzeniom użytku publicznego: pouczono 1 osobę

- naruszenia przepisów przeciwko zdrowiu: pouczono 2 osoby

- naruszenia przepisów przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – pouczono 2 osoby

- naruszenia przepisów przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – pouczono 3 osoby

-  naruszenia  przepisów  przeciwko  zapisom  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku

w gminach: pouczono 6 osób, nałożono 3 grzywny w drodze mandatu karnego.

4. Przeprowadzono  18  kontroli  nieruchomości  zamieszkałych  w  celu  sprawdzenia  zgodności

selektywnej zbiórki odpadów ze złożoną deklaracją oraz posiadania numeru porządkowego –

podczas kontroli stwierdzono 4 nieprawidłowości (pouczono 1 osobę z art. 10 u.o.u.c.p.w.g,

pouczono  1  osobę  z  art.  64  kw,  nałożono  2  grzywny  w  drodze  mandatów  karnych

kredytowanych z art 10 u.o.u.c.p.w.g)

5. Przeprowadzono 19 kontroli nieruchomości niezamieszkałych, pod kątem sprawdzenia w jaki

sposób pozbywają się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Podczas

kontroli stwierdzono 7 nieprawidłowości - osoby zostały pouczone.

6. Informowano na bieżąco Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w miejscu

o zgłaszanych do Straży Miejskiej bezpańskich psach.

7. Informowano na bieżąco Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w miejscu

o zauważonych, zaśmieconych terenach, które należy uporządkować.

8. Przeprowadzono  1  wywiad  środowiskowy  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem

administracyjnym dotyczącymi wymeldowania.

9. Przeprowadzono  1  wywiad  środowiskowy  w  celu  ustalenia  miejsca  faktycznego

zamieszkiwania w związku z wnioskiem o wpis do rejestru wyborców miasta i gminy Staszów.

10. Na  bieżąco  utrzymywane  są  kontakty  z  kierownictwem  z  Komendy  Powiatowej  Policji

w Staszowie w celu wymiany informacji o występujących zagrożeniach.

11. Sprawdzano miejsca zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, weryfikowano

zgłoszenia oraz reagowano zgodnie z kompetencjami.

12. Monitoring  -   przyjęto  1  zgłoszenie  wymagające  podjęcia  interwencji,  które  przekazano

do Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, zaobserwowano 1 zgłoszenie, które przekazano

do  Straży  Miejskiej.  Zabezpieczono  2  nagrania  z  monitoringu  miejskiego  na wniosek

uprawnionych organów.

  Burmistrz 

                      Miasta i Gminy Staszów

                  /-/ Leszek Kopeć
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