
                                          Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności 

za okres od 13 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano 10 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:  47 decyzji ustalających, zmieniających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego od osób fizycznych,

2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości,

7 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,

4 decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty podatku,

1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,

1 decyzję o umorzeniu zaległego podatku od nieruchomości,

2 decyzje o zwrocie nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Stanu Cywilnego  :  

Wydano 10  decyzji  dotyczących sprostowania,  transkrypcji  akt  stanu  cywilnego  i  zmiany

imion i nazwisk,

- Załatwiono 112 podań interesantów w sprawie wypisów z akt stanu cywilnego,

- sporządzono aktów urodzeń - 42,

- sporządzono aktów małżeństwa – 15,

- sporządzono aktów zgonów - 48,

- sporządzono i wydano dokumenty do ślubu konkordatowego i cywilnego dla 11 par, udzielono

ślubów cywilnych 7, 

- odnotowano 56 zmian w aktach stanu cywilnego (wzmianki, przypiski);

- wysłano 37 zleceń,

- migrowano do systemu 285 aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów,

- wydano 232 odpisy 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  2020  rok  wyborami  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej

wyznaczonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku oraz ponownym głosowaniem w dniu 12 lipca 2020

roku  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów  powołano  25  obwodowych  komisji  wyborczych  

i przeprowadzono wybory w sposób tradycyjny oraz w formie głosowania korespondencyjnego.

Przygotowano  za  II  kwartał:  "Ewidencję  wydziałową  postępowań  o  wartości  nie
przekraczającej  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000 Euro" oraz  "Wykaz umów  
o  wartości  zamówienia  od  3500,00  zł  do  kwoty  nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych
równowartości kwoty 30 000 Euro".

Przygotowano  sprawozdanie  opisowe  o  realizacji  wydatków  z  zakresu  Administracji

publicznej,  Urzędów  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa  oraz

sądownictwa  oraz Bezpieczeństwa publicznego i  ochrony przeciwpożarowej  za I  półrocze 2020

roku.

Poinformowano  sołtysów  o  wysokości  środków  funduszu  sołeckiego  w  budżecie  gminy

Staszów na 2021 rok, ustalonego zgodnie z zasadami art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim dla

poszczególnych sołectw.

 Po  przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego  zawarto  umowę  na  „Dostawę  paliw

płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie".

Udzielano  odpowiedzi  na  ankiety,  pisma  oraz  wnioski  o  udostępnienie  informacji

publicznych, skierowane do Wydziału Organizacyjnego. 

Obecnie  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  zatrudnionych  jest  6  pracowników  pomocniczych

zatrudnionych  po  pracach  interwencyjnych  i  odbytym  stażu  oraz   12  osób  w  ramach  prac

interwencyjnych, 2 osoby odbywa staż. 

Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie odbywają praktyki studenci z uczelni wyższych.

- 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:

- przyznania dodatku energetycznego –  2,

- zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu (piwa) – 1.

Wprowadzono do CEIDG łącznie 67 wniosków, w tym:

- 15 wniosków o wpis do ewidencji,

- 37 wniosków o zmianę wpisu,

- 2 wnioski o zawieszenie działalności,

- 2 wnioski o wznowienie działalności,

- 11 wniosków o zakończenie działalności gospodarczej.

W  okresie  sprawozdawczym  wydano  123  dowody  osobiste,  unieważniono  103  dowody

osobiste, wniosków o wyrobienie dowodu osobistego przyjęto 144, zgodnie z ustawą  o dowodach

osobistych.

Na bieżąco realizowane są sprawy z zakresu spraw meldunkowych, nadania nr pesel,  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. Przygotowano  i  wydano  1  Akt  Nadania  Stopnia  Awansu  Zawodowego  Nauczyciela  na

stopień nauczyciela mianowanego.

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

Staszów.

3. Udzielono  odpowiedzi  na  4  wnioski  o  udostępnienie  informacji  publicznej  w związku

ze zwiększeniem  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  na  2020  r.,  w  ramach

kryterium V dotyczącego dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne   niezbędne

do   realizacji    podstawy   programowej   z  przedmiotów  przyrodniczych w szkołach

podstawowych.

4. Analiza  informacji  o  strukturze  zatrudnienia  oraz   faktycznych   wydatków   na

wynagrodzenia nauczycieli, o której mowa w art. 30 a Karta Nauczyciela.
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5. Na bieżąco przygotowywane są i wydawane zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Rp-7 oraz załączniki do RP-7.

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

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

7. Dokonano  rozliczenia  wykorzystania  dotacji  za  I  półrocze  2020  r.  dla  publicznych,

niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

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

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

9. Przygotowano wykaz złożonych wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych 

w II półroczu 2020 roku.

10. Podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

w ramach art. 19a ustawy DPPioW.

11. Dokonano zmian do budżetu oświaty 2020 r.

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

otrzymanej dotacji.

13. Rozliczono dotację przeznaczoną na wypłatę stypendii i zasiłków szkolnych.

14. Przygotowywane jest sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków wydziału za I półrocze

2020 r.

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

Staszów”.

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

środków  przeznaczonych  na  pomoc  zdrowotną  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów,

rencistów. 

17. Przygotowano  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Kielcach  dane  do  realizacji

Rządowego  programu  pomocy  uczniom  niepełnosprawnym  w  formie  dofinansowania

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

18. Odpowiedzi na ankiety do GUS.

19. Sprawy bieżące.

Samo  dzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   

alkoholowych i narkomanii

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

2. Przygotowano  sprawozdanie  z  realizacji  dochodów  i  wydatków  Gminnego  Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 roku.
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3. Przygotowano 17 wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

4. Udzielano informacji i porad telefonicznych dotyczących problemów uzależnień.

5. Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Staszowie  odbyła  3  posiedzenia,

podczas których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

- opiniowano wydatki ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

- przeprowadzono rozmowy z członkami rodzin osób  z problemem alkoholowym,

- opiniowano wnioski dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- kierowano na dobrowolne leczenie odwykowe,

- kierowano na badania biegłych – specjalistów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- opiniowano wnioski do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

w okresie od  13.07.2020 r. do 07.08.2020 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. 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

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 13.07.2020 r.

3. 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”.
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4. 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”.

5. 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. 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”.

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

dróg”.

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

podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.: „Bieżące remonty

dróg”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Rakowska 33, 28-200

Staszów.

Wartość: 54 071,41 zł

Termin realizacji zadania: 31.08.2020 r.

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

podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.: „Remont dróg przy

użyciu kruszywa kamiennego”.  

Wykonawca: Firma  Handlowo  –  Usługowa  "PIOTR-BUD"  Piotr  Bąk,  ul.  Legionów

Polskich 2F, 28-200 Staszów.

Wartość: 10 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 31.08.2020 r.

10. 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.:

„Budowa sali  gimnastycznej  wraz z  zapleczem i  łącznikiem przy Publicznej  Szkole

Podstawowej  Nr  2  w  Staszowie  na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  

nr 5856/2, 5856/4, 5856/11, 1621/1, 5856/1, 5856/6, 5856/7, 5856/12 i 1623”.
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II. Dokumentacje:

1. Trwa realizacja zadania pn.:  „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na

terenie  miasta  Staszów  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na

oczyszczenie jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży”.

Wykonawca: ARTUR CEBULA ANNA KUNKEL ARCHITEKCI, Sowia Wola Folwarczna,

ul. Rysia 13, 05-152 Czosnów.

Wartość: 123 000,00 zł.

2. Trwa realizacja  zadania  pn. „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”.

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

Wartość : 10 000,00 zł.

Termin realizacji: 30.09.2020 r.

5. Wyłoniono  wykonawcę  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. 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).

7. Przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn.: „Remont ulicy

Południowej w Staszowie” niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych.
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III. Fundusze sołeckie 

1. Zakończono realizację 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

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.07.2020 r.

2. 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

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.07.2020 r.

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

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

Sielec.
4.

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 – 15,

- wydano decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 7,

- wydano postanowień pozytywnie opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości –

2,

- wydano zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działek – 146,
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- 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 - 83) . 

V. Sprawy z zakresu  drogownictwa:

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

6,

-  wydano decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6,

 - 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).

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

1. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz do Ośrodka

Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu (w ramach porozumienia - DOLINA Wisły)

propozycje projektów pn.:

• Budowa  portu  przeładunkowego  w  miejscowości  Grzybów  i  rozwój  infrastruktury

drogowej i kolejowej, w tym przewozów pasażerskich;

• Budowanie turystycznej marki „Dolina Wisły”;

• Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Staszów - renowacja Golejowa w celu

wyeksponowania jego walorów przyrodniczych;

• Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie;

• Renowacja Pałacu w Wiśniowej. 

2. Złożono wniosek na przekazanie środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie Staszów w kwocie 2 163 078,00 zł.

3. W ramach realizacji Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„Maluch  plus”  -  2020  (moduł  2  –  dla  jst)  złożono  wnioski  o  płatność  II  transzy.

Dofinansowanie obejmuje:

• Żłobek w Staszowie, ul. Kilińskiego 20,

• Żłobek ”Świat Dziecka” w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17a,

• Klub Dziecięcy ”Świat Dziecka” w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17a.
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4.  Złożono harmonogram wystąpień o środki finansowe na III i IV kw. 2020 r. do projektu

„Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”. Zadanie

jest dofinansowywane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

5. W ramach  realizacji  zadania  „Modernizacja  infrastruktury  sportowej  na  terenie  Gminy

Staszów”, uzyskano zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania z 44,01% na 64,10%.

W dniu 27.07.2020 r.  uzyskano dodatkową refundację w kwocie 71 419,95 zł do rozliczenia

boiska  przy  PS  Nr  3  w  Staszowie.  Zadanie  realizowane  jest  w  ramach   Działania  7.4

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPO WŚ na lata 2014-2020. 

6. W  ramach  realizacji  zadania  „Głęboka  termomodernizacja  obiektów  użyteczności

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

na  zwiększenie środków dofinansowania w kwocie  1 321 757,44 zł  w celu  możliwości

podpisania  umów  z  wykonawcami  na  przeprowadzenie  robót  budowlanych.  W  dniu

05.08.2020 r. złożono aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz Aneks nr 5 do Studium

Wykonalności. Zadanie dofinansowywane jest ze środków RPO WŚ 2014-2020 Działanie

3.3 Poprawa  efektywności  energetycznej  z wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii

w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

7. W dniu  22.07.2020 r.  podpisano  umowę dotacji   z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Zielone przystanki na

terenie miasta Staszowa”. Wartość projektu 8 645,50 zł.

8. Na bieżąco uzupełniano ankiety i sprawozdania z zakresu działalności biura.

Ochotnicze  Straże Pożarne

1. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach”. W dniu 06 lipca br. odbyła

się  kontrola  końcowa projektu  przeprowadzona  przez  Instytucję  Zarządzającą  tj.,  Urząd

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty w dniu 31.07.2020 r. wynosi: 57 066,25 zł.

2. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy”. W dniu 13 lipca br. odbyła się

kontrola  końcowa  projektu  przeprowadzona  przez  Instytucję  Zarządzającą  tj.,  Urząd

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

3. Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach”. W dniu 20 lipca br. odbyła się

kontrola  końcowa  projektu  przeprowadzona  przez  Instytucję  Zarządzającą  tj.,  Urząd

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

1. Zawarto umowę notarialną w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży działki o powierzchni

101 m.kw. przylegającej do działki budowlanej położonej przy ul. Sienkiewicza.

2. Zawarto umowy dzierżawy na grunty położone w Staszowie:

-  przy ul. Kolejowej pod 4 garażami,

-  przy ul. Wąskiej – działka przylegająca do działki budowlanej,

- przy ul. Staszica – parking obok sklepu „Biedronka”,

- 2 ogródki gastronomiczne przy ul. Rynek oraz plac zabaw przy ogródku.

3. Przedłużono umowę dzierżawy na grunt położony w Staszowie na os. Golejów przylegający

do działki budowlanej.

4. Podano do wiadomości publicznej wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia gruntu przy

ul. Solidarności pod 10 garażami.

5. Sprzedano  18 nieruchomości  zabudowanych garażami przy ul. Targowej.

6. Nadano 6  numerów porządkowych dla  nieruchomości zabudowanych budynkami.

7. Sprzedano mieszkanie położone przy ul Sienkiewicza. 

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  IKOŚ  w  okresie  od  13  lipca  2020  roku  do  

7 sierpnia 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 farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej

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

6. 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”.

7. 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”.

8. 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.

9. 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.

10. 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”.

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

korzystające ze środowiska w miejscowościach Wiązownica Kolonia,  Wiązownica Duża,

Koniemłoty.

12. Przeprowadzono 2 postępowania w zakresie wydania zgody na korzystanie z przystanków

autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

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

zabrano 5 psów.

14.Wydano  2  zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych  przewozów  osób  w  krajowym

transporcie drogowym.

15. Przeprowadzono kontrole  dotyczące utrzymania  i  konserwacji  kanalizacji  deszczowej  na

terenie miasta Staszowa.
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16. 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. 

17. Dokonano regulacji zegara usytuowanego na Ratuszu. 

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

usterki zgłoszono do PGE Dystrybucja celem naprawienia.

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

na terenie miasta Staszowa. 

20. Dokonano odnawiania poziomych znaków drogowych na terenie miasta Staszowa (przejścia

dla pieszych, linie segregacyjne). 

21. Dokonano regulacji studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. 

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

23. Weryfikowanie  wprowadzonych  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi – bezpośrednia obsługa interesantów.

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

i zatwierdzaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– bezpośrednia obsługa interesantów.

25.  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 (19). 

2. W trakcie opracowania jest  "Informator turystyczny o mieście i gminie Staszów”.

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

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

Staszów.

5. Dodano nowe zdjęcia do gabloty w UMiG.

6. Listy okolicznościowe, przemówienia: (77).

7. Przygotowanie materiałów i pomoc organizacyjna dla TVP 3 Kielce w związku z "Akcją

Lato" – programem o mieście i gminie Staszów.
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8. Wykonano opracowania multimedialne, projekty graficzne: 

- laminowane tabliczki na przystanki z zakazem naklejania (18);

- korekta plakatu "Rekordowe wakacje".

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

- happening „Wspomnienie sierpniowych dni 1944”;

- „Rekordowe wakacje” - „Golejowski półmetek”;

- „Złote Gody”.

W zakresie informatyki:

1. Publikacja  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  przekazanych  ogłoszeń

(83 publikacje).

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 wdrożeniem aplikacji Blisko oraz SegreGo.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro  Zamówień Publicznych informuje,  że  w okresie  od 13.07.2020 r.   d  o  07.08.2020 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  2  nowe  postępowania  o  udzielenie

zamówienia,  kontynuowano  8  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  z  poprzedniego  okresu

sprawozdawczego, podpisano 8 umów 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 2
Biuro Pozyskiwania Środków Finansow. - -
Promocji i Informatyki - -
Organizacyjny - 1
Spraw Obywatelskich i Społecznych - -
Finansowy - -
Edukacji, Kultury i Sportu - 4
Infrastrukt. Komunalnej i Ochrony Środ. - 1
Ogółem 2 8
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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 17.08.2020 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. 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.,

do postępowania złożono 4 oferty, podpisanie umowy wyznaczono na dzień 12.08.2020 r.

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

1. Wykonanie  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  do

zamówienia podstawowego pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” – negocjacje

odbyły się w dniu 24.07.2020 r., umowę podpisano w dniu 30.07.2020 r.;

2. Wykonanie  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  robót  budowlanych  o  podobnym

charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Bieżące remonty dróg”  – negocjacje odbyły się

w dniu 24.07.2020 r., umowę podpisano w dniu 30.07.2020 r.
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Postępowania o udzielenie zamówienia   zakończone w ww. okresie  :  

1. 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, umowy na zadanie: nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 podpisano w dniu 31.07.2020 r.;

2. Odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych

położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2020 roku - otwarcie ofert odbyło się w dniu

14.07.2020 r., do postępowania złożono 1 ofertę, umowę podpisano w dniu 31.07.2020 r.;

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

wyznaczono na dzień 17.07.2020 r., do postępowania złożono 1 ofertę, umowę podpisano w dniu

06.08.2020 r.

Straż Miejska

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

z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

2. W  okresie  sprawozdawczym  strażnicy  podjęli  24  interwencje,  podczas  których:

wylegitymowano  29 osób,  pouczono  15 osób,  nałożono  5  grzywien  w drodze  mandatu

karnego na kwotę 500,00 zł.

3. Podczas przeprowadzonych interwencji stwierdzono wykroczenia dotyczące:

• nieprzestrzegania  zapisów  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach:

stwierdzono 18 wykroczeń, pouczono 14 osób, nałożono 4 grzywny w drodze mandatu

karnego na kwotę 400,00 zł,

• naruszenia przepisów przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – nałożono 1 grzywnę 

w drodze mandatu karnego w kwocie 100,00zł,

• naruszenia przepisów przeciwko urządzeniom użytku publicznego – pouczono 1 

osobę.

4. Przeprowadzono  124  kontrole  nieruchomości  w  celu  sprawdzenia  zgodności

selektywnej zbiórki  odpadów  ze  złożoną  deklaracją  oraz  oznaczenia  posesji  numerem

porządkowym  na  terenie  gminy  Staszów.  Podczas  kontroli  stwierdzono

18 nieprawidłowości, pouczono 14 osób z art. 10 ustawy ucpwg oraz nałożono 4 grzywny

w drodze mandatu karnego na kwotę 400,00 zł.

5. Dostarczano 12- krotnie deklaracje na wywóz odpadów na prośbę Wydz IKOŚ.

6. Zabezpieczano i czuwano nad porządkiem publicznym podczas uroczystego otwarcia Parku

Miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie.
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7. Czuwano  nad  porządkiem  publicznym  podczas  wyborów  prezydenckich  2020  –  służba

ochronna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz w dniu poprzedzającym wybory,

podczas wydawania materiałów dla potrzeb komisji wyborczych.

8. Podczas  codziennej  służby  zwracano  uwagę  na  osoby  wchodzące  do  budynku  Urzędu

Miasta  i  Gminy  Staszów:  przypominanie  o  obowiązku  zakrywania  nosa  i  ust  w  celu

zapobiegania  rozprzestrzeniania  się  choroby  zakaźnej  COVID-19  wywołanej  wirusem

SARS-CoV-2, mierzenie temperatury klientom.

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

Burmistrz 

                             Miasta i Gminy Staszów

                  /-/ Leszek Kopeć
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