RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Maj 2019 r.

I.

WSTĘP
RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ jest podsumowaniem działalności Burmistrza

Miasta i Gminy Siewierz za 2018 rok. Obejmuje swoim zakresem realizację obowiązujących
strategii, planów i polityk oraz uchwał Rady Miejskiej w Siewierzu, obowiązujących w Gminie
Siewierz w minionym roku.
Raport został przygotowany na podstawie art. 28 a a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2019 r., poz. 506).
Dokumentem determinującym wielokierunkowy rozwój Gminy Siewierz jest „Strategia Rozwoju
Miasta i Gminy Siewierz do roku 2020”. Określono w niej następujący cel strategiczny:
„Siewierz – gminą z nowoczesną infrastrukturą i czystym środowiskiem,
przy wykorzystaniu walorów kulturowych”.
Dla tak wytyczonego celu określono szereg celów operacyjnych, których realizacja służyła
osiągnięciu założonego rezultatu.
Poszczególne cele operacyjne wskazują pożądane kierunki działań w celu osiągnięcia
zamierzonego efektu, a są to:
1. Ochrona środowiska naturalnego m. in. poprzez rozwój infrastruktury.
2. Rewitalizacja i zapewnienie ładu przestrzennego z zachowaniem walorów kulturowych.
3. Rozwój systemu infrastruktury komunikacyjnej.
4. Poprawa dostępu do internetu oraz usług elektronicznych.
5. Stworzenie dogodnych warunków dla życia mieszkańców oraz włączenie społeczne.
6. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego gminy.
7. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.
8. Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej oraz możliwości spędzania
wolnego czasu.
9. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
10. Wzrost współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: samorządami oraz realizacja
wspólnych przedsięwzięć.
11. Atrakcyjny wizerunek gminy oraz wzrost rozpoznawalności w kraju i za granicą.
Zmierzając do osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych, w gminie

przygotowano

szereg dokumentów planistycznych i programów, które uszczegóławiały zapisy strategii,
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precyzowały kierunki działań i wytyczały konkretne zadania do realizacji w poszczególnych
dziedzinach funkcjonowania gminy.
Dokumenty te, oraz rezultaty działań podejmowanych w celu ich realizacji, dały podstawę
do sporządzenia Raportu o stanie Gminy Siewierz.
W raporcie posłużono się informacjami z komórek merytorycznych urzędu oraz
sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych gminy.
Poniżej przedstawiono efekty realizacji planów rozwojowych i aktywności gminy
w poszczególnych sferach funkcjonowania wspólnoty samorządowej.

II. INFORMACJE OGÓLNE
MIASTO I GMINA SIEWIERZ zajmuje powierzchnię 115,76 km2, obejmuje swoim obszarem
miasto Siewierz oraz 10 jednostek pomocniczych - sołectw, tj.: Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice,
Leśniaki, Nowa Wioska, Podwarpie, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne i Żelisławice.
Teren gminy Siewierz zamieszkiwało 12.520 osób, w tym 153 cudzoziemców, z czego
5.643 osoby mieszkały w mieście, a 6.877 osób mieszkało na terenie sołectw.
Na pobyt stały było zameldowanych 12.180 osób,
na pobyt czasowy było zameldowanych 340 osób.
Struktura mieszkańców gminy
wg wieku:
od 0 do 3 lat - 498 osób
od 4 do 18 lat - 1.822 osoby
od 19 lat do 60 lat - 7.046 osób
powyżej 60 lat - 3.154 osoby
wg płci:
Liczba kobiet - 6.506
Liczba mężczyzn - 6.014
Na ogólną liczbę urodzin: 128 dzieci, urodziły się 62 dziewczynki i 66 chłopców.
W Siewierzu urodziło się 55 dzieci,
na terenie sołectw urodziło się 73 dzieci.
Na ogólną liczbę zgonów: 156, zmarły 72 kobiety i 84 mężczyzn.
W Siewierzu zmarło 65 osób
Na terenie sołectw zmarło 91 osób
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III. INFORMACJE FINANSOWE
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siewierz - załącznik nr 1 do raportu
2. Informacja o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 2 do raportu
3. Sprawozdanie finansowe gminy - załącznik nr 3 do raportu

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
1. Ład przestrzenny i zagospodarowanie przestrzenne gminy.
1) Na terenie gminy funkcjonowało 30 planów zagospodarowania przestrzennego, które
wyznaczały obowiązujące standardy i kierunki zagospodarowania terenów gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały swoimi zapisami ok. 20.8%
powierzchni Gminy Siewierz.
Bilans terenu w procentach wg sposobów zagospodarowania, zapisanych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego przedstawia się następująco:


pod tereny mieszkaniowe przeznaczono około 18% powierzchni



pod tereny usługowe przeznaczono około 1% powierzchni



pod tereny przemysłowe przeznaczono około 34 % powierzchni



pod tereny zieleni i wód przeznaczono około 18 % powierzchni



pod tereny komunikacji przeznaczono około 6 % powierzchni



pod obszary rolnicze przeznaczono około 23 % powierzchni.
2) W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w 2018 r. Rada Miejska podjęła

następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXV/342/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz
w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów -Trzebinia,
Uchwała Nr XLI/387/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz
(dot. rozbudowy cmentarza parafialnego na Osiedlu Zachód),
Uchwała Nr XLI/390/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz - dzielnicy Jeziorna.
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3) Rozbudowuje się nowa dzielnica miasta Siewierz - Jeziorna, która powstała w zgodzie
z zasadami zrównoważonej urbanistyki, tj. budowy wspólnych przestrzeni wielofunkcyjnej
zabudowy oraz stosowania rozwiązań przyjaznych dla wszystkich mieszkańców i uczestników
ruchu - pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Kameralna zabudowa nawiązuje do lokalnej
tradycji w budownictwie, architektura jest spójna przy zachowaniu różnorodności typów budynków.
Powstały

wolnostojące

domy

jednorodzinne

jak

i

wielorodzinne

wille

miejskie.

Do użytkowania oddano już 220 domów i mieszkań, w których zamieszkało 220 osób. Kolejnych
50 mieszkań jest w budowie - są na etapie wykańczania przez nabywców. Szacuje się,
że pod koniec 2019 roku na terenie miasteczka zamieszka ok. 500 osób.
Osiedle charakteryzują otwarte przestrzenie oraz spójna estetyka sąsiadujących ze sobą budynków
i innych obiektów. Funkcje mieszkalne zostały połączone z usługowymi tak, aby odległości
pomiędzy domem i punktami usługowymi można było pokonać w kilka minut. Mieszkańcy osiedla
mogą również w kilka minut dotrzeć nad brzeg zalewu i korzystać z jego walorów. Dzięki dobrze
zaprojektowanym ciągom komunikacyjnym - bez ślepych ulic, z przejściami dla pieszych pomiędzy
domami, podziałowi na wewnętrzne i zewnętrzne ulice, sprawnie można dojść lub dojechać
w każde miejsce osiedla. Na skwerach i placykach dla najmłodszych, dzieci mogą się bezpiecznie
bawić.
Dzielnica została tak zaprojektowana, aby woda mogła być wielokrotnie wykorzystywana, zadbano
również o wysoką efektywność energetyczną budynków w celu zmniejszenia zapotrzebowania
na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji budynków.
Dla obsługi dzielnicy gmina wybudowała drogę –ul. Nowomiejską z nawierzchni bitumicznej wraz
z miejscami postojowymi, chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym oraz pasem zieleni izolacyjnej
i oświetleniem ulicznym, wybudowano kanalizację deszczową i kanał technologiczny, wykonano
ujęcie wody i zakupiono pompę głębinową do uzbrojenia studni. Gmina wybudowała również
kolektor sanitarny wraz z pompownią ścieków z terenów dzielnicy Siewierz Jeziorna. Zadanie
obejmowało budowę prefabrykowanej betonowej pompowni ścieków na terenie dzielnicy Siewierz
Jeziorna, ogrodzenie, oświetlenie i monitoring terenu przepompowni, dostawę agregatu
prądotwórczego, wykonanie kolektora o długości ponad 2 km, wykonanie przejść bezwykopowych
pod drogami gminnymi, rzeką Przemszą i stawami hodowlanymi, przejścia pod ul. Ściegna
w rejonie skrzyżowania z gazociągiem oraz pod drogami krajowymi nr 1 i 78. W 2018 r.
wybudowano również wodociąg w dzielnicy Siewierz Jeziorna - przy ul. Nowomiejskiej.
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Widok na ulicę Nowomiejską w Siewierzu Jeziornej.

Zabudowa mieszkaniowa w Siewierzu Jeziornej.

Osiedle rozwija się prężnie, a zainteresowanie zamieszkaniem w zrównoważonej przestrzeni jest
duże. Jesienią Siewierz – Jeziorna planuje rozpoczęcie budowy kolejnych 220 mieszkań.
Na osiedlu funkcjonuje już żłobek, który może przyjąć 30 dzieci, jest biblioteka osiedlowa, sklep
spożywczo - przemysłowy, kawiarnia bistro, przystań żeglarsko - rekreacyjna i przystanek
autobusowy. Niebawem nastąpi otwarcie salonu kosmetycznego oraz boiska do piłki nożnej.
Podpisano umowę rezerwacyjną na sprzedaż działki pod przychodnię zdrowia.
W 2020 roku zostanie przygotowanych na wynajem kolejnych 5 lokali użytkowych i poszerzy się
wachlarz usług dla mieszkańców.
Na terenie osiedla działa Stowarzyszenie Mieszkańców Miasto Zrównoważone, które dba
o utrzymanie terenów, ustala zasady dobrego sąsiedztwa oraz wspiera inicjatywy społeczne.

2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017-2023
W ramach poszczególnych celów strategicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji zrealizowano
następujące zadania:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rewitalizacji
historycznego centrum Siewierza wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
Koszt prac projektowych: 209.100,00 zł.
W 2018 r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwolenie na budowę toalet
miejskich oraz brak sprzeciwu Starosty Będzińskiego dla części podlegającej zgłoszeniu,
w związku z czym wydatkowano kwotę: 140.097,00 zł.
2) Rozpoczęcie budowy Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w ramach projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny, którego celem jest rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. Koszt robót budowlanych wykonanych przez firmę
Colorsport w 2018 roku: 251.095,98 zł. Pozostały zakres prac jest kontynuowany w 2019 r.
Dofinansowanie: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
Województwa Śląskiego 2014 -2020 w wysokości: 2.737.359,26 zł.
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Prace przy budowie parku miejskiego w Siewierzu.

3)

Kontynuacja

funkcjonowania

Lokalnego

Zielony Labirynt – element parku miejskiego.

Ośrodka

Wiedzy

i

Edukacji

LOWE

w Żelisławicach, który rozpoczął działalność w listopadzie 2017 r.
Ośrodek będzie funkcjonował zachowując okres trwałości minimum do 30 czerwca 2020 roku.
Zakres działania LOWE:


stworzenie możliwości nabycia i zwiększenia umiejętności społecznych, wychowawczych
i gospodarczych przez społeczność lokalną, poprzez organizację zajęć z języka angielskiego,
zajęć komputerowych, rekreacyjnych, warsztatów z doradcą zawodowym oraz wyjazdów
kulturalnych,



utworzenie i wyposażenie pracowni komputerowej w 10 stanowisk komputerowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach, gdzie odbywają się zajęcia.

Dofinansowanie: Na utworzenie i funkcjonowanie LOWE do 30 czerwca 2018 roku Gmina
Siewierz otrzymała grant w wysokości 248.995,83 złotych (z czego 111.260,19 zł w 2017 r.
i 137.735,64 zł w 2018 r.).
Na początku roku szkolnego 2018/2019 pracownia komputerowa została rozbudowana
o 5 kolejnych stanowisk komputerowych. Koszt: 10.500,00 zł ze środków gminy.

Pracownia komputerowa w Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji w Żelisławicach.
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4) Modernizacja budynku remizy OSP w Leśniakach na cele społeczne
Koszt robót budowlanych: 919.127,43 zł
Termin realizacji: listopad 2017 – sierpień 2018 r.
Zakres prac:


roboty rozbiórkowe i demontażowe,



uzupełnienie konstrukcji murowych i żelbetowych, wymiana pokrycia dachu i obróbki
blacharskie, wykonanie podkonstrukcji syreny alarmowej, stolarki okiennej i drzwi
wewnętrznych, ocieplenie budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych i cokołu,
wykonanie zadaszenia wejścia, ścian działowych i sufitu podwieszanego, montaż balustrad
schodów, wykonanie tynków i posadzki,



prace zewnętrzne, w tym: roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej, wykonanie
nawierzchni placu wraz z połączeniem z nawierzchnią istniejącą,



montaż opraw oświetleniowych, instalacji odgromowej i wodociągowej, kanalizacji, c.o.
oraz instalacji wewnętrznej gazu.

Dofinansowanie: ze środków PROW 2014-2020 w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w wysokości: 316.217,00 zł (wpływ w 2019 r.).

Budynek remizy OSP w Leśniakach po remoncie.

5) Remont budynku remizy OSP w Brudzowicach
Koszt zadania: 472.257,50 zł oraz 10.098,51 zł – koszt projektu (2017 r.)
Termin realizacji: 2017 - 2018 rok
Zakres prac:


uruchomienie kotłowni gazowej, nowego systemu c.o., instalacji elektrycznej i wentylacji
mechanicznej,



wykonanie zaplecza socjalnego dla strażaków,



remont posadzek w sali strażaków,



remont i wyposażenie w nowy sprzęt zaplecza kuchennego i toalet.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

8

Budynek remizy OSP w Brudzowicach po remoncie.

6) Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brudzowicach
Koszt zadania: 392.485,87 zł
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:


wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem,



ogrodzenie terenu,



montaż masztu z urządzeniem do podnoszenia flagi,



zabudowanie ławek parkowych, koszy na śmieci, nasadzenie drzew ozdobnych, wykonanie
trawnika.

Dofinansowanie:
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych
w wysokości 60.000,00 zł.
7) Zagospodarowanie terenu w Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe
Koszt zadania: 62.762,48 zł
Termin realizacji: sierpień 2018 r. - październik 2018 r.
Zakres zadania:


budowa siłowni terenowej - 6 podwójnych zestawów urządzeń,



budowa strefy relaksu (betonowy stolik szachowy z czterema siedziskami i betonowy stół
do ping-ponga),



dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci,
tablica regulaminowa),



zagospodarowanie zieleni poprzez wykonanie trawnika.
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Zagospodarowanie terenu w Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe.

8) Zagospodarowanie terenu w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe
Koszt zadania: 68.039,00 zł, w tym: 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego
Termin realizacji: sierpień 2018 r. - listopad 2018 r.
Zakres zadania:


budowa siłowni terenowej - 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń,



dostawa i montaż metalowego zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią,



dostawa i montaż betonowego stolika szachowego z czterema siedziskami,



montaż elementów małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica
regulaminowa,



zagospodarowanie zieleni - wykonanie trawnika.

9) Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Tuliszów na potrzeby boiska
do siatkówki i badmintona - etap I oraz zakup dodatkowych akcesoriów sportowych
Koszt zadania: 4.636,54 zł
Termin realizacji: listopad 2018 r. - grudzień 2018 r.
Zakres prac:


dostawa i montaż wielofunkcyjnych słupków do montażu siatki,



dostawa tulei montażowych słupków aluminiowych oraz siatki polipropylenowej,



dostawa sprzętu sportowego, tj. piłki do gry w siatkówkę, zestawu do gry w badmintona,
taśmy do wyznaczenia pola gry.

Dodatkowe akcesoria do gry w siatkówkę i badmintona zakupiono w ramach odrębnego zlecenia.
10) Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu
Koszt zadania: 1.965.028,30 zł
Termin realizacji: luty 2018 r. - październik 2018 r.
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Zakres prac:


roboty rozbiórkowe i demontażowe,



rozbudowa budynku o nową część,



remont pomieszczeń,



wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, c.o. z systemem odzysku ciepła
i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,



dostawa i montaż wyposażenia budynku oraz zagospodarowanie terenu.

Dofinansowanie:
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa
Śląskiego 2014 -2020 w wysokości: 158.620,58 zł (dla robót budowlanych, wpływ w 2019 r.).

Budynek remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych
po remoncie.

Pomieszczenia w dobudowanej części budynku remizy.

3. Środowisko
3.1. Realizując założenia dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta i Gminy Siewierz” przeprowadzono następujące działania:
1) udzielono dotacji celowych z budżetu gminy dla osób fizycznych na zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Siewierz. Rozpatrzono pozytywnie 55 wniosków na łączną kwotę 180.931,39 zł.
2) Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy
Sosnowej Nr 12 i Nr 14 w Siewierzu na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie
ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy w wysokości 80.000,00 zł.
3) Prowadzono edukację ekologiczną wśród mieszkańców gminy poprzez publikację artykułów
w lokalnej prasie i na stronie internetowej urzędu, kolportaż poradników ekologicznych
dla mieszkańców, broszur, zawieszek „nie truj sąsiada”, plakatów. Edukację ekologiczną
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prowadzono również w szkołach i przedszkolach na terenie gminy - odbywały się warsztaty,
teatrzyki, konkursy ekologiczne z okazji Dnia Ziemi.
4) Przeprowadzano kontrole terenowe w zakresie spalania odpadów w piecach centralnego
ogrzewania i jakości stosowanego paliwa. Skontrolowano 102 nieruchomości.
5) Rozpoczęto realizację zadania: Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz
poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach. Zawarto
umowę o dofinansowanie, wyłoniono wykonawców zadania i rozpoczęto fazę projektową. Projekt
jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj,
6) Wykonano termomodernizację budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Górnej
w Siewierzu, w ramach zadania "Kontynuacja budowy budynku socjalnego na ulicy Górnej
w Siewierzu".
7) Wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne na "Budowie Zintegrowanego Punktu
Przesiadkowego w Siewierzu” realizowanego w ramach zadania „Promowanie niskoemisyjnego
transportu

publicznego

przesiadkowego

w

Gminie

Siewierz

poprzez

budowę

Zintegrowanego

Punktu

w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne

z Kuźnicą Warężyńską”.
8) Wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach inwestycji pn. "Roboty
budowlane związane z przebudową i remontem dróg gminnych i chodników w okolicy Placu
Wojska Polskiego w Siewierzu oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego i Strumień w ramach
zadania „Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę
infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu”.
9) Zaprojektowano energooszczędne oświetlenie uliczne oraz chodnik i ścieżkę rowerową
w ramach budowy nowej drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską
w Siewierzu.
10) Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów
na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.
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11) Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp
ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.
12)

Wykonano

termomodernizację

budynku

remizy

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

w Wojkowicach Kościelnych.
13) Wykonano termomodernizację budynku remizy OSP w Leśniakach.

3.2. W ramach realizowanego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Siewierz na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wykonano następujące
działania:
1) przeprowadzono kampanię promocyjno-edukacyjną w ramach projektu „Zagłębiowski Park
Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina
Siewierz”. Przygotowano i rozdysponowano ulotki skierowane do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum i liceum ogólnokształcącego oraz książeczki edukacyjne skierowane do dzieci
w przedszkolach i oddziałach zerowych oraz klasach 1, 2, 3. Publikowano plakaty, rozdawano
zawieszki „nie truj sąsiada”, broszury i ulotki. Przygotowano przewodnik dla mieszkańców, film
oraz grę edukacyjną,

zorganizowano teatrzyk edukacyjny i warsztaty ekologiczne.

Przeprowadzono Gminny Dzień Ziemi 2018, dostarczono materiały do akcji edukacyjnej: miód
do degustacji, ekologiczne torby na zakupy, T-shirty promujące akcję. Przygotowano grafiki
wykonane przez dzieci do późniejszego wykorzystania w formie nadruków na materiałach
promocyjnych. Koszt kampanii – 95.770,00 zł. Utworzono użytek ekologiczny „W dolinie
Przemszy”, którego szczególnym celem jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności
biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzmocnienie zasobów przyrody w dolinie rzeki
Przemszy w Siewierzu.
Koszt utworzenia użytku: 6.889,00 zł został pokryty ze środków unijnych.
2) Przeprowadzano kontrole gospodarki odpadami komunalnymi i ciekłymi na nieruchomościach.
Wykonano 60 kontroli (kontrole terenowe i wezwania pisemne).
3) Odbierano i zagospodarowano odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz
z nieruchomości, na których znajdują się domku letniskowe.
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4) Zakupiono kompostowniki i przekazano nieodpłatnie właścicielom nieruchomości, objętych
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszt akcji: 31.980,00 zł.
5) Udzielono dotacji na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozpatrzono
9 wniosków mieszkańców, udzielono dotacji w łącznej wysokości 18.000,00 zł.
6) W ramach zadania „Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz
poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi
rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską” wybudowano Zintegrowany
Punkt Przesiadkowy w Siewierzu
Łączny koszt zadania: 4.432.148,14 zł
Termin realizacji: kwiecień 2017 – maj 2018 r.
Zakres prac przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym:


budowa budynku dworca autobusowego przy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu,



utworzenie stanowisk przystankowych i miejsc parkingowych dla autobusów,



budowa parkingów dla samochodów osobowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych,



budowa wiaty przystankowo-rowerowej,



wykonanie monitoringu i oświetlenia ulicznego terenu,



zapewnienie ogólnodostępnego internetu bezprzewodowego.

Dofinansowanie:
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata
2014-2020 w wysokości 85 % całkowitego kosztu robót budowlanych.

Budynek dworca autobusowego przy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu.

7) Przeprowadzono przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w tym opracowano
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla potrzeb przetargu na wybór przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne.
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3.3. W ramach realizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta i Gminy Siewierz na lata 2015-2032 wprowadzono następujące działania:
1)

udzielono dotacji celowej z budżetu gminy do utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Rozpatrzono 15 wniosków mieszkańców na łączną kwotę 23.724,42 zł. Zlikwidowano
37.626 kg odpadów zawierających azbest,

2)

na bieżąco aktualizowano bazę wyrobów zawierających azbest.

3.4. W ramach realizowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz wprowadzono
następujące działania:
1) Odławiano bezdomne zwierzęta dla których nie było możliwości ustalenia właścicieli,
w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi. Koszt
odławiania bezdomnych zwierząt i transportu do schroniska: 22.200,00 zł.
2) Zapewniano miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym, wałęsającym się, pozostającym
bez właściciela lub odebranym właścicielom na skutek zaniedbań lub niewłaściwego
utrzymywania. Poniesione koszty na rzecz schroniska: 35.429,25 zł.
3) Przyjmowano zgłoszenia o konieczności dokarmiania wolno żyjących kotów, dokarmiano
zwierzęta w miejscu ich przebywania karmą, zakupioną przez gminę. Koszt zakupu karmy:
399,18 zł.
4) Zgłaszano potrzeby udzielenia pomocy poszkodowanemu lub choremu zwierzęciu do firmy,
która w ramach zawartej z gminą umowy miała obowiązek przewiezienia poszkodowanego
zwierzęcia do przychodni weterynaryjnej, wykonującej niezbędne zabiegi lecznicze.
Poniesione koszty: 9.099,90 zł.
5) Prowadzono galerię zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska.
6) Zlecano do lekarza weterynarii sterylizację i kastrację zwierząt z terenu gminy, zgłoszonych
przez właścicieli lub opiekunów. Poniesiony koszt: 1.950,00 zł.
7) Zapewniono opiekę zwierzętom gospodarskim przez umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym
w Dziewkach.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

15

3.5. Stan mienia Gminy Siewierz i realizacja Planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2018 – 2020.
Stan mienia Gminy Siewierz na dzień 1 stycznia 2018 r. przedstawiał się następująco:
1)

Ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Siewierz,
wykazana w Planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 – 2020
wynosiła 318.8006 ha,

w tym:


nieruchomości położone w Mieście Siewierz: 146.0670 ha



nieruchomości położone w Gminie Siewierz: 172.7336 ha
Ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów

2)

jako lasy wynosiła 147.0000 ha
w tym:


lasy położone w Mieście Siewierz: 35.0000 ha



lasy położone w Gminie Siewierz: 112.0000 ha
Ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych będących przedmiotem użytkowania

3)

wieczystego gminy wynosiła 0.5024 ha.
Ogólna powierzchnia nieruchomości Gminy Siewierz oddanych w użytkowanie wieczyste

4)

wynosiła 1.6314 ha,
w tym:


osobom fizycznym: 1.1695 ha



osobom prawnym: 0.4619 ha
Ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych oddanych w trwały zarząd wynosiła

5)

8.6611 ha.
6)

Realizując Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości:
a.

Gmina udostępniała nieruchomości z zasobu poprzez sprzedaż.

Sporządzono ,,Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym” o łącznej
powierzchni 1.0516 ha obejmujący:


działki nr: 130/16 o pow. 0.0860 ha, nr 130/18 o pow. 0.0862 ha położone w Tuliszowie,



działkę nr 189/1 o pow. 0.2017 ha położoną w Leśniakach,



działki nr: 613/5 o pow. 0.0011 ha, nr 613/6 o pow. 0.0084 ha, położone w Dziewkach,



działkę nr 797/1 o pow. 0.6682 ha położoną w Wojkowicach Kościelnych.
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Ogólna powierzchnia gruntów sprzedanych w 2018 r. - 0.0 ha, ogłaszane przetargi na zbycie
w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym, bez wyłonienia nabywców.
b.

Gmina udostępniała nieruchomości z zasobu poprzez dzierżawę.

Sporządzono ,,Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy” obejmujący nieruchomości
gminne o łącznej pow. 60.7761 ha, w tym:


nieruchomości położone w Mieście Siewierzu: 52.2617 ha,



nieruchomości położone w Gminie Siewierz: 8.5144 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów wydzierżawionych: 10.6976 ha,
w tym:


grunty położone w Siewierzu: 9.6202 ha



grunty położone w Brudzowicach: 0.2208 ha



grunty położone w Trzebiesławicach: 0.5166 ha



grunty położone w Wojkowicach Kościelnych: 0.3400 ha
Gmina nabywała grunty do gminnego zasobu.

7)

Ogólna powierzchnia gruntów nabytych do zasobu - 0.4450 ha
w tym:


na podstawie umów cywilno-prawnych nabyto działkę nr 4787/3, położoną w Siewierzu,
o powierzchni 0.1054 ha



z mocy prawa nabyto działki o numerach: 5464/1, 5465/1, 5470/2, 5470/3, 5479/2, 5532/3,
5532/5, 5533/1,5534/1, 5535/1, 2560/1, 1535/1 położone w Siewierzu, o łącznej
powierzchni 0.3396 ha.

8)

W związku z udostępnianiem nieruchomości oraz nabywaniem nieruchomości do gminnego
zasobu gmina poniosła wydatki związane z wyceną nieruchomości, publikowaniem ogłoszeń
prasowych, ponoszeniem opłat sądowych, sporządzaniem dokumentacji geodezyjno kartograficznych, podziałami nieruchomości, ponoszeniem kosztów notarialnych, na łączną
kwotę 2.171,80 zł.
Wpływy:


z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy wyniosły 12.016,95 zł,



z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami gminy wyniosły 25.168,25 zł
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4. Infrastruktura komunalna
4.1. W ramach Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Siewierz na lata 2015-2020 realizowano działania, mające na celu zaspokojenie
zbiorowych potrzeb mieszkaniowych, a w tym:
1) oddano do użytkowania budynek z 9 lokalami socjalnymi. Jeden lokal udostępniono osobie
po pożarze, jeden lokal udostępniono osobie która opuściła mieszkanie chronione, siedem
lokali udostępniono osobom będącym w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej,
2) administrowano nieruchomościami - pobierano należne opłaty tytułem bieżącego utrzymania
lokali (za odbiór odpadów komunalnych, ścieków, dostawy energii elektrycznej), zakupiono
opał do Wspólnoty Mieszkaniowej,
3) utrzymywano w należytym stanie technicznym lokale gminne, wykonując obowiązkowe
przeglądy i roczne kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, kontrole stanu
technicznego przewodów kominowych, przeglądy kotłów grzewczych c.o. oraz kontrole stanu
technicznego instalacji gazowych,
4) prowadzono sprawy związane z najmem lokali (zawierano umowy najmu, naliczano czynsze),
5) wykonywano remonty, prace konserwacyjne i modernizacyjne w lokalach i budynkach
gminnych, usuwano usterki wynikające z bieżącej eksploatacji, a w tym:


zakupiono wyposażenie meblowe do siedziby organizacji senioralnych w Siewierzu
przy ul. Oleśnickiego na kwotę 11.312,31 zł.



Wykonano remont łazienki i innych pomieszczeń w

Ośrodku Wspierania Dziecka

i Rodziny filia w Siewierzu. Koszt remontu łazienki: 10.790,00 zł, koszt pozostałych prac
remontowych: 12.347,00 zł.


Przeprowadzono kompleksowy remont i modernizację sal rehabilitacyjnych dla
podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc” w budynku Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Zakres prac obejmował:
wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej,
wybudowanie i wyposażenie łazienki,
wykonanie podwieszanych sufitów z oświetleniem ledowym, malowanie ścian,
położenie płytek ceramicznych i paneli podłogowych,
wyodrębnienie z dużej sali dwóch pomieszczeń w tym jednego pomieszczenia biurowego,
dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
Koszt zadania: 84.402,56 zł.
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Wyposażenie

biurowe

oraz

urządzenia

i

sprzęt

rehabilitacyjny

został

zakupiony

przez Stowarzyszenie „Bank Życzliwych Serc”.

Sala rehabilitacyjna dla podopiecznych Banku Życzliwych Serc.



Przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego Wydziału Rozwoju, Inwestycji,
Funduszy i Zamówień Publicznych wraz z malowaniem klatki schodowej oraz naprawą
pokrycia dachowego na urzędzie. Koszt zadania: 9.347,20 zł.



Wykonano nowe przyłącze wody do budynku urzędu dla potrzeb zasilania hydrantów
wewnętrznych, zabudowano 2 nowe hydranty wewnętrzne. Koszt zadania: 22.841,98 zł.



Przeprowadzono naprawę kotła gazowego c.o. w budynku remizy OSP w Gołuchowicach.
Koszt zadania: 2.370,83 zł.



funkcjonalno – użytkowy dla wykonania remontu toalet

Przygotowano Program

i niektórych pomieszczeń w budynku urzędu. Koszt zadania: 6.765,00 zł.


Usunięto awarię gazowego podgrzewacza wody w remizie OSP w Nowej Wiosce.
Koszt zadania: 270,60 zł.



Wymieniono kocioł gazowy c.o. i c.w.u. w budynku gminnym zajmowanym przez
Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Pożarną w Siewierzu przy ul. Warszawskiej.
Koszt zadania: 10.193,00 zł.



Wykonano remont pokrycia dachowego i malowanie pomieszczenia w budynku gminnym
przy ul. Warszawskiej 89. Koszt remontu – 14.710,00 zł.



Podpisano

umowy

na

wykonanie

„Modernizacji

energetycznej

budynku

szkoły

podstawowej w Brudzowicach z/s w Dziewkach nr 52“ na kwotę 429.749,00 zł oraz
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na „Modernizację

energetyczną budynku szkoły podstawowej w Brudzowicach

z/s przy ul. Szkolnej 41“ na kwotę 1.365.251,00 zł.


Ze środków własnych MGCKSiT w Siewierzu wykonało remont części elewacji
zewnętrznej budynku wraz z montażem nowych rynien dachowych na kwotę 13.304,28 zł,
remont pomieszczeń biurowych na kwotę 19.744,62 zł oraz adaptację pomieszczeń
po siłowni na potrzeby orkiestry reprezenacyjnej na kwotę 6.626,86 zł.
Przeprowadzono również prace remontowe w obiektach sportowych na kwotę 6.519,00 zł.

4.2. Zasoby lokalowe gminy obejmowały:
12 mieszkań komunalnych w tym: 7 mieszkań na terenie miasta i 5 mieszkań na terenie
gminy, w następujących lokalizacjach:


2 mieszkania w budynku gminnym w Siewierzu przy ul. Kościuszki 8,



4 mieszkania w budynku gminnym w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 91,



1 mieszkanie w w budynku szkoły w Siewierzu przy ul. Długiej 2,



3 mieszkania w budynku gminnym w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 4,



2 mieszkania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ulicy
Przyszłości 9.

Powierzchnia wszystkich w/w mieszkań komunalnych - 637,16 m2.
Dwa mieszkania były niezamieszkałe, tj. w budynku gminnym w Wojkowicach Kościelnych przy ul.
Drogowców 4 oraz w Siewierzu przy ul Kościuszki 8.
W pozostałych 10 mieszkaniach komunalnych mieszkało 19 osób.
9 mieszkań socjalnych – zlokalizowanych w Siewierzu przy ul. Górnej 9,
Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań socjalnych - 294,8 m2.
W lokalach socjalnych mieszkały łącznie 22 osoby.
9 budynków gminnych z 31 lokalami, tj.


Kuźnica Warężyńska 7 - cały budynek gminny jako 1 lokal użytkowy,



Brudzowice ul. Główna 16 - piętro budynku remizy jako 1 lokal użytkowy,



Wojkowice Kościelne ul. Dąbrowska 2 - budynek z 9 lokalami użytkowymi (z czego 1 lokal

oddany w bezpłatne użyczenie dla PZERiI),


Siewierz ul. Oleśnickiego 1 - budynek gminny z 5 lokalami użytkowymi (z czego 3 lokale

oddane w bezpłatne użyczenie dla PZERiI oraz UTW),


Siewierz ul. Mostowa - cały budynek gminny jako jeden lokal użytkowy,
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Siewierz ul. Warszawska 91 - cały budynek gminny jako 1 lokal użytkowy,



Żelisławice ul. Piastów 32 budynek remizy OSP - budynek z 3 lokalami użytkowymi

(z czego 2 lokale oddane w bezpłatne użyczenie dla PZERiI, KGW, Chóru Męskiego, Rady
Sołeckiej i Stowarzyszenia na rzecz Mieszkańców Żelisławic),


Siewierz ul. Warszawska 89 - budynek z 4 lokalami użytkowymi,



Wojkowice Kościelne ul. Zachodnia 4 – budynek z 6 lokalami użytkowymi (garaże),



budynek gospodarczy w Siewierzu przy ul. Nad Zalewem.

Powierzchnia użytkowa wszystkich w/w lokali użytkowych: 2.294,88 m2.
7 lokali użytkowych nie wynajętych, tj.


Kuźnica Warężyńska 7 - cały budynek gminny jako 1 lokal użytkowy,



Brudzowice ul. Główna 16 - piętro budynku remizy jako 1 lokal użytkowy,



Siewierz ul. Mostowa - cały budynek gminny jako 1 lokal użytkowy,



3 lokale w budynku gminnym Siewierz ul. Warszawska 89,



budynek gospodarczy w Siewierzu przy ul. Nad Zalewem,



pomieszczenia użytkowe w remizach OSP.

4.3. Transport publiczny, komunikacja zbiorowa:
Na terenie gminy Siewierz funkcjonowało 11 linii komunikacyjnych.
Kierunki połączeń:


linia nr 619 Siewierz - Brudzowice,



linia nr 969 Siewierz - Wojkowice Kościelne,



linia nr 2 Siewierz - Myszków,



linia nr 637 Siewierz - Dąbrowa Górnicza,



linia nr 635 Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza,



linia nr 175 Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza,



linia nr 269 Siewierz – Będzin przez Mierzęcice



linia nr 769 Siewierz - Będzin,



linia nr 625 Wojkowice Kościelne - Mierzęcice - Będzin,



linia nr 738 Siewierz - Tarnowskie Góry,



linia 1 Siewierz - Poręba - Zawiercie,
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4.4. Drogi
Przez teren gminy Siewierz przebiegało:


71.339 m dróg gminnych



71.275 m dróg powiatowych,



6.500 m dróg wojewódzkich,



37.869 m dróg krajowych

Zrealizowano następujące zadania:
1) wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Piłsudskiego w Siewierzu,
na drodze gminnej w Podwarpiu oraz w kierunku Tuliszowa.
Koszt opracowania: 2.829,00 zł,
2) wykonano nowe nakładki asfaltowe na ulicach Pańskie i Podbagnie w sołectwie Dziewki.
Koszt zadania: 406.801,31 zł,

Nowe nakładki asfaltowe na ulicy Podbagnie i ulicy Pańskie w Dziewkach.

3) wykonano nową nakładkę asfaltową na ul. Komorniki w Gołuchowicach wraz
z odtworzeniem rowów odwadniających.
Koszt zadania: 227.952,73 zł,
4) wykonano modernizację drogi na ul. Wiśniowej w Siewierzu. Koszt zadania: 170.861,75 zł.
Zakres prac:


geodezyjne wytyczenie granic drogi o nawierzchni tłuczniowej,



korytowanie i podbudowa drogi wraz ze stabilizacją podłoża,



ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,



humusowanie skarp na całej długości drogi,
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Nakładka asfaltowa na ul. Komorniki w Gołuchowicach.

Modernizacja drogi na ul. Wiśniowej w Siewierzu

5) Współfinansowano dokumentację projektową dla przebudowy dróg powiatowych (budowa
odwodnienia) ul. Cisowa i ul. Jagodowa w Brudzowicach, realizowaną przez powiat będziński.
Koszt współfinansowania: 19.500,00 zł.
6) Współfinansowano przebudowę drogi powiatowej ul. Długiej Etap II.
Koszt współfinansowania: 473.458,05 zł.
Dofinansowanie z Nadleśnictwa Siewierz: 224.698,30 zł
Całkowity koszt inwestycji: 936.242,93 zł.
7) Współfinansowano przebudowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Przyszłosci
w Żelisławicach, realizowaną przez powiat będziński.
Koszt współfinansowania: 20.000,00 zł.
8) Wykonano przeglądy roczne dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie gminy.
Koszt zadania: 8.327,10 zł.

4.5. Oświetlenie gminy
Na terenie gminy Siewierz funkcjonowało:


1.211 punktów świetlnych, stanowiących majątek Tauron Dystrybucja,



338 punktów świetlnych stanowiących własność gminy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na:
1) oświetlenie ul. Jeziornej w Siewierzu,
2) oświetlenie w Łysej Górze w Siewierzu,
3) oświetlenie ul. Podleśnej w Żelisławicach,
4) oświetlenie ul. Podgródkowej w Dziewkach
Łączny koszt dokumentacji: 34.317,00 zł.
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4.6. Utrzymanie zieleni
W ramach utrzymania zieleni zrealizowano następujące zadania:
1) obsadzono roślinami jednorocznymi kwietniki i rabaty, przeprowadzano prace pielęgnacyjne
roślin jednorocznych i wieloletnich. Koszt zadania: 131.900,00 zł
2) realizowano zadania w Nowej Wiosce i Żelisławicach – w ramach Funduszu sołeckiego (opisane
w załączniku nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siewierz).

4.7. Gospodarka wodno-ściekowa
Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz
realizował Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.
Zaopatrując mieszkańców w wodę ZUWiK eksploatował ujęcia wód podziemnych zlokalizowane
w następujących miejscowościach:


Siewierz Górnicze Zakłady Dolomitowe - 3 studnie, z czego studnia S5 zasilała w wodę

mieszkańców Siewierza, studnia S4 zasilała w wodę mieszkańców Brudzowic, studnia
S1 zasilała w wodę mieszkańców sołectwa Dziewki,


Czekanka – studnia zasilała w wodę mieszkańców Siewierza i Gołuchowic,



Żelisławice - studnia zasilała w wodę mieszkańców Żelisławic i Leśniaków,



Tuliszów - studnia zasilała w wodę mieszkańców Wojkowic Kościelnych, Podwarpia,
Tuliszowa, Warężyna, Kuźnicy Warężyńskiej, Kuźnicy Piaskowej i Kuźnicy Podleśnej,



Chmielowskie - studnia zasilała w wodę mieszkańców Tuliszowa oraz Osiedle Siewierz
Jeziorna,



Trzebiesławice - studnia zasilała w wodę mieszkańców Wojkowic Kościelnych
ul. Dąbrowska, Podskale i Karsów.

Ujęcia wody w Gołuchowicach oraz przy Placu Strażackim w Siewierzu były wyłączone
z eksploatacji.
Produkcja wody w ujęciach wyniosła łącznie: 745.388 m3.
Długość obsługiwanej sieci wodociągowej: 88,27 km.
Ilość odbiorców wody: 4.797 gospodarstw.
Ilość hydrantów p/pożarowych: 322 szt.
ZUWiK zakupił wodę o łącznej ilości 25.863 m3 od następujących dostawców:
•

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach,

•

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej,

•

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Porębie,

•

Promax Sp. z o.o. w Łazach.
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ZUWiK prowadził sprzedaż wody o łącznej wielkości: 469.407 m , główni odbiorcy
to gospodarstwa domowe na terenie gminy.
Na cele technologiczne przeznaczono 126.900 m3 wody, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Myszkowie sprzedano: 3.000 m3 wody.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZUWiK obsługiwał oczyszczalnię ścieków
Północ w Siewierzu, do której dopływały ścieki z terenu objętego siecią kanalizacji sanitarnej
miasta oraz były dowożone wozami asenizacyjnymi. Ścieki surowe były oczyszczane
w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, w technologii osadu czynnego.
Ścieki oczyszczone były badane w akredytowanym laboratorium w zakresie określonym
pozwoleniem wodnoprawnym, z częstotliwością 1 raz na kwartał.
Ścieki odprowadzane do odbiornika spełniały warunki pozwolenia.
W oczyszczalni ścieków w procesie technologicznym powstawały odpady, tj.:


piasek z sitopiaskownika,



skratki – odpady stałe zatrzymane na sicie,



osad ściekowy – nadmiar osadu czynnego ustabilizowany i odwodniony na prasie taśmowej.

Osady odwodnione były odbierane przez wyspecjalizowaną jednostkę do kompostowania, pozostałe
odpady były odbierane celem przetworzenia i wykorzystania do rekultywacji składowisk odpadów
i terenów zdegradowanych.
ZUWiK obsługiwał sieć kanalizacyjną o długości: 45 km
Ilość przyłączy kanalizacyjnych: 1.197 szt.
Ilość przyjętych ścieków - 154.357 m3,
w tym z beczek asenizacyjnych: 19.005 m3.

4.8. Ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywały
taryfy, zatwierdzone Decyzją Nr GL.RET.070.7.133.2018.EK. Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach na okres od 2 czerwca 2018 r. do 2 czerwca 2021 r. i wynosiły:


za 1 m3 wody na cele socjalno-bytowe: 4,22 zł,



za 1 m3 wody na potrzeby produkcji żywności i farmaceutycznej: 4,29 zł,



za 1 m3 wody na potrzeby produkcji przemysłowej i pozostałe: 4,29 zł,
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stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych:
5,16 zł/miesięcznie,



za 1 m3 odprowadzonych ścieków do kanalizacji: 5,80 zł dla wszystkich odbiorców,



stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych:
3,24 zł /odbiorca miesięcznie,



za 1 m3 odprowadzonych ścieków z beczek: 11,57 zł.

W zakresie zbiorowego dostarczania wody ZUWiK zrealizował następujące zadania:


rozpoczęto przebudowę wodociągu w Siewierzu na Osiedlu Zachód na ul: Bema, Targowa,
Sikorskiego, Gietyngiera o łącznej długość 2.787 mb., koszt: 589.347,10 zł,



wybudowano odcinek wodociągu w Brudzowicach ul. Krzanów o długości 170 mb.,
koszt: 22.076,00 zł,



wybudowano odcinek wodociągu w Żelisławicach przy ul. Przyszłości o długości 230 mb.,
koszt: 48.199,00 zł,



budowano wodociąg na terenie GZD Siewierz - zakupiono materiały na kwotę: 22.076,00 zł,



przebudowano 14 przyłączy wodociągowych w Brudzowicach przy ul. Szkolnej o łącznej
długości 196 mb., koszt zadania: 29.962,86 zł,



przebudowano 11 istniejących przyłączy wodociągowych na terenie gminy o łącznej
długości 154 mb.,



budowano wodociąg w Siewierzu ul. Nowomiejska. Koszt inwestycji: 107.502,00 zł.



W 2018 roku ZUWiK Siewierz wybudował łącznie 3.187 m wodociągów. Inwestycje były
finansowane ze środków budżetu gminy na łączną kwotę 792.520,44 zł.

4.9. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.
We wszystkich sołectwach na terenie gminy

zrealizowano szereg przedsięwzięć służących

lokalnym społecznościom.
Łącznie w 10 sołectwach zrealizowano zadania na kwotę 260.335,26 zł.
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa
zostały opisane w załączniku nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siewierz.
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5. Pozostałe zrealizowane zadania inwestycyjne,
z zakresu gospodarki komunalnej i inne
1) zakończono budowę budynku socjalnego na ulicy Górnej w Siewierzu
Koszt robót budowlanych: 1.102.745,18 zł
Okres realizacji: czerwiec 2017 r. – styczeń 2018 r.
Zakres prac:
 roboty remontowo-konstrukcyjne i przebudowa dachu w zakresie adaptacji istniejącego
budynku w stanie surowym,
 wykonanie instalacji wewnętrznych,
 wykonanie elewacji budynku oraz oświetlenia zewnętrznego,
 wykonanie 9 lokali socjalnych, w tym jednego przystosowanego dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
 budowa budynku gospodarczego, miejsc postojowych, placu zabaw, ogrodzenie posesji,
 wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki.
Dofinansowanie:
ze środków Funduszu Dopłat - rządowego programu wspierającego budownictwo socjalne,
prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 350.017,40 zł.

Budynek socjalny na ulicy Górnej w Siewierzu.
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2) Przebudowa części drogi gminnej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej
w Podwarpiu.
Koszt robót budowlanych: 1.063.241,53 zł
Koszt robót dodatkowych: 129.444,03 zł
Termin realizacji: listopad 2017 r. – maj 2018 r.
Zakres prac:


wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo-betonowej oraz utwardzonych poboczy z kruszywa,



budowa chodnika,



budowa kanalizacji deszczowej,



przebudowa sieci teletechnicznej.

W zakresie robót uzupełniających: wykonano dodatkowe wjazdy do posesji po stronie
przeciwnej do wybudowanego chodnika.

Prace przy remoncie drogi w Podwarpiu.

Droga w Podwarpiu po remoncie.

3) Przebudowa i remont drogi gminnej na ul. Górnej w Siewierzu
Koszt zadania: 177.877,10 zł
Termin realizacji: czerwiec 2018 r. – październik 2018 r.
Zakres prac:


frezowanie starej nawierzchni asfaltowej,



wykonanie:
koryta pod konstrukcję drogi,
stabilizacji gruntu rodzimego,
podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej,
utwardzenie poboczy z kruszywa.
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4) Przebudowa dróg gminnych na ulicach Sosnowej i Piaskowej w Siewierzu
Koszt zadania: 1.185.390,24 zł
Termin realizacji: czerwiec 2018 r. - październik 2018 r.
Zakres prac:
 wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej,
 wykonanie nowego parkingu równolegle do jezdni ulicy Piaskowej wraz z chodnikiem,
 wymiana sieci wodociągowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do komory na działce
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sosnowej wraz z przyłączami i wpięciem do istniejącej
sieci wodociągowej,
 wykonanie robót ziemnych związanych z renowacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 budowa kanału technologicznego wraz ze studzienkami i pracami odtworzeniowymi,
 zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych na skrzyżowaniach
z sieciami projektowanymi.

Przebudowane drogi gminne na ulicach Sosnowej i Piaskowej, nowy parking przy ulicy Piaskowej w Siewierzu.

5) Roboty budowlane związane z przebudową i remontem dróg gminnych i chodników
w okolicy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego
i Strumień w ramach zadania „Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz
poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym
w Siewierzu”
Koszt zadania: 2.269.868,49 zł
Termin realizacji: lipiec 2018 r. - grudzień 2018 r.
Zakres prac:
•

remont nawierzchni dróg i chodników: ul. Strumień, ul. Słowackiego, ul. Dąbrowskiego, Plac

Ogrójecki, Plac Wojska Polskiego trzech łączników pomiędzy ul. Strumień i Placem Wojska
Polskiego
•

remont sieci odwodnienia drogowego w zakresie istniejących wpustów ulicznych oraz montaż

dwóch nowych wpustów wraz z przykanalikami i regulacją elementów sieci kanalizacji deszczowej,
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•

demontaż starych i montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego.

Dofinansowanie:
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Fundusz Solidarności w wys. 1.620.000,00 zł.

Ulica Dąbrowskiego i ulica Słowackiego w Siewierzu po remoncie.

6) Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu: Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa drogi gminnej na ul. Chabrowej w Siewierzu
w zakresie wyboru wariantu układu drogowego.
7) Gmina uczestniczyła w pracach obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej
linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Linia zostanie zrewitalizowana po starym,
istniejącym śladzie. Uzgodnieniom podlegają wszystkie istotne elementy linii, w tym przejazdy,
przejścia przez tory, przystanki, parametry konstrukcyjne.
8) Wykonano dwukrotne przeglądy i czyszczenie 5 separatorów substancji ropopochodnych
zainstalowanych na wylotach kanalizacji deszczowej z odwodnienia dróg na terenie gminy.
Koszt zadania: 10.288,00 zł.
9) Wybudowano nowy chodnik wzdłuż ul. Targowej w Siewierzu.
Koszt zadania: 576.104,52 zł.

Nowy chodnik wzdłuż ul. Targowej w Siewierzu.
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10) Zakupiono pojemniki na piasek.
Koszt zadania:2.132,82 zł.
11) Zakupiono sól do zimowego utrzymania dróg.
Koszt zakupu: 26.604,90 zł.
12) Zakupiono piasek do zimowego utrzymania dróg.
Koszt zakupu: 1.129,14 zł.
13) Przeprowadzono remonty placów zabaw.
Koszt zadania: 19.058,85 zł.

Place zabaw w Gołuchowicach i w Siewierzu.

14) Wykonano badanie jakości wód odprowadzanych z kanalizacji deszczowej na terenie gminy.
Koszt zadania: 1.107,00 zł.
15) Wykonano przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na wykonanie remontów dróg
gminnych: ul. Komorniki w Gołuchowicach, ul. Pierkowskie i ul. Zawodzie w Wojkowicach
Kościelnych, ul. Wiśniowa w Siewierzu i ul. Pańskie i Podbagnie w Dziewkach.
Łączny koszt zadania: 6.500,00 zł.
16) Zrealizowano dostawę urządzeń na doposażenie placu zabaw w Wojkowicach Kościelnych
przy ul. Piastowskiej. Zakupiono urządzenia: linarium – stożek, bujaki na sprężynie, huśtawki „bocianie gniazdo”, ważka i ważka na sprężynie.
Koszt zadania: 14.855,00 zł.
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Nowe urządzenia na placu zabaw przy remizie w Wojkowicach Kościelnych.

17) Zakupiono 200 krzeseł i 25 stołów do budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych.
Koszt zadania: 26.168.25 zł.
18) Zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową w rejonie remizy OSP w Podwarpiu.
Koszt zadania: 5.800,00 zł.
19) Doposażono w meble remizę OSP w Leśniakach.
Koszt zadania: 11.500,00 zł.
20) Zakupiono krzesła i stoły do budynku remizy OSP w Leśniakach.
Koszt zadania: 16.355,93 zł.
21) Zagospodarowano teren w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe.
Zakres zadania:
 budowa siłowni terenowej - 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń,
 dostawa i montaż metalowego zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią,
 dostawa i montaż betonowego stolika szachowego z czterema siedziskami,
 montaż elementów małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica
regulaminowa,
 zagospodarowanie zieleni - wykonanie trawnika.
Koszt zadania: 67.977,00 zł.
22) Przygotowano „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
budowy kanalizacji deszczowej w Żelisławicach oraz inwentaryzacji istniejącej kanalizacji
deszczowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
a także sprawowaniem nadzoru autorskiego” oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Wydatkowano kwotę 58.461,90 zł.
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23) Zabudowano lampę oświetlenia ulicznego w Żelisławicach przy siłowni (obok szkoły)
Koszt zadania: 3.936,00 zł.
24) Zakupiono stroje dla Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz na łączną kwotę
63.905,00 zł.

Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Siewierz

25) Wybrukowano dojście do placu zabaw w Warężynie. Zadanie zrealizował ZUWiK.
Koszt zadania: 3.465,13 zł.

6. Edukacja
6.1. Gmina Siewierz odpowiada za zaspokajanie potrzeb w zakresie edukacji
publicznej. Zadania oświatowe były realizowane poprzez:
- prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych,
- dotowanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego.
Jako organ prowadzący przedszkola i szkoły, gmina była zobowiązana

do realizacji zadań

w zakresie:
zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki,
wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
wyposażenia placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji
programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
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W roku szkolnym 2017/2018 gmina prowadziła 6 oświatowych jednostek organizacyjnych,
a w tym:


4 jednostki o jednorodnej strukturze organizacyjnej, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu, Szkoła
Podstawowa w Brudzowicach, Publiczne Przedszkole w Siewierzu,



2 jednostki o rozbudowanej strukturze, zorganizowanej w zespoły, tj. Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Wojkowicach Kościelnych i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach.

Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne gmina prowadziła dla dzieci w wieku
od 3 do 6 lat sieć publicznych przedszkoli publicznych oraz oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych.
W roku szkolnym 2017/2018 w gminie funkcjonowały:


3 publiczne przedszkola prowadzone przez gminę,



2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę.

6.2. Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Siewierz oraz liczbę uczniów
w poszczególnych szkołach i przedszkolach/oddziałach przedszkolnych (wg stanu na 30 września
2018 r.) prezentują poniższe tabele.

Szkoły podstawowe

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego

578

w Siewierzu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu

94

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

239

w Wojkowicach Kościelnych
Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

101

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

173

w Żelisławicach
Razem:

1.185 uczniów
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Przedszkola/oddziały przedszkolne

Liczba uczniów

Publiczne Przedszkole w Siewierzu

149

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

97

w Wojkowicach Kościelnych
Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

64

w Żelisławicach
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2

45

w Siewierzu
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej

65

w Brudzowicach
Razem:

420 uczniów

6.3. Liczba etatów nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:
(stan na 30 września 2018 r.)
Liczba stosunków pracy nauczycieli (w pełnym i niepełnym wymiarze)
ogółem

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

183

1

2

19

30

131

6.4. Realizacja programów rządowych w zakresie oświaty:
1) Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. w wysokości 129.112,60 zł.
2) W ramach Rządowego program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, Gmina
otrzymała dotację w wysokości 14.000,00 zł (dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Żelisławicach).
3) Gmina otrzymała dotację w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” w wysokości 16.000,00 zł (dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu i Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych).
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4) W szkołach odbywały się zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, na które gmina
pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 23.000,00 zł.
5) W ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” pozyskano środki na zakup podręczników
dla uczniów w wysokości 175,00 zł.
6.5. Koszty funkcjonowania oświaty w 2018 roku:
Subwencja oświatowa:

11.282.994,00 zł

Dotacje (środki krajowe):

641.322,49 zł

Środki unijne:

146.156,27 zł

Środki z budżetu gminy Siewierz:

8.484.827,45 zł

20.555 300,21 zł

Razem:

Wydatki na oświatę w gminie stanowiły 31 % całego budżetu gminy.

7. Funkcjonowanie lokalnej przedsiębiorczości
1) Na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonowało ogółem 1.036 przedsiębiorców,
prowadzących działalność gospodarczą, w tym: 931 przedsiębiorców których stałym miejscem
wykonywania działalności jest Gmina Siewierz oraz 105 przedsiębiorców których dodatkowe
miejsce wykonywania działalności mieści się na terenie Gminy Siewierz.
Urząd wykonywał czynności materialno-techniczne przekształcając wnioski składane przez
przedsiębiorców w formie papierowej w formę dokumentu elektronicznego i po opatrzeniu
podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP przesyłał do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Wnioski dotyczyły założenia działalności gospodarczej, zmiany,
zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności gospodarczej.
W roku 2018 przyjęto i przetworzono w wersję elektroniczną 704 wnioski.
2) W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Na terenie gminy Siewierz obowiązywały następujące limity:


60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (detal – sklepy),



40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (gastronomia – lokale).
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Na koniec 2018 r. ogółem funkcjonowały 63 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:


34 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, tj. sklepy



28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży, tj. gastronomia,



1 przedsiębiorca posiadał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie
organizowanych przyjęć.

8. Dostęp do internetu oraz usług elektronicznych
1) Wdrożono system publikacji obrad sesji Rady Miejskiej w Siewierzu oraz zarządzania jej
pracami, spełniający wymagania ustawy o samorządzie gminnym. System umożliwia m.in.
 przygotowywanie i elektroniczną dystrybucję dokumentów i materiałów dla radnych,
 zarządzanie bazą kontaktów i wewnętrzną komunikację między biurem rady a radnymi,
z możliwością przesyłania wiadomości poprzez e-mail,
 elektroniczną obsługę posiedzeń komisji problemowych sesji Rady Miejskiej,
 publikację materiałów sesyjnych oraz wyników przeprowadzonych głosowań w sieci
Internet,
 zarządzanie dyskusją w trakcie trwania posiedzeń oraz rejestrację dźwięku,
 możliwość automatycznej publikacji na zewnętrznym ekranie TV wyników głosowania,
obrazu z kamery oraz informacji.
Oprogramowanie umożliwia podgląd na żywo (on-line) aktualnego obrazu z kamery w sieci
Internet, archiwizację zapisanych materiałów video i audio oraz automatyczną publikację kolejnych
nagrań, w celu ich późniejszego odtworzenia przez internautów.
W ramach zadania zakupiono również:


system konferencyjny zawierający 18 pulpitów mikrofonowych dla radnych, kierownictwa

i gości oraz 1 pulpit mikrofonowy główny, umożliwiający zarządzanie zestawem,


kamerę szybkoobrotową, która umożliwia transmisję obrazu online oraz komputer dedykowany

do obsługi transmisji oraz oprogramowania,


18 tabletów dedykowanych do obsługi oprogramowania oraz przeprowadzenia głosowania,



system nagłośnienia sali posiedzeń oraz TV.

Koszt zadania: 99.698,57 zł.

2) Utrzymano system obiegu dokumentów wraz z integracją z platformą SEKAP, ePUAP oraz
modułem eUrząd. System umożliwia prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,
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jest zintegrowany z platformami SEKAP oraz ePUAP

i umożliwia bezpośredni odbiór oraz

wysyłanie dokumentów elektronicznych.
W ramach utrzymywanego systemu w 2018 r. poprzez platformę SEKAP oraz ePUAP
zarejestrowano 751 elektronicznych dokumentów wpływających do urzędu oraz wysłano 190
odpowiedzi. Zarejestrowano również 12.676 dokumentów złożonych w wersji papierowej.
3) Utrzymano i rozwijano systemu usługi powiadamiania SMS.
Świadczono mieszkańcom usługę powiadomień SMS poprzez System Powiadamiania SMS.
System docelowo służy powiadamianiu SMS z trzech źródeł informacji:
•

informacje znajdujące się na stronie internetowej podzielone tematycznie wg działów oraz

wszelkie

pilne

informacje,

jak

np.

ostrzeżenia

zarządzania

kryzysowego,

ostrzeżenia

meteorologiczne, o stanach ostrzegawczych i alarmowych, o przerwach w dostawie mediów,


powiadamianie o terminach odbioru dowodu osobistego,



powiadamianie o terminach odbioru odpadów z posesji, płatności podatków od osób fizycznych

oraz podatku od środków transportowych.
W systemie w różnych grupach powiadomień zarejestrowano 509 użytkowników.
W 2018 r. poprzez system wysłano łącznie 17.211 wiadomości SMS. System został w całości
opracowany przez Referat ds. informatyki, był na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do
zmieniających się potrzeb.
4) Utrzymano i rozwijano dostęp do zasobów informatycznych za pomocą kart inteligentnych.
Wprowadzenie

ustandaryzowanych

środków

identyfikacji

stosowanych

przy

dostępie

użytkowników do systemów umożliwia podniesienie poziomu bezpieczeństwa w systemach
teleinformatycznych. Umieszczenie kluczy prywatnych i certyfikatów wykorzystywanych do
uwierzytelniania na kartach inteligentnych zabezpieczało je przed skopiowaniem i wprowadzało
dodatkową warstwę zabezpieczeń w postaci ochrony kluczy za pomocą kodu PIN. Ponadto
wykorzystanie

tak

chronionego

mechanizmu

uwierzytelniania

rozszerzało

mechanizm

standardowego logowania za pomocą mechanizmu identyfikator (login) – hasło, wprowadzając
drugi składnik w postaci fizycznego nośnika jakim jest karta. W ramach systemu wydano
lub odnowiono łącznie 58 nowych certyfikatów dostępowych poprzez karty inteligentne.
5) W ramach realizacji projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – Gmina Siewierz” na terenie gminy funkcjonowało 18 infokiosków i 18 hot-spotów,
w których świadczono mieszkańcom usługę bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Utrzymywano
również sieć światłowodową do 28 lokalizacji na terenie Gminy Siewierz.
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9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
wspieranie stowarzyszeń, organizacji
9.1. Realizując „Program współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych.
W wyniku rozstrzygniętego konkursu 6 organizacji pozarządowych przystąpiło do realizacji zadań
z wykorzystaniem dofinansowania, które otrzymały z gminnego budżetu na łączną kwotę
128.500,00 zł. I tak:


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Siewierz,

z siedzibą w Siewierzu, ul. Słowackiego 2 zrealizował zadanie pn. „Organizacja życia kulturalnego
i artystycznego społeczności ludzi starszych oraz niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy
Siewierz, służące aktywizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”.
Dofinansowanie z gminnego budżetu wyniosło kwotę 75.000,00 zł.
W ramach zadania zorganizowano łącznie 22 przedsięwzięcia kulturalne i środowiskowe, jak np.
obchody Dnia Seniora, Dnia Matki i Ojca, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na koncerty
i inne, w których uczestniczyło 1.549 osób.


Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc z/s w Siewierzu ul. Słowackiego 2 zrealizowało zadanie

pn. „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na realizację zadania stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z gminnego budżetu w wysokości
13.500,00 zł. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował m. in. wyjazdy na wycieczki,
do teatru i inne formy aktywności integrujące osoby niepełnosprawne i wpływające na poprawę
samopoczucia fizycznego i psychicznego podopiecznych stowarzyszenia.


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z/s w Siewierzu ul. Słowackiego 2 zrealizowało

zadanie pn. „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania
wśród mieszkańców Gminy Siewierz”. Dofinansowanie ze środków publicznych wyniosło kwotę
28.000,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in. zajęcia podnoszące sprawność ruchową i umysłową,
rozwijające zdolności i zamiłowania, wyjazdy turystyczne. Średnio w miesiącu odbywało się
95 godzin zajęć, w różnych formach aktywności uczestniczyło 790 członków UTW. Wsparcie
aktywności społecznej osób starszych w dziedzinie nauki, edukacji i oświaty znacząco wpłynęło
na poprawę jakości i poziomu życia środowiska senioralnego w gminie.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

39



Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki z/s w Leśniakach zrealizowało zadanie

pn. „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sztuki i kultury,
integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie wiedzy o regionie”. Dofinansowanie
z gminnego budżetu wyniosło kwotę 4.000,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował imprezy integrujące lokalną społeczność, w tym np. wyjazd
do teatru, wycieczkę, organizację Dnia dziecka i sportu. Dzięki działaniom stowarzyszenia
mieszkańcy sołectwa mieli możliwość skorzystania z dostępu do dóbr kultury, aktywnie spędzali
wolny czas i integrowali się podczas wspólnych imprez.


Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic z siedzibą w Żelisławicach ul. Goplana

zrealizowało zadanie pn. „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej,
sztuki i kultury, integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie wiedzy o regionie”.
Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło kwotę 4.000,00 zł.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował zorganizowanie III Pikniku Rodzinnego
w Żelisławicach. Podczas pikniku zaprezentowali się lokalni przedsiębiorcy, zorganizowano
występy lokalnych grup artystycznych, przygotowano konkursy, zabawy dla dzieci, zawody
sportowe i poczęstunek. Impreza przyczyniła się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej,
propagowania aktywnego trybu życia z wykorzystaniem alternatywnych form spędzania wolnego
czasu.


Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu zrealizowało zadanie pn. „Edukacja ekologiczna

oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - lekcje
pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”. Dofinansowanie wyniosło kwotę 4.000,00 zł.
Zakres rzeczowy

zadania obejmował przeprowadzenie dla dzieci z terenu gminy zajęć

teoretycznych oraz zajęć terenowych w pasiece. Podczas spotkań uwrażliwiano dzieci i młodzież
na potrzebę dbania o czyste środowisko naturalne, zwrócono uwagę na rolę pszczół w przyrodzie
i w ekosystemach, podkreślono konieczność przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.
Edukacja ekologiczna młodego pokolenia z wykorzystaniem zajęć warsztatowych w terenie
i propagowanie proekologicznych zachowań wpływały pozytywnie na systematyczne podnoszenie
poziomu świadomości ekologicznej począwszy od najmłodszego pokolenia, w bardzo ważnej sferze
życia.
Korzystając z dofinansowania z budżetu gminy organizacje kontynuowały dotychczasowe
kierunki działań, a ponadto, bazując na zdobytym w minionych latach doświadczeniu, wprowadzały
nowe kierunki aktywności, będące odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby beneficjentów.
Wpływało to pozytywnie na zaspokajanie potrzeb społecznych, integrację środowisk i ożywienie
społeczne adresatów programu czyli mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.
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9.2. W ramach realizowania zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Siewierz,
gmina udzieliła dotacji dla poszczególnych klubów sportowych na łączną kwotę: 555.000,00 zł.
Kluby sportowe pozyskały dotacje w następującej wysokości:
•

Ludowy Klub Sportowy „Przemsza” w Siewierzu – 315.000,00 zł

•

Klub Sportowy „Niwy” w Brudzowicach – 70.000.00 zł

•

Ludowy Klub Sportowy „Ostoja” w Żelisławicach – 50.000,00 zł

•

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Siewierzu – 120.000,00 zł

9.3. Zadania z zakresu wsparcia ochrony przeciwpożarowej realizowały jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Na terenie gminy działało 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 z nich
funkcjonowały w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W szeregach OSP działało
509 druhów strażaków, w tym 48 kobiet. W Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działało 124
młodych druhów strażaków.
Jednostki OSP miały do dyspozycji 3 samochody ciężkie, 7 samochodów średnich oraz 9 lekkich
samochodów pożarniczych.
Funkcjonowała utworzona w 2015 r. Kompania Honorowa OSP, w szeregach której działali
członkowie OSP z terenu Gminy Siewierz. Kompania Honorowa została wyposażona
w odpowiednie umundurowanie, stale podnosiła swoje umiejętności dzięki ustawicznym
ćwiczeniom musztry i ceremoniału pożarniczego. Swoją obecnością uświetniała uroczystości
państwowe i inne doniosłe wydarzenia.
Członkowie jednostek OSP stale podnosili swoje umiejętności, uczestniczyli w ćwiczeniach,
zawodach sportowo-pożarniczych, kursach doskonalących umiejętności i obozach szkoleniowowypoczynkowych.
Reprezentacja

OSP

Tuliszów

uczestniczyła

w

Mistrzostwach

Polski

Ratowników

w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym, gdzie zdobyła I miejsce i tytuł
Mistrza Polski w konkurencji manewrowania łodzią motorową oraz tytuły Wicemistrza Polski
w konkurencjach: holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową oraz podejmowanie zagrożonego
przez powódź przy użyciu łodzi motorowej.
Młodzież uczestniczyła w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zajmując wysokie
lokaty w skali województwa i kraju. Reprezentant gminy zdobył drugie miejsce w finale krajowym
w swojej kategorii wiekowej.
40 strażaków ratowników z terenu Gminy Siewierz uczestniczyło w szkoleniu w zakresie
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
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W ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości gmina pozyskała dotację na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym. Zakupiono 10 zestawów ratownictwa
medycznego, 4 defibrylatory oraz średni zestaw hydrauliczny. Łączna kwota dofinansowania
wyniosła 189.090,00 zł, co stanowiło 99% ogólnych kosztów realizacji zadania.

Zakupione wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla jednostek OSP.

W ramach dotacji z MSWiA zakupiono m. in. przecinarkę do stali i betonu, 6 kompletów ubrań
ochronnych, 8 par butów strażackich, 34 węże strażackie, rękawice ochronne, kominiarki. Łączna
wartość zakupionego sprzętu: 26.878,82 zł, dofinansowanie wyniosło 16.500,00 zł.
W ramach dotacji z WFOŚiGW zakupiono m. in. 2 komplety aparatów ODO, 6 radiotelefonów
nasobnych, motopompę szlamową, przecinarkę do stali i betonu, 3 ubrania specjalne, 4 pary butów
specjalnych, sygnalizatory bezruchu, rękawice specjalne, kominiarki i wytwornicę pianową
na łączną kwotę: 49.932,22 zł, dofinansowanie wyniosło 24.594.02 zł.
Zakupiono umundurowanie wyjściowe dla jednostek OSP Leśniaki, Wojkowice Kościelne,
Siewierz i Brudzowice za łączną kwotę 14.983,25 zł oraz sprzęt ochronny dróg oddechowych dla
OSP Siewierz o wartości 10.882,03 zł.
Realizując zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej gmina utrzymywała gotowość jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz doposażała jednostki w sprzęt przeciwpożarowy.
Poszczególne jednostki OSP otrzymały:
1) OSP Siewierz:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 67.866,81 zł,



zakupiono przewoźny agregaty pompowy dla jednostki w ramach zadania pn. Wzmocnienie
potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo
gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu,

koszt zadania: 129.150,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 102.000,00 zł,
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zakupiono ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy w ramach zadania pn. Wzmocnienie
potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostki OSP w Siewierzu.
Koszt zadania: 1.064.565,00 zł, w tym dofinansowanie: ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 765.000,00 zł,



doposażono jednostkę w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł oraz defibrylator AED Zoll 3
za kwotę 5.508,00 zł.

Samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Siewierz

Przewoźny agregaty pompowy dla OSP Siewierz

2) OSP Siewierz Osiedle:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 13.655,13 zł,



doposażono jednostkę w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł.

3) OSP Siewierz Piwoń:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 24.009,93 zł,



jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł oraz defibrylator AED Zoll 3
za kwotę 5.508,00 zł.
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4) OSP Brudzowice


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 34.485,36 zł,



jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł.

5) OSP Dziewki:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 18.502,00 zł,



jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł.

6) OSP Gołuchowice:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 28.265,37 zł,



jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł oraz defibrylator AED Zoll 3 za
kwotę 5.508,00 zł.

7) OSP Leśniaki:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 39.825,94 zł,



jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł,



w ramach Funduszu sołeckiego dla OSP zakupiono radiotelefon na kwotę 2.000,00 zł.

8) OSP Nowa Wioska:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 15.639,73 zł.

9) OSP Podwarpie:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 15.595,78 zł.
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10) OSP Tuliszów:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 15.344,85 zł,



jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł,



w ramach funduszu sołeckiego dla OSP zakupiono szafę do suszenia ubrań za kwotę
4.000,00 zł.

11) OSP Wojkowice Kościelne:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 41.259,96 zł,



jednostka została doposażona w pompę przewoźną Białogon HL 200 24S przekazaną z OSP
Siewierz, w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach funduszu
zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł oraz defibrylator AED Zoll 3
za kwotę 5.508,00 zł,



w ramach funduszu sołeckiego dla OSP zakupiono umundurowanie i sprzęt na łączną kwotę
18.948,97 zł.

12) OSP Żelisławice:


środki na utrzymanie gotowości w wysokości 32.321,11 zł,



jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy w ramach środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
funduszu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego (plecak medyczny, nosze, zestaw szyn
Kramera, żele chłodzące na oparzenia) za kwotę 4.698,00 zł, defibrylator AED Zoll 3
za kwotę 5.508,00 zł oraz średni zestaw narzędzi hydraulicznych (m. in. agregat
hydrauliczny,

węże

przedłużające,

nożyce

hydrauliczne,

rozpieracz

ramieniowy

i kolumnowy, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, wybijak do szyb, zestaw
do zabezpieczania miejsca wypadku) za kwotę 121.995,00 zł.
9.4. Z różnych form wsparcia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego korzystały
następujące jednostki:
1) udzielono dofinansowania na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Będzinie z przeznaczeniem
na:
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zakup alkomatu – 1.200,00 zł



zakup sprzętu techniki policyjnej – 6.054,99 zł



dofinansowanie do zakupu samochodu – 5.000,00 zł



nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy z KP w Siewierzu – 2.800,00 zł



dofinansowanie do dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy – 6.669,00 zł;

2) udzielono dofinansowania na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie z przeznaczeniem:


na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego: kamer termowizyjnych i miernika
wielogazowego – w wysokości 35.000,00 zł;

3) udzielono dofinansowania na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
z przeznaczeniem na:


działania ratownicze, szkolenia, prowadzenie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy,
zakup paliwa, odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczego, w wysokości: 12.000,00 zł.

10. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Dążąc do jak najlepszego realizowania zadań i obowiązków, gmina współpracowała na wielu
płaszczyznach z innymi jednostkami i organizacjami. Współdziałanie to dobrze służyło efektywnej
realizacji zadań, stojących przed gminą, wymianie doświadczeń i wypełnianiu idei samorządowych
w środowisku lokalnym.
Gmina Siewierz współpracowała z następującymi podmiotami:
1) Miasto partnerskie Edeleny na Węgrzech. Współpraca partnerska została nawiązana
w 2005 roku, a na lata 2018 – 2020 przyjęto „Program Współpracy Międzynarodowej Gminy
Siewierz z Miastem Partnerskim Edeleny”. Współpraca obejmuje następujące dziedziny: rozwój
samorządności, oświatę i wychowanie, kulturę, sport i turystykę.
W ramach poszczególnych obszarów programu przewidziano:


wizyty studyjne dla pracowników samorządów i radnych w zakresie wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk w zarządzaniu,



organizowanie wymiany młodzieży szkolnej i wizyt studyjnych kadry pedagogicznej
z praktycznym wykorzystaniem języka angielskiego,



udział młodzieży w organizowanych cyklicznie konferencjach ekologicznych,



wspólne organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,



wspieranie przedsięwzięć promujących turystykę i produkty regionalne,



prezentacja dokonań artystycznych zespołów i twórców regionalnych,



wymiana doświadczeń w zakresie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych.
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2) Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” - jest dobrowolnym samorządnym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin
członkowskich. Celem działania LGD „Brynica to nie granica” jest poprawa jakości życia
na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem zasobów historyczno-kulturowych,
wdrażanie nowych technologii oraz popularyzacja produktów lokalnych. LGD prowadzi działalność
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promuje obszary wiejskie, działa na rzecz
ochrony środowiska naturalnego i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Gmina Siewierz
pozyskała dofinansowanie do modernizacji remizy OSP w Leśniakach w wysokości 316.217,00 zł
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ze środków PROW 2014-2020.
3) Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia – jest związkiem metropolitalnym utworzonym
na terenie konurbacji śląskiej w celu wykorzystania potencjału gmin, pobudzenia kreatywności
mieszkańców i przyspieszania procesów gospodarczych i społecznych na terenie gmin
członkowskich. Realizuje zadania publiczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju
społecznego i gospodarczego obszaru GZM, planowania i rozwoju publicznego transportu
zbiorowego, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg
krajowych i wojewódzkich na obszarze GZM oraz promocji GZM i jej obszaru.


GZM udzieliła dofinansowania do realizacji inwestycji pn. Roboty budowlane związane
z przebudową i remontem dróg gminnych i chodników w okolicy Placu Wojska Polskiego
w Siewierzu oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego i Strumień.

Na ogólny koszt zadania w wysokości 2.269.868,49 zł gmina pozyskała dofinansowanie
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Fundusz Solidarności w wys. 1.620.000,00 zł,


korzystając z członkostwa gminy w GZM, dzieci i młodzież do lat 16 z terenu gminy mogły
bezpłatnie podróżować po obszarze GZM przez cały rok,



Metropolia wprowadziła jeden wspólny bilet jednorazowy - mieszkańcy metropolii mogli
swobodnie podróżować po jej obszarze ze wspólnym biletem jednorazowym, który
uprawniał do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi,
obsługiwanymi przez operatorów KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry,
ponadto bilety elektroniczne były tańsze od papierowych,



GZM przekazała kwotę 7.713,00 zł tytułem składki członkowskiej gminy Siewierz
na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

4) Śląski Związek Gmin i Powiatów – jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, którego misją
jest wspieranie idei samorządności lokalnej, integrowanie gmin na płaszczyźnie regionalnej,
kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych, lobbing samorządowy oraz promocja
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osiągnięć gmin członkowskich, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin, wymiana doświadczeń
i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach
i powiatach,


pracownicy urzędu Miasta i Gminy korzystają z oferty szkoleniowej ŚZGiP oraz konsultacji.

5) Związek Gmin Jurajskich – jest organizacją zrzeszającą gminy położone na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Cele działalności skupiają się wokół promocji Jury i walorów gmin
członkowskich, ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju turystyki wiejskiej,
rozwoju infrastruktury turystycznej. W ramach przynależności do ZGJ gmina korzysta z szeroko
zakrojonej promocji - informacje o gminie są publikowane w przewodnikach turystycznych,
mapach, folderach, plakatach i kalendarzach. Materiały promocyjne ZGJ oraz gmin członkowskich,
w tym również gminy Siewierz są prezentowane na targach turystycznych i innych imprezach,
służących propagowaniu miejsc wartych odwiedzenia.
6) Związek Miast Polskich – jest stowarzyszeniem miast mającym na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju
poprzez m. in. reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum
ogólnopaństwowym i międzynarodowym, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie zadań publicznych, realizowanych przez gminy,
podejmowanie wspólnych inicjatyw służących rozwojowi gmin, działalność wydawnicza,
promocyjna i szkoleniowa dla gmin członkowskich.
7) Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Siewierzu – świadczy
kompleksowe usługi z zakresu gospodarowania odpadami tj. zbierania i usuwania odpadów
komunalnych, niebezpiecznych i przemysłowych. Przedsiębiorstwo prowadzi również usługi
z zakresu edukacji ekologicznej i rekultywacji.
Gmina posiada 40 % udziałów w majątku przedsiębiorstwa o wartości 700.000,00 zł.
8) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego –
jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności
lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promowania osiągnięć oraz
realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Celem Związku jest przede wszystkim
prowadzenie działań w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych na realizację zadań,
wspomaganie gmin i powiatów członkowskich w realizacji zadań oraz wspieranie ich rozwoju
gospodarczego i kulturowego.
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9) Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach - podstawowym celem spółki
jest zarządzanie portem lotniczym w sposób zapewniający bezpieczeństwo, efektywność i komfort
użytkowników lotniska. Podejmuje działania których celem jest rozwój ruchu pasażerskiego,
optymalny rozwój lotniczych przewozów towarowych i przygotowanie portu do dalszego rozwoju.
Gmina posiada 120 akcji w majątku GTL S.A. o wartości 12.000,00 zł.

11. Polityka społeczna
11.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Siewierz
na lata 2014 – 2018 jest dokumentem stanowiącym podstawę do realizacji szeregu działań
przyczyniających się do poprawy warunków życia mieszkańców, a w szczególności tych, którzy
są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dokument określa główne kierunki
i priorytety szeroko rozumianej polityki społecznej gminy oraz tworzy system działań
podejmowanych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprzez poprawę warunków i jakości
życia. Dla tak określonej misji zostały wskazane następujące cele strategiczne:
 ograniczenie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom najuboższym,
 wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji,
 aktywizacja osób starszych,
 pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień,
 wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy.
Realizując poszczególne cele Strategii wdrożono i realizowano szereg programów i zadań,
służących wszechstronnemu wspieraniu rodzin zamieszkałych na terenie gminy, prowadzono
działania i tworzono warunki sprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin i osób.
W realizację zadań służących rozwiązywaniu problemów społecznych zaangażowało się wiele
podmiotów, w tym m. in. Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe,
placówki służby zdrowia, Komisariat Policji, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko –
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, Powiatowa
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna,

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz działające na rzecz mieszkańców organizacje
pozarządowe.
Ponieważ niektóre wykazane działania wpisują się w realizację dwóch lub więcej programów
z zakresu polityki społecznej, dlatego też zastosowano odwołania do odpowiednich informacji
z realizacji tychże, w celu uniknięcia powtarzania informacji.
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Realizując cel: ograniczenie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom
najuboższym podjęto działania w następujących kierunkach:
1) zwiększenie wymiaru pracy socjalnej w rodzinach zagrożonych ubóstwem,
2) objęcie rodzin pomocą finansową i rzeczową, stanowiącą wsparcie w realizowaniu pracy
socjalnej,
3) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nabywaniu nowych kwalifikacji,
kompetencji zawodowych i społecznych.
I tak:
W 2018 roku pracą socjalną objęto 216 osób w 99 rodzinach. W ramach pracy socjalnej
udzielano porad, motywowano do zmiany zachowań, które pomagały w dalszym życiu,
przeprowadzano pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych. Podejmowano szereg działań
zmierzających do zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia
osób, zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny,
pomocy osobom zaburzonym psychicznie, z problemem alkoholowym, działano na rzecz
rozwiązywania problemu bezrobocia, zapewniano niezbędne środki materialne osobom
znajdującym się w niedostatku.
Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych odbywało się poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy
Społecznej realizował pomoc w formie finansowej poprzez m. in.: wypłatę świadczeń, tj. zasiłków
celowych, stałych i okresowych oraz pomoc w formie niefinansowej jak np. pracy socjalnej,
posiłków, zapewnienia pomocy rzeczowej, pomoc w dożywianiu dzieci w szkole, świadczenie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ogółem pomocą społeczną objęto
184 rodziny.
Szczegółowa informacja nt rodzajów udzielonej pomocy i wielkości wypłaconych środków znajduje
się w punkcie 11.3./str. 61.
Współpracowano ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Potrzebującym w liczbie 282 osoby wydano
łącznie 13.334,61 kg żywności.
Zadanie realizowano w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018,
opisanego w punkcie 11.3./str. 63.
Rodzinom z dziećmi udzielano pomocy w postaci świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego. Wypłacono 605 świadczeń na łączną kwotę 253.580,00 zł.
Zadanie realizowano w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018,
opisanego w punkcie 11.3./str. 60.
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Wypłacano świadczenie wychowawcze wpisujące się w realizację rządowego programu
„Rodzina 500+”. Ze świadczenia skorzystało 1.285 dzieci.
Zadanie realizowano w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018,
opisanego w punkcie 11.3./str. 62.
Realizowano program „Dobry start”, wpisujący się w Gminny Program Wspierania Rodziny na
lata 2016 – 2018. Wypłacono 1.437 świadczeń.
Zadanie opisano w punkcie 11.3./str. 62.
Realizując cel: Wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji podjęto
działania w następujących kierunkach:
1) zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju,
2) wzmacnianie integracji członków rodzin z terenu gminy,
3) zatrudnienie asystenta rodziny w rodzinach z dysfunkcjami opiekuńczo – wychowawczymi.
I tak:
uczniowie sprawiający problemy wychowawcze i ich rodzice byli objęci poradami pedagoga
szkolnego w zakresie: konieczności zachowania systematyczności i konsekwencji w postawach
rodzicielskich, zachowań agresywnych, autoagresji, pracy nad poprawą koncentracji, itp. Efektem
pracy pedagoga szkolnego była współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami
i instytucjami, ustalenie wymaganej pomocy w szkole i poza placówką.
Szkoły pracowały z rodzinami poprzez konsultacje psychologiczne, które dotyczyły głównie
trudności w kontrolowaniu emocji u dzieci, zachowań agresywnych, ochrony dziecka w trakcie
rozwodu rodziców, trudności wychowawczych.
Placówki oświatowe, które nie zatrudniały psychologa podejmowały współpracę z instytucjami
wspierającymi szkołę w tym zakresie: Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Siewierzu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Dzieci i uczniowie uczęszczający do placówek oświatowych na terenie gminy mieli możliwość
uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, oferowanych przez szkoły i przedszkola.
Uczniowie mający trudności edukacyjne byli kierowani na zajęcia wyrównawcze.
Placówki oświatowe prowadziły profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną
z zakresu rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych. Podczas spotkań z rodzicami
poruszano m. in. tematykę zagrożeń ze strony sekt i ruchów religijnych, znaczenia systematycznej
nauki i realizacji zadań domowych, organizacji czasu wolnego oraz zasad bezpieczeństwa podczas
ferii zimowych i wakacji. Omawiano sposoby radzenia sobie z problemami edukacyjnymi
i wychowawczymi dziecka, zasady bezpieczeństwa w domu i w drodze do szkoły, wdrażanie dzieci
do samodzielnej nauki i pracy w domu, włączenie pomocy koleżeńskiej jako sposobu radzenia
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sobie z niepowodzeniami szkolnymi, zasady zdrowego odżywiania uczniów w ramach
propagowania postaw prozdrowotnych.
Prezentowano możliwości pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i poza
placówkami oświatowymi.
Szkoły z terenu gminy realizowały programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
dysfunkcjom w rodzinach uczniów, w tym m. in. uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł", w kampaniach: "Narkotyki? To mnie nie kręci",
„Kraina Uśmiechu” i w Szkolnych Programach Profilaktyki.
Placówki oświatowe systematycznie zamieszczały w gazetkach szkolnych oraz na stronach
internetowych informacje dotyczące profilaktyki przemocy, udostępniały ulotki, plakaty
z informacjami na temat przemocy, kontakty do osób oraz instytucji świadczących pomoc
w sytuacjach kryzysowych. Realizacja kampanii profilaktycznych i programów przez szkoły
skutecznie zapobiegała występowaniu patologii społecznych w środowisku uczniów i ich rodzin.
O bezpieczeństwo dzieci i rodzin dbał Komisariat Policji w Siewierzu, którego funkcjonariusze
patrolowali miejsca zagrożone, reagowali na zagrożenia oraz prowadzili działania profilaktyczne,
mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa rodzin na terenie gminy.
Rodziny z terenu gminy wspierał Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, filia
w Siewierzu. Placówka powstała na mocy porozumienia stron pomiędzy Starostą Powiatowym
w Będzinie, a Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz w styczniu 2008 roku. Celem ośrodka
jest

realizacja

zadań

opiekuńczo-wychowawczych,

terapeutycznych,

kompensacyjnych

i socjoterapeutycznych wobec dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy. Zadania
te realizowano m. in. poprzez udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych,
organizowanie dzieciom czasu wolnego oraz pomocy w nauce, wspieranie funkcji opiekuńczowychowawczych rodziny oraz wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinie, wspomaganie
prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego u dzieci. W ramach działalności ośrodek
współpracował z rodzicami, pracownicy placówki realizowali cele i założenia kampanii
profilaktycznych, prowadzili zajęcia sportowo-rekreacyjne, integracyjne, gry i zabawy interakcyjne,
edukacyjne, komputerowe, plastyczne, działania na rzecz lokalnej społeczności, zajęcia
doskonalące umiejętności samoobsługowe, wyjazdy, wycieczki, wypoczynek letni. Zajęcia
w ośrodku odbywały się od poniedziałku do piątku, korzystało z nich i uczęszczało na zajęcia
22 dzieci.
Dużą rolę we wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka i rodziny odgrywało Miejsko –
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, które jest dla mieszkańców ośrodkiem
kulturalnym i edukacyjnym. W ramach swojej działalności placówka wspierała różne formy
aktywności społecznej, działała na rzecz wspomagania rodzin oraz umacniania w nich więzi
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rodzinnych, organizowała liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, również podczas wakacji i ferii
zimowych. Zajęcia były prowadzone w Siewierzu oraz w filiach, tj. Świetlicy wiejskiej i Kafejce
internetowej w Leśniakach, Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach i Centrum
Kształcenia w Żelisławicach. Ofertę uzupełniała Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu oraz
możliwość uczestniczenia w imprezach środowiskowych i okolicznościowych, jubileuszach,
festiwalach i przeglądach, koncertach, wystawach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych i wielu innych
formach aktywności, organizowanych przez gminne instytucje kultury.
Szczegółowa informacja nt działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Siewierzu znajduje się w punkcie 14.2. /str. 85.
Równie ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dzieci i rodzin miała Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu, która od lat podejmuje działania
służące rozwijaniu pasji, kształtowaniu gustów i zainteresowań czytelniczych oraz zaspokajaniu
potrzeb intelektualnych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz. Ważnym zadaniem biblioteki była
także edukacja i przygotowanie dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką oraz pomoc
w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów. Ofertę biblioteki uzupełniały
liczne wystawy tematyczne, spotkania, konkursy i inne formy aktywizacji dzieci i młodzieży oraz
ich rodziców.
Działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu została omówiona w punkcie
14.1. /str. 81.
Gmina Siewierz podejmowała szereg działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom
atrakcyjnej i przyjaznej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, dzięki której rodziny mogły
aktywnie spędzać czas wolny. Wspólne zabawy i wypoczynek sprzyjały jednoczeniu rodziny,
pozytywnie wpływały na kształtowanie właściwych wzorców i postaw rodzicielskich. Bezpłatne
udostępnienie przez gminę atrakcyjnej infrastruktury dało rodzinom możliwość „bezkosztowego”
organizowania czasu, zapobiegało wykluczeniu społecznemu, integrowało społeczność lokalną
poprzez wspólne korzystanie z dostępnych atrakcji. Dzieci i młodzież miały zapewnioną możliwość
wartościowego spędzania czasu, wolnego od używek, sprzyjającego zdrowiu i sprawności fizycznej.
Gmina Siewierz zrealizowała szereg projektów dzięki którym powstała obecna infrastruktura
sportowa i rekreacyjna przyjazna rodzinie, na którą składały się m. in.:
 3 przebudowane stadiony sportowe z trybunami,
 12 boisk wielofunkcyjnych,
 22 place zabaw,
 15 siłowni terenowych,
 8 ścieżek rowerowych,
 odrestaurowany zamek wraz z wybudowaną platformą widokową,
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 atrakcyjnie zagospodarowany teren wokół zamku.
Wskazane obiekty pozwalały dzieciom, młodzieży, a także ich rodzinom spędzać aktywnie wolny
czas, rozwijać zdolności i umiejętności sportowe, integrując przy tym różne grupy społeczne.
W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w gminie została wprowadzona
Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej
trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu bogatej oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W latach 2014 – 2018 do Programu
przystąpiło łącznie 107 rodzin wielodzietnych z terenu gminy, z czego w roku 2018 do programu
przystąpiło 11 rodzin.
W gminie funkcjonuje również Siewierska Karta Dużej Rodziny.
Działanie zostało opisane szczegółowo w punkcie 11.5./ str. 77.
Odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci.
Celem spotkań była wzajemna pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów osobistych
i społecznych, związanych ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W latach 2014 - 2018 odbyło się łącznie 77 spotkań grupy wsparcia, z czego w 2018 roku odbyło
się 15 spotkań rodziców dzieci w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.
Zadanie zostało opisane szczegółowo w punkcie 11.3. /str. 66.
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych były
objęte wsparciem asystenta rodziny. W 2018 roku opieką i wsparciem asystenta objęto 8 rodzin,
w których wychowywało się 10 dzieci.
Realizacja zadania została opisana w punkcie 11.3./str. 65.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020”. W 2018 r. programem objęto 78 osób, w tym 39 dzieci.
Realizacja zadania została opisana w punkcie 11.3./str. 63.
Uczniom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Siewierz była udzielana pomoc
materialna o charakterze socjalnym - w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W 2018 r. pomoc
materialna o charakterze socjalnym została przyznana 25 uczniom na łączną kwotę 19.924,80 zł.
Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na coroczny wyjazd uczniów klas trzecich na tzw. „zieloną
szkołę”. Kwota dofinansowania: 12.210,00 zł.
Organizowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i pokrywano jego koszty
w wysokości 97.436,74 zł.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

54

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów nie były w stanie opłacać czynszu bądź
innych kosztów utrzymania mieszkania, mogły podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy
finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.
Zadanie zostało opisane w punkcie 11.3./str. 63.
W ramach celu: aktywizacja osób starszych podjęto działania w następujących kierunkach:
 zwiększenie udziału osób starszych w rekreacji, kulturze i wypoczynku,
 rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom,
 podejmowanie działań przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych,
 wykonywanie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na terenie gminy działały organizacje pozarządowe, które miały znaczący wpływ
na aktywizację osób starszych.
Działało stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Siewierzu, którego celem jest m. in.
prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie profilaktyki
zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk
technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie. Działalność stowarzyszenia spowodowała
aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
propagowano zasady kulturalnego współżycia społecznego, prowadzono i popierano różnorodne
formy aktywności intelektualnej i fizycznej, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowania członków stowarzyszenia, które na koniec 2018 roku liczyło 170 członków.
Przeciętna miesięczna liczba godzin prowadzonych zajęć wyniosła 95, a frekwencja w różnych
formach aktywności wyniosła ogółem 790 osób.
Równie prężnie działał Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, zrzeszający
724 członków. W ramach organizacji podejmowano szereg działań na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych, aktywizowano i integrowano seniorów poprzez imprezy środowiskowe,
wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne oraz okolicznościowe spotkania. W trakcie roku
zorganizowano łącznie 22 imprezy, w których uczestniczyło 1.549 osób. Urozmaicona oferta zajęć
oraz aktywne uczestnictwo w imprezach wpłynęło pozytywnie na podniesienie standardu życia
licznej grupy społecznej w gminie.
Wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

i

postulatom

środowisk

senioralnych

gmina

wyremontowała i oddała do użytku lokal, w którym znalazły swoją siedzibę Stowarzyszenie
„Uniwersytet Trzeciego Wieku” i PZERiI.
Osobom samotnym, starszym i schorowanym, które nie były w stanie samodzielnie zaspokajać
podstawowych

potrzeb

życiowych,

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

zapewniał

pomoc

w formie usług opiekuńczych. Usługi były przyznawane również osobie, która ma rodzinę

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

55

w sytuacji, gdy rodzina jak również wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogli
takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, porządkowaniu mieszkania, robieniu zakupów, praniu odzieży, realizowaniu
recept, przygotowywaniu posiłku, paleniu w piecu, załatwianiu spraw urzędowych oraz
zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Usługi były realizowane przez opiekunkę w miejscu
zamieszkania podopiecznego. W 2018 roku z usług opiekuńczych korzystało 11 osób.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można było zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a wsparcie ze strony rodziny było niemożliwe
bądź niewystarczające, przysługiwało prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
W 2018 roku w domach pomocy społecznej umieszczono 15 osób, koszt pobytu wyniósł kwotę
326.394,91 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej każdego roku w grudniu organizuje Wieczerzę Wigilijną, na którą
są zapraszane osoby starsze i samotne z terenu gminy. W spotkaniu wigilijnym w 2018 roku
uczestniczyło 120 osób, które spędziły czas przy wspólnym świątecznym posiłku.
Realizując cel: Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień podejmowano
działania w następujących kierunkach:
 zapewnienie członkom rodziny ochrony przed skutkami uzależnień,
 prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu i narkotyków,
zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych,
 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz
rodzin, w których istnieje problem alkoholizmu lub narkomanii jednego z członków rodziny,
 wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń prowadzonej w zakresie rozwiązywania
problemu alkoholizmu i narkomanii,
 kierowanie na leczenie odwykowe.
Działania były podejmowane głównie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, która realizowała Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Siewierz na 2018 rok.
Działania Komisji i realizacja programu zostały opisane w punkcie 11.4. /str. 72.
Realizując cel: Wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy podjęto
działania w następujących kierunkach:
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 organizowanie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie zatrudnienia dla osób
długotrwale bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych,
 wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.
W ramach aktywizacji osób bezrobotnych Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy
z Urzędem Miasta i Gminy Siewierz oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie zorganizował
prace społecznie użyteczne. Podopieczni ośrodka pracowali 40 godzin miesięcznie, dbając głównie
o czystość gminy. Do wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku przystąpiło 11 osób.
Działania aktywizujące osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie gminy były prowadzone
również w ramach pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy
Społecznej. Działania nastawione na aktywizację zawodową polegały m. in. na realizowaniu
kontraktu socjalnego ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienia, wsparciu osób zainteresowanych
podjęciem zatrudnienia w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy, pomocy w poszukiwaniu
ofert pracy, kierowaniu do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz motywowaniu
do aktywnego uczestniczenia w targach pracy.
11.2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2015 – 2018 określa działania na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom dotkniętym przemocą
domową, realizowane przez instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania aktywności
w tym zakresie. Program został skierowany do rodzin dotkniętych bezpośrednio lub zagrożonych
zjawiskiem przemocy domowej oraz do przedstawicieli instytucji i służb, pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program był realizowany i monitorowany przez Ośrodek
Pomocy Społecznej przy współpracy z podmiotami programu.
Głównym celem programu było zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie oraz
stworzenie sprawnego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Cel główny był realizowany poprzez:


Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy.
Działania w zakresie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie były

podejmowane w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Zespół skupiał przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których
wspólne działania przyczyniały się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia
systemu wsparcia dla osób i rodzin, w których występowała przemoc. Wszczęcie procedury
następowało przez wypełnienie formularza pn. „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia w toku
prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec
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członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia, dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę
będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” Przewodniczący Zespołu powołał
22 grupy robocze i zwołał 94 posiedzenia grup roboczych. Członkami grup roboczych
byli m. in.: pracownicy socjalni, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariusze Policji, pedagodzy szkolni,
wychowawcy klas i kurator.
Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 26 formularzy „Niebieskiej
Karty - A”. Podmiotami wszczynającymi procedurę byli: funkcjonariusze Komisariatu Policji
w

Siewierzu

(16

przypadków),

pracownicy

socjalni

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Siewierzu (8 przypadków), członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (1 przypadek) oraz przedstawiciele placówek
oświatowych (1 przypadek).
Przewodniczący zwołał 5 posiedzeń Zespołu, podczas których przeprowadzano diagnozę
środowisk z terenu gminy zagrożonych przemocą oraz referowano kwartalną działalność Zespołu
w ramach pracy grup roboczych.
Na posiedzenia grup roboczych były wzywane osoby, wobec których istniało podejrzenie,
że są ofiarami przemocy w rodzinie – z osobami takimi sporządzono 20 formularzy „Niebieskich
Kart - C” lub są sprawcami przemocy w rodzinie. Z osobami takimi sporządzono 18 formularzy
„Niebieskich Kart – D”.
W 2018 r. kontynuowano 12 procedur „Niebieskich Kart”, wszczętych w latach poprzednich,
zarejestrowano 22 nowe przypadki przemocy w rodzinie.
Pracownicy socjalni i funkcjonariusze Policji przeprowadzali regularne odwiedziny w miejscu
zamieszkania w 34 rodzinach, w tym w 18 rodzinach z dziećmi.
W ramach działalności Zespołu dużą uwagę kierowano na budowanie systemu wsparcia
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz na działania względem sprawców przemocy.
Osoby stosujące przemoc były poddawane działaniom terapeutycznym i mobilizująco dyscyplinującym, mającym na celu zaprzestanie przez nich działań przemocy.


Zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej mieszkańców gminy na temat zjawiska

przemocy, jej przejawów i form poprzez edukację społeczeństwa.
Na terenie gminy 8 podmiotów prowadziło kampanie społeczne, w ramach których placówki
oświatowe, Zespół Interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii rozpowszechniali wiedzę i informacje dot. zjawiska
przemocy w rodzinie poprzez ulotki, informacje umieszczane na stronach internetowych, w lokalnej
prasie, spotkania tematyczne z uczniami i ich rodzicami. Wśród mieszkańców gminy
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rozpowszechniono 16 rodzajów materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. zjawiska przemocy
w rodzinie. Wszystkie placówki oświatowe prowadziły programy profilaktyczne w zakresie agresji
i przemocy.


Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:
udzielono pomocy finansowej 1 osobie dotkniętej przemocą domową. Nie odnotowano
potrzeb w zakresie zapewnienia schronienia osobie dotkniętej przemocą domową,
z poradnictwa zawodowego i rodzinnego skorzystało 30 osób dotkniętych przemocą
domową,
świadczono pracę socjalną dla 30 osób dotkniętych przemocą domową,
z pomocy terapeutycznej skorzystały 3 osoby dotknięte przemocą domową,
z poradnictwa psychologicznego skorzystały 2 osoby dotknięte przemocą domową.



Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących

przemoc w rodzinie:
odizolowano od ofiar 6 osób stosujących przemoc domową,
z poradnictwa zawodowego skorzystały 2 osoby stosujące przemoc domową,
świadczono pracę socjalną dla 24 osób stosujących przemoc domową,
z pomocy terapeutycznej skorzystało 7 osób stosujących przemoc domową,
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii skierowano 7 osób stosujących przemoc domową.


Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz poprawa skuteczności podejmowanych
działań:
zwiększano kompetencje zawodowe pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i pomocą w sytuacjach wystąpienia przemocy,
16 pracowników uczestniczyło w 4 formach podnoszących poziom umiejętności zawodowych
(szkolenia, warsztaty, konferencje) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
zorganizowano 5 spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między pracownikami
różnych instytucji, wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
Działania podejmowane w ramach programu w 2018 roku spowodowały osiągnięcie założonych
wcześniej efektów, a w tym:
1) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy,
2) zwiększenie wiedzy kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
w zakresie przemocy w rodzinie i metod pomocy osobom, których dotyka ten problem,
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3) usprawnienie systemu działań edukacyjnych w zakresie lokalnej pomocy osobom
i rodzinom, dotkniętym przemocą domową,
4) zacieśnienie współpracy pomiędzy specjalistami, instytucjami i organizacjami, działającymi
na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
11.3. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny było wspieranie rodziny
poprzez

prowadzenie

działań

i

tworzenie warunków

sprzyjających

jej

prawidłowemu

funkcjonowaniu.
Do celów szczegółowych Programu należało:


zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,



wspieranie rodzin w wychowywaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej
i wychowawczej, - podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny,



interdyscyplinarna pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Odbiorcami programu były rodziny wychowujące dzieci oraz rodziny przeżywające trudności
w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczych,

zagrożone

ubóstwem,

problemem

uzależnienia i rodziny dotknięte przemocą.
W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny podejmowano następujące działania:
1) Zapewniano bezpieczeństwo socjalne rodzinom poprzez:
•

stałe diagnozowanie i monitoring warunków życia rodzin.
Informacje o rodzinach przeżywających kryzys lub mających trudności w prawidłowym

sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pozyskiwali pracownicy socjalni OPS poprzez
stały kontakt z rodzinami, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kontakty
z pracownikami innych instytucji, w tym jednostek oświatowych, ochrony zdrowia, sądu i policji
oraz na podstawie zgłoszeń ze środowisk, dotyczących konieczności sprawdzenia sytuacji rodzin.
W 2018 r. pomocą finansową objęto łącznie 184 rodziny, w tym 92 rodziny w których przesłanką
udzielenia pomocy społecznej było ubóstwo. Wśród rodzin objętych pomocą finansową było
49 rodzin z dziećmi, w sumie: 162 osoby w rodzinach. Obok ubóstwa w rodzinach występowały
często inne problemy jak np.: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.


Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy finansowej lub rzeczowej z innych
źródeł.
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Podstawową przesłanką do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w ramach pomocy
społecznej była trudna sytuacja życiowa i brak możliwości jej pokonania mimo uprzedniego
wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka odbywało się poprzez realizację świadczeń
pomocy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem, realizację pracy socjalnej i poradnictwa, udzielanie
pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc w formie finansowej poprzez m. in.: wypłatę
świadczeń, tj. zasiłków celowych, stałych, okresowych i w formie niefinansowej jak np. pracy
socjalnej, posiłków, zapewnienia pomocy rzeczowej, pomoc w dożywianiu dzieci w szkole,
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. I tak:
zasiłki stałe otrzymało 37 osób, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 192.568,00 zł
zasiłki okresowe otrzymało 39 osób, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 56.571,00 zł
zasiłki celowe otrzymało 116 osób, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 135.119,00 zł
schronienie zapewniono 1 osobie, koszt: 1.000,00 zł
posiłek otrzymało 35 osób, łączny koszt: 13.872,00 zł
z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób, łączny koszt: 21.007,00 zł
ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba, koszt: 6.264,00 zł
pobyt w Domu Pomocy Społecznej zapewniono 15 osobom, koszt: 326.395,00 zł
sprawiono pogrzeb 1 osobie, koszt: 4.000,00 zł
świadczono pracę socjalną na rzecz 216 osób.
Udzielano pomocy rodzinom z dziećmi w postaci świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego. System świadczeń rodzinnych miał na celu częściowe pokrycie wydatków
na utrzymanie dziecka. OPS udzielił następującej liczby świadczeń:


zasiłki rodzinne – 6.403 świadczenia,



dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.452 świadczenia,

w tym:
z tytułu urodzenia dziecka – 30 świadczeń,
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 247 świadczeń,
samotnego wychowywania dziecka – 374 świadczenia,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 429 świadczeń,
rozpoczęcia roku szkolnego – 339 świadczeń,
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 613 świadczeń,
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wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 420 świadczeń.
Razem: wypłacono 8.855 zasiłków rodzinnych z dodatkami.


zasiłki pielęgnacyjne – 2.814 świadczeń,



świadczenie pielęgnacyjne – 452 świadczenia,



specjalny zasiłek opiekuńczy -117 świadczeń.

Razem: wypłacono 3.383 świadczenia opiekuńcze


jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 95 świadczeń,



świadczenie rodzicielskie – 264 świadczenia,



zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń,



świadczenie „Za życiem” - 0.

Ogółem: wypłacono 12.609 świadczeń rodzinnych.
Osoby

uprawnione,

które

pomimo

zasądzonych

wyrokiem

sądu

alimentów

były

ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej, korzystały ze wsparcia z funduszu
alimentacyjnego. Państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne
w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500,00 zł na dziecko.
Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 605 świadczeń na rzecz 57 uprawnionych w 39 rodzinach,
na łączną kwotę 253.980,00 zł.
Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach realizacji rządowego Programu „Rodzina
500+”, finansowanego ze środków budżetu państwa. Zadaniem programu było przede wszystkim
zwiększenie

poczucia

bezpieczeństwa

ekonomicznego

poprzez

realne

wsparcie

rodzin

w wychowaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł rodzice otrzymywali
niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę, wsparcie otrzymała rodzina
także na pierwsze lub jedyne dziecko.
W 2018 roku wypłacono 13.526 świadczeń na rzecz 1.285 dzieci w 951 rodzinach.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń: 6.745.257,05 zł.
Realizowano Program „Dobry Start” będący wsparciem rodzin w ponoszeniu wydatków
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia
dla wszystkich uczniów. Celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie
od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin. Program miał charakter powszechny
i objął wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.
W ramach Programu „Dobry Start” wypłacono 1.437 świadczeń na łączną kwotę 431.100,00 zł.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

62

Gmina współpracowała ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Program wspierał osoby i rodziny podlegające
deprywacji materialnej, polegał na pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych
pierwszej potrzeby. Łącznie w 2018 roku wydano 143 skierowania dla 282 osób – przekazano
potrzebującym 13.334,61 kg żywności. Dystrybucją żywności zajmował się Ośrodek Pomocy
Społecznej w Siewierzu.
Oprócz działań w zakresie pomocy żywnościowej program oferował również działania
towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy, tj. warsztaty zajęciowe
dotyczące

edukacji

budżetowej,

służące

wzmocnieniu

samodzielności

i

umiejętności

w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów nie były w stanie opłacać czynszu bądź
innych kosztów, związanych z utrzymaniem mieszkania, mogły podjąć starania o uzyskanie
specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego. Kryteriami przyznawania
dodatku mieszkaniowego był dochód wspólnie zamieszkujących osób oraz powierzchnia
mieszkania. W 2018 r. w Gminie Siewierz dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 rodzinom,
w tym 2 rodzinom z dziećmi, na łączną kwotę 5.123,47 zł.
•

Objęcie pomocą dzieci w szczególności w formie dożywiania, zaopatrzenia w podręczniki

szkolne, organizowanie wypoczynku w okresie wolnym od nauki, umożliwienie korzystania
z organizowanych form spędzania czasu wolnego.
Gmina realizowała wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
na lata 2014 – 2020”. Głównym celem programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz
osób dorosłych, a w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych
i niepełnosprawnych.
W ramach programu udzielono wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz osobom
dorosłym.
Dożywianie prowadzono w 6 placówkach oświatowych.
Programem objęto 78 osób, w tym 39 dzieci.
Koszt programu wyniósł ogółem 28.872,00 zł, w tym: środki własne w wysokości 11.989,00 zł
i dotacja w wysokości 17.283,00 zł.
Dane dotyczące wsparcia dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej:
liczba dzieci korzystających z posiłku – 13
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liczba dzieci korzystających z zasiłku celowego – 7
rzeczywista liczba dzieci objętych programem – 16
liczba posiłków – 938
koszt posiłków – 4.184,00 zł (z tego: środki własne: 1.679,00 zł, dotacja: 2.505,00 zł.)
Dane dotyczące wsparcia dla uczniów do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej:
- liczba osób korzystających z posiłku - 22
- liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 10
- rzeczywista liczba osób objętych programem – 23
- liczba posiłków – 2.354
- koszt posiłków – 9.688 zł (z tego środki własne: 3.889,00 zł, dotacja: 5.799,00 zł.)
Dane dotyczące wsparcia dla osób dorosłych (samotnych, w podeszłym wieku, chorych
i niepełnosprawnych):
- liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 39.
Uczniom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Siewierzu udzielano pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Celem pomocy było
zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Świadczenia były przyznawane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, realizowanych w szkole albo poza nią, bądź jako pomoc rzeczowa np. na zakup
przyborów szkolnych. W 2018 r. pomoc materialna o charakterze socjalnym została przyznana
25 uczniom na łączną kwotę 19.924,80 zł.
W ramach programu rządowego „Bezpłatne podręczniki” gmina pozyskała dotację celową
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości: 129.617,55 zł.
W 2018 r. dwoje dzieci z terenu gminy Siewierz skorzystało z bezpłatnego wypoczynku
letniego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dla dzieci i młodzieży z terenu
województwa śląskiego. 14 – dniowy wypoczynek letni został zorganizowany w Ustroniu Morskim.
Organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego było również jednym z celów działalności
Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny – filia w Siewierzu. W 2018 r. z oferty Ośrodka skorzystało
22 wychowanków, dla których zorganizowano 9 wycieczek i wyjazdów integracyjno-kulturalnych.
Ponadto ośrodek był uczestnikiem Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji ING Dzieciom „Turnusy
Uśmiechu”, w ramach którego 11 wychowanków wyjechało na 14 - dniowe kolonie letnie do Wisły.
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Poradnictwo i praca socjalna.
Pracownicy OPS wspierali osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb życiowych i do życiowego usamodzielnienia się poprzez realizację pracy
socjalnej i poradnictwa. Spośród 184 rodzin objętych pomocą społeczną, 99 rodzin objęto pracą
socjalną, która polegała m. in. na udzielaniu porad, motywowaniu do zmiany zachowań, które
pomagają w dalszym życiu, prowadzeniu mediacji w sytuacjach konfliktowych. Podejmowano
szereg działań zmierzających do zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy
stanu zdrowia, zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, działano na rzecz
rozwiązywania problemu bezrobocia i zapewnienia niezbędnych środków do życia.


Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych rodzinom tego wymagającym.
Gmina Siewierz zrealizowała inwestycję w zakresie kontynuacji budowy istniejącego w stanie

surowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyodrębnieniem samodzielnych lokali
komunalnych i socjalnych wraz z budową budynku gospodarczego i zagospodarowaniem terenu.
W ramach inwestycji wykonano 9 lokali socjalnych, w tym jeden przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. W lokalach od miesiąca września 2018 r. zamieszkało 9 rodzin, w tym
4 rodziny z dziećmi, które nie miały możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych
ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowe.
2) Wspierano rodziny w wychowywaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej
i wychowawczej poprzez:


systematyczne diagnozowanie warunków życia rodzin, ich potrzeb i oczekiwań oraz

udzielanie im stosownej pomocy.
Pracownicy socjalni prowadzili monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Na podstawie
monitoringu sytuacji dziecka pracownik socjalny oceniał skuteczność podejmowanych działań i we
współpracy z innymi specjalistami planował działania wspierające i wzmacniające rodzinę.
W 2018 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 507 wywiadów środowiskowych i dokonali
834 odwiedzin w środowiskach podopiecznych. 32 rodzinom udzielono wsparcia z uwagi
na wystąpienie przesłanki bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu
gospodarstwa domowego.


Zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta.
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinie może być przyznana pomoc w formie wsparcia asystenta rodziny,
którego zadaniem jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie
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w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. W 2018 roku asystent rodziny
pracował z 8 rodzinami, w których wychowywało się 10 dzieci.
Przyjęto Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie
Miasta i Gminy Siewierz - Siewierska Karta Dużej Rodziny, który miał na celu promowanie
modelu rodziny wielodzietnej i kreowanie jej pozytywnego wizerunku, wspieranie rodzin
wielodzietnych w realizowaniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, zwiększanie szans
rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych, wzmacnianie funkcji rodziny
w środowisku lokalnym i poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych.
Program został szczegółowo omówiony w punkcie 11.5./str. 77.


Rozwijanie systemu wsparcia i specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w tym pomocy

psychologicznej i prawnej.
Na terenie gminy Siewierz potrzeby zdrowotne dzieci i rodzin zabezpieczały następujące
placówki ochrony zdrowia: NZOZ „Przychodnia przy Rynku” w Siewierzu, NZOZ „POLMED” s.c.
w Siewierzu, NZOZ„PRIMUS” sp. z o.o. w Brudzowicach oraz Szpital Chorób Płuc Sp. z o.o.
w Siewierzu. Placówki prowadziły szeroką działalność z zakresu ochrony zdrowia oraz wiele akcji
profilaktycznych i diagnostycznych.
Działała grupa wsparcia dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci. Grupa
działa nieprzerwanie od 2014 roku, łącznie odbyło się 77 spotkań grup wsparcia. Rodzice dzieci
spotykali się w Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu. Celem spotkań była wzajemna pomoc
w rozwiązywaniu wspólnych problemów osobistych i społecznych, tworzenie warunków
do rozmów i dzielenia się doświadczeniami w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
oraz szukania przyczyn problemów. Uczestniczenie w grupie zapewniało uczestnikom poczucie
więzi, zmniejszenie uczucia „dyskryminacji”, oparcie emocjonalne oraz poczucie solidarności
i bezpieczeństwa. W roku 2018 odbyło się 15 spotkań grupy wsparcia rodziców dzieci w różnym
wieku i z różnymi dysfunkcjami.
Prowadzono działania i akcje edukacyjne o charakterze profilaktycznym dot. zagadnienia
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, skierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych,
zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Bank Życzliwych Serc”. Odbyła się m. in. pogadanka
profilaktyczna pt. „Młodość bez uzależnień”, przeprowadzona przez psychologa zatrudnionego
w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zorganizowano

konkurs

plastyczny

o

charakterze

profilaktycznym

pt.

„Jestem

superbohaterem…, bo jestem”, adresowany m. in. do podopiecznych Stowarzyszenia „Bank
Życzliwych Serc”.
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W Ośrodku Pomocy Społecznej był zatrudniony psycholog, z konsultacji którego skorzystało
21 rodzin.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zatrudniała psychologa
szkolnego, ze wsparcia którego skorzystało 50 osób. Pozostałe placówki oświatowe z terenu Gminy
Siewierz nie zatrudniały psychologa szkolnego, ale w sytuacjach wymagających tego rodzaju
pomocy dla uczniów i ich rodziców, szkoły korzystały ze współpracy z instytucjami, w tym Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie oddział w Siewierzu, Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siewierzu i innych właściwych podmiotów.
W zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniowie
i ich rodzice otrzymywali wsparcie pedagogiczne w szkołach od pedagoga szkolnego,
wychowawców i nauczycieli.
W Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu przyjmował certyfikowany specjalista psychoterapii
uzależnień, który udzielał nieodpłatnych porad osobom uzależnionym, współuzależnionym
i doświadczającym przemocy domowej. W 2018 r. udzielono 149 indywidualnych konsultacji,
w tym 99 konsultacji udzielono 32 osobom uzależnionym, 50 konsultacji udzielono 15 osobom
współuzależnionym. Ogółem do psychoterapeuty zgłosiło się 47 osób, które mogły poszerzyć swoją
wiedzę w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów
alkoholowych i innych środków odurzających oraz związanych z przemocą w rodzinie.
Wsparcie psychologiczne oferował również NZOZ „Primus” Sp. z o.o. w Brudzowicach,
który udzielił pomocy psychologicznej 12 osobom.
W Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu działał punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzony przez Fundację „Godne Życie”. Darmową pomoc prawną mogli otrzymać: młodzież
do 26 roku życia, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby które ukończyły 65 lat, osoby
korzystające z pomocy społecznej, kombatanci i weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.


Wspieranie i propagowanie różnych form aktywności społecznej na rzecz wspomagania

rodzin oraz umacniania w nich więzi rodzinnych.
Prężnie działającymi ośrodkami kultury i edukacji w Gminie Siewierz były gminne instytucje
kultury: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu oraz Miejsko - Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu. Placówki te odgrywały dużą rolę we wspieraniu dziecka
i rodziny, proponując wiele urozmaiconych form aktywnego wypoczynku, relaksu i ciekawego
spędzania czasu, co przyczyniało się do wspomagania rodzin w wypełnianiu ról społecznych,
wychowywaniu dzieci oraz umacniania więzi rodzinnych i społecznych.
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Działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu została opisana w punkcie
14.1./str. 81.
Działalność Miejsko – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w

Siewierzu

została

opisana w punkcie 14.2./str. 85.
Znaczący udział we wspieraniu form aktywności społecznej działających na rzecz
wspomagania rodzin oraz umacnianiu w nich więzi rodzinnych miały placówki oświatowe z terenu
gminy, które organizowały liczne imprezy środowiskowe, spotkania i akcje, obejmujące swoim
zasięgiem całe rodziny, jak np. Dzień Sportu i Profilaktyki, Konferencja Ekologiczna, Dzień
języków obcych, akcja charytatywna „Uczeń – uczniowi” , „Jasełka”, Dzień Babci i Dziadka,
„Sprzątanie świata”, „Bezpieczna droga do szkoły”, kampania „Dym, czad – obudź czujność”,
projekt dla dorosłych Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „LOWE”, festyny, zawody sportowe i in.
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu organizował spotkania
integracyjne z rodzicami, wychowankami ośrodka, uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Stowarzyszeniem „Bank Życzliwych Serc”.


Rozwój i wykorzystywanie gminnej bazy sportowej w celach aktywizacji ruchowej

i rekreacyjnej.
Gmina Siewierz podejmowała szereg działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom
atrakcyjnej i przyjaznej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, dzięki której rodziny mogły
aktywnie spędzać czas wolny. Wspólne zabawy i wypoczynek sprzyjały jednoczeniu rodziny
i pozytywnie wpływały na kształtowanie właściwych wzorców i postaw rodzicielskich. Gmina
stworzyła warunki do aktywności ruchowej tak na świeżym powietrzu jak i w obiektach
zamkniętych – na terenie szkół. Dorośli mieszkańcy oraz dzieci i młodzież mieli możliwość
bezpłatnego korzystania z wielu obiektów sportowych i atrakcyjnej infrastruktury - stadionów
sportowych, boisk wielofunkcyjnych, hal sportowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, siłowni
terenowych.


Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym.
Dzieci i młodzież z terenu gminy Siewierz były objęte opieką dydaktyczno – wychowawczą w:


Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,



Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu,



Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych,



Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach,



Szkole Podstawowej w Brudzowicach,



Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu,
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Publicznym Przedszkolu w Siewierzu,



Niepublicznym Przedszkolu w Siewierzu – „Akademia Przedszkolaka”,



Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Świat Dziecka”,



Żłobku Niepublicznym „Jezioraczek”.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. pod opieką placówek oświatowo-wychowawczych
pozostawało łącznie 1.666 dzieci.
Szczegółowe informacje nt wspierania dzieci w środowisku szkolnym zawarto w informacji nt
realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Siewierz na lata 20142018 – pkt. 11.1 str. 51-52.


Funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego.
Jedną z placówek, która wspierała rodziny z terenu gminy oraz wspomagała prawidłowy

rozwój emocjonalno-społeczny podopiecznych

był Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

w Będzinie, filia w Siewierzu. Z zajęć i bogatej oferty zagospodarowania czasu wolnego korzystało
22 wychowanków, którzy otrzymywali również pomoc w nauce. W ramach działalności ośrodek
prowadził działalność profilaktyczną, realizował cele i założenia kampanii profilaktycznych,
organizował zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia integracyjne, gry i zabawy interakcyjne,
edukacyjne i komputerowe. Wychowankowie brali udział w konkursach i wystawach, organizowali
imprezy okolicznościowe, integrujące ze środowiskiem lokalnym.
Pracownicy ośrodka współpracowali również z rodzicami dzieci, pomagali w sytuacjach
kryzysowych, szkolnych, rodzinnych. W ramach bieżącej pracy ośrodka w 2018 r. przeprowadzono
306 indywidualnych rozmów bezpośrednich z rodzicami w siedzibie filii ośrodka i rozmów
telefonicznych, udzielając porad z zakresu rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych,
w tym 73 porady pedagogiczno- wychowawcze.


Dla wzmocnienia efektów działań promowano pozytywne wzorce zachowań poprzez

organizowanie zajęć w szkołach, imprez, spotkań ukierunkowanych na wspieranie
i prawidłowy rozwój i postawę społeczną młodego człowieka.


Udzielano wsparcia psychologicznego dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Mieszkańcy gminy mieli możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, oferowanego

przez:
Punkt Konsultacyjny, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu,
Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Będzinie filia w Siewierzu,
Szkołę Podstawową Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,
NZOZ „Primus” Sp. z o. o. w Brudzowicach.
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3) Realizując zadanie: Interdyscyplinarna pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych


prowadzono pracę socjalną z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo wychowawcze. Pracą socjalną objęto 99 rodzin, w tym 17 rodzin otrzymało taką formę
wsparcia z uwagi na przeżywanie trudności opiekuńczo –wychowawczych,



zapewniono rodzinom wsparcie i pomoc asystenta,



współdziałano na rzecz dzieci i rodzin, dbano o właściwy przepływ informacji i podjęcie
skutecznych działań.

W wyniku powzięcia informacji o zagrożeniu dobra małoletnich dzieci Ośrodek Pomocy
Społecznej wystosował 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Zawierciu o wgląd w sytuację rodziny,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wystosował 1 wniosek,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
wystosowała 2 wnioski.
Placówki oświatowe z terenu gminy wystosowały 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Zawierciu
o wgląd w sytuację rodzin uczniów.
Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej długofalowej pracy socjalnej z rodzinami
dysfunkcyjnymi, przeżywającymi trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
współpracowali ściśle z pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, psychologiem, kuratorami
sądowymi, policją.


Organizowano wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Na

terenie

gminnych

placówek

oświatowych

prowadzono

zajęcia

psychologiczno-

pedagogiczne, w których łącznie uczestniczyło 355 uczniów.


Prowadzono terapie dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Zgodnie z założeniami profilaktyki rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami
oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w gminie zapewniono dostęp do profesjonalnej
terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób uwikłanych w przemoc domową.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień przyjmował w Punkcie Konsultacyjnym,
udzielił 149 indywidualnych konsultacji dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych,
które mogły skorzystać z fachowej pomocy i wsparcia w obszarze uzależnień i nałogów.
Psychoterapeuta podczas pracy terapeutycznej podejmował działania, mające na celu m. in.:
zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych, współuzależnionych oraz
doświadczających przemocy w rodzinie,

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

70

motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
w zakładach lecznictwa odwykowego,
udzielanie osobom wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym,
informowanie o możliwości uzyskania pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb
zajmujących się kompleksową pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom.
•

Monitorowano sytuację dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją kryzysową.
Pomagano rodzinom w sytuacjach kryzysowych, w celu przywrócenia prawidłowego

funkcjonowania, poprzez umożliwienie odzyskania lub nabycia umiejętności prawidłowego
pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i społecznych tak, aby dziecko pozostało w naturalnej
rodzinie i tam zostało przygotowane do prawidłowego funkcjonowania w życiu i społeczeństwie.
Monitoring sytuacji dziecka w rodzinie prowadzili pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Siewierzu, w ramach regularnych odwiedzin
rodzin objętych procedurą "Niebieskiej Karty". Monitoringiem objęto 18 rodzin z dziećmi.


Reagowano na występujące przypadki przemocy w rodzinie i podejmowano działania

w ramach procedury „Niebieskiej karty” - opisane w punkcie 11.2./str. 57.


Liczne działania na rzecz pomocy i wsparcia rodzin w sytuacjach kryzysowych

podejmowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii. Działalność GKRPAiPN została opisana w punkcie 11.4./str. 72.


Podnoszono poziom wiedzy i kwalifikacji osób zajmujących się pracą z rodziną,

w szczególności pracą z rodziną dysfunkcyjną.
Pracownicy placówek oświatowych systematycznie poszerzali swoje kompetencje zawodowe
biorąc udział w szkoleniach takich jak np.: „Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży”, „Sytuacje
niestandardowe w procedurze „Niebieskiej Karty”, „Praca z niepełnosprawnym klientem”.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii, Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dzielnicowi
z Komisariatu Policji w Siewierzu oraz pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli
udział w szkoleniu nt „Sytuacji niestandardowych w procedurze „Niebieskiej Karty” oraz zmian
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i w szkoleniu
nt skutecznego oddziaływania na osobę stosującą przemoc w rodzinie.
Wychowawcy z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu
uczestniczyli w szkoleniu dot. „Dziecięcej traumy rozwojowej”, kursie wychowawcy wypoczynku

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

71

dzieci i młodzieży’ oraz szkoleniu nt „Prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży’’.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podnosili kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc
w szkoleniach z zakresu zmian w pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i Programu „Dobry Start”.
Zadania w zakresie wspierania rodziny na terenie Gminy Siewierz realizowane były
na wszystkich niezbędnych poziomach. Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonego
celu Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016 - 2018 m. in. poprzez podejmowanie
działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny, wspieranie rodzin niewydolnych
wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz
zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. Aktywne działania w ramach pracy asystenta
rodzin i pracy socjalnej pozwalały na indywidualne podejście do problemów rodzin i sposobów
ich rozwiązywania, a sieć wszechstronnego wsparcia różnych placówek na terenie gminy
wzmacniała prawidłowe wzorce rodzinne i stwarzała warunki do prawidłowego funkcjonowania
rodzin.
11.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Siewierz na rok 2018.
Realizację Programu powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siewierzu we współpracy
z podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień i udzielaniem pomocy
rodzinom dysfunkcyjnym, wśród których należy wymienić: Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (dalej: GKRPAiPN), Sąd Rejonowy
w Zawierciu, Komisariat Policji w Siewierzu, Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
filia w Siewierzu, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu, gminne placówki
oświatowe i instytucje kulturalne, placówki lecznictwa odwykowego oraz inne instytucje zajmujące
się działalnością terapeutyczną i profilaktyczną.
Wiodącym celem przyjętym do realizacji w 2018 r. było ograniczenie szkód zdrowotnych
i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych
zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. Zadania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego
celu skupiały się głównie na działaniach edukacyjno-informacyjnych, profilaktycznej działalności
szkolnej i środowiskowej oraz zapewnieniu ciągłości pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych.
Realizując poszczególne cele programu zrealizowano konkretne działania, i tak:
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1) W ramach zadania: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, w tym ofiar przemocy
podjęto następujące działania:
w

Punkcie

Konsultacyjnym

nieodpłatnych

porad

udzielał

certyfikowany

specjalista

psychoterapii uzależnień. Podczas pracy terapeutycznej prowadził rozmowy z osobami
zgłaszającymi się po pomoc i wsparcie, informował również o możliwościach uzyskania pomocy
oraz kompetencjach poszczególnych służb, zajmujących się kompleksową pomocą osobom
uzależnionym i ich rodzinom;
GKRPAiPN przyjęła 20 wniosków o zdiagnozowanie problemu alkoholowego i podjęcie działań
wobec osób nadużywających alkohol. Wnioski zostały wystosowane przez: Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siewierzu (7 wniosków),
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu (6 wniosków) oraz członków rodzin (7 wniosków);
wystosowano 97 wezwań na posiedzenia komisji do osób, wobec których wystąpiło uzasadnione
podejrzenie o nadużywanie alkoholu, celem podjęcia bądź kontynuowania postępowania;
przeprowadzono 53 rozmowy interwencyjno-motywujące z 32 osobami, wobec których
prowadzono postępowanie w celu zdiagnozowania uzależnienia;
prowadzono działalność informacyjną w zakresie problemów związanych z uzależnieniem
od alkoholu, rozpowszechniano adresy placówek prowadzących terapie leczenia odwykowego,
udzielano informacji o możliwości podjęcia leczenia, ustalano terminy leczenia w ośrodkach
terapii uzależnień,
GKRPAiPN odbyła 12 posiedzeń.
2) W ramach zadania: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
we wszystkich obszarach pracy z rodziną
prowadzono monitoring sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
oceniano skuteczność podejmowanych działań i we współpracy z innymi specjalistami
planowano działania wspierające i wzmacniające rodzinę,
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby nieletniej podejmowano działania
interwencyjne, jak np. złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Zawierciu o wgląd
w sytuację dziecka. W omawianym okresie wystosowano 2 wnioski.
w rodzinach, w których nadużywanie alkoholu było powiązane z występowaniem zjawiska
przemocy, Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził
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procedurę „Niebieskiej Karty”. Procedura była prowadzona w 34 rodzinach, wśród których
odnotowano 22 rodziny z problemem alkoholowym,
rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej proponowano pomoc specjalistyczną
w formie konsultacji z psychoterapeutą do spraw uzależnień i terapii psychologicznej.
Z konsultacji psychoterapeutycznych skorzystało 8 rodzin, w tym w 19 konsultacjach
uczestniczyły 3 osoby wobec których istniało podejrzenie, że zostały dotknięte zjawiskiem
przemocy w rodzinie, z 31 konsultacji skorzystało 7 osób wobec których istniało
podejrzenie, że stosowały przemoc,
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 19 rodzinom, w których wystąpił alkoholizm.
Rodziny te były objęte zarówno pomocą w formie celowej na zaspokojenie podstawowych
potrzeb życiowych, jak również pracą socjalną,
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w szczególności z powodu trudnej sytuacji
materialnej i uzależnień rodziców, uczestniczyły w zajęciach opiekuńczo wychowawczych,
prowadzonych w ramach działalności Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny,
zorganizowano wyjazd na obóz szkoleniowo–wypoczynkowy do miejscowości Stegna
dla 65 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Siewierz, podczas
którego realizowano program profilaktyczny,
na terenie gminnych placówek oświatowych prowadzono zajęcia psychologicznopedagogiczne, w których łącznie uczestniczyło 355 uczniów.
3) W ramach zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, GKRPAiPN podjęła następujące działania:
realizowano ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której
główną ideą było kształtowanie prawidłowej osobowości uczniów, a celem budowanie
poczucia własnej wartości i praca nad adekwatną samooceną, jako czynniki chroniące
przed sięganiem po substancje psychoaktywne. Do realizacji założeń kampanii
zaangażowano gminne placówki oświatowe, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
w Będzinie filia w Siewierzu, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Miejsko-Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Uczniowie brali udział w pogadankach, zajęciach
profilaktycznych, w konkursie plastyczno-literackim pt. „Autoportret. Pokaż nam kim
jesteś”. Spośród kilku tysięcy uczestników z całej Polski, w gronie laureatów
ogólnopolskiego konkursu znalazło się sześcioro dzieci z Gminy Siewierz. W zajęciach
w ramach kampanii uczestniczyło: 700 dzieci i młodzieży, 419 rodziców oraz 76 nauczycieli.
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Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne w ramach kampanii profilaktycznej
pt. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, mającej na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat
negatywnego działania narkotyków i dopalaczy, zgubnych skutków dla zdrowia i życia.
W ramach kampanii szkoły otrzymały materiały informacyjne oraz scenariusze
do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie pozyskali informacje, na co zwracać
uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych. Rodziców
uczulano na symptomy w zachowaniach dzieci, których nie wolno ignorować. W kampanii
wzięło udział 338 dzieci i młodzieży, 174 rodziców i 16 nauczycieli.
We wszystkich gminnych placówkach oświatowych zorganizowano profesjonalne spektakle
teatralne o charakterze profilaktycznym pt. „Moja historia” i „Ślepy tor”. Przedstawiono
łącznie 9 spektakli, które poruszały tematykę profilaktyki uzależnień od substancji
psychoaktywnych oraz cyberprzemocy. Wychowawcy klas otrzymali konspekty lekcji
wychowawczych, umożliwiające kontynuowanie działań profilaktycznych, skierowanych
do mniejszej liczby adresatów. W spektaklach profilaktycznych uczestniczyło 1.090
uczniów.
Zakupiono 8 pakietów filmów profilaktycznych zgodnie z potrzebami, zgłoszonymi
przez pedagogów szkolnych, do wykorzystania podczas zajęć wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą. Tematyka filmów obejmowała współczesne zagrożenia, a w szczególności
narkotyki, alkoholizm, przemoc, sekty, uzależnienia od multimediów. Filmy zostały
przekazane do gminnych placówek oświatowych,
zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne w ramach kampanii profilaktycznej
pt. „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”, która zostanie przeprowadzona
w 2019 roku. Kampania koncentruje się na przekazaniu wiedzy na temat zjawiska
fonoholizmu, zasad bezpiecznego korzystania ze smartfona i kompetencji psychologicznych,
wspierających kontrolę w zakresie używania smartfonów,
gminne placówki oświatowe realizowały szereg działań profilaktycznych adresowanych
zarówno do młodszych jak i starszych uczniów, wśród których można wymienić programy:
„Cyber odpowiedzialni”, „Uczymy się żyć w przyjaźni”, „Kumpel mi dokucza”, „Strażnicy
uśmiechu”, „Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu”.
4) W ramach zadania pn. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, przeprowadzono następujące
działania:
zorganizowano szkolenie pt. „Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty
oraz zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”,
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adresowane

do

członków

GKRPAiPN

oraz

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, mające na celu podwyższenie kwalifikacji oraz
poszerzenie wiedzy dot. postępowania

i pracy z osobami uzależnionymi i sprawcami

przemocy w rodzinie.
Dofinansowano „VIII Sportowy Dzień Dziecka i Zakończenie Wakacji” w sołectwie
Leśniaki, połączony z realizacją założeń ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Podczas zajęć przeprowadzono konkursy m. in. plastycznoliteracki pt. „Żyję zdrowo, myślę pozytywnie, pomagam innym”, rozgrywki sportowe
oraz pogadankę profilaktyczną nt zagrożeń związanych ze spożywaniem substancji
psychoaktywnych oraz bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku, przeprowadzoną
przez

funkcjonariusza

Policji.

Przedsięwzięcie

miało

charakter

integracyjny

i międzypokoleniowy.
Przeprowadzono działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym dot. uzależnień
od substancji psychoaktywnych skierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych,
zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Bank Życzliwych Serc”. Pogadanka profilaktyczna
pt. „Młodość bez uzależnień” została przeprowadzona przez psychoterapeutę.
Zorganizowano

konkurs

plastyczny

o

charakterze

profilaktycznym

pt.

„Jestem

superbohaterem…, bo jestem”, adresowany m. in. do podopiecznych stowarzyszenia „Bank
Życzliwych Serc”. Prace wykonane w ramach konkursu zostały nagrodzone.
Dofinansowano działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie,
filia w Siewierzu, który aktywnie włączał się w działania mające na celu udzielenie
wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży poprzez wspomaganie rozwoju, wzmacnianie
zachowań asertywnych, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia oraz propagowanie
zdrowego stylu życia.
5) W ramach zadania: Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego:
członkowie GKRPAiPN podczas pracy z osobami, u których występowały symptomy
uzależnienia motywowali osoby do skorzystania z różnych form pomocy np. w postaci
leczenia odwykowego w poradniach leczenia uzależnień (leczenie ambulatoryjne)
lub ośrodkach terapii uzależnień (leczenie stacjonarne) jak również do konsultacji
z psychoterapeutą w Punkcie Konsultacyjnym, w celu podtrzymania efektu leczenia.
Komisja podejmowała działania zmierzające do orzeczenia obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu.
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Na wniosek GKRPAiPN zespół biegłych sądowych orzekający z zakresu uzależnienia
od alkoholu, tj. lekarz psychiatra i psycholog sporządzili 12 opinii psychiatrycznopsychologicznych, stwierdzających stopień uzależnienia wraz ze wskazaniem odpowiedniej
formy leczenia.
Wystosowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Zawierciu w celu orzeczenia obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób,
co do których lekarze biegli z zakresu uzależnienia stwierdzili konieczność podjęcia
leczenia, a osoby nie wyraziły na to zgody.
6) W ramach zadania: Kontrola rynku napojów alkoholowych:
przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, mające na celu
przekazanie wiedzy na temat przestrzegania zasad i warunków korzystania z udzielonych
zezwoleń. Usługą szkoleniowo-edukacyjną objęto 31 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

przeznaczonych

do

spożycia

poza

miejscem

sprzedaży

(sklepy),

zlokalizowanych na terenie gminy. Ogółem przeszkolono 40 osób,
przeprowadzono dwie kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży. Sprawdzono ważność wydanych zezwoleń oraz
przestrzeganie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, Podczas kontroli Komisja nie stwierdziła uchybień.
Powadzono monitoring rynku napojów alkoholowych na terenie gminy poprzez wnikliwą
analizę i weryfikację wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
pod względem spełnienia wymogów ustawowych, warunkujących wydanie zezwolenia.
Pozytywnie zaopiniowano 17 wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
11.5. Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta
i Gminy Siewierz - Siewierska Karta Dużej Rodziny
Program miał na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
2) wspieranie rodzin wielodzietnych w realizowaniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,
3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych,
4) wzmacnianie funkcji rodziny w środowisku lokalnym,
5) poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych.
Program obejmował swoim zakresem w szczególności:


budowanie w społeczności lokalnej klimatu przyjaznego rodzinom wielodzietnym,

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

77



uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach rozwoju, programach
i innych działaniach, podejmowanych przez gminę,



wprowadzenie systemu ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy
i instytucje gminne,



wykorzystanie dostępnych w gminie form promocji w celu zaangażowania do udziału
w

programie

innych

podmiotów,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

miejscowych

przedsiębiorców i firm, oferujących zakup usług i towarów oraz świadczących usługi.
W 2018 roku wydano 25 Siewierskich Kart Dużej Rodziny dla 128 członków rodzin
wielodzietnych.
Wg stanu na koniec koniec 2018 roku w realizację Programu działań wspierających rodziny
wielodzietne włączyło się 15 przedsiębiorców.
12. Działalność Rady Miejskiej, realizacja uchwał
Rada Miejska obradowała na 11 sesjach zwyczajnych oraz na 3 sesjach zwołanych w trybie
nadzwyczajnym, podczas których podjęto łącznie 112 uchwał.
Projekty uchwał były opiniowane przez komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem działania.


Komisja rewizyjna odbyła 8 posiedzeń,



Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego odbyła 13 posiedzeń,



Komisja rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska odbyła 13 posiedzeń,



Komisja oświaty, kultury, sportu, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego odbyła 9 posiedzeń,



Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 1 posiedzenie.

W trakcie 2018 roku konsultacjom społecznym poddano projekty 4 uchwał Rady Miejskiej
w Siewierzu, w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców na tematy poddane
konsultacjom. Konsultacje odbywały się w formie badania ankietowego lub otwartego zebrania
konsultacyjnego.
13. Gmina w rankingach i konkursach, działania promocyjne
13.1. Pozycja gminy w rankingach i konkursach:
1) Gmina Siewierz wzięła udział w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, prowadzonym
przez Związek Powiatów Polskich. Jest to bezpłatny i dobrowolny konkurs w którym eksperci ZPP
wydają opinię wg wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego
i obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja
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rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa,
działania promocyjne gminy.
Za rok 2018 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Miasto i Gmina Siewierz zajęła
dziewiąte miejsce wśród wszystkich gmin w Polsce. W tej kategorii gmina uplasowała się
na drugiej pozycji w województwie śląskim, a zarazem na pierwszym miejscu w powiecie
będzińskim.
2) Gmina zajęła 19. miejsce wśród 857 sklasyfikowanych gmin w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” w ogólnopolskim zestawieniu „Najlepsze gminy miejsko-wiejskie” i zarazem
pierwsze miejsce w województwie śląskim. Znalazła się w gronie

najlepiej zarządzanych

samorządów, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców,
w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Oceny funkcjonowania
uczestników rankingu dokonała zewnętrzna niezależna jednostka, na podstawie danych z różnych
źródeł. Oceniano efektywność działań

na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty samorządowej

w obszarze ekonomiczno - finansowym, środowiskowym, społecznym i w zakresie jakości
zarządzania. Kryteria ocen ustalała niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka.
3) Gmina zajęła 15. miejsce w X Europejskim Tygodniu Sportu w ramach Sportowego Turnieju
Miast i Gmin, który odbył się w dniach od 26 maja do 1 czerwca. Oceniano liczbę
zorganizowanych i przeprowadzonych imprez sportowych oraz liczbę uczestników, którzy
zaangażowali się w sportowe przedsięwzięcia, gry, zawody i inne formy aktywności ruchowej.
4) W dn. 1 marca 2018 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich Burmistrz
Miasta i Gminy został uhonorowany tytułem „Samorządowiec Roku 2017” przez redaktora
naczelnego pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Redakcja przyznaje tytuł osobom, które
szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. Tytuł został nadany
za zaangażowanie Burmistrza w tworzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
13.2. Działania promocyjne.
1)

Wykonano odlew z brązu ławki oraz rzeźb przedstawiających twórców pieśni „Od Siewierza
jechał wóz”, tj. Zdzisława Pyzika - autora tekstu oraz Stanisława Hadynę - kompozytora
muzyki do pieśni „Od Siewierza jechał wóz” i zamontowano na Rynku w Siewierzu.
Koszt zadania: 92.250,00 zł.
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Ławka z twórcami pieśni „Od Siewierza jechał wóz” – na siewierskim Rynku

2)

W okresie Świąt Wielkanocnych na antenie TVP3 Katowice wyemitowano materiały
telewizyjne zrealizowane w Gminie Siewierz:
W Wielką Sobotę w programie „Zgadnij, napisz, wygraj!" wystąpili uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach oraz członkinie KGW Leśniaki i KGW Żelisławice,
W Poniedziałek Wielkanocny widzowie mogli obejrzeć obszerną relację z Siewierskiego
Jarmarku Wielkanocnego, który odbywał się pod patronatem medialnym TVP3 Katowice.

3)

Zakupiono 2.000 sztuk flag państwowych dla mieszkańców Gminy Siewierz. Koszt zakupu
flag wraz z drzewcami wyniósł 18.000,00 zł,

4)

organizowano jarmarki świąteczne przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Świętami
Wielkanocnymi, promujące lokalnych wytwórców, folklor i kulturę ziemi siewierskiej.

Siewierskie Jarmarki – Wielkanocny i Bożonarodzeniowy

5)

W ramach cyklu audycji radiowych pn. „Twoje Miasto w RMF FM” w dniu 1 grudnia 2018 r.,
reporterzy stacji radiowej RMF FM zagościli na siewierskim Rynku i przedstawili
słuchaczom swoje wrażenia z wizyty w Siewierzu. Przy okazji wizyty zaprezentowano
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najważniejsze atrakcje turystyczne, w tym zamek siewierski, romański kościół pw. św. Jana
Chrzciciela oraz specjały lokalnej kuchni.
6)

Gminne instytucje kultury: Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna organizowały wiele imprez promujących Gminę
Siewierz i walory Ziemi Siewierskiej, opisanych w punkcie 14.1./str. 82 i 14.2./str. 86.
14. Oferta kulturalna i turystyczna, możliwości spędzania wolnego czasu

14.1. Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna od lat podejmuje działania służące rozwijaniu pasji,
kształtowaniu gustów i zainteresowań czytelniczych oraz zaspokajaniu potrzeb intelektualnych
mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.
Misją biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, edukacja i przygotowanie
dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką oraz pomoc w rozwijaniu umiejętności
samokształcenia uczniów i studentów.
1. Placówka stosowała następujące udogodnienia dla swoich odbiorców:
 czytelnia internetowa,
 usługa „książka na telefon” (dostarczanie poszukiwanej książki do domu Czytelnika),
 „książki mówione” dla osób mających problemy ze wzrokiem,
 audiobooki (książki czytane przez lektorów i nagrane na płyty CD) do słuchania
na domowym sprzęcie audio, komputerze, odtwarzaczu MP 3 lub samochodowym zestawie
audio,
 całodobowy dostęp do katalogu on-line.
2. W ramach upowszechniania czytelnictwa, biblioteka zaproponowała 258 interesujących form
pracy z Czytelnikami w różnym wieku. Wśród wydarzeń znalazły się między innymi:


3 spotkania autorskie z pisarzami: Krzysztofem Petkiem, Romanem Pankiewiczem,
Krzysztofem Piersą,



warsztaty z Michałem Zawadką ph. „Historia pisma i komunikacji”,



„Noc detektywów w bibliotece” – nocne spotkanie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Siewierzu z Krzysztofem Petkiem - pisarzem, dziennikarzem i podróżnikiem,



spotkania z młodymi czytelnikami w ramach głośnego czytania,



5 warsztatów „Papier ręcznie czerpany – spotkania z historią” – prezentacja Grupy Kalander
z Gliwic,
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biblioferie, w ramach których odbyły się warsztaty plastyczno-ruchowe pod hasłem
„Papierowe Ferie”, dzieci poznawały m.in. twórczość A.C. Centkiewiczów i odbywały
„Podróże z Nelą – małą podróżniczką”, spotkały się z przedstawicielem Nadleśnictwa
Siewierz. Najmłodsi uczestniczyli w „Bajkoterapii dla przedszkolaków”. W zimowych
spotkaniach uczestniczyło 80 dzieci, frekwencja wyniosła 326 odwiedzin,



bibliowakacje, podczas których zorganizowano 44 spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzieci
spotkały się m.in. ze sportowcami, przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, przedstawicielami Policji, pielęgniarką i ratownikiem medycznym.
Przeprowadzono konkursy tematyczne, realizowano założenia Ogólnopolskiej Kampanii
Ogólnopolskiej Kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2018 pod hasłem
„Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję, czyli o budowaniu poczucia własnej
wartości”. W bibliowakacjach uczestniczyło 120 dzieci, a frekwencja wyniosła
579 odwiedzin,



lekcje biblioteczne poświęcone Małej Ojczyźnie, rodzimym twórcom, ginącym zawodom
i dziejom Siewierza w różnych źródłach informacji,



warsztaty pod hasłem: „Mistrzowie kodowania. Bo każdy może być programistą”,



przedstawienie edukacyjne pt. „Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów ze Studia
Teatralnego „Sztuka” z Trzebini,



cykl lekcji poświęcony bohaterom książek A. Lindgren, C. S. Lewisa, H. C. Andersena,
H. Sienkiewicza, K. Makuszyńskiego, wierszom M. Strzałkowskiej, J. Brzechwy,
M. Rusinka, a także powieści detektywistycznej, baśniom, mitologii, legendom oraz wiedzy
płynącej z książek popularnonaukowych,



spotkania w ramach akcji bezpiecznego korzystania z internetu,



przedstawienie pt. „Zadanie z patriotyzmu” w wykonaniu aktorów Teatru „Maska”
z Krakowa,



przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. „SmoG Wawelski” w wykonaniu aktorów Studia
Teatralnego „Sztuka” z Trzebini,



„Świerszczykowe warsztaty” – zajęcia oparte o popularne czasopismo dla dzieci,



tematyczne spotkania dla przedszkolaków i uczniów klas I-III ze szkół podstawowych, np.:
„Wiosenny poranek z bociankiem Jankiem”,
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”,
„Międzynarodowy Dzień Książki”,
„Międzynarodowy Dzień Jeża”,
„Urodziny Kubusia Puchatka”,
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„Światowy Dzień Żółwia”,
„Dzień Ślimaka”, „Dzień Dinozaura”, „Dzień Słońca, „Dzień Kredki”, „Dzień Żyrafy”,
„Dzień Bociana”,
„Światowy Dzień Kota”,
„Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”,
„To jest smerfowy świat”,


konkursy literackie i historyczne,



wystawy tematyczne: „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” i „Dzień Filatelisty”,



wystawki oraz gazetki literackie, historyczne i regionalne.

W spotkaniach zorganizowanych przez placówki biblioteczne uczestniczyło 3.636 Czytelników.
3. Biblioteka brała udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak:


„Narodowe Czytanie”, warsztaty czytelnicze z „Jeżycjadą” Małgorzaty Musierowicz,



Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”,



„Tydzień z Internetem”

oraz w projekcie pod nazwą:


„Kodowanie w bibliotece”, który był częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018,
realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pozyskano sprzęt
w formie zestawu, na który złożyły się: trzy tablety, gry edukacyjne i roboty Photon
w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami.

4. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości placówki biblioteczne
przygotowały wiele tematycznych propozycji, a w tym:


spotkanie autorskie z pisarzem Romanem Pankiewiczem – „Polska Trzeci Żywioł”- rzecz
o niepodległości,



gminne konkursy historyczne:
„Nasza Polska Niepodległość”
„Siewierscy Legioniści, Peowiacy i Hallerczycy”,



zajęcia edukacyjne „Patriotyzm oczami dziecka”,



Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,



lekcje biblioteczne „Nasze symbole narodowe” i „Wszyscy jesteśmy biało-czerwoni –
mamy Orła Białego”,



zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci i młodzieży: „Co to jest Ojczyzna?” „Wszyscy
jesteśmy biało-czerwoni” – Dzień Flagi, „Kto Ty jesteś – Polak Mały…”, „Jestem
Polakiem”,
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wystawa poświęcona Patronowi MGBP w Siewierzu – Leonowi Korusiewiczowi
zaprezentowana podczas sympozjum pod hasłem "Szkice pamięci. Wiara i patriotyzm”,
zorganizowanym przez Diecezję Sosnowiecką na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego w Sosnowcu,



uroczyste „Patriotyczne Pasowanie na Czytelnika” uczniów klas pierwszych ze Szkoły
Podstawowej im. Księstwa Siewierskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu
z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego Marka
Kuśmierskiego,



wystawy:
„Droga do niepodległej. Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim”,
„Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów
Biblioteki Śląskiej w Katowicach”,
„Odzyskanie przez Polskę niepodległości”,
„Siewierscy Legioniści, Peowiacy i Hallerczycy”,



2 spotkania edukacyjne „Zadanie z patriotyzmu” zaprezentowane przez Teatr „Maska”
z Krakowa.

5. Siewierska książnica zapraszała dorosłych Czytelników na:
 wystawy,
 spotkanie rodzin Siewierskich Legionistów, Peowiaków i Hallerczyków,
 cykl warsztatów „Jak radzić sobie z cukrzycą”,
 spotkanie w ramach Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
zorganizowane na zamku biskupów krakowskich.
6. W 2018 roku zakupiono:
 4.312 woluminów, w tym 532 egzemplarze w ramach realizacji Programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych" ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, z którego biblioteka pozyskała dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł,
 18 audiobooków,
 36 egzemplarzy książek biblioteka otrzymała w darze.
7. W centrali biblioteki w Siewierzu oraz w filiach bibliotecznych w Brudzowicach, Żelisławicach i
Wojkowicach Kościelnych:
do biblioteki zapisało się 2.451 czytelników.
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W bibliotece wypożyczono:


69.203 książki, 1.716 czasopism, 36 innych zbiorów.

Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 15.261 czytelników
8. W czytelni udostępniono:
7.356 książek,
3.311 czasopism.
Udzielono 7.351 informacji.
Czytelnię odwiedziło: 3.600 osób.
Z czytelni internetowych skorzystało 965 użytkowników.
9. Sukcesy i osiągnięcia placówki:


I miejsce w powiecie według agregatowego indeksu aktywności samorządowych bibliotek
publicznych województwa śląskiego,



pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej Profesora Jana Malickiego wysoko oceniające
działalność biblioteki,



egzemplarz

okolicznościowego

wydania

„Przedwiośnia”

Stefana

Żeromskiego,

okolicznościowa pieczęć oraz podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy za udział w siódmej edycji Narodowego Czytania.
14.2. Działalność Miejsko - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu.
1) Działalność zespołów artystycznych, grup i klubów zainteresowań.
W ramach amatorskiego ruchu artystycznego, grup i klubów zainteresowań oraz zagospodarowania
i spędzania czasu wolnego, przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki działały
32 stałe formy zajęć kulturalno-edukacyjnych, w których brało udział ponad 600 uczestników.
2) Organizacja imprez kulturalnych i frekwencja.
Zorganizowano i przeprowadzono 167 imprez i zajęć kulturalnych, w których uczestniczyło około
35.000 osób. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym,
zorganizowanych i współorganizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki należały:


Orszak Trzech Króli ulicami miasta współorganizowany z parafią pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Siewierzu,



Koncerty Świąteczno-Noworoczne Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Reprezentacyjnej
Orkiestry Dętej Gminy Siewierz w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Siewierzu – Osiedle i w kościele pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu,
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26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Siewierskim Rynku,



Koncert Charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”,



XXV Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego organizowany w ramach eliminacji
regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,



Gminny Dzień Kobiet,



Siewierskie Jarmarki – Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,



II Wiosenny Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Siewierz,



obchody Święta Konstytucji 3 Maja,



obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada,



56. Dni Ziemi Siewierskiej,



obchody 30-lecia OSP Siewierz i 95-lecia Orkiestry Dętej w Siewierzu,



VI Turniej Rycerski w Siewierzu, włączony w klasyfikację generalną Bojowego Hufca
Południe,



Dożynki Gminne w Brudzowicach,



obchody 100-lecia OSP Brudzowice i 61-lecia Orkiestry Dętej w Brudzowicach,



Inauguracja Roku Kulturalnego i Akademickiego 2018/2019 w Gminie Siewierz,



Biesiada Siewierska,



Koncert pt. „Wiara i patriotyzm”,



Mikołajki 2018,



Powitanie Nowego Roku na siewierskim Rynku,



przedstawienia teatralne dla dzieci w ramach Bajkolandii Najmłodszych (1 x w miesiącu).

3) W gminie Siewierz gościło z występami 17 artystów polskiej sceny rozrywkowej, ludzi kultury
i sztuki, w tym m. in.:
 Kroczycka Grupa Biesiadna,
 Monika Lewczuk, Robert Janowski, Adam Chrola, Andre, Mirosław Szołtysek,
 zespoły: Kombi, Castle Dreams, Duet WiP,
 Kabaret pod Wyrwigroszem,
 koncert Parada Gwiazd TVS (Sonitus, Bernadeta Kowalska, Karpowicz Family, New For You,
Teresa Walerjańska),
 Jan Kuroń,
 Krzysztof Zanussi.
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4) W ramach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki funkcjonowały filie
zamiejscowe instytucji kultury, tj.:
 Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu - prezentowała eksponaty z zakresu zabytków
archeologicznych, rzemiosła dawnego i rękodzieła artystycznego. Izbę odwiedziło 70 osób.
 Centrum Kształcenia w Żelisławicach - prowadziło zajęcia i kursy edukacyjno-informatyczne
oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży. Placówkę odwiedziło 317 osób.
 Świetlica wiejska i kafejka internetowa w remizie OSP w Leśniakach - prowadziła zajęcia
i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży.
W zajęciach uczestniczyło 1.401 osób,
 Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Brudzowicach - prowadziło zajęcia i kursy edukacyjnoinformatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży. Z zajęć skorzystało
938 osób.
5) Zajęcia kulturalne i edukacyjne proponowane przez MGCKSiT dla dzieci i młodzieży odbywały
się w trakcie całego roku szkolnego, również podczas ferii zimowych i letnich wakacji
proponowano młodzieży szereg przedsięwzięć i ciekawych zajęć.
W czasie ferii zimowych w MGCKSiT w Siewierzu odbywały się:
zajęcia plastyczne - uczestniczyło w nich 40 osób,
warsztaty wokalne - uczestniczyło w nich 36 osób
warsztaty ph. „Robimy breloki skórzane” - uczestniczyło w nich 35 osób,
warsztaty ph. „Serce na Walentynki” - uczestniczyło w nich 20 osób,
karaoke - uczestniczyło w nim 15 osób,
Klub Czasu Wolnego - uczestniczyło 27 osób.
W czasie letnich wakacji odbywały się:
zajęcia sportowo-ruchowe na „Orliku” - 60 uczestników,
zajęcia plastyczno-techniczne - 85 uczestników,
warsztaty wokalne - 66 uczestników,
warsztaty ceramiczne - 23 uczestników,
warsztaty „Mozaika szklana” - 22 uczestników,
warsztaty „Lego” - 64 uczestników,
karaoke - 9 uczestników.
Zajęcia odbywały się również w placówkach zamiejscowych. I tak:
w Świetlicy wiejskiej i kafejce internetowej w Leśniakach w czasie ferii zimowych z zajęć
plastyczno-technicznych, gier komputerowych i planszowych skorzystało 15 osób. Podczas
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wakacji letnich w zajęciach plastyczno-technicznych, warsztatach ceramicznych oraz grach
i zabawach sportowych uczestniczyło 76 osób;
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach w czasie ferii zimowych z zajęć
plastyczno-technicznych, gier komputerowych i planszowych skorzystały 22 osoby.
6) Promocja kulturalna poprzez udział w festiwalach, konkursach i przeglądach:
 Zespół

Wokalny

„Siewierzanie”

występował

w

III

Jurajskim

Festiwalu

Kolęd

i Pastorałek w Łazach, IV Jurajskim Kolędowaniu Seniorów w Łazach, Spotkaniu
Noworocznym Seniorów w Siewierzu, Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Jaworznie,
Festiwalu Produktów Lokalnych, 23. Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej
w Myszkowie, Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
 Zespół „Niezapominajki” występował w III Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Łazach, IV Jurajskim Kolędowaniu Seniorów w Łazach, Spotkaniu Walentynkowym
Seniorów w Katowicach, dla firmy MEDI-System HONORATA w Chorzowie, Przeglądzie
Zespołów

Artystycznych

w

Jaworznie,

koncercie

dla

Seniorów

w

Katowicach,

Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, w 23. Wojewódzkim Festiwalu
Pieśni Patriotycznej w Myszkowie.
 Chór Męski z Żelisławic występował podczas IV Jurajskiego Kolędowania Seniorów
w Łazach, Spotkania Noworocznego Seniorów w Siewierzu, Festiwalu Produktów Lokalnych,
w XVII Spotkaniu Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku w Murckach, w 23. Wojewódzkim
Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie oraz Międzynarodowym Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie.
 Zespół „Sonitus” występował w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu,
podczas koncertu w Blachowni, podczas Dni Tworoga i „Koncertów Letnich”
w Siemianowicach Śląskich, w koncertach „Parada Gwiazd Telewizji TVS” w Rudzie
Śląskiej, Siewierzu i w Oświęcimiu.
 Zespół śpiewaczy KGW Leśniaki występował w III Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Łazach, 23. Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie oraz
w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
 Zespoły Śpiewacze KGW Gołuchowice i „Wojkowianki” uczestniczyły w VII Wojewódzkim
Przeglądzie Kolędowym w Suszcu oraz Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych
„Zza miedzy" w Kłomnicach.
 Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Siewierz oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta
„Strażak” z Wojkowic Kościelnych uczestniczyły w w XXV Regionalnym Przeglądzie
Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowie.
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 Zespoły Śpiewacze KGW Dziewki, Żelisławice, „Podwarpianki” i „Wojkowianki”
uczestniczyły w 51. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej.
 Zespół Śpiewaczy KGW Brudzowice wystąpił podczas Międzynarodowego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie.
 Zespoły Śpiewacze KGW Gołuchowice, Nowa Wioska i „Podwarpianki” występowały
podczas XII Folkloriady Jurajskiej w Żarkach Letnisko.
7) Osiągnięcia i nagrody w dziedzinie kultury:
 II miejsce dla Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki oraz
 II miejsce dla Chóru Męskiego z Żelisławic w 23. Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
Patriotycznej w Myszkowie (11.11.2018),
 III miejsce dla Zespołu Wokalnego „Siewierzanie” - w kategorii „zespoły dorosłe”
w III Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łazach.
8) Nagrody za działalność kulturalną:
 Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis
Sevioris” dla Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewkach.
9) Inne formy promocji:
 W ramach promocji Miasta i Gminy Siewierz oraz walorów historycznych i kulturalnych
gminy prowadzono sprzedaż:
okolicznościowych dukatów wybitych w Mennicy Polskiej w Warszawie o nazwie
„4 Dukaty Siewierskie” oraz blistrów promocyjnych z załączonym dukatem siewierskim,
płyt CD z „Wirtualnym przewodnikiem po Zamku w Siewierzu”,
publikacji pt. „Jerzy Majcherczyk – Odkrywca z Siewierza” autorstwa Eugenii Kosteczki,
pocztówek z wizerunkiem Zamku w Siewierzu,
kartek świątecznych i bombek Bożonarodzeniowych,
 na zamku siewierskim wykonano 6 ślubnych sesji zdjęciowych.
 MGCKSiT przygotowało i zaprezentowało wystawy okolicznościowe:
„Droga do Niepodległości”,
„Droga do Niepodległej”,
„Podróż do przeszłości z pszczołą siewierską”,
wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach „Ferii
Zimowych 2018” oraz „Wakacji z MGCKSiT 2018”.
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10) Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
 Kontynuowano działalność „Szkółki Piłkarskiej” dla uczniów z terenu Miasta i Gminy
Siewierz. Programem szkolenia w trzech grupach wiekowych objęto 134 młodych adeptów
piłki nożnej.
 Kontynuowano współpracę z Fundacją Football Academy Group w zakresie szkoleń
piłkarskich dzieci w wieku 4-6 lat. Programem szkolenia objęto 44 uczestników.
 We współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowym Extreme Live For Ride (BXP Event)
z Dąbrowy Górniczej w dniach od 3 do 31 lipca 2018 roku zorganizowano dla dzieci i
młodzieży, chcących doskonalić umiejętności jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach
oraz bmx’ach cykl szkoleń, warsztatów oraz mini zawodów w ramach wakacyjnego projektu
„Extreme City”. Projekt odbywał się pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach, która również monitorowała zajęcia.

Zajęcia na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy zamku w Siewierzu.

 Na stadionie sportowym LKS Przemsza w Siewierzu odbył się II Piknik Klubu Wybitnego
Piłkarza Śląska, zorganizowany przez Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach oraz Gminę
Siewierz. W turnieju udział wzięło ponad 200 adeptów piłki nożnej z całego Śląska.
11) Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami na rzecz
upowszechniania i rozwoju sportu dla wszystkich.
 Przygotowano zaplecze socjalno-techniczne, płytę boiska głównego i treningowego oraz
obsługę techniczną meczów, które rozgrywano na stadionie przy ul. Sportowej:
a) rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo katowickiej I grupy śląskiej, IV ligi ŚZPN
w sezonie 2017/2018 – 8 spotkań, 1.735 uczestników,
b) rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo I grupy śląskiej, IV ligi ŚZPN w sezonie
2018/2019 – 8 spotkań, 1.853 uczestników,
c) rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej C1 Trampkarzy ŚZPN
Podokręg Sosnowiec w sezonie 2017/2018 – 4 spotkania, 202 uczestników,
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d) rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Orlik E2 ŚZPN Podokręg
Sosnowiec w sezonie 2017/2018 – 4 spotkania, 183 uczestników,
e) rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Młodzików D1 ŚZPN
Podokręg Sosnowiec w sezonie 2017/2018 – 7 spotkań, 168 uczestników,
f) rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Juniorów młodszych B1 ŚZPN
Podokręg Sosnowiec w sezonie 2018/2019 – 4 spotkania, 195 uczestników,
g) rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Orlików E1 ŚZPN Podokręg
Sosnowiec w sezonie 2018/2019 – 6 spotkań, 324 uczestników,
h) rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo V Ligi Okręgowej Orlików młodszych E2 ŚZPN
Podokręg Sosnowiec w sezonie 2018/2019 – 5 spotkań, 316 uczestników.
 We współpracy z Klubem Sportowym „Niwy” Brudzowice, na stadionie przy ul. Cisowej
w Brudzowicach zorganizowano:
a) rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo Patrick A-klasy grupy ŚZPN w sezonie
2017/2018. Odbyło się 6 spotkań, liczba uczestników: 882 osoby,
b) rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo Patrick - A klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowiec w sezonie 2018/2019. Odbyło się 7 spotkań, liczba uczestników:
940 osób.
 We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Ostoja” Żelisławice na stadionie
przy ul. Ostoi w Żelisławicach zorganizowano:
a) rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo klasy A ŚZPN Podokręgu Sosnowiec w sezonie
2017/2018 – 8 spotkań, 940 uczestników,
b) rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo klasy A ŚZPN Podokręgu Sosnowiec w sezonie
2018/2019 – 8 spotkań, 853 uczestników.
 W ramach współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim zorganizowano 3 imprezy:
1 czerwca - Wędkarskie zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży do lat 16 o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z okazji Dnia Dziecka na stawach hodowlanych
w Kuźnicy Sulikowskiej przy ul. Młyńskiej,
2 czerwca - Drużynowe Zawody Wędkarskie dla Kół PZW o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim (nabrzeże Tuliszów),
3 czerwca - Zawody Wędkarskie Koła PZW nr 104 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim (nabrzeże Tuliszów).
 MGCKSiT Siewierz zorganizowało i współorganizowało 6 turniejów i imprez sportowych:
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14 kwietnia - XVII Miejsko-Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, które odbyły się
w sali sportowej LO im. Jana Pawła II w Siewierzu,
1 maja - V Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
zorganizowany w ramach Majówki w Siewierzu na kompleksie rekreacyjno-sportowym
przy Zamku w Siewierzu,
3 maja - Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych,
2.06.2018 r. - VII Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz zorganizowany w ramach 56. Dni Ziemi Siewierskiej na kortach tenisowych
przy Zamku w Siewierzu,
16 września - IV Otwarty Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego na kortach tenisowych przy
Zamku w Siewierzu,
od 1 maja do 30 listopada - IV edycja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego o Puchar
MGCKSiT na kortach tenisowych przy Zamku w Siewierzu.
 Udostępniano kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012” zlokalizowany przy Zamku.
Z obiektu skorzystało 6.961 osób. Na „Orliku” odbyło się m. in.
5 turniejów sportowych (53 uczestników),
103 treningi Orlików (1.693 uczestników),
80 treningów trampkarzy (1.191 uczestników),
13 treningów seniorów LKS Przemsza Siewierz (229 uczestników)
5 meczów o mistrzostwo Ligi Okręgowej Orlików Młodszych Śląskiego Związku Piłki
Nożnej Podokręg Sosnowiec (142 uczestników).
 Udostępniano korty tenisowe zlokalizowane na:
stadionie sportowym LKS Przemsza Siewierz, z których skorzystało 305 osób,
kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zamku Siewierskim, z których skorzystało
1.525 osób.
12) Upowszechnianie turystyki, obsługa ruchu turystycznego.


Prowadzono Punkt Informacji Turystycznej w budynku Izby Tradycji i Kultury Dawnej
w Siewierzu. Punkt odwiedziło 2.071 osób.



Ruiny Zamku

Siewierskiego odwiedziły 19.183 osoby, w tym

17 wycieczek

zorganizowanych (680 osób),


Izbę Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu zwiedziło 269 osób, w tym 5 wycieczek
zorganizowanych (204 osoby).
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V. PODSUMOWANIE
Raport o stanie Gminy Siewierz stanowi obszerną informację o kierunkach rozwoju
i działalności gminy w sferze zadań publicznych, realizowanych przez samorząd.
Został przygotowany w oparciu o dokumenty strategiczne i programy rozwoju, które wytyczają
kierunki działań służące jak najpełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
Wraz z danymi dotyczącymi budżetu gminy, stanu mienia komunalnego i sprawozdaniem
finansowym, stanowi kompendium wiedzy o gminie, jej kondycji i potencjale.
Opracowanie daje możliwość zapoznania się z osiągnięciami gminy na koniec 2018 roku,
zakresem realizowanych inwestycji i innych zadań służących mieszkańcom, a tym samym stwarza
możliwość analizy i oceny jakości zarządzania gminą poprzez osiągnięte efekty działań.
Uzyskane rezultaty aktywności opisane w Raporcie o stanie Gminy Siewierz które przekładają
się na zmieniające się pozytywnie oblicze gminy dają podstawę do uznania słuszności obranych
kierunków działań samorządu lokalnego.

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś
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