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I. WSTĘP
RAPORT o STANIE GMINY SIEWIERZ za 2019 rok jest dokumentem podsumowującym
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz - organu wykonawczego gminy, a jednocześnie
obszerną informacją na temat realizacji strategii, programów i planów służących rozwojowi gminy
oraz uchwał Rady Miejskiej w Siewierzu.
Integralną częścią raportu są dokumenty dotyczące gospodarki finansowej gminy,
tj. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siewierz, informacja o stanie mienia komunalnego
i sprawozdanie finansowe, które łącznie ze wspomnianą wyżej zawartością dokumentu, stanowią
vademecum wiedzy o gminie, działalności władz samorządowych, kierunkach rozwoju gminy
i jej kondycji na koniec 2019 roku.
Raport jest też źródłem bogatej informacji na temat działalności jednostek organizacyjnych
gminy w trakcie 2019 roku.
W dokumencie zawarto również informacje o planach na najbliższą przyszłość i kierunkach
rozwoju

wspólnoty

samorządowej,

ponieważ

planowanie

jest

nieodłącznym

elementem

prawidłowego zarządzania gminą i dbania o jej interesy.
Raport został przygotowany zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 28 a a ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
Dokumentem determinującym wielokierunkowy rozwój Gminy Siewierz jest „Strategia
Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do roku 2020”, w której określono wizję rozwoju czyli stan
w przyszłości, do jakiego dąży się poprzez realizację wielu zamierzonych działań oraz osiągając
cele, przy zaangażowaniu możliwych i dostępnych zasobów.
Zgodnie z tak zdefiniowaną wizją:
Siewierz to gmina zapewniająca dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, wspierająca
rozwój mieszkalnictwa, atrakcyjna dla turystów, dbająca o jakość środowiska naturalnego
i infrastruktury, rozpoznawalna zarówno w kraju jak i za granicą.
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W celu osiągnięcia pożądanego stanu gminy, została określona misja, która wyznaczyła priorytety
i kierunki działań rozwojowych. Misją dla Gminy Siewierz jest:
Stworzenie warunków pozwalających na dynamiczny, zrównoważony rozwój społecznogospodarczy i przestrzenny, dążenie do postrzegania gminy jako miejsca, w którym warto
odpoczywać oraz inwestować, zarówno pod względem zamieszkania jak i prowadzenia
działalności gospodarczej.
Osiągnięciu zamierzonego efektu służą sprecyzowane cele operacyjne, które wskazują pożądane
kierunki działań, 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.
Wszystkie działania i

różnorodne formy aktywności

gminy oraz

jej jednostek

organizacyjnych były kierowane na realizację zadań, wynikających z tak określonych celów
operacyjnych, co w efekcie pozwoliło na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w różnych sferach
życia społecznego.
Kierunki działalności gminy były również efektem realizacji obowiązujących w gminie
strategii, programów rozwojowych i dokumentów planistycznych, służących wielokierunkowemu
rozwojowi gminy i zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.
Ponieważ niektóre opisywane działania wpisują się w realizację dwóch lub więcej programów,
w szczególności w przypadku programów z zakresu polityki społecznej, zastosowano odesłania
do odpowiednich informacji z ich realizacji, w celu uniknięcia powielania informacji.
Należy zaznaczyć, że nie wszystkie zadania zostały rozpoczęte i zakończone w trakcie roku
budżetowego 2019. Część zadań była kontynuowana od roku poprzedniego, jeszcze inne zostały
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rozpoczęte w 2019 roku, a ich zakończenie nastąpi w roku kolejnym, są również zadania planowane,
z perspektywą do realizacji w gminie na przyszłe lata.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Położenie i powierzchnia gminy.

Gmina Siewierz jest położona w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej - na skraju Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, w północnej części województwa śląskiego. Sam Siewierz jest
usytuowany w dolinie Czarnej Przemszy, na wysokości 290 m n. p. m. W pobliżu znajdują się
wzgórza: Brudzowice 368,4 m n.p.m., Łysa Góra – 329,4 m n. p. m. i Warpie – 338,7 m n.p.m.
Miasto i Gmina Siewierz zajmuje powierzchnię 113,85 km2, z czego 38,66 km2 zajmuje miasto,
a powierzchnię 75,19 km2 zajmują sołectwa.
Teren Miasta i Gminy Siewierz obejmuje miasto Siewierz oraz 10 sołectw: Brudzowice, Dziewki,
Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Podwarpie, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne
i Żelisławice.
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Gmina leży na skrzyżowaniu ważnych węzłów drogowych łączących Katowice z Warszawą, Bytom
z Kielcami, Kraków z Częstochową.
W niedalekiej odległości od Siewierza działa stale rozwijający się Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice – Pyrzowice, obsługujący połączenia krajowe i międzynarodowe.
Przez Siewierz przebiega linia kolejowa relacji Zawiercie – Tarnowskie Góry, wykorzystywana
w ruchu towarowym.
Gmina graniczy od północy z gminami powiatu myszkowskiego: Koziegłowy i Myszków,
od wschodu z gminami powiatu zawierciańskiego: Poręba i Łazy, od południa z gminą Dąbrowa
Górnicza, od południowego zachodu z gminą Mierzęcice, od zachodu z gminą Ożarowice.
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2.

Dane demograficzne.

Na koniec 2019 roku teren gminy Siewierz zamieszkiwały 12.562 osoby, w tym 290 cudzoziemców.
5.725 osób mieszkało w mieście, a 6.837 osób mieszkało na terenie sołectw.
Na pobyt stały było zameldowanych 12.187 osób.
Na pobyt czasowy było zameldowanych 375 osób.
Liczbę mieszkańców gminy w podziale na miasto Siewierz i sołectwa obrazuje tabela:
Liczba ludności

Miasto
Siewierz

5.725

Sołectwa

Liczba ludności

Brudzowice

1.196

Dziewki

583

Gołuchowice

374

Leśniaki

370

Nowa Wioska

119

Podwarpie

669

Tuliszów

202

Warężyn

515

Wojkowice Kościelne

1.328

Żelisławice

1.481

Struktura mieszkańców gminy

7017

wg wieku:
od 0 do 3 lat – 495 osób
od 4 do 18 lat – 1.833 osoby

3217

od 19 do 60 lat – 7.017 osób
powyżej 60 lat – 3.217 osób

1833
495

od 0 do 3 lat

od 4 do 18 lat

od 19 do 60
lat
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wg płci:
Liczba kobiet – 6.521
Liczba mężczyzn – 6.041
Na ogólną liczbę urodzin: 95 dzieci, urodziło się 48 dziewczynek i 47 chłopców.
W Siewierzu urodziło się 39 dzieci,
na terenie sołectw urodziło się 56 dzieci.

Na ogólną liczbę 140 zgonów zmarły 73 kobiety i 67 mężczyzn.
W Siewierzu zmarły 63 osoby,
na terenie sołectw zmarło 77 osób.

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu zarejestrowano 90 aktów małżeństwa,
z czego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siewierzu przyjął oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński od 35 par.

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
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW
1. Ład przestrzenny, zagospodarowanie przestrzenne terenu 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.
Sposoby zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Siewierz zapisane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego przedstawia wykres:
34%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

23%
18%

18%
6%
1%

2) Przygotowano dokumenty do podjęcia przez Radę Miejską następujących uchwał w zakresie
nowych opracowań planistycznych:


Uchwała Nr VI/87/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Siewierz wzdłuż drogi krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej. Koszt opracowania planistycznego:
15.000,00 zł.
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Uchwała Nr VI/88/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Siewierz w rejonie ulic Młyńskiej i Zagłębiowskiej. Koszt opracowania planistycznego:
15.000,00 zł.



Uchwała Nr VI/89/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża „Szeligowiec II” w sołectwie Brudzowice. Koszt
opracowania planistycznego: 15.000,00 zł.


Uchwała Nr IX/120/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie:
Zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Siewierz” w zakresie rozbudowy istniejącego cmentarza parafialnego w Siewierzu Osiedle Zachód.

3) Nad Zalewem przeczycko – siewierskim trwała rozbudowa nowej dzielnicy miasta Siewierz –
Jeziorna. Jest to pierwsza w Polsce dzielnica zaprojektowana i budowana od podstaw, zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zabudowy terenu o powierzchni ok. 120 hektarów
przewiduje powstanie ekologicznego miasta – ogrodu, zabudowanego niskimi kamieniczkami,
z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych dla wszystkich mieszkańców. Dzielnica docelowo będzie
składać się z części mieszkalnej, rekreacyjnej i biznesowej. Od trasy DK 1 będzie oddzielał
to miejsce pas zabudowań, przeznaczonych na biurowce i punkty handlowo-usługowe. Nad zalewem
powstanie m.in. mały port i klub żeglarski dla dzieci. W centrum zostanie usytuowany rynek,
a bezpośrednio przy nim kościół. Teren do zagospodarowania jest duży, został podzielony na kilka
stref, które są kolejno realizowane.
Kameralna zabudowa nawiązuje do lokalnych tradycji w budownictwie, a jej architektura jest spójna,
przy zachowaniu różnorodności typów zabudowań – wolnostojących domów jednorodzinnych
i wielorodzinnych willi miejskich. W oddanych do użytku 211 mieszkaniach w budynkach
wielorodzinnych zamieszkało już 450 mieszkańców, w budynkach jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej i szeregowej mieszka 41 osób. Kolejne rodziny są zainteresowane zamieszkaniem
w nowoczesnym eko-miasteczku.
W dzielnicy stosuje się wiele ekologicznych rozwiązań, zadbano o wielokrotne wykorzystanie wody,
o wysoką efektywność energetyczną budynków w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
elektryczną zużywaną do ogrzewania i wentylacji budynków.
Wprowadzono wiele udogodnień dla mieszkańców – funkcjonuje żłobek, biblioteka osiedlowa, sklep
spożywczo-przemysłowy, kawiarnia bistro, przystań żeglarsko – rekreacyjna i przystanek
autobusowy. Planuje się kolejne działania, które wpłyną na standard mieszkania w dzielnicy Jeziorna.
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O przestrzeganie zasad dobrego sąsiedztwa na osiedlu i właściwe utrzymanie terenów dba
Stowarzyszenie Mieszkańców Miasto Zrównoważone, które również wspiera inicjatywy społeczne
mieszkańców.
2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017 – 2023.
Realizując założenia dokumentu zakończono realizację zadania pod nazwą: Zagospodarowanie
terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego
oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. Zagłębiowski Park
Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz.
Koszt robót budowlanych:

251.095,98 zł (wydatki poniesione w 2018 r.)
4.896.547,25 zł (wydatki poniesione w 2019 r.)

Wykonawcy: Color-Sport s.c. z Bierunia, Marta Derkacz Garden Designers z Lublina;
Okres realizacji: luty 2018 r. - listopad 2019 r.
Zakres prac obejmował:
•

ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni mineralno-żywicznej wraz z placami na węzłach
komunikacyjnych z desek kompozytowych o łącznej długości 523,53 m

•

przestrzenie rekreacyjne o nawierzchni bezpiecznej: plac zabaw w centralnej części
o pow. 1.068 m2, siłownia zewnętrzna o pow. 174,0 m2, strefa dydaktyczna o pow. 211 m2

•

plenerowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej o łącznej powierzchni 1.040 m2, w tym ścieżki
piesze o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej o pow. 186 m2

•

elementy małej architektury

•

oświetlenie ciągów pieszych i placów – latarnie oraz podświetlenie zieleni

•

plac parkingowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o pow. 470 m2

•

plac przy rowie Jordan o pow. 78 m2 z wodoprzepuszczalnej nawierzchni żwirowej

•

plac przy rzece Czarna Przemsza o pow. 109 m2 z wodoprzepuszczalnej nawierzchni
mineralno-żywicznej

•

kładki dla pieszych nad rowem Jordan o długości 23,9 m oraz 9,10 m

•

schody terenowe.

Dofinansowanie: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w kwocie: 2.737.359,26 zł (obejmowało również kampanię edukacyjną zrealizowaną
w 2018 r. za kwotę 81.404,50 zł i wyznaczenie użytku ekologicznego za kwotę 5.855,65 zł) oraz
z Metropolitarnego Funduszu Solidarności w kwocie 519.963,00 zł.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

10

Zagospodarowanie terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne - Park miejski.
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3. Pozostałe zadania inwestycyjne:
3.1. Zadania zrealizowane:
1) Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu
wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z Żarek
Całkowity koszt robót budowlanych: 2.492.767,99 zł
Zakres prac – budowa:


drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 603 m



chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o długości 599,70 m i szerokości 2 m



ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, długości 597,30 m i szerokości 2 m



kanalizacji deszczowej o długości 585 m (kolektor główny), w tym: 13 studni rewizyjnych,
26 studzienek wpustowych oraz 8 studni rozsączających wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu wodnoprawnym



oświetlenia drogi obejmującego sieć napowietrzną na odcinku łączącym nowobudowaną drogę
z ul. Parkową o dł. 120 m i sieć podziemną na odcinku nowobudowanej drogi o dł. 598,00 m



kanału technologicznego o długości 590 m



sieci wodociągowej o długości 731 m

Okres realizacji: kwiecień – październik 2019 r.
Dofinansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.041.723,45 zł.

Droga gminna łącząca Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu – przed budową i obecnie.

2) Budowa drogi dojazdowej do pól w Siewierzu przy ul. Długiej
Wykonawca: Hucz Sp. z o.o. w Boronowie
Całkowity koszt robót budowlanych: 330.448,74 zł
Okres realizacji: wrzesień-październik 2019 r.
Zakres prac - budowa:
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• drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami
• przepustu drogowego o średnicy 800 mm
Dofinansowanie: z budżetu województwa śląskiego na rok 2019 na podstawie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, w wysokości 126.250,00 zł.

Droga dojazdowa do pól przy ul. Długiej w Siewierzu.

3.2. Inwestycje trwające i zaprojektowane
1)

Zakończono etap projektowy zadania zleconego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola wraz ze żłobkiem oraz wewnętrznymi
i zewnętrznymi instalacjami, niezbędnymi przyłączami, kolektorem kanalizacji deszczowej, placem
zabaw, budową nawierzchni oraz niezbędnych elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach zadania:
„Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę
nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”.
Zakres robót:
 zagospodarowanie terenu, a w tym m.in. budowa i aranżacja ogrodu przedszkolnego, zieleni,
ogrodu sensorycznego, placów zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi,
 montaż ławek i urządzeń małej architektury,
 budowa parkingu (45 miejsc parkingowych), budowa dróg, dojść pieszych, placów
o nawierzchni z kostki betonowej,
 budowa przyłączy i sieci, w tym kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego,
 budowa obiektu przedszkola i żłobka (powierzchnia użytkowa przedszkola: 3.062,9 m2,
powierzchnia użytkowa żłobka: ok 165,5 m2) wraz z instalacjami: elektryczną, teletechniczną,
sanitarną, wodociągową, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, instalacjami słaboprądowymi, w tym okablowania i osprzętu do monitoringu, alarmu, internetu, telefonów, domofonów, instalacji ppoż, nagłośnienia w auli, wyposażeniem szatni, toalet i kotłowni.
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Dokumentację projektową opracowała firma: Biuro Projektowe GRZYBUD Paweł Grzybek
z Częstochowy.
Koszt prac projektowych w zakresie przedszkola: 300.000,00 zł,
rozszerzenie zadania o żłobek: 15.600,00 zł.
W związku z opracowaną dokumentacją projektową w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości:
314.000,00 zł.
Wykonawca inwestycji: Konsorcjum STB Sp. z o.o. z Częstochowy i Zakład ProdukcyjnoHandlowo-Usługowy Import-Export „KROMAR” ze Starokrzepic.
Łączny koszt inwestycji, tj. budowy przedszkola wraz ze żłobkiem: 16.500.000,00 zł (na co składa
się 15,8 mln zł za przedszkole i 700 tys. zł za żłobek), w tym roboty budowlane: 16.184.400,00 zł.
Roboty rozpoczęto we wrześniu 2019 r., planowany termin zakończenia inwestycji: żłobek: miesiąc
sierpień 2020 r., przedszkole: miesiąc maj 2021 r.
Wydatki na realizację robót w 2019 r.: 1.160.437,45 zł.
Dofinansowanie: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w kwocie 1.208.211,46 zł oraz w ramach rządowego programu „Maluch +” 2020
dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 649.283,00 zł.

Wizualizacja budynku przedszkola integracyjnego i żłobka.

Przedszkole publiczne i żłobek w Siewierzu w trakcie budowy.
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Zakończono etap prac przygotowawczych i projektowych inwestycji pn. „Odsłonięcie,

2)

a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który
składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia
z tarasu do kazamat barbakanu wraz z wykonaniem kompleksowych badań”. Inwestycja
jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Prace przy konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu.

Zakres robót:


odsłonięcie pierwszej linii murów obronnych wokół Zamku w Siewierzu,



konserwacja zachowanych oryginalnych partii lica muru obronnego wraz z ich rekonstrukcją,



odtworzenie i rekonstrukcja pozostałych niezachowanych lub mocno zniszczonych partii
muru obronnego,



rekonstrukcja oraz ustabilizowanie skarpy zachodniej wraz z ewentualną stabilizacją
fundamentów pod zachodnią ścianą zamku,



inne niezbędne prace zabezpieczające i stabilizujące nasyp i skarpę oraz prace
zabezpieczające posadowienie ścian zewnętrznych Zamku,



odtworzenie i rekonstrukcja dawnego tarasu artyleryjskiego,



wyeksponowanie, konserwacja i zachowawcza rekonstrukcja reliktów dwóch bastei od strony
południowej,



wyeksponowanie i zachowawcza rekonstrukcja pozostałych reliktów, odkrytych podczas
poprzednich i aktualnych badań archeologicznych oraz budowlanych,



aranżacja XVI-wiecznego stanowiska artyleryjskiego w postaci działa i koszokopów
oraz wykonanie tych elementów,



wykonanie schodów umożliwiających przejście z poziomu międzymurza/tarasu do podziemi
barbakanu,



wykonanie prac porządkowych w obrębie fosy otaczającej Zamek.

Wykonawca: F. H. U. REMGIPS-2 z Jaworzna
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Koszt zadania: 3.298.000,00 zł, w tym roboty budowlane: 2.902.240,00 zł
Koszt badań archeologicznych:164.900,00 zł, koszt prac projektowych i ekspertyz: 230.860,00 zł.
Rozpoczęcie robót budowlanych: miesiąc sierpień 2019 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji: miesiąc maj 2021 r.
Wydatki na realizację robót w 2019 r.: 915.384,68 zł
Dofinansowanie: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w kwocie 2.592.101,87 zł.

3)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz na tzw. Piwoni.

Zakres zadania:
•

budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3.306,50 m, w tym: kanałów grawitacyjnych,
kanałów tłocznych i przyłączy do granic nieruchomości w pasie dróg gminnych w Piwoni:
ul. Krzywej, Leśnej, Mostowej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej, Wąskiej, Nowej, Zdrojowej
i Źródlanej,

•

budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Krzywej, Leśnej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej,
Wąskiej i Nowej o długości 1.337,40 m,

•

odtworzenie dróg gminnych na ulicach, gdzie budowana będzie kanalizacja sanitarna,

•

budowa przepompowni ścieków – tłoczni zlokalizowanej w ulicy Źródlanej, wybudowanej
jako obiekt podziemny o średnicy 2,5 m, która oprócz obsługi budowanej w ramach projektu
kanalizacji sanitarnej, umożliwi podłączenie się mieszkańcom ulicy Kieleckiej od numeru 30,

•

w ramach przebudowy sieci wodociągowej przewiduje się również wymianę sieci rozdzielczej
w dzielnicy „Piwoń”, tj. w rejonie ulic: Krzywej, Mostowej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej,
Wąskiej, Nowej oraz Źródlanej.

Wnioskodawcą i realizatorem zadania jest Gmina Siewierz. Podmiotem odpowiedzialnym
za eksploatację nowo powstałego majątku będzie Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Siewierzu.
Wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka z Opola
Wartość robót zgodnie z umową: 8.886.294,56 zł, w 2019 r. nie ponoszono wydatków.
Rozpoczęcie robót budowlanych: grudzień 2019 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2021 r.
Dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL
w wysokości: 2.207.532,65 zł.
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piwoni.

4)

Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu wraz

z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową sieci sanitarnych.
Zakres zadania - budowa:
 ulicy dwukierunkowej o przekroju jednopasowym i szerokości jezdni 3,5m o nawierzchni
asfaltowej,
 utwardzonego pobocza o szerokości 1,5m,
 chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej ze zjazdami indywidualnymi,
 odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej obejmującej również odwodnienie skrzyżowań
budowanej drogi z ul. Polną i Parkową,
 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 wodociągu wraz z przyłączami,
 przebudowa gazociągu.
Wykonawca: DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa
Wartość robót zgodnie z umową: 1.206.564,28 zł
Rozpoczęcie robót budowlanych: listopad 2019 r.
Wydatki na realizację robót w 2019 r.: 50.000,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2020 r.
Dofinansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 393.971,00 zł.

Odcinek drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu – przed budową oraz w trakcie prac.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

17

5)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej

na ul. Chabrowej w Siewierzu.
Wykonawca: Pracowania Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z Trzebini
Koszt prac projektowych z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 78.289,50 zł.
6)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej

obok placu zabaw w Gołuchowicach.
Wykonawca: Bipromag 1 Sp. z o.o. z Gliwic
Koszt prac projektowych z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 14.956,80 zł.
7)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji

historycznego centrum Siewierza wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę
lub innych ostatecznych decyzji lub braku sprzeciwu do zgłoszeń, umożliwiających realizację
inwestycji oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Wykonawca: Meritum Projekt Marek Myrcik z Katowic
Koszt prac projektowych z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 202.827,00 zł (w związku
z opracowaną dokumentacją projektową w 2019 r. wydatkowano kwotę 62.730,00 zł).
3.3. Trwające zadania projektowe
1)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji

rozbudowy drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych.
Wykonawca: firma Vegmar Jakub Krawczyk z Warszawy
Koszt prac projektowych z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 93.363,15 zł
Planowany termin zakończenia zadania projektowego: miesiąc lipiec 2020 r.
2)

Opracowanie kompletnego projektu rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła

wschodniego oraz remontu piwnicy wschodniej Zamku w Siewierzu.
Wykonawca: ABM Michalscy s.c. z Gliwic
Koszt prac projektowych z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 61.930,50 zł
Planowany termin zakończenia zadania projektowego: miesiąc marzec 2020 r.
3)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej w Brudzowicach.
Wykonawca: PRIMTECH Szymon Kita z Tarnowskich Gór
Koszt prac projektowych z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 21.033,00 zł
Planowany termin zakończenia zadania projektowego: miesiąc kwiecień 2020 r.
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4)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla budowy kanalizacji
sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz Sulikowie i Gołuchowicach.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AKVO” z Wrocławia
Koszt prac projektowych z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 344.387,70 zł
Planowany termin zakończenia zadania projektowego: miesiąc listopad 2020 r.
4. Środowisko.
4.1. Realizując „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz” zrealizowano
następujące działania:
1)

udzielono dotacji celowych z gminnego budżetu osobom fizycznym na:
 zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz.
Rozpatrzono pozytywnie 56 wniosków o udzielenie dotacji celowych na likwidację starych,
nieefektywnych pieców węglowych i wprowadzenie w zamian nowych ekologicznych źródeł
ciepła, na łączną kwotę 159.477,21 zł.

2)

Prowadzono kontrole terenowe w gospodarstwach domowych w zakresie spalania odpadów

w piecach centralnego ogrzewania i jakości stosowanego paliwa. Łącznie skontrolowano
250 nieruchomości.
3)

Uruchomiono system monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Zadanie polegało na:
 zamontowaniu 6 czujników do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz tablicy LED
informującej mieszkańców o aktualnym stanie jakości powietrza na terenie poszczególnych
miejscowości,
 czujniki umiejscowiono na budynkach: remizy OSP w Siewierzu – Rynek, plebanii w parafii
pw. NSPJ na Osiedlu Zachód w Siewierzu, remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
remizy OSP w Żelisławicach, remizy OSP w Gołuchowicach oraz Szkoły Podstawowej
w Brudzowicach.
Czujniki mierzą podstawowe parametry związane z jakością powietrza – stężenie pyłów PM1,
PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące
wpływać na tworzenie się smogu.
Koszt zadania: 11.185,62 zł.
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System monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem „Chronimy siebie i ziemię”

4)

z wykorzystaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokości 2.984,54 zł. Z gminnego budżetu wydatkowano kwotę 746,14 zł.
Łącznie na realizację kampanii wydatkowano środki w wysokości 3.730,68 zł.
W ramach kampanii:


zorganizowano Gminny Konkurs Ekologiczny „Chrońmy zagrożone gatunki”,



przeprowadzono Gminne Dyktando Ekologiczne,



opracowano ulotki edukacyjne dla uczniów pod hasłem „Smogowi mówimy STOP!”,



przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych.

4.2. Realizując Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017 – 2020
z perspektywą na lata 2021 – 2024 podjęto następujące działania:
1)

Gmina udzielała dotacji celowych z gminnego budżetu osobom fizycznym na:
 wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siewierz.

Rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków, na łączną kwotę 18.000 zł.
2)

W ramach gospodarki odpadami prowadzono zbiórki odpadów komunalnych, odpadów

segregowanych i wielkogabarytowych oraz budowlanych (gruz, papa).
W poszczególnych miesiącach zebrano następujące ilości odpadów:
Odpady
zmieszane

Odpady
segregowane

(w tonach)

(w tonach)

STYCZEŃ

208,80

48,600

LUTY

233,18

56,000

MARZEC

220,28

85,900

6,18

KWIECIEŃ

261,06

108,220

14,72

4,3

MAJ

202,04

76.420

1,74

3,66

Miesiąc

Gruz

Papa

(w tonach)

(w tonach)

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

20

CZERWIEC

159,10

107,300

2,56

2,97

LIPIEC

158,72

117,760

11,28

1,8

SIERPIEŃ

146,70

106,320

8,05

2,41

WRZESIEŃ

141,40

109,500

7,40

5,054

PAŹDZIERNIK

204.66

101,640

5,31

1,94

LISTOPAD

159,38

252,314

20,50

3

GRUDZIEŃ

216,02

91,491

11,86

0,76

Razem:

2.311,34

1.261,465

89,599

25,894

Łączne koszty zbiórki odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych w poszczególnych
miesiącach przedstawiały się następująco:
• styczeń -

147.781,80 zł

• luty -

165.836,00 zł

• marzec -

172.866,70 zł

• kwiecień -

246.497,69 zł

• maj -

183.257,21 zł

• czerwiec-

172.756,52 zł

• lipiec -

181.098,72 zł

• sierpień -

165.467,88 zł

• wrzesień -

165.011,39 zł

• październik -

200.296,54 zł

• listopad -

265.300,16 zł

• grudzień -

203.501,86 zł

RAZEM:

2.096.915,95 zł

4.3. W ramach realizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta i Gminy Siewierz na lata 2015-2032 przeprowadzono następujące działania:


udzielono dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji
zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz.

Rozpatrzono pozytywnie 20 wniosków mieszkańców i wypłacono dotacje na łączną kwotę
25.873,50 zł.
W ramach dotowanego zadania zostało zlikwidowanych 43.8 t odpadów zawierających azbest.


Na bieżąco aktualizowano bazę wyrobów zawierających azbest.
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4.4. Realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz w 2019 r., w ramach którego podjęto
następujące działania:
1) świadczono usługę opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, w tym wyłapywanie,
transport, utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki
lekarsko-weterynaryjnej wolno żyjącym kotom i zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
drogowych na terenie gminy. Koszt usługi: 60.000,00 zł,
2) zakupiono karmę przeznaczoną na dokarmianie wolno żyjących kotów za kwotę 639,29 zł,
3) zlecano do lekarza weterynarii sterylizację i kastrację zwierząt z terenu gminy, zgłoszonych
przez właścicieli lub opiekunów. Poniesiony koszt: 1.920,00 zł,
4) zapewniono opiekę zwierzętom gospodarskim przez umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym
w sołectwie Dziewki.
Koszty realizacji programu w wysokości 62.559,29 zł zostały pokryte ze środków budżetu Gminy
Siewierz.
W ramach opieki nad zwierzętami podejmowano również inne działania, a w tym :
 zapewniano opiekę weterynaryjną dzikim zwierzętom w „Leśnym pogotowiu”. Poniesiony
koszt: 3.198,00 zł,
 udzielano pomocy dzikim zwierzętom. Koszt działań: 500,00 zł,
 pokrywano koszty transportu i utylizacji zwłok zwierząt padłych na nieruchomościach.
Wysokość kosztów: 270,00 zł,
 udzielono dofinansowania na rzecz Koła łowieckiego „Ryś” z przeznaczeniem na zakup karmy
dla dzikich zwierząt na zimę w wysokości 599,40 zł,
 prowadzono galerię zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska.

4.5. Stan mienia Gminy Siewierz. Realizacja Planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2018 – 2020.
1) Stan mienia Gminy Siewierz na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:
 ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy wynosiła
321.2080 ha,
 ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych będących przedmiotem użytkowania
wieczystego gminy wynosiła 0.5024 ha,
 ogólna powierzchnia nieruchomości gminy będących w użytkowaniu wieczystym wynosiła
1.2312 ha,
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w tym:
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 0.7693 ha
z czego - na cele mieszkaniowe: 0.5660 ha
- na cele przemysłowe: 0.2033 ha
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 0.4619 ha


ogólna powierzchnia gruntów zabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym,
przekształconym z mocy prawa we własność: 0.3940 ha



ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych oddanych w trwały zarząd wynosiła
9.8821 ha.
Realizując Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości:

2)

Gmina udostępniała nieruchomości z zasobu poprzez sprzedaż.

a)

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.
b)

Zawarto 2 umowy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych:
działka nr 1096/3 o pow. 0.0030 ha, położona w Żelisławicach, za cenę 1.599,00 zł,
działka nr 130/18 o pow. 0.0862 ha, położona w Tuliszowie, za cenę 114.390,00 zł.

c)

Gmina udostępniała nieruchomości z zasobu poprzez dzierżawę, na podstawie
sporządzonego ,,Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”, obejmującego
nieruchomości gminne o łącznej pow. 60.7761 ha, w tym:



nieruchomości położone w Mieście Siewierzu: 52.2617 ha,



nieruchomości położone na terenie gminy - poza miastem: 8.5144 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów wydzierżawionych: 14.2020 ha,
w tym:


grunty położone w Siewierzu: 12.8340 ha



grunty położone w Brudzowicach: 0.3596 ha



grunty położone w Trzebiesławicach: 0.5166 ha



grunty położone w Wojkowicach Kościelnych: 0.3772 ha



grunty położone w Warężynie: 0.1146 ha
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d)


Do gminnego zasobu pozyskano 2.7672 ha gruntów, w tym:
w drodze czynności cywilnoprawnej:
działkę położoną w Siewierzu nr 3948 o pow. 0.2447 ha, za cenę 20.408,00 zł
działkę położoną w Siewierzu nr 2475 o pow. 0.6306 ha, za cenę 84.627,00 zł
działkę położoną w Siewierzu nr 3949 o pow. 0.1676 ha, za cenę 13.978,00 zł
działkę położoną w Gołuchowicach nr 226/1 o pow. 0.7547 ha, o wartości 98.262,00 zł
(darowizna od Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę drogi dojazdowej),
działki położone w Wojkowicach Kościelnych o numerach: 1087/9, 1088/3, 1089/2, 1090/2,
1091/3, 1092/3, 1093/4, 1094/3, 1095/1, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1101/1,
1102/1, 1103/5, 1121/1, 1122/1, 1124/1, 1123/3 o pow. łącznej 0.8258 ha, o wartości
542.798,00 zł (darowizna od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na poszerzenie drogi
- ul. Wschodniej).



z mocy prawa:
działkę nr 1670/1 o pow. 0.0019 ha położoną w Siewierzu (zajęta pod drogę - ul. Mostową),
działkę nr 8459 o pow. 0.0638 ha położoną w Siewierzu – ul. Chabrowa,
działkę nr 1240 o pow. 0.0781 ha położoną w Dziewkach – (mienie gminne - działka rolna),
na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego,
działki nr: 4744/1, 4745/1, 4746/1, 4778/1, 4779/1, 4780/1, 4781/1, 4782/14, 4784/19,
4784/21, 4784/23, 4785/8, 4785/10, 4785/12, 4785/14, 4785/16, 4785/18 położone
w Siewierzu o łącznej pow. 0.1268 ha, na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,Budowa drogi gminnej - ulicy Chabrowej
w Siewierzu”.

3)

Wypłacono odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa na własność przez gminę

na podstawie decyzji starosty będzińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Rewitalizacja historycznego centrum Siewierza” w kwotach:
za działkę nr 5464/1 o pow. 9 m2 – kwota 2.122,00 zł,
za działkę nr 5534/1 o pow. 51 m2 – kwota 6.829,00 zł,
za działki nr 5532/5 o pow. 15 m2, nr 5533/1 o pow. 109 m2 – kwota 29.125,90 zł,
za działkę nr 5532/3 o pow. 13 m2 – kwota 1.233,00 zł,
w łącznej wysokości 19.309,90 zł.
4)

Zawarto w formie aktu notarialnego 4 umowy o ustanowienie służebności gruntowej

na łączną kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonywania tego prawa – 7.645,68 zł.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

24

5)

W związku z udostępnianiem nieruchomości oraz nabywaniem nieruchomości do gminnego

zasobu, gmina poniosła wydatki związane z wyceną nieruchomości, publikowaniem ogłoszeń
prasowych, ponoszeniem opłat sądowych i kosztów notarialnych, sporządzaniem dokumentacji
geodezyjno - kartograficznych, usługami geodezyjnymi, na łączną kwotę 102.763,45 zł.
6)

Gmina pozyskała do budżetu następujące wpływy:
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w wysokości: 12.818,48 zł,
z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami gminy w wysokości: 26.076,86 zł,
z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości: 184.078,27 zł.

5. Infrastruktura komunalna
5.1. 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:
administrowano budynkiem gminnym z 9 lokalami socjalnymi, które udostępniono osobom
będącym w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej,
administrowano nieruchomościami - pobierano należne opłaty tytułem bieżącego utrzymania
lokali (za odbiór odpadów komunalnych, ścieków, dostawy energii elektrycznej), zakupiono opał
do Wspólnoty Mieszkaniowej,
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,
prowadzono sprawy związane z najmem lokali (zawierano umowy najmu, naliczano czynsze),
wykonywano remonty, prace konserwacyjne i modernizacyjne w lokalach i budynkach
gminnych, usuwano usterki wynikające z bieżącej eksploatacji, a w tym m. in. w budynku
urzędu przeprowadzono prace remontowe (pokoje biurowe, łazienki, pomieszczenia socjalne).
Koszt zadania: 382.373,80 zł, wykonano naprawę dachu – koszt zadania: 7.134,00 zł,
przeprowadzono przegląd kotła gazowego – koszt 615,00 zł, przegląd przewodów kominowych
– koszt 170,00 zł i kanalizacji ściekowej – koszt 250,81 zł.
5.2. Zasoby lokalowe gminy.
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,
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 4 mieszkania w budynku gminnym w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 91,
 1 mieszkanie 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.
Trzy mieszkania były niezamieszkałe, tj. 1 mieszkanie w budynku gminnym w Wojkowicach
Kościelnych przy ul. Drogowców 4 oraz 2 mieszkania w Siewierzu przy ul Kościuszki 8.
W pozostałych 10 mieszkaniach komunalnych mieszkało 16 osób.
9 mieszkań socjalnych – zlokalizowanych w Siewierzu przy ul. Górnej 9,
Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań socjalnych - 294,8 m2.
W lokalach socjalnych mieszkało łącznie 21 osób.

Budynek socjalny przy ulicy Górnej w Siewierzu.

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



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.
lokale użytkowe nie wynajęte, tj.


Brudzowice ul. Główna 16 - piętro budynku remizy 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.

5.3. Transport publiczny, komunikacja zbiorowa:
Zadania z zakresu komunikacji zbiorowej na terenie gminy realizował głównie Zarząd Transportu
Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
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 (organizator - Gmina 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 nr 1 Siewierz - Poręba - Zawiercie (organizator Gmina Zawiercie).

Długość linii autobusowych: 103,1 km, w tym w mieście: 39,00 km
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5.4. Drogi
Przez teren gminy Siewierz przebiegało:
71.942 m dróg gminnych
71.275 m dróg powiatowych,
6.500 m dróg wojewódzkich,
37.869 m dróg krajowych
Na terenie gminy zrealizowano następujące zadania drogowe:
1) wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Plac Wojska Polskiego, Strumień,
Dąbrowskiego, Słowackiego i Mickiewicza w Siewierzu,
Koszt opracowania: 2.706,00 zł.
2) przeprowadzono remont drogi gminnej ul. Miłej w Żelisławicach. Koszt zadania: 143.735,16
zł, w tym kwota 25.123,78 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Żelisławice. W ramach zadania
wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami z kruszywa o długości 410 mb,
3) przeprowadzono remont ul. Wolności w Siewierzu,

Droga na ul. Wolności w Siewierzu przed remontem.

ul. Wolności w Siewierzu po remoncie.

4) wykonano odwodnienie ul. Pileckiego w Dziewkach. Koszt zadania: 40.626,54 zł (w tym
z funduszu sołeckiego kwota 11.000,00 zł),
5) przeprowadzono postępowania ofertowe w następujących sprawach:
dostawa soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg gminnych. Dostawę zrealizowała
firma Handlog z/s w Czeladzi. Koszt dostawy soli: 29.022,74 zł,
dostawa piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg gminnych. Dostawę
zrealizowała firma P.H.U. REMIX z/s w Jankowicach. Koszt dostawy piasku: 2.153,73 zł,
przegląd roczny dróg gminnych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych na terenie miasta
i gminy. Przeglądy realizowała firma Scanlaser Pracownia Badań i Technik Pomiarowych
z/s w Tarnowie. Koszt zadania: 7.660,93 zł,
6) na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości: 84.710,00 zł,

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

28

7) w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników przeprowadzano na bieżąco:


remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni szutrowej,



remonty chodników,



naprawy i uzupełnianie brakującego oznakowania pionowego dróg,



odnawianie oznakowania poziomego dróg.

Zadanie realizował Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu. Koszt prac: 248.428,86 zł.

8) Przy współpracy z powiatem będzińskim wykonano przebudowę drogi powiatowej
w Dziewkach ul. Kazimierzówka. W ramach zadania położono nową nawierzchnię asfaltową
wraz z poboczami z kruszywa na odcinku 1,4 km.
Kwota dotacji celowej dla powiatu będzińskiego: 150.000,00 zł.

Modernizacja drogi powiatowej w Dziewkach ul. Kazimierzówka.

9) Współfinansowano przebudowę mostu nad rzeką Mitręgą w ciągu ul. Zagłębiowskiej
w Siewierzu, realizowaną przez powiat będziński.
Kwota dotacji celowej dla powiatu będzińskiego: 1.000.000,00 zł.

Przebudowany most nad rzeką Mitręgą w ciągu ul. Zagłębiowskiej w Siewierzu.
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10)

Współfinansowano przebudowę dróg powiatowych w Brudzowicach – ul. Główna,
ul. Krzanów i ul. Szkolna, realizowaną przez powiat będziński. Zakres zadania obejmował
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, w tym budowę odwodnienia
i chodników.
Kwota dotacji celowej: 119.920,00 zł.

5.5. Oświetlenie gminy, infrastruktura oświetleniowa.
Na terenie gminy Siewierz funkcjonowały:


1.292 punkty świetlne, stanowiące majątek Tauron Dystrybucja,



338 punktów świetlnych stanowiących własność gminy.

W ramach działania zrealizowano następujące zadania:
1) Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Podgródkowej w Dziewkach.
W ramach inwestycji posadowiono 7 nowych aluminiowych słupów, do których doprowadzono
zasilanie kablem ułożonym pod ziemią. Oświetlenie zbudowano w oparciu o energooszczędne lampy
LED.
Wykonawca zadania: P.H.U. "Memfis" z/s w Herbach. Wartość zadania wraz z nadzorem autorskim
46.552,07 zł

Nowe oświetlenie uliczne na ulicy Podgródkowej w Dziewkach.

2)

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne:
przy ul. Podleśnej w Żelisławicach. Koszt opracowania: 9.655,50 zł, z czego w 2019 r.
wydano 1.448,33 zł,
przy ul. Jeziornej w Siewierzu. Koszt opracowania: 15.252,00 zł, z czego w 2019 r. wydano
1.448,33 zł,
Łysa Góra. Koszt opracowania: 9.409,50 zł, z czego w 2019 r. wydano 1.411,43 zł.
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5.6. Utrzymanie zieleni
W ramach utrzymania zieleni w ciągu roku obsadzano roślinami jednorocznymi kwietniki i rabaty,
przeprowadzano prace pielęgnacyjne roślin jednorocznych i wieloletnich.
Koszt zadania: 143.504,00 zł.
5.7. Gospodarka wodno-ściekowa.
Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta
i gminy realizował Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu. Zakład prowadził
również działalność w zakresie utrzymania czystości w gminie, zimowego utrzymania dróg, obsługi
fontanny, technicznego przygotowania imprez gminnych i świąt państwowych oraz przeprowadzania
prac konserwatorsko-remontowych w budynkach gminnych.

Siedziba Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych przy ul. Ściegna 9 w Siewierzu.

1)

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUWiK eksploatował 8 ujęć wód podziemnych

w następujących lokalizacjach:


ujęcia na terenie GZD Siewierz – 3 studnie, z których studnia S5 zasilała w wodę mieszkańców
Siewierza, studnia S4 mieszkańców Brudzowic, studnia S1 mieszkańców Dziewek,



ujęcie w Czekance - zasilało w wodę mieszkańców Siewierza,



ujęcie w Żelisławicach - zasilało w wodę mieszkańców Żelisławic i Leśniaków,



ujęcie w Tuliszowie - zasilało w wodę mieszkańców Wojkowic Kościelnych oraz Podwarpia
i Tuliszowa. Od września 2017 roku zasila również mieszkańców Warężyna, Kuźnicy
Warężyńskiej, Kuźnicy Piaskowej i Kuźnicy Podleśnej,



ujęcie na Chmielowskim - zasilało w wodę mieszkańców Tuliszowa i Osiedla Chmielowskie,



ujęcie w Trzebiesławicach - zasilało w wodę mieszkańców Wojkowic Kościelnych,
ul. Dąbrowskiej, Podskala oraz Karsowa.
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Woda dostarczana odbiorcom była badana laboratoryjnie jeden raz w kwartale przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z ustalonym harmonogramem
i zakresem.
2)

Dane liczbowe dot. gospodarki wodnej:



produkcja wody w ujęciach wyniosła: 632,316 m3



zakupiono: 47,310 m3 wody



sprzedano: 474.610 m3 wody



na cele technologiczne przeznaczono: 94,400 m3 wody



długość obsługiwanej sieci wodociągowej: 88,27 km



ilość odbiorców wody: 4.830 gospodarstw



ilość hydrantów p/pożarowych: 322 szt.



wykonano 33 nowe przyłącza wodociągowe



usunięto 61 awarii na sieci wodociągowej.

3)

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZUWiK obsługiwał oczyszczalnię ścieków

Północ w Siewierzu, do której dopływały ścieki z terenu objętego siecią kanalizacji sanitarnej
w mieście oraz były dowożone wozami asenizacyjnymi. Ścieki surowe były oczyszczane
w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w technologii osadu czynnego. Oczyszczone ścieki raz
na kwartał były badane w akredytowanym laboratorium w zakresie określonym pozwoleniem
wodnoprawnym. Ścieki odprowadzane do odbiornika spełniały warunki pozwolenia.
W okresie sprawozdawczym:
oczyszczalnia ścieków przyjęła 157.371 m3 ścieków, w tym z beczek asenizacyjnych: 17.717 m ³,
na terenie gminy funkcjonowało 1.197 przyłączy kanalizacyjnych,
długość obsługiwanej przez ZUWiK sieci kanalizacyjnej: 45 km.
4)

Ceny wody i ścieków na terenie miasta i gminy Siewierz.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywały taryfy
z roku 2016 i wynosiły:
za 1 m3 wody na cele socjalno-bytowe: 3,91 zł netto (4,22 zł brutto),
za 1 m3 wody na potrzeby produkcji przemysłowej: 3,97 zł netto (4,29 zł brutto),
za 1 m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji: 5,37 zł netto (5,80 zł brutto) dla wszystkich
odbiorców,
za 1 m3 odprowadzonych ścieków z beczek asenizacyjnych: 9,40 zł netto (11,57 zł brutto).

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

32

5)

Realizacja inwestycji i zadań w zakresie dostarczania wody:
 Przebudowa odcinka wodociągu: Górnicze Zakłady Dolomitowe - Dziewki Kazimierzówka
o długości 412 mb. Koszt przebudowy: 43.025,13 zł.
 Przebudowa wodociągu Siewierz – Osiedle Zachód w ul. Chopina i Paderewskiego
o długości 755 m. Koszt przebudowy: 179.043,00 zł.
 Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w Żelisławicach ul. Ostoi o długości ok. 300 m
dla zapewnienia dostawy wody do siedziby Ludowego Klubu Sportowego „Ostoja”
w Żelisławicach. Koszt projektu: 8.349,24 zł.

6)

Usługi remontowo – konserwacyjne oraz inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków:
 remont systemu sterowania i automatyki na łączną kwotę: 79.900,00 zł,
 wymiana armatury 5 pomp ścieków w przepompowniach na terenie Siewierza oraz
3 mieszadeł za łączną kwotę: 40.321,06 zł,
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Siewierzu w ulicach: Częstochowska, Bohaterów,
Gietyngiera i Górki za kwotę: 11.362,16 zł,
 zakup pompy głębinowej za kwotę: 13.591,50 zł,
 remont sprzętu do utrzymania czystości i zimowego utrzymania dróg (traktory, posypywarka)
za łączną kwotę 18.000,00 zł.

5.8. Wielkość dystrybucyjnej sieci gazowej:


Na obszarze miejskim:
czynne przyłącza gazowe – 1.576 szt.
w tym do budynków mieszkalnych – 1.534 szt.



na obszarze wiejskim:
czynne przyłącza gazowe – 1.806 szt.
w tym do budynków mieszkalnych – 1.782 szt.

5.9. 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 ogólną kwotę 307.832,50 zł.
Wydatki na poszczególne 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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6. Budżet obywatelski.
W Gminie Siewierz po raz pierwszy przeprowadzono procedurę budżetu obywatelskiego.
Mieszkańcy zgłosili 18 propozycji zadań, spośród których 10 zadań spełniało wymogi i zostało
poddanych pod głosowanie mieszkańców.
Do realizacji zostały wybrane następujące zadania i przedsięwzięcia:
1) Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą
ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw. Szacowany koszt zadania: 340.000,00 zł.
2) zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz
zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji:
przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP. Szacowany koszt zadania:
100.000,00 zł.
3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu.
Szacowany koszt zadania: 45.000,00 zł.
4) Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego. Szacowany koszt zadania: 37.000,00 zł.
5) Montaż budek lęgowych dla jeżyków (Apus apus). Szacowany koszt zadania: 18.000,00 zł.
Zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane w 2020 roku.

7. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej.
1) Doposażenie placu zabaw przy budynku przedszkola w Dziewkach.
Wykonawca zadania: „GREITON” z/s w Nysie. Koszt zadania: 32.287,50 zł.
2) Doposażenie oraz remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy remizie OSP
w Wojkowicach Kościelnych.
Wykonawca prac: „GREITON” z/s w Nysie.
Koszt zadania: 60.823,50 zł, w tym dofinansowanie z Konkursu Marszałkowskiego "Inicjatywa
sołecka" w wys. 30.411,75 zł.
3) Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej w urządzenia zabawowe i wymiana
istniejących urządzeń.
Wykonawca zadania: firma „GREITON” z/s w Nysie.
Koszt zadania: 28.659,00 zł, dofinansowanie z Konkursu Marszałkowskiego "Inicjatywa
sołecka" w wys. 14.329,50 zł.
4) Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wojkowicach Kościelnych.
Koszt prac: 3.719,09 zł.
5) Naprawy wyposażenia placów zabaw. Koszt prac: 26.937,00 zł.
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6) Realizacja zadań, związanych z utrzymaniem infrastruktury na terenie miasta i gminy Siewierz
(m.in. drobne naprawy, usuwanie usterek). Koszt prac: 61.537,74 zł.
7) Oczyszczanie miasta, w tym m. in. wykaszanie poboczy, zieleńców na placach zabaw, dużych
zieleńców na terenie miasta, zamiatanie dróg gminnych, oprysk środkiem chemicznym
chodników i płyty głównej Rynku oraz czyszczenie z chwastów, czyszczenie kanalizacji
deszczowej.
Koszt prac: 296.007,43 zł.
8) Czyszczenie fontanny na siewierskim rynku. Koszt zadania: 8.529,17 zł.
9) Zakup:
4 wiat przystankowych na kwotę 14.818,40 zł,
ławek parkowych na kwotę 3.013,50 zł,
odlewu orła na pomnik przy Placu Wojska Polskiego za kwotę 1.364,07 zł.
10) Zamontowanie „witacza” przy ul. Warszawskiej w Siewierzu. Koszt zadania: 1.297,86 zł.
11) Przegląd i czyszczenie separatorów w kanalizacji deszczowej. Koszt prac: 11.880,00 zł.
8. Edukacja. Realizacja zadań oświatowych.
8.1. Zadania oświatowe gminy były realizowane poprzez:
prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
dotowanie przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Siewierz.
Jako organ prowadzący przedszkola i szkoły, gmina realizowała zadania w zakresie:
zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki,
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,
wykonywania remontów oraz zadań inwestycyjnych w obiektach szkolnych.
8.2. Liczba uczniów w gminnych placówkach oświatowych
8.2. Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne gmina prowadziła dla dzieci
w wieku od 3 do 6 lat sieć publicznych przedszkoli oraz oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych.
W roku szkolnym 2018/2019 w gminie funkcjonowały:
3 publiczne przedszkola prowadzone przez gminę,
2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę.
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Liczbę dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych obrazuje tabela:
Przedszkola/oddziały przedszkolne

Liczba uczniów

Publiczne Przedszkole w Siewierzu

159

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

109

w Wojkowicach Kościelnych
Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

62

w Żelisławicach
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2w Siewierzu

49

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Brudzowicach

73
452 uczniów

Razem:

W roku szkolnym 2018/2019 gmina prowadziła 6 oświatowych jednostek organizacyjnych,
a w tym:
4 jednostki o jednorodnej strukturze organizacyjnej:


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:



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach.

Liczbę dzieci w gminnych szkołach (wg stanu na dzień 30 września 2019 r.) obrazuje tabela:
Szkoły podstawowe

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

519

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu

100

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

210

w Wojkowicach Kościelnych
Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

88

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

152

Razem:
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8.3. Liczba etatów nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego
8.3. W gminnych placówkach oświatowych było zatrudnionych:
185 nauczycieli,
92 pracowników administracji i obsługi.
Liczbę etatów nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego (wg stanu na dzień
30 września 2019 r.) obrazuje tabela:
Liczba stosunków pracy nauczycieli (w pełnym i niepełnym wymiarze)
ogółem

Nauczyciele
bez stopnia

Nauczyciele
stażyści

Nauczyciele
kontraktowi

Nauczyciele
mianowani

Nauczyciele
dyplomowani

185

-

12

18

21
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8.4. Placówki niepubliczne
8.4. Na terenie gminy funkcjonowały również placówki niepubliczne:


Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”,



Niepubliczny Żłobek „Świat Dziecka”, a od m-ca września 2019 r. Niepubliczny Żłobek
i Przedszkole „Świat Dziecka”,



Żłobek Niepubliczny „Jezioraczek”.

8.5. Realizacja programów rządowych oraz innych zadań w zakresie oświaty:
1) Gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
w ramach programu „ Bezpłatne podręczniki” w kwocie: 90.228,33 zł.
2) Gmina otrzymała dotację celową na realizację programów rządowych: „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 4.000,00 zł.
3) Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu na „Zieloną Szkołę” dla 19 uczniów
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siewierzu oraz dla 11 uczniów z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, w łącznej kwocie 5.790,00 zł.
4) Zawarto porozumienia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia
stomatologicznego dla dzieci z gminnych placówek oświatowych, finansowanych ze środków
publicznych. Porozumienia zostały podpisane z następującymi podmiotami: NZOZ ARIA –
DENT w Siewierzu oraz Centrum Medyczne PRIMUS sp. z o.o. w Brudzowicach.
5) Przyznano 30 stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych uczniów
i studentów oraz 1 stypendium sportowe na łączną kwotę 39.400,00 zł.
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6) Gmina otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w wysokości 32.531,00 zł oraz na dofinansowanie
tzw. „świadczenia na start” dla nauczycieli stażystów w kwocie 5.999,00 zł.
7) Gmina przekazała dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka”
w Siewierzu w łącznej wysokości: 2.040.134,76 zł.
8.6. Koszty funkcjonowania oświaty w 2019 roku:
Subwencja oświatowa:
Dotacje (środki krajowe):
Środki z budżetu gminy Siewierz:

12.244.687,00 zł
619.713,33 zł
9.227.928,06 zł

Razem:

22.092.328,39 zł

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

9. Funkcjonowanie lokalnej przedsiębiorczości.
9.1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
1)

Wg stanu na dzień 31 grudnia na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonowało ogółem

1.056 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, w tym 951 przedsiębiorców,
dla których głównym miejscem wykonywania działalności była Gmina Siewierz oraz 105
przedsiębiorców, których dodatkowe miejsce wykonywania działalności również znajdowało się na
terenie Gminy Siewierz.
Przyjęto 651 wniosków od przedsiębiorców z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, które
po przetworzeniu zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w tym:
 60 przedsiębiorców założyło nową działalność,
 41 przedsiębiorców złożyło wnioski o zakończenie działalności,
 103 przedsiębiorców zawiesiło prowadzoną działalność,
 78 przedsiębiorców wystąpiło o wznowienie działalności gospodarczej,
 369 przedsiębiorców zgłosiło zmiany we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
2)

Na terenie gminy funkcjonowało 3. przedsiębiorców, posiadających licencje na wykonywanie

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
9.2. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Na terenie gminy funkcjonowało ogółem 59 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, w tym:
32 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy),
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27 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży, czyli w barach i restauracjach (gastronomia).
W trakcie roku wydano:
 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach stałych, tzn. w sklepach,
barach i restauracjach,
 20 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych
imprez i przyjęć,
 8 decyzji o wygaśnięciu i zmianach w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.
Naliczono i pobrano opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 297.355,38 zł.

10. Dostęp do internetu i usług elektronicznych.
1) Zamontowano nową kamerę na Rynku w Siewierzu, służącą do transmisji obrazu na stronę
internetową. Opracowano nowy system transmisji obrazu z kamery internetowej o znacznie
lepszej jakości i płynności przesyłanego obrazu.
2)

Przygotowano i skonfigurowano serwer strumieniowy, umożliwiający publikację obrad Rady
Miejskiej oraz zapis nagrań na stronie internetowej www.siewierz.pl.

3) Utworzono ponad 30 nowych aktywnych formularzy w formacie PDF dla interesantów urzędu.
Opracowane formularze umożliwiają wypełnienie ich w czytniku PDF oraz wydrukowanie.
4) Zmodyfikowano infrastrukturę informatyczną urzędu - zakupiono 6 nowych zestawów
komputerowych i 1. kolorową kserokopiarkę A3.
5) Wprowadzano oszczędności w utrzymaniu systemów informatycznych urzędu poprzez:
 wdrażanie

darmowego

oprogramowania

systemów

operacyjnych

serwerów

oraz

poszczególnych usług serwerowych,
 naprawę we własnym zakresie uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz sieciowego,
 nadzór, utrzymanie oraz rekonfigurację w zależności od potrzeb urządzeń aktywnych sieci
światłowodowej Gminy Siewierz,
 samodzielne wdrażanie, aktualizację oraz utrzymanie oprogramowania dziedzinowego urzędu
oraz zaangażowanie producentów oprogramowania, sprowadzające się tylko do dostarczenia
nowych wersji oprogramowania.
6) Prowadzono stały nadzór nad działaniem sieci światłowodowej, sieci i serwerów urzędu,
monitoringu miejskiego, dbano o bezpieczeństwo danych urzędu poprzez wprowadzanie nowych
rozwiązań oraz bieżącą archiwizację danych.
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7) Współpracowano z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie świadczenia usługi
dostępu do sieci internet oraz dzierżawy włókien światłowodowych.
8) Współpracowano z komórkami organizacyjnymi urzędu,

udzielano pomocy pracownikom

w obsłudze oprogramowania, rozwiązywano problemy z oprogramowaniem.
9) Wysłano 680 wiadomości SMS zawierających powiadomienia o wyrobieniu dowodu osobistego
oraz 30.480 wiadomości SMS zawierających bieżące informacje nt wydarzeń, ostrzeżeń
oraz powiadomień o odbiorze odpadów komunalnych.

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wspieranie stowarzyszeń
i organizacji.
Władze samorządowe współpracowały z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami,
skupiającymi różne grupy społeczne mieszkańców gminy. Wspierając gminę w realizacji jej zadań
ustawowych, organizacje zrealizowały wiele pożytecznych przedsięwzięć, dobrze służących
wspólnocie samorządowej, korzystając przy tym ze wsparcia finansowego z budżetu gminy.
11.1. Realizując Program współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
zrealizowano następujące zadania publiczne:
1)

„Organizacja życia kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych oraz

niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Siewierz, służąca aktywizacji społecznej i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu”.
Na zadanie realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przekazano środki
publiczne w wysokości 75.000,00 zł, które zostały przeznaczone na wiele przedsięwzięć
środowiskowych o charakterze kulturalnym, jak np. Dzień Seniora, Dzień Rozrywki, obchody
Dnia Kobiet, Dnia Matki. Seniorzy korzystali również z wycieczek krajowych i zagranicznych,
wyjazdów do teatru, na koncerty, uczestniczyli w „Sprzątaniu świata”. Łącznie we wszystkich
formach aktywności uczestniczyły 2.142 osoby.
2)

„Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych

dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na realizację zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc z/s w Siewierzu
przekazano środki publiczne w wysokości 12.000,00 zł. Dofinansowanie wykorzystano
na organizację zajęć grupowych integracyjnych (w tym: zajęcia ruchowe, warsztaty plastyczne,
zajęcia muzyczno-rytmiczne), wyjazd podopiecznych stowarzyszenia do palmiarni w Gliwicach,
na organizację wyjazdu na imprezę charytatywną „Wieczór marzeń” w ZOO w Chorzowie oraz
na organizację pikniku rodzinnego i wyjazdu do kina. W różnych formach aktywności integrujących
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osoby niepełnosprawne i wpływających na poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego,
wzięło łącznie udział 20 osób niepełnosprawnych - podopiecznych stowarzyszenia.
3)

„Promowanie i wspieranie działalności z zakresu nauki, edukacji i wychowania wśród

mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z/s w Siewierzu
przekazano środki publiczne w wysokości 28.000,00 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zajęcia
podnoszące sprawność ruchową i umysłową, rozwijające zdolności i zamiłowania, wyjazdy
do instytucji kultury, wyjazdy turystyczne oraz udział w olimpiadach sportowych seniorów. W trybie
ciągłym działało 13 sekcji – m. in. językowe, komputerowa, teatralna, literacka, plastyczna, ruchowa,
kulinarna, sportowa. Przeciętnie w miesiącu odbywało się 85 godzin zajęć. Łącznie w różnych
formach aktywności uczestniczyło 812 członków UTW. Aktywizacja społeczna odbywała się
również poprzez edukację w rożnych dziedzinach nauki, uczestnictwo w różnych formach życia
społecznego, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, w tym samorządowych
instytucji kultury i oświaty.
4)

„Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sztuki i kultury,

integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie wiedzy o regionie”.
Na zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki przekazano
środki publiczne w wysokości 6.000,00 zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na imprezy
integrujące lokalną społeczność, w tym organizację Dnia Kobiet i Mężczyzn, wyjazdy do teatru,
organizację spływu kajakowego po Nidzie, wycieczkę do kopalni srebra, organizację „Dnia Dziecka
i Sportu”.
5)

„Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców

gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”.
Na zadanie realizowane przez Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu przekazano środki publiczne
w wysokości 5.000,00 zł. W ramach udzielonego wsparcia, dla dzieci z terenu gminy
przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkołach, konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży, przygotowano wystawę pszczelarską, zakupiono lekarstwa i matki pszczele. Podczas
spotkań uwrażliwiano dzieci i młodzież na potrzebę dbania o czyste środowisko naturalne, zwrócono
uwagę na rolę pszczół w przyrodzie i w ekosystemach, podkreślano konieczność przestrzegania
zasad zrównoważonego rozwoju.
6)

„Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, skierowane na utrzymanie

i poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na zadanie, które realizowało Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc z/s w Siewierzu, przekazano
środki publiczne w wysokości 56.000,00 zł. W działaniach dedykowanych niepełnosprawnym
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dzieciom i młodzieży uczestniczyło 21 osób, dla których zorganizowano i przeprowadzono
następujące zajęcia:
grupowe zajęcia integracyjne, a w tym: warsztaty plastyczne oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne,
zajęcia z integracji sensorycznej, logorytmikę, zajęcia w Sali Doświadczania Świata. W okresie
od kwietnia do listopada odbyło się 155 godzin zajęć;
indywidualne zajęcia logopedyczne. W okresie od kwietnia do listopada odbyło się 150 godzin
zajęć;
indywidualne zajęcia ruchowe. W okresie od kwietnia do listopada odbyło się 210 godzin zajęć.
Łącznie w okresie realizacji zadania publicznego, dla dzieci niepełnosprawnych przeprowadzono
515 godzin różnych zajęć.
Działania realizowane w trakcie minionego roku przez organizacje pozarządowe wpłynęły bardzo
pozytywnie na ożywienie życia społecznego w gminie, a coraz większa liczba uczestników wydarzeń
wskazuje na zasadność podejmowanych aktywności, dzięki którym wzbogaca się życie społeczne
mieszkańców.
11.2. Wsparcie na rzecz rozwoju sportu w Gminie Siewierz.
W 2019 r. kluby sportowe z terenu Miasta i Gminy Siewierz otrzymały wsparcie finansowe
na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w łącznej wysokości 640.000,00 zł, a w tym:
Ludowy Klub Sportowy „Przemsza” Siewierz - 340.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Siewierz - 120.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Ostoja” Żelisławice - 80.000,00 zł
Klub Sportowy „Niwy” Brudzowice - 100.000,00 zł.
Wsparcie finansowe zostało przeznaczone w szczególności na: realizację programów szkolenia
sportowego, zakup sprzętu sportowego, finansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz
stypendiów sportowych. Działalność klubów, wsparta dofinansowaniem z gminnego budżetu,
wpłynęła na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników, podniesienie sprawności
fizycznej i osiąganie coraz najlepszych wyników sportowych. Wpłynęła również pozytywnie
na promocję sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców oraz na zwiększenie dostępności
obiektów sportowych i działalności klubów dla społeczności lokalnej.
11.3. Zadania w zakresie wsparcia ochrony przeciwpożarowej.
1)

Na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonowało 12 jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych, trzy z nich, tj. OSP Siewierz, OSP Siewierz Piwoń i OSP Wojkowice Kościelne działały
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych działało 458 członków, w tym 62 kobiety.
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W gminie działało również 10 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które skupiały 111 członków.
Wyszkolenie pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych posiadało
179 członków OSP, w tym 16 kobiet.
2)

Jednostki OSP na terenie Gminy Siewierz miały do dyspozycji 3 samochody ciężkie,

7 samochodów średnich oraz 10 lekkich pojazdów pożarniczych.
3)

Gmina

utrzymywała

gotowość

jednostek

OSP,

przekazywano

środki

finansowe

dla poszczególnych jednostek oraz realizowano zakupy sprzętu (w tym: z dofinansowaniem z dotacji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz w ramach funduszy sołeckich).
Poszczególne jednostki OSP otrzymały:
 OSP Brudzowice - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 30.519,06 zł;
 OSP Dziewki - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 32.473,52 zł, ze środków
funduszu sołeckiego zakupiono: przecinarkę do stali i betonu oraz 2 aparaty powietrzne
z maską za kwotę 11.000,00 zł;
 OSP Gołuchowice - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 35.734,44 zł, ze środków
funduszu sołeckiego zakupiono: opryskiwacz spalinowy oraz drabinę nasadkową za kwotę
6.451,50 zł;
 OSP Leśniaki - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 38.145,69 zł, ze środków budżetu
gminy zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano za kwotę 198.267,00 zł;
 OSP Nowa Wioska - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 13.490.97 zł;
 OSP Siewierz - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 57.563,54 zł;
 OSP Siewierz - Piwoń - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 33.979,61 zł;
 OSP Siewierz – Osiedle - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 10.576,73 zł;
 OSP Podwarpie - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 18.003,88 zł;
 OSP Tuliszów - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 28.550,02 zł, ze środków
funduszu sołeckiego zakupiono belkę sygnalizacyjną, wykonano tablicę informacyjną
i zagospodarowano teren przy remizie OSP Tuliszów za łączną kwotę 6.300,00 zł;
 OSP Wojkowice Kościelne - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 67.778,19 zł;
 OSP Żelisławice - środki na utrzymanie gotowości w wysokości 49.791,41 zł,
ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 2 ubrania ochronne specjalne, 1 mundur
wyjściowy oraz elementy ubrań dla strażaków za kwotę 5.981,49 zł.
4)

Członkowie jednostek OSP stale podnosili swoje umiejętności, uczestniczyli w ćwiczeniach,

zawodach sportowo-pożarniczych, kursach doskonalących umiejętności i obozach szkoleniowowypoczynkowych:
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W dniu 26 marca przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wzięło udział 41 uczestników
reprezentujących

placówki

szkolne,

Młodzieżowe

Drużyny

Pożarnicze

oraz

jednostki

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim
zakwalifikował się 1 uczestnik z gminy Siewierz.


W dniu 9 czerwca na stadionie LKS "Przemsza" Siewierz odbyły się Miejsko-Gminne

Zawody Sportowo-Pożarnicze. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego
ZOSP RP oraz samorząd gminny, natomiast komisję sędziowską zapewniła Komenda Powiatowa
PSP w Będzinie. Do zawodów przystąpiło 20 drużyn reprezentujących jednostki OSP z terenu
gminy Siewierz.


Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszowie wzięli udział w XIII Mistrzostwach

Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu
Starym.

Mistrzostwa

rozegrano

w

7

konkurencjach

podstawowych:

budowa

wału

przeciwpowodziowego, rzuty ratownicze kołem i rzutką ratunkową, podejmowanie zagrożonego
przez powódź przy użyciu łodzi motorowej, wyścig łodzi wiosłowych, holowanie łodzi wiosłowej
łodzią

motorową

wraz

z

manewrowaniem,

podejmowanie

tonącego

z

wody

do łodzi wiosłowej, manewrowanie łodzią motorową – slalom. Reprezentacja OSP Tuliszów
zdobyła I miejsce i tytuł Mistrza Polski w konkurencji „Podejmowanie zagrożonego
przez powódź przy użyciu łodzi motorowej w klasie łodzi do 49 KM” oraz tytuły wicemistrza w
konkurencjach „Manewrowanie łodzią motorową – slalom w klasie łodzi do 49 KM”
oraz „Holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z manewrowaniem w klasie łodzi
do 49 KM”. W klasyfikacji generalnej załoga OSP Tuliszów zajęła 19. miejsce wśród 29 załóg
startujących w zawodach.

Mistrzowie Polski OSP Tuliszów w konkurencji „Podejmowanie zagrożonego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej”
– podczas zawodów i na podjum.
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W dniach od 24 czerwca do 6 lipca 100-osobowa grupa młodzieży z powiatu będzińskiego

uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w Łebie. Do uczestnictwa w obozie zakwalifikowano młodzież reprezentującą gminy:
Bobrowniki, Psary, Mierzęcice oraz 61 osobową grupę młodzieży z terenu gminy Siewierz.
Otrzymana

z

Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

oraz

z

zakładów

ubezpieczeniowych dotacja do organizacji obozu w łącznej wysokości 41.496,00 zł
oraz dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 35.000,00 zł pozwoliło na znaczące obniżenie
kosztów pobytu, ponoszonych przez uczestników. Celem nadrzędnym obozu było przygotowanie
młodzieży do pracy na rzecz ochrony środowiska, dorobku kulturalnego i materialnego przed
pożarami i klęskami żywiołowymi, przygotowanie członków MDP do pracy społecznej i służby
w szeregach OSP, a także krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Założenia
programowe obozu zostały zrealizowane, 6 uczestników ukończyło z wynikiem pozytywnym
szkolenie instruktorów, 44 uczestników uzyskało świadectwa ukończenia szkolenia dowódców,
natomiast pozostali uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego.

Młodzież z powiatu będzińskiego podczas obozu szkoleniowo-wypoczynkowego MDP w Łebie.



Drużyny z MDP oraz OSP z terenu gminy uczestniczyły w XI Powiatowych Zawodach

Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu będzińskiego, które odbyły się
pod patronatem Starosty Będzińskiego. W zawodach uczestniczyło 16 drużyn reprezentujących
gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary oraz Siewierz, zakwalifikowanych na podstawie wyników
z zawodów szczebla gminnego. W klasyfikacji generalnej zawodów w grupie MDP dziewcząt
drużyna MDP Żelisławice zajęła I miejsce, w grupie chłopców 1 miejsce zajęła MDP Dziewki,
2 miejsce MDP Żelisławice i 4 miejsce MDP Wojkowice Kościelne.
W klasyfikacji generalnej zawodów w grupie drużyn kobiecych OSP Siewierz zajęła 3 miejsce,
w grupie drużyn męskich OSP Dziewki zajęła 4 miejsce.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

45

5)


Inne formy aktywności OSP:
1 maja odbył się festyn rodzinny w Wojkowicach Kościelnych połączony z otwarciem

zmodernizowanej remizy OSP Wojkowice Kościelne. Podczas festynu jednostka OSP z Wojkowic
Kościelnych

zaprezentowała

widowiskowy

pokaz

ratownictwa

technicznego

i

sprzętu.

W tym samym dniu świętowano również 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Uczestnicy uroczystości zaśpiewali wspólnie „Odę do radości” - hymn Unii Europejskiej.


W dniu 4 maja w Leśniakach obchodzono Gminny Dzień Strażaka oraz jubileusz 85-lecia

istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach. Święto uświetniła obecność pocztów
sztandarowych, kompanii honorowej OSP oraz Orkiestry Dętej OSP Żelisławice. Mszę świętą
w intencji strażaków celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Grzegorz Kaszak. Podczas
uroczystości jednostce OSP Leśniaki przekazano lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Opel
Movano, zakupiony przez gminny samorząd ze środków gminy oraz nowy sztandar, ufundowany
przez społeczność sołectwa.

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano dla OSP Leśniaki.



W dniu 14 września jednostka OSP Tuliszów obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Podczas

uroczystości jednostka została uhonorowana Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Odznaczeni i wyróżnieni zostali również działacze OSP Tuliszów.
6)

Funkcjonowała utworzona w 2015 r. Kompania Honorowa OSP, w szeregach której działało

30 członków OSP z terenu Gminy Siewierz. Kompania Honorowa stale podnosiła swoje
umiejętności dzięki ustawicznym ćwiczeniom musztry i ceremoniału pożarniczego. Swoją
obecnością uświetniała uroczystości państwowe i inne ważne wydarzenia.
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11.4. Wsparcie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
11.4. Pozostałe formy wsparcia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Z różnych form wsparcia z gminnego budżetu na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa
korzystały również:


Komenda Powiatowa Policji w Będzinie oraz Komisariat Policji w Siewierzu - otrzymały

środki finansowe w łącznej wysokości 155.000,00 zł z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie
do zakupu samochodów, zakup kół mierniczych i dofinansowanie dodatkowych służb
patrolowych na terenie gminy oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy
z Komisariatu Policji w Siewierzu;


Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna WOPR działająca nad Zalewem

siewiersko-przeczyckim otrzymała środki na działania z zakresu ratownictwa wodnego
w wysokości: 12.000,00 zł.

12. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi, organizacjami.
Dążąc do jak najlepszego realizowania zadań i obowiązków, gmina współpracowała na wielu
płaszczyznach z innymi jednostkami i organizacjami. Współdziałanie to 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 obejmowała następujące dziedziny: rozwój
samorządności, oświatę i wychowanie, kulturę, sport i turystykę.
W ramach współpracy zrealizowano kilka przedsięwzięć, wpisujących się w program współpracy,
a w tym:
w dniach 1 – 2 czerwca kilkuosobowa delegacja z Edeleny gościła w Siewierzu, członkowie
delegacji uczestniczyli m.in. w obchodach Dni Ziemi Siewierskiej,
20 sierpnia – delegacja z Siewierza uczestniczyła w uroczystościach ogłoszenia Polaka
św. Jana Pawła II patronem miasta Edeleny. Delegacja z Siewierza podczas uroczystości
z udziałem władz kościelnych, przedstawicieli miejscowych władz, delegacji z Wadowic
i Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego na Węgrzech, przekazała stronie węgierskiej obraz
z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II,
w dniach 6 – 8 września Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Siewierz gościła
w partnerskim mieście Edeleny na zaproszenie burmistrza Oszkara Molnara. Orkiestra
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uświetniła uroczystości miejscowego festiwalu wina. Orkiestra zagrała również koncert
dla festiwalowej publiczności, wśród której znaleźli się mieszkańcy Edeleny oraz polonia
węgierska. Była to XIV edycja festiwalu, odbywającego się na wzgórzu Csaszta,

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz podczas festiwalu wina na wzgórzu Csaszta.

w dniach 14 – 18 października grupa młodzieży z miasta partnerskiego przebywała w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych,
11 listopada delegacja z Edeleny uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości w Siewierzu oraz w multimedialnym spektaklu słowno-muzycznym,
przygotowanym przez nauczycieli, dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojkowicach Kościelnych. Goście mieli również okazję obejrzeć występy zespołów
śpiewaczych i skosztować tradycyjnych potraw podczas spotkania w remizie OSP
w Wojkowicach Kościelnych.
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, motywuje
mieszkańców do aktywności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, działa na rzecz ochrony
środowiska naturalnego i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W związku z członkostwem
Gminy Siewierz w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” w miesiącu lutym
na rachunek bankowy Gminy wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku w związku
z przebudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach w wysokości
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316.217,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 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.
W 2019 roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań ze środków Górnośląsko
Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności na rok 2019:
pozyskano środki w wysokości 519.963,00 zł na realizację zadania pn.: Zagłębiowski Park
Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina
Siewierz,
pozyskano kwotę w wysokości 708.000,00 zł na wspieranie efektywności energetycznej
w gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej
w Brudzowicach. Środki Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii stanowiły wkład własny
gminy Siewierz do zadań zrealizowanych już z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020.
korzystając z członkostwa gminy w GZM, dzieci i młodzież do lat 16 z terenu gminy mogły
bezpłatnie podróżować po obszarze metropolii,
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.
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
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 korzystali z oferty szkoleniowej ŚZGiP oraz konsultacji.
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5)

Związek Gmin Jurajskich – jest organizacją zrzeszającą gminy położone na Jurze

Krakowsko-Częstochowskiej. 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 korzystała z szeroko
zakrojonej promocji - informacje o gminie były publikowane w przewodnikach turystycznych,
mapach, folderach, plakatach i kalendarzach. Materiały promocyjne ZGJ oraz gmin członkowskich,
w tym również gminy Siewierz były 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 wymianę doświadczeń w zakresie zadań publicznych, realizowanych przez gminy, podejmowanie
wspólnych

inicjatyw

służących

rozwojowi

gmin,

działalność

wydawniczą,

promocyjną

i szkoleniową 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 posiadała 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.
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, stałe
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podnoszenie standardu obsługi pasażerów oraz optymalny rozwój lotniczych przewozów
towarowych.
Gmina posiadała 120 akcji w majątku GTL S.A. o wartości 12.000,00 zł.

13. Polityka Społeczna.
W realizację zadań ukierunkowanych na wszechstronne wsparcie i poprawę warunków życia
mieszkańców Gminy Siewierz aktywnie włączał się Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu.
Działania Ośrodka były zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siewierz na lata 2019 - 2023.
Prawo

do

świadczeń

pieniężnych

z

pomocy

społecznej

przysługiwało

osobom

i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekraczał kryterium dochodowego tj. 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 528,00 zł - dla osoby w rodzinie, przy spełnieniu minimum
jednej z ustawowych przesłanek do udzielenia pomocy, tj. gdy występowało bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezdomność, przemoc w rodzinie, potrzeba
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska
żywiołowa lub ekologiczna.
OPS zarejestrował 421 wniosków o udzielenie pomocy. Podstawą do wydania decyzji był
przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z niezbędną dokumentacją. Pracownicy socjalni
przeprowadzili 481 wywiadów środowiskowych. Wydano 802 decyzje administracyjne.
Struktura wydatków OPS.
OPS realizował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Strukturę wydatków z podziałem na zadania własne i zadania zlecone obrazuje tabela:
Struktura wydatków

Wykonanie

Zadania własne

1.916.891,26

Zadania zlecone

13.853.736,97
15,770.628,23

RAZEM

Działania OPS były realizowane w oparciu o następujące programy i strategie, które zostały
przygotowane w trosce o zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej:
13.1.

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

Miasta

i

Gminy

Siewierz

na lata 2019-2023 jest podstawowym dokumentem, który formułuje kierunki lokalnej polityki
społecznej gminy oraz wyznacza cele i działania, których realizacja powinna przyczynić się
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do złagodzenia bądź rozwiązania problemów społecznych, zdefiniowanych w gminie. Misją gminy,
zapisaną w strategii jest wzmacnianie działań ukierunkowanych na poprawę warunków i jakości
życia mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.
Dla tak sformułowanej misji zostały wskazane następujące cele strategiczne:


wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających
jej prawidłowemu funkcjonowaniu,



rozwój

działań

mających

na

celu

zwiększenie

uczestnictwa

osób

starszych

i niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym,


podniesienie jakości działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

W ich realizację zaangażowało się wiele podmiotów, 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 w Będzinie filia w Siewierzu, Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz
działające na rzecz mieszkańców organizacje pozarządowe.
Realizując cel: wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających
jej prawidłowemu funkcjonowaniu podjęto szereg działań ukierunkowanych na
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny,
udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
W 2019 roku pomocą społeczną bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania objęto
179 rodzin, w których żyło 359 osób. W przypadku 79 rodzin przesłanką do udzielenia pomocy
społecznej było ubóstwo.
Wśród rodzin objętych pomocą społeczną były 53 rodziny z dziećmi.
Pomoc decyzją administracyjną przyznano 160 osobom.
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Przyczyny ubiegania się o pomoc obrazuje tabela:
Przesłanki udzielenia pomocy społecznej:

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

- ubóstwo

79

134

- bezdomność

3

3

- potrzeba ochrony macierzyństwa,
w tym: wielodzietność

2

11

- bezrobocie

43

85

- niepełnosprawność

56

79

- długotrwała lub ciężka choroba

69

99

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

39

80

- przemoc w rodzinie

6

20

- alkoholizm

16

20

- narkomania

-

-

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

3

3

- zdarzenie losowe

-

-

- sytuacja kryzysowa

1

2

- klęska żywiołowa lub ekologiczna

-

-

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych

i

do

życiowego

usamodzielnienia

się,

odbywało

się

poprzez

realizację

przez pracowników OPS pracy socjalnej i poradnictwa. W ciągu roku dokonano 932 odwiedzin
w środowiskach podopiecznych w ramach świadczenia pracy socjalnej, którą realizowano
dla 115 rodzin, w których żyły 253 osoby.
W ramach pomocy udzielano porad, motywowano do zmiany zachowań, które mogą pomóc
w dalszym życiu, podejmowano

działania zmierzające do zapewnienia godziwych warunków

mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia podopiecznych, zapewnienia opieki osobom starszym
i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny, osób zaburzonych psychicznie, z problemem
alkoholowym; działano na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia, zapewnienia niezbędnych
środków materialnych osób znajdujących się w niedostatku.
W ramach zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, 3 osoby z terenu gminy Siewierz
przebywały w schronisku dla osób bezdomnych.
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9 rodzin podopiecznych, w tym 4 rodziny z dziećmi, które nie miały możliwości
zabezpieczenia mieszkania przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości, zamieszkało
w lokalach socjalnych w wielorodzinnym budynku gminnym przy ulicy Górnej w Siewierzu, który
został oddany do użytku jesienią 2018 roku.
Uczniom zamieszkującym na terenie gminy udzielano pomocy materialnej o charakterze
socjalnym (w formie stypendiów i zasiłków szkolnych), która pomogła

zmniejszyć różnice

w dostępie do edukacji, wynikające z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Świadczenia
przyznawano na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
realizowanych w szkole albo poza nią, bądź jako pomoc rzeczową, np. na zakup przyborów
szkolnych. W 2019 r. wpłynęło 11 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Łącznie pomocą
materialną o charakterze socjalnym objęto 24 uczniów.
Rodziny, w których występowały problemy opiekuńczo - wychowawcze miały możliwość
uzyskania wsparcia asystenta rodziny, którego rolą było wspieranie rodzin, które z różnych powodów
nie były w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.
Wsparciem asystenta rodziny objęto 5 rodzin, w tym 6 dzieci.
Gmina wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, podejmowała szereg działań,
mających na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom ciekawych i zróżnicowanych form
zagospodarowania czasu wolnego. Dużą rolę w propagowaniu i organizowaniu wartościowych form
spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży odegrało Miejsko – Gminne Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu. Dzieci i dorośli, w tym również osoby objęte pomocą OPS, mogły
nieodpłatnie skorzystać z bogatej oferty placówki kultury.
Działalność Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu została omówiona
w punkcie 16.2. (str. 91).
Bogatą ofertę artystyczno – kulturalną skierowała do dzieci i młodzieży Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.
Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu została omówiona w punkcie
16.1. (str. 85).
Ofertę artystyczno – kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży przygotował Ośrodek
Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu. W placówce odbywały się zajęcia
plastyczne, teatroterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, organizowano różne formy aktywności
fizycznej – wyjścia do skateparku, do parku linearnego, zajęcia z chustą animacyjną Klanza,
spotkania integracyjne, wyjazdy, wycieczki oraz spotkanie z misjonarkami z Kamerunu.
Podopieczni ośrodka brali udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- „Chce

mi się chcieć - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”. W ramach kampanii odbyło
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się 20 spotkań profilaktycznych. Placówka zrealizowała również 10 zajęć profilaktycznych
pt. „Magiczny świat”, prowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uniwersalnej pod hasłem
„Bezpieczne dzieciaki”. W okresie wakacji realizowano program profilaktyczno-terapeutyczny
pt. „Nasze inspiracje”. W placówce został przeprowadzony wewnętrzny konkurs na plakat
profilaktyczny „Szkodliwość e-papierosów”, połączony z zajęciami uwzględniającymi informacje na
temat szkodliwości e-papierosów. Wychowawcy przeprowadzili również zajęcia z zakresu
problematyki nawiązywania porozumienia bez przemocy, połączone z odgrywaniem scenek. Ponadto
odbyły się zajęcia profilaktyczne: „Gadki o gatkach”, wspólne oglądanie filmu profilaktycznego,
rozmowy o „złym dotyku” połączone z dyskusją, zajęcia profilaktyczne o sytuacjach
niebezpiecznych, mogących mieć miejsce w czasie wypoczynku ph. „Bezpieczne wakacje”.
Wykorzystywano scenariusze do zajęć pn. „Mapa wartości” o narkotykach i dopalaczach oraz
tworzeniu zasobów chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. 12 wychowanków
placówki brało udział w konkursie organizowanym przez Zespół pomocy psychologiczno pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu - „NIE dla cyberprzemocy”. Opieką
placówki objęto 18 osób. W ośrodku odbywało się również indywidualne poradnictwo dla rodziców.
Szeroką ofertę zajęć artystyczno – kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży
przygotowały gminne placówki oświatowe. Przeprowadzano zajęcia taneczne, muzyczne,
instrumentalne,

plastyczne,

zajęcia

pozalekcyjne

rozwijające

zainteresowania

uczniów,

organizowano wyjazdy edukacyjno-kulturalne do kina, opery, teatru, muzeum, przygotowywano
spektakle profilaktyczne, konkursy szkolne, międzyszkolne i pozaszkolne, pikniki integracyjne,
wieczory kolęd, jasełka, Dzień papieski, Konkurs piosenki angielskiej, Konkurs piosenki dziecięcej.
Placówki oświatowe prowadziły również zajęcia rozbudowujące wiedzę rodziców nt. rozwoju dzieci,
radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, dotyczące pozytywnej dyscypliny,
profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży, etapów rozwoju emocjonalnego dzieci
w wieku przedszkolnym oraz pogadanki z rodzicami na temat uzależnień, jak np. „Wspieramy
rozwój dziecka”, „Trudne zachowania”, „Profilaktyka zaburzeń integracji sensorycznej”,
„Fonoholizm”.
W profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaangażowały
się również inne podmioty.
Inicjatorem działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych
była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Siewierzu. Celem jej działań było ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku
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z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie
z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania miały również za zadanie
wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom
w trudnych sytuacjach życiowych.
Szczegółowo

działania

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu zostały omówione w punkcie 13.4. (str. 76).
Działania

profilaktyczne

w

szkołach

realizowała

również

Powiatowa

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Siewierzu. Przeprowadzano zajęcia profilaktyczno - warsztatowe
dla uczniów w różnym wieku dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu,
z fonoholizmem oraz konkurs pt: „Nie dla cyberprzemocy”.
Działalność profilaktyczna wskazanych wyżej instytucji i placówek polegała także
na rozpowszechnianiu przygotowywanych ulotek, plakatów, udostępnianiu informacji w prasie
lokalnej i w internecie.
Bardzo istotnym elementem interdyscyplinarnej pomocy rodzinom, znajdującym się
w

trudnych

sytuacjach,

była

działalność

Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Zespół

skupiał

przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania przyczyniały
się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej oraz stworzenia systemu wsparcia dla osób
i rodzin, w których występowała przemoc. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego byli
przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Komisariatu Policji w Siewierzu, kuratorzy sądowi,
przedstawiciele jednostek oświatowych, Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc. Działania Zespołu
przyczyniały się do stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin, w których wystąpiła przemoc
oraz do ograniczenia zjawiska przemocy domowej. Podejmowanie interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywało się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”
i nie wymagało zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
W 2019 r. kontynuowano prowadzenie 17 procedur „Niebieskich Kart”, wszczętych w latach
poprzednich, zakończono 24 procedury i zarejestrowano 19 nowych przypadków przemocy
w rodzinie.
W związku z realizacją procedury „Niebieskiej karty” pracownicy socjalni i funkcjonariusze policji
regularnie odwiedzali w miejscu zamieszkania 34 rodziny, w tym 14 rodzin z dziećmi.
W roku 2019 przewodniczący zespołu zwołał 5 posiedzeń, podczas których diagnozowano
środowiska zagrożone przemocą z terenu gminy.
W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” odbyło się 96 posiedzeń grup roboczych.
Na posiedzenia wzywano osoby, wobec których istniało podejrzenie, że:
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• są ofiarami przemocy w rodzinie, z którymi sporządzono 17 formularzy „Niebieskich Kart – C”,
• są sprawcami przemocy w rodzinie, z którymi sporządzono 16 formularzy „Niebieskich”
Kart - D”.
Osoby stosujące przemoc w rodzinie były poddawane działaniom terapeutycznym i mobilizującodyscyplinującym, mającym na celu zmianę zachowań i zaprzestanie działań przemocowych.
Osoby dotknięte przemocą domową skorzystały z następujących form wsparcia:


z poradnictwa psychologicznego skorzystało 6 osób



z poradnictwa zawodowego skorzystało 18 osób



pracę socjalną świadczono dla 38 osób



zapewniono schronienie 3 osobom



udzielono pomocy finansowej dla 4 osób



z pomocy terapeutycznej skorzystały 2 osoby.

Osoby stosujące przemoc domową skorzystały z następujących form wsparcia:


z poradnictwa psychologicznego skorzystały 2 osoby



z poradnictwa zawodowego skorzystało 5 osób



pracę socjalną świadczono dla 19 osób



pomoc terapeutyczną otrzymało 8 osób



do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii skierowano 8 osób.

Realizując cel: Rozwój działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych
i niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym podjęto działania mające na celu:
przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych i niepełnosprawnych poprzez
organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego,
kształtowanie postaw społecznych mających na celu tworzenie środowiska przyjaznego
osobom starszym i niepełnosprawnym, promowanie więzi międzypokoleniowych,
wzmacnianie aktywizacji osób niepełnosprawnych,
wspieranie wolontariatu.
Na terenie gminy Siewierz działało kilka organizacji pozarządowych, które znacząco
wpływały na zwiększenie aktywności osób starszych. I tak:
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Siewierzu działało w sferze edukacji
w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk
humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także
nauk o ziemi i wszechświecie, aktywizowało osoby starsze poprzez uczestnictwo w różnych formach
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życia społecznego, propagowało różne formy aktywności intelektualnej i fizycznej - adekwatnie
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia.
Bogatą ofertę zajęć proponował osobom starszym i niepełnosprawnym Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego struktury systematyczne się rozrastają, a oddziały
związku działają nie tylko w Siewierzu ale także w Żelisławicach, Brudzowicach i Wojkowicach
Kościelnych. Odbyło się wiele spotkań, imprez i uroczystości dla seniorów, które sprzyjały
nawiązywaniu i zacieśnianiu więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami gminy
i propagowaniu aktywnego spędzania wolnego czasu.
W działania na rzecz seniorów włączało się Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu. Placówka była współorganizatorem corocznego Koncertu Charytatywnego
na rzecz członków Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc. Była też miejscem, gdzie spotykali się
seniorzy na imprezach środowiskowych.
Organizatorem różnorodnych imprez kulturalnych, regionalnych i edukacyjnych, w których
uczestniczyli zarówno seniorzy jak i osoby niepełnosprawne była siewierska biblioteka. Placówka
prowadziła stałą obsługę osób niepełnosprawnych i starszych, które mogły korzystać z wielu
udogodnień w dostępie do zasobów bibliotecznych jak np. „książka na telefon”. książki z dużym
drukiem tzw. „Wielka Litera” oraz „książki mówionej”.
Ze

zbiorów

placówki

chętnie

korzystali

podopieczni

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej

przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami” z Będzina.
Biblioteka promowała również prace plastyczne dzieci z Ośrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny – Filia w Siewierzu, które były prezentowane w centrali biblioteki w ramach stałych lub
czasowych ekspozycji.
Niepełnosprawni czytelnicy mieli do dyspozycji dodatkowe oświetlenie w czytelni – lampki
na stolikach oraz lupy powiększające tekst, zawsze też mogli liczyć na pomoc bibliotekarzy.
Do potrzeb osób niepełnosprawnych została dostosowana strona internetowa MGBP w Siewierzu.
Placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Siewierz podejmowały różnorodne inicjatywy,
mające na celu promowanie więzi międzypokoleniowych, np.: zorganizowano obchody dnia Babci
i Dziadka, piknik integracyjny, wieczór kolęd, jasełka, Dzień Papieski, obchody Dnia
Niepodległości, koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień rodziny, Dzień pieczonego
ziemniaka, Spotkanie pokoleń, organizowano wyjazdy do Domu seniora.
Ośrodek Pomocy Społecznej, jak co roku, zorganizował wieczerzę wigilijną dla osób
starszych i samotnych z terenu Miasta i Gminy, która była okazją do wyjścia z domu, integracji
z innymi ludźmi i wspólnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia. W uroczystości
uczestniczyło 130 osób starszych i samotnych z terenu gminy.
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Spotkanie wigilijne zorganizowano również dla wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny – filia w Siewierzu, podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc” oraz
dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołuchowicach, którzy uczestniczyli
w uroczystości wraz z opiekunami.
Ponadto Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu im. Księstwa Siewierskiego organizowała
kiermasze charytatywne, z których dochód był przeznaczany dla podopiecznych Stowarzyszenia
Bank Życzliwych Serc.
Gmina Siewierz podejmowała szereg działań, mających na celu zapewnienie mieszkańcom,
w tym również osobom niepełnosprawnym, atrakcyjnej i przyjaznej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, dzięki której całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Wspólne zabawy
i wypoczynek sprzyjały jednoczeniu rodzin, pozytywnie wpływały na kształtowanie właściwych
wzorców i postaw rodzicielskich. Dzięki udostępnieniu atrakcyjnej infrastruktury sportowej
stworzono rodzinom możliwość „bezkosztowego” organizowania czasu wolnego, co sprzyjało
niwelowaniu wykluczenia społecznego i integracji społeczności lokalnej.
W 2019 roku rozpoczęła się budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz gminnego
żłobka. Przedszkole przeznaczone będzie dla 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast żłobek
przygotowany zostanie dla 20 dzieci w wieku do lat 3.
W miesiącu październiku 2019 r. oddano do użytku ogólnodostępny park miejski, z wieloma
urządzeniami zabawowymi dla dzieci i elementami edukacyjnymi, w którym mieszkańcy mogli
aktywnie spędzić czas z całymi rodzinami.
Dzieci i młodzież z terenu gminy brali udział w akcjach społecznościowych, w których była
wykorzystywana idea wolontariatu, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiermasze i koncerty
charytatywne, z których dochód przeznaczany był dla niepełnosprawnych członków społeczności
lokalnej, a uczestnicy wydarzeń uczyli się tolerancji i zrozumienia dla potrzeb drugiego człowieka.
Realizując cel: Podniesienie jakości działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęto działania
w następujących kierunkach:
monitorowanie i diagnozowanie problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie
na terenie gminy,
zwiększenie świadomości i wiedzy społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
wzmacnianie systemu wsparcia i działań na rzecz skutecznej pracy z osobami uzależnionymi
oraz dotkniętymi przemocą domową.
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Działania w zakresie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie były
podejmowane w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, którego działalność została opisana wcześniej (str. 56)
W działania w kierunku podniesienia jakości działań profilaktycznych w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie włączała się
aktywnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
Szczegółowe informacje nt działań podejmowanych przez GKRPAiPN oraz zrealizowanego
Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 zostały przedstawione w punkcie 13.4. (str. 76).
W zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, wynikające
z realizacji strategii, wpisują się działania podejmowane w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
i Gminy Siewierz na lata 2019 – 2022, ze szczególnym wskazaniem na zwiększenie wiedzy
i zaangażowania społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Realizacja programu została omówiona w punkcie 13.2.( str. 61).
Realizując cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Siewierz podjęto
działania w następujących kierunkach:
zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń,
zwiększanie bezpieczeństwa publicznego w gminie,
ochrona rodzin przed demoralizacją.
Placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Siewierz realizowały zajęcia z uczniami
oraz ich rodzicami dotyczące aktualnych zagrożeń, w tym fonoholizmu, cyberuzależnienia, używek
(alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna), cyberprzemocy, agresji, zanieczyszczenia powietrza,
czerniaka, e-papierosów. Przeprowadzono 157 zajęć o charakterze informacyjnym i profilaktycznym,
rozpowszechniano materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, scenariusze zajęć, filmy edukacyjne)
dot. potencjalnych zagrożeń. Rozpowszechniono 494 egzemplarze różnych materiałów.
O bezpieczeństwo dzieci i rodzin dbał Komisariat Policji, którego funkcjonariusze
patrolowali miejsca zagrożone, reagowali na wszelkie zagrożenia. Prowadzili również działania
profilaktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa rodzin na terenie gminy. W Komisariacie
Policji w Siewierzu zatrudnionych jest 3 dzielnicowych, którzy pracowali w terenie. Funkcjonariusze
uczestniczyli w dwóch szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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W 2019 roku Komisariat Policji w Siewierzu prowadził jedno postępowanie dotyczące demoralizacji
nieletnich.
Poszerzeniu wiedzy o zagrożeniach służyło szkolenie które przeprowadziła Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu. Szkolenie
w formie terenowej było dedykowane sprzedawcom napojów alkoholowych, miało na celu
przekazanie wiedzy na temat przestrzegania zasad i warunków korzystania z udzielonych zezwoleń
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Usługą szkoleniowo-edukacyjną zostały objęte
22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
i poza miejscem sprzedaży, zlokalizowane na terenie całej gminy.
Prowadzono stały monitoring rynku napojów alkoholowych na terenie gminy. Wszystkie
wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych składane przez przedsiębiorców,
podlegały analizie i weryfikacji pod względem spełnienia wymogów ustawowych i prawa
miejscowego.
Analiza rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji strategii wykazuje, że w ramach
każdego celu strategicznego były podejmowane działania i osiągane pożądane efekty. Inicjowane
i realizowane działania tworzyły lokalny system wsparcia dla osób potrzebujących, który
przyczyniał się do poprawy warunków życia mieszkańców, a w szczególności tych, którzy
są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić
do integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania rodzin.
13.2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2019 – 2022 definiuje pożądane działania
na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz udzielania wszechstronnej pomocy
osobom i rodzinom, które jej doświadczają.
Jest dedykowany rodzinom dotkniętym przemocą domową lub zagrożonych tym zjawiskiem oraz
przedstawicielom instytucji i służb, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Program realizował i monitorował Ośrodek Pomocy Społecznej, przy udziale podmiotów programu.
Celem głównym programu było podniesienie jakości działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz usprawnienie systemu pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie na terenie gminy.
Cel główny był realizowany za pomocą kilku celów szczegółowych, a w tym poprzez:
 zwiększenie wiedzy i zaangażowania społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej.
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W tabeli zestawiono rodzaje i ilości działań podejmowanych w ramach działań informacyjnych:
Liczba podjętych
działań

Rodzaj działania
Kampanie społeczne przeprowadzone na terenie Gminy Siewierz

7

Materiały informacyjno - edukacyjne rozpowszechnione wśród mieszkańców
oraz publikowane w mediach

15

Działania profilaktyczne w zakresie agresji i przemocy prowadzone
w szkołach

5

Zrealizowane projekty i formy spędzania czasu wolnego promujące
zachowania nieagresywne, będące alternatywą dla zachowań niepożądanych,
zorganizowane dla dzieci i młodzieży, a w tym m. in.: Mapa wartości, I love
family, Nie dla cyberprzemocy, Gadki o gatkach, Zachowaj Trzeźwy Umysł,
Zagubione sumienie, Przemoc i agresja czy przyjaźń i tolerancja? – wybór
należy do ciebie, Inny nie znaczy gorszy oraz inne działania profilaktyczne,
zajęcia szkolne o zagrożeniach, pogadanki, imprezy kulturalne

48

Pakiety informacyjne dotyczące procedury postępowania w przypadku
występowania przemocy domowej, przekazane zainteresowanym

1

Szkolenia, warsztaty i konferencje dot. przemocy w rodzinie

3

Spotkania mające na celu wymianę doświadczeń między pracownikami
różnych instytucji, wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

5

 Rozbudowanie systemu narzędzi, dzięki którym Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze
mogły sprawniej i skuteczniej pracować z ofiarami przemocy domowej i jej sprawcami.
Osobom dotkniętym przemocą domową oferowano różne formy pomocy. Mogły korzystać
z poradnictwa psychologicznego, zawodowego, schronienia, pomocy finansowej i terapeutycznej.
Dane liczbowe – liczby osób korzystających z poszczególnych form wsparcia wykazano w punkcie
13.1. (str. 57).
Wsparcie oferowano również osobom stosującym przemoc domową. Sprawcy przemocy korzystali
z poradnictwa psychologicznego, zawodowego, pracy socjalnej i pomocy terapeutycznej.
Do Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
skierowano 8 osób, 6 sprawców przemocy odizolowano od ofiar przemocy, podjęto działania mające
na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych dla potrzeb rozwoju systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na terenie gminy.
Dane liczbowe zawarto w punkcie 13.1. (str. 57).
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 Podniesienie kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i członków grup roboczych w zakresie działań podejmowanych
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W celu zwiększenia kompetencji i efektywności działań, pracownicy zajmujący się tematem
przemocy uczestniczyli w różnych formach dokształcania:
odbyły się łącznie 3 szkolenia i konferencje dot. przemocy w rodzinie,
w szkoleniach, doradztwie, warsztatach i konferencjach uczestniczyło 11 pracowników,
zorganizowano 5 spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między pracownikami różnych
instytucji, wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.


Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 21 formularzy „Niebieska Karta – A”.
Podmiotami wszczynającymi procedurę byli:
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Siewierzu – złożyli 9 formularzy
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu – złożyli 11 formularzy
przedstawiciel służby zdrowia – złożył 1 formularz.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zwołał 5 posiedzeń, podczas których diagnozowano
środowiska zagrożone przemocą z terenu gminy.
W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” w roku 2019 na 96 posiedzeniach pracowało
19 grup roboczych. Członkami grup roboczych w roku 2019 byli m.in.: pracownicy socjalni, członek
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
funkcjonariusze Policji, pedagodzy szkolni, kurator oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Pracownicy socjalni i funkcjonariusze policji przeprowadzali regularne odwiedziny w miejscu
zamieszkania w 34 rodzinach.
Zarejestrowano 19 nowych przypadków przemocy w rodzinie, kontynuowano 17 procedur
„Niebieskiej Karty”, wszczętych w latach poprzednich.
W 24 rodzinach zakończono prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” w związku z ustaniem
przemocy w rodzinie, uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego występowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
Wielokierunkowe działania podjęte w ramach programu w 2019 roku spowodowały osiągniecie
założonych celów, a w tym:
 poszerzono wiedzę kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 zacieśniono współpracę pomiędzy specjalistami, instytucjami i organizacjami, działającymi
na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie,
 poszerzono świadomość społeczną w zakresie dostępnych form pomocy i działalności instytucji
zajmujących się ochroną przed przemocą.
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13.3. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego
systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Celem głównym
programu na 2019 rok było prowadzenie działań ukierunkowanych na wszechstronne wspieranie
rodzin, które realizowano poprzez kilka celów szczegółowych, a w tym:
1) tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin,
2) zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
3) udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i/lub znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
4) podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.
Odbiorcami Programu były rodziny wychowujące dzieci i przeżywające różnego rodzaju
trudności, których same nie mogły pokonać, a także rodziny, z których dzieci zostały
umieszczone w pieczy zastępczej, a rodziny wyrażały chęć współpracy na rzecz odzyskania
opieki nad dzieckiem i powrotu do domu rodzinnego.
Program został skierowany do rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i niezaradnych życiowo, zagrożonych ubóstwem, problemem uzależnienia lub dotkniętych przemocą,
dzieci i młodzieży, którym rodzina nie zapewniła należytej opieki oraz dzieci i młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym.
Tworząc warunki sprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin, podejmowano działania
polegające na:


organizowaniu wypoczynku dla dzieci w formie kolonii, zimowisk, wycieczek, wyjazdów,

propagowaniu wartościowych form spędzania czasu wolnego, nastawionych na pogłębianie więzi
i wzmacnianie wartości rodzinnych, alternatywnych do zachowań niepożądanych i postaw biernych.
Dwoje dzieci z terenu gminy Siewierz skorzystało z bezpłatnego 14-dniowego wypoczynku letniego,
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dla dzieci i młodzieży z terenu
województwa śląskiego.
Ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego było jednym z celów działalności Ośrodka Wspierania
Dziecka i Rodziny – filia w Siewierzu. Z oferty placówki skorzystało 18 wychowanków, dla których
zorganizowano różne formy wypoczynku i opieki. W ramach propagowania wartościowych form
spędzania czasu wolnego Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu
organizował wiele ciekawych grupowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć artystycznych i imprez
integracyjnych.
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Szeroką ofertę zajęć artystyczno – kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży
w ich czasie wolnym zapewniały placówki oświatowe. Odbywały się zajęcia taneczne, muzyczne,
instrumentalne, plastyczne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, wyjazdy
edukacyjno-kulturalne do kina i teatru, organizowano spektakle profilaktyczne w szkołach, konkursy
szkolne i pozaszkolne, pikniki integracyjne, wieczory kolęd, jasełka, Dzień papieski, konkurs
piosenki angielskiej, konkurs piosenki dziecięcej.
Dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych mogły korzystać również z licznych form
zorganizowanego wypoczynku takich jak: Zielone szkoły, Euroweek, wycieczki krajoznawcze,
wyjazdy do instytucji kultury, itp.
Szczegółowo działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu oraz
rodzaje zajęć w szkołach zostały opisane w punkcie 13.1. ( str. 54-55).
Dużą rolę w propagowaniu i organizowaniu wartościowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
i dla całych rodzin odgrywały Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz Miejsko –
Gminna Biblioteka Publiczna, będące ośrodkami kultury i edukacji w Gminie Siewierz. W ramach
działalności placówki wspierały rozmaite formy aktywności społecznej, podejmowały działania
służące niwelowaniu biernych postaw u osób młodych, rozwijały pasje, kształtowały gusty
i zainteresowania oraz zaspokajały potrzeby intelektualne. Podejmowały również szereg akcji
i programów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
Działalność gminnych instytucji kultury została opisana w punktach 16.1. (str. 85) i 16.2. (str. 91).


podejmowano działania ukierunkowane na pełne zabezpieczenie potrzeb w zakresie

zapewnienia opieki nad dzieckiem do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Według stanu na dzień 30 września 2019 r. do placówek przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy
Siewierz uczęszczało łącznie 534 dzieci, opiekę w żłobku zapewniono dla 54 dzieci.
Szczegółowe dane dot. liczby dzieci w przedszkolach i żłobkach prezentuje tabela:
Liczba dzieci
w przedszkolu

Liczba dzieci
w żłobku

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2

49

-

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Wojkowicach Kościelnych

109

-

Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Żelisławicach

62

-

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brudzowicach

73

-

Publiczne Przedszkole w Siewierzu

159

-

Placówka przedszkolna/żłobek
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Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu – Akademia
Przedszkolaka

74

-

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Świat Dziecka”

9

25

Żłobek Niepubliczny „Jezioraczek”

-

29

535

54

Łączna liczba dzieci


realizowano Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie

Miasta i Gminy Siewierz – Siewierska Karta Dużej Rodziny.
Program ma 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 obejmuje swoim zakresem w szczególności:


budowanie w społeczności lokalnej klimatu przyjaznego rodzinom wielodzietnym,



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.
Według stanu na koniec 2019 r. mieszkańcy gminy złożyli 12 wniosków o przyznanie Siewierskiej
Karty Dużej Rodziny dla 62 osób w rodzinach (24 rodziców i 38 dzieci). W realizację Programu
włączyło się 15 lokalnych przedsiębiorców.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzin podejmowano następujące działania:


stałe diagnozowanie i monitoring warunków życia rodzin.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco pozyskiwali informacje o rodzinach
przeżywających kryzys lub mających trudności w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez stały kontakt z rodzinami, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów
środowiskowych, kontakty z pracownikami innych instytucji, w tym jednostek oświatowych,
ochrony zdrowia, sądu oraz na podstawie zgłoszeń ze środowiska dot. konieczności sprawdzenia
sytuacji rodzin. Pomocą społeczną bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania objęto
179 rodzin, w tym 79 rodzin, w których przesłanką do udzielenia pomocy społecznej było ubóstwo.
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Pomocy udzielono 53 rodzinom z dziećmi - łącznie 179 osobom w rodzinach. Obok problemu
ubóstwa w rodzinach występowały również inne problemy, jak np. długotrwała lub ciężka choroba,
niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodzina
niepełna.
Stałe diagnozowanie i monitoring warunków życia rodzin prowadził Ośrodek Wspierania Dziecka
i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu, głównie na podstawie rozmów z wychowankami,
ich rodzicami, a także stałej współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siewierzu, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas.
Komisariat Policji w Siewierzu rozeznawał ewentualne zagrożenia występujące w konkretnej
rodzinie na podstawie wizyty w środowisku, dokonywanej w związku z przyjętym zgłoszeniem.
Stałe diagnozowanie warunków życia dzieci i młodzieży prowadziły także placówki oświatowe
z terenu gminy Siewierz.


Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych

i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz pomocy finansowej lub rzeczowej z innych źródeł.
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia. Podstawową przesłanką do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w ramach
pomocy społecznej jest 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.
Realizowano także pracę socjalną, udzielano porad i pomocy w formie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego, prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
OPS realizował pomoc w formie finansowej m. in.: wypłaty świadczeń (zasiłków: celowych, stałych,
okresowych) i niefinansowej m.in.: pracy socjalnej, posiłków, zapewnienia pomocy rzeczowej
dla rodzin, pomoc w dożywianiu dzieci w szkole, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

67

Dane dotyczące form pomocy, liczby beneficjentów oraz kwot wypłaconych świadczeń przedstawia
tabela:

Liczba osób

Kwota wypłaconych
świadczeń

Zasiłki stałe

37

214.206,09 zł

Zasiłki okresowe

48

68.656,30 zł

Zasiłki celowe

97

113.589,79 zł

Schronienie

3

11.324,00 zł

Posiłek i dożywianie w ramach programu Pomocy
Państwa w zakresie dożywiania

94

34.875,50 zł

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej

16

404.295,42

Sprawienie pogrzebu

3

11.002,00

115

-

Formy pomocy

Praca socjalna

OPS realizował także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, a w tym:


zasiłek rodzinny pobierało 351 rodzin,



zasiłki pielęgnacyjne pobierało 268 rodzin,



ze świadczenia pielęgnacyjnego korzystały 53 rodziny,



jednorazową zapomogę wypłacono 66 rodzinom,



specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 9 osób,



zasiłek dla opiekuna otrzymała 1 osoba,



świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 46 osób.

Strukturę udzielonych świadczeń rodzinnych prezentuje poniższa tabela.
Lp.
1
2

Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Liczba
wypłaconych
świadczeń
6.028
2.268
15
268

- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

435
334
279
564

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

373
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3
4
5
6
7
8
9
10

Zasiłki rodzinne z dodatkami ( 1+2)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze (4+5)
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Jednorazowa zapomoga
Świadczenie rodzicielskie

11

Świadczenie „ Za życiem”

8.296
2.889
551
3.440
78
12
66
362
1
RAZEM(3+6+7+8+9+10+11)



12.255

Wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który jest rodzajem finansowego

wsparcia, kierowanego do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu
alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich
okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne
w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko.
Dane dotyczące świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego obrazuje tabela:

•

Liczba dłużników
alimentacyjnych
na terenie gminy

Liczba świadczeń
wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego

Liczba rodzin
pobierających fundusz
alimentacyjny

Liczba osób
uprawnionych

39

566

37

53

Wypłacano świadczenie wychowawcze - w ramach realizacji rządowego Programu „Rodzina

500+". Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa, którego zadaniem jest przede
wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie rodzin
w wychowaniu dzieci.
Z dniem 1 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
i świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymywali niezależnie od dochodu
na pierwsze i kolejne dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.
Liczba rodzin oraz dzieci mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego w 2019 roku:
Wyszczególnienie

Rok 2019

Liczba rodzin

1.529

Liczba dzieci

2.251

Liczba świadczeń

19.714

Kwota świadczeń

9.845.843,40 zł
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Realizowano program „Dobry Start” czyli świadczenie 300 +. Jest to wsparcie rodzin

w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego,
społecznego i materialnego rodzin. Program „Dobry Start” ma charakter powszechny.
Objął wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020, którym wypłacono
jednorazowe

wsparcie w wysokości 300,00 złotych. W Gminie Siewierz wypłacono 1.450

świadczeń na kwotę 435.000 zł.


Kontynuowano współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.

W minionym roku pozyskano łącznie 8501,20 kg żywności – podstawowych artykułów
spożywczych, które wydano dla 230 osób. Dystrybucją żywności zajmował się Ośrodek Pomocy
Społecznej w Siewierzu.


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.
Kryteriami przyznawania dodatku mieszkaniowego są dochód wspólnie zamieszkujących osób oraz
powierzchnia mieszkania. W 2019 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 rodzinom, w których było
4 dzieci, na łączną kwotę 5.570,74 zł.


Uczniom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Siewierz 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 2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło
11 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Łącznie pomocą materialną o charakterze
socjalnym objęto 24 uczniów.


Realizowano wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

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,
w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Programem
objęto 94 osoby, w tym 40 dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.


Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielali porad i realizowali pracę socjalną

dla podopiecznych.
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Wspierali osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych i do życiowego usamodzielnienia się. Pracę socjalną świadczono dla 115 rodzin, w tym
dla 253 osób w rodzinach. Głównymi realizatorami pracy socjalnej byli pracownicy socjalni.
W ramach pomocy udzielano porad, motywowano do zmiany zachowań, które powinny pomóc
w dalszym życiu. Niejednokrotnie przeprowadzano pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych.
Ponadto podejmowano szereg działań zmierzających do zapewnienia godziwych warunków
mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, zapewnienia opieki osobom starszym
i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny, osób zaburzonych psychicznie, z problemem
alkoholowym. Działano na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia i zapewnienia niezbędnych
środków materialnych osobom znajdującym się w niedostatku.


Podejmowano wysiłki w celu zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych

rodzinom tego wymagającym.
Przy ulicy Górnej w Siewierzu usytuowany jest budynek wielorodzinny, w którym znajduje się
9 lokali socjalnych, w tym jeden przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W lokalach
mieszkało 9 rodzin, w tym 4 rodziny z dziećmi, które nie miały możliwości zabezpieczenia
mieszkania przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości.
OPS zapewnił również schronienie osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego pobytu
w schronisku dla osób bezdomnych. W 2019 roku 3 osoby z terenu gminy Siewierz przebywały
w schronisku dla osób bezdomnych.
Udzielając wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i/lub znajdującym się w sytuacjach kryzysowych podejmowano
następujące działania:


prowadzono

pracę

socjalną

z

rodzinami

przeżywającymi

trudności

opiekuńczo-

wychowawcze i zapewniano rodzinom wsparcie i pomoc asystenta.
Na terenie gminy pracą socjalną objęto 115 rodzin. Wśród nich były rodziny otrzymujące tę formę
wsparcia z uwagi na przeżywane trudności opiekuńczo - wychowawcze. Rodziny, w których
występował problem, miały możliwość uzyskania pomoc asystenta rodziny. Rolą asystenta rodziny
było wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie były w stanie w sposób akceptowany
społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Wsparciem asystenta rodziny objęto 5 rodzin, w tym
6 dzieci.


Koordynowano współdziałanie podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, celem

przepływu informacji i podjęcia stosownych działań.
W wyniku powzięcia informacji o zagrożeniu dobra małoletnich dzieci, do Sądu Rejonowego
w Zawierciu wystosowano 15 wniosków o wgląd w sytuację dziecka lub całej rodziny. Wnioski
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zostały

skierowane

przez

Ośrodek

Pomocy

Społecznej,

Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Szkołę Podstawową nr 1 w Siewierzu, Zespoły
Szkolno – Przedszkolne w Wojkowicach Kościelnych i w Żelisławicach.
Pracownicy socjalni, w ramach prowadzonej długofalowej pracy socjalnej z rodzinami
dysfunkcyjnymi, przeżywającymi trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
współpracowali również ściśle z pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, psychologiem, kuratorami
sądowymi, policją. W wyniku interwencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu 1 dziecko
zostało odebrane rodzinie biologicznej i umieszczone w pieczy zastępczej.


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

Ze wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w placówkach skorzystało:
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu - 150 uczniów,
w Szkole Podstawowej w Brudzowicach - 11 uczniów,
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych -171 uczniów,
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach - 92 uczniów,
w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu - 6 dzieci,
w Niepublicznym Przedszkolu w Siewierzu – Akademia Przedszkolaka - 50 dzieci.


Udzielano wsparcia psychologicznego dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

W Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu przeprowadzono 85 nieodpłatnych konsultacji
z psychologiem, z których skorzystało 28 rodzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej, wychodząc naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, stał się inicjatorem zawiązania grupy wsparcia dla rodziców wychowujących
niepełnosprawne dzieci. Spotkania odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu. Łącznie
odbyło się 5 spotkań grupy wsparcia. W spotkaniach uczestniczyli rodzice dzieci w różnym wieku
i z różnymi dysfunkcjami.
W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siewierzu ze wsparcia psychologicznego
skorzystało 277 dzieci i ich rodzin.
Wsparcie psychologiczne oferowało również Centrum Medyczne „PRIMUS” w Brudzowicach.
Ze wsparcia psychologicznego w placówce skorzystało 35 osób, z konsultacji psychologicznych
skorzystało 50 osób.


Prowadzono

terapie

dla

osób

uzależnionych

i

współuzależnionych

od

alkoholu

oraz zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
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W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Siewierz w Punkcie Konsultacyjnym
w Siewierzu przyjmował certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, który udzielał porad
osobom uzależnionym, współuzależnionym i doświadczającym przemocy domowej. W Punkcie
Konsultacyjnym udzielono 203 indywidualnych konsultacji, które odbyły się z certyfikowanym
specjalistą psychoterapii uzależnień. Skorzystały z nich 32 osoby uzależnione oraz 3 osoby
współuzależnione. Ogółem do psychoterapeuty zgłosiło się 35 osób, które mogły poszerzyć swoją
wiedzę w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów
alkoholowych i innych środków odurzających oraz przemocą w rodzinie.


Prowadzono monitoring dziecka w rodzinie dotkniętej sytuacją kryzysową.

Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej miała na celu przywrócenie jej 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 społeczeństwie. Monitoring sytuacji
dziecka prowadzili pracownicy socjalni OPS oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Siewierzu,
w ramach regularnych odwiedzin w rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty”.
Monitoringiem objęto 18 rodzin, w tym 27 dzieci.


Podejmowano działania w zakresie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyło się
96 spotkań grup roboczych, które pracowały na 5 posiedzeniach.
Działalność zespołu została opisana szczegółowo w punkcie 13.1. ( str. 56).


W realizację wielu zadań z zakresu wspierania rodziny wpisywała się działalność Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Sprawozdanie z działalność komisji zostało opisane w punkcie 13.4. (str. 76.)


Pracownicy placówek oświatowych systematycznie podnosili swoje kompetencje zawodowe

biorąc udział w szkoleniach i innych formach poszerzania wiedzy.
Uczestniczono m.in. w szkoleniach takich, jak: „Profilaktyka przemocy w rodzinie w szkolnych
programach wychowawczych”, „Profilaktyka drogą do bezpieczeństwa w szkole”, warsztaty „Jak
rozmawiać z uczniami na lekcjach wychowawczych na temat bezpieczeństwa”, „W sieci
elektronicznej przemocy”, „Zrozumieć autyzm”, „Dziecko dotknięte przemocą domową oraz
postępowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków”, „Wsparcie w zakresie pracy
z dzieckiem cudzoziemskim”, „Grupy wsparcia dla pedagogów”, „Problemy dziecka z autyzmem”,
„Bezpieczna szkoła w świetle nowych wydarzeń”, szkolenie dotyczące problemu cukrzycy.
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Pracownicy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu uczestniczyli
w następujących szkoleniach: „Praca z dziećmi i młodzieżą”, „Praca z dzieckiem z rodziny
wieloproblemowej”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, „Problemy suicydalne - autoagresja
młodzieży”, „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej”, „Arteterapia z osobami starszymi i niepełnosprawnymi”, „Narzędzia i metody diagnozy
rodziny”.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dzielnicowi
z Komisariatu Policji w Siewierzu, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siewierzu wzięli udział w szkoleniu „Dziecko dotknięte przemocą domową oraz
postępowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków”.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Będzinie z/s w Siewierzu była organizatorem
konferencji nt. „Mały, wielki człowiek w świecie instytucji - formy pomocy dzieciom
niepełnosprawnym”, skierowanej do rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi. Konferencje
uzupełniały ulotki informacyjne i projekcja filmu o metodach pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Pracownicy OPS brali udział w szkoleniu nt wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadań
i kompetencji służb w sytuacji przemocy i konieczności podejmowania działań interwencyjnych,
cyklu szkoleń nt przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w szkoleniach dotyczących zmian
w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, świadczeniach
wychowawczych, Programie „Dobry Start”.
Działania profilaktyczne i edukacyjne podejmowane na rzecz rodziny:


prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie: problemów

opiekuńczo – wychowawczych, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną włączyło się wiele podmiotów. Inicjatorem
licznych działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych była
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, która
zrealizowała ogólnopolskie kampanie profilaktyczne: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki? To
mnie nie kręci!”, „Fonoholizm”, „Smart to znaczy mądrze! Uzależnienie czy nawyk?”, w które
zaangażowały się gminne placówki oświatowe oraz instytucje kultury.
Działania z zakresu profilaktyki podejmowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Siewierzu zostały przedstawione w punkcie 16.1. (str. 85).
Działania z zakresu profilaktyki podejmowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Siewierzu zostały przedstawione w punkcie 16.2. (str. 91).

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

74

W działania edukacyjne w kierunku profilaktyki włączała się również Powiatowa Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Siewierzu, która w szkołach na terenie gminy organizowała
zajęcia profilaktyczno - warsztatowe dla uczniów w różnym wieku, dotyczące zagrożeń płynących
z internetu, fonoholizmu oraz konkurs „Nie dla cyberprzemocy”.
Wiele działań podejmował Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu.
Szczegółowa informacja nt działalności ośrodka znajduje się w punkcie 13.1. (str. 54)
Również placówki oświatowe organizowały zajęcia rozbudowujące wiedzę rodziców nt. rozwoju
dzieci, radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, profilaktyki wad postawy
u dzieci i młodzieży oraz etapów rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym.
Działalność

profilaktyczna

wskazanych

instytucji

polegała

także

na

rozpowszechnianiu

wydrukowanych ulotek, plakatów, udostępnianiu informacji w prasie lokalnej i internecie.


Promowano pozytywne wzorce zachowań poprzez organizowanie zajęć w szkołach

oraz imprez i spotkań, ukierunkowanych na wspieranie i prawidłowy rozwój i postawę społeczną
młodego człowieka.
Placówki oświatowe organizowały wiele imprez i spotkań, kształtujących charakter młodych ludzi,
wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, jak np. Dzień Babci i Dziadka, Europejski
dzień języków, Święto patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki, Dzień Edukacji Narodowej,
Dzień Papieski, Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Górnika, Szkolne kolędowanie, Święto
Konstytucji 3 Maja, Dzień Ziemi – Gminna konferencja ekologiczna, impresje poetycko –
muzyczne, imprezy o charakterze artystyczno – edukacyjnym z udziałem rodziców. Dzieci
i młodzież uczestniczyli również w wigilii dla osób starszych i samotnych z terenu gminy
oraz w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gminne instytucje kultury zorganizowały i przeprowadziły szereg ogólnodostępnych
wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Obszerne informacje nt działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu zostały przedstawione w punktach 16.1. (str. 85).
i 16.2. (str. 91).


Udzielano wsparcia psychologicznego dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Na terenie Gminy Siewierz mieszkańcy mieli możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego
w następujących punktach:
 Punkt Konsultacyjny, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu,
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Będzinie filia w Siewierzu,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,
 Centrum Medyczne Primus sp. z o.o. w Brudzowicach.
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Prowadzono terapie dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Podstawowym

zadaniem

zgodnie

z

założeniami

profilaktyki

rozwiązywania

problemów

z zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie było zapewnienie dostępności
terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób uwikłanych w przemoc domową. Osoby
zainteresowane otrzymywały taką pomoc w Punkcie Konsultacyjnym, w którym certyfikowany
specjalista psychoterapii uzależnień udzielił 203 indywidualnych konsultacji. Skorzystało z nich
35 osób, w tym: 32 osoby uzależnione oraz 3 osoby współuzależnione. Podczas konsultacji
ze specjalistą osoby mogły poszerzyć swoją wiedzę w obszarze rozwiązywania problemów
związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających
oraz przemocą w rodzinie. Ponadto psychoterapeuta podejmował działania, mające na celu m. in.:
zmniejszenie

poziomu

bezradności

osób

uzależnionych,

współuzależnionych

oraz

doświadczających przemocy w rodzinie,
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.
Działania podejmowane przez gminę w zakresie wspierania rodziny były odpowiedzią
na potrzeby. Realizowano je na wszystkich niezbędnych poziomach, dzięki czemu przyczyniały się
do osiągnięcia celu, założonego w Gminnym programie wspierania rodziny na lata 2019 – 2021,
m.in. poprzez tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin,
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, znajdujących się
w sytuacjach kryzysowych oraz podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz
rodziny.
13.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Siewierz na rok 2019.
Program realizował Ośrodek 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, Sąd Rejonowy w Zawierciu, Komisariat Policji
w Siewierzu, Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną filia w Siewierzu, Ośrodek
Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu. Ponadto w wykonanie Programu zaangażowano
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gminne placówki oświatowe i instytucje kulturalne. Realizacja Programu opierała się również
na współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego oraz innymi instytucjami, zajmującymi się
działalnością terapeutyczną i profilaktyczną.
Jako cel główny programu założono 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.
Realizacji wytyczonego celu służyły działania podejmowane w ramach poszczególnych celów
szczegółowych. I tak:
1)

w ramach zadania: Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów

alkoholowych i narkotykowych poprzez udzielanie pomocy, w tym m.in. terapeutycznej
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem podjęto następujące
działania:
dbano o dostępność terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych - w Punkcie
Konsultacyjnym zostały udzielone 203 indywidualne konsultacje przez certyfikowanego specjalistę
psychoterapii uzależnień, w tym: 99 konsultacji udzielono 32 osobom uzależnionym, 50 konsultacji
udzielono 3 osobom współuzależnionym.
Do psychoterapeuty zgłosiło się 35 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedzę w obszarze
rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych
i innych środków odurzających oraz przemocą w rodzinie.
Psychoterapeuta w ramach pracy terapeutycznej motywował osoby uzależnione i współuzależnione
do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, udzielał osobom wsparcia
po zakończeniu leczenia odwykowego, informował o innych możliwościach uzyskania pomocy,
podejmował inne działania, mające na celu zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych,
współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie;
przyjęto 25 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 (2 wnioski), Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu (12 wniosków), Komisariat Policji (5 wniosków) oraz członków rodzin (6 wniosków);
wystosowano 83 wezwania na posiedzenia Komisji do osób, wobec których wystąpiło
uzasadnione podejrzenie o nadużywanie alkoholu, celem podjęcia bądź kontynuowania
postępowania;
przeprowadzono 49 rozmów interwencyjno-motywujących z 23 osobami, wobec których
prowadzono postępowanie w celu zdiagnozowania uzależnienia;
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prowadzono działalność informacyjną w zakresie problemów związanych z uzależnieniem
od alkoholu, a w szczególności: rozpowszechniano adresy placówek prowadzących terapie leczenia
odwykowego, udzielano informacji dotyczących możliwości podjęcia leczenia, ustalano terminy
leczenia w ośrodkach terapii uzależnień,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
pracowała na 11 posiedzeniach.
2)

W

ramach

zadania:

Ograniczenie

negatywnych

zjawisk

dotyczących

rodzin

dysfunkcyjnych poprzez udzielanie kompleksowej i wielopłaszczyznowej pomocy, a w tym m.in.
ochrony przed przemocą w rodzinie
monitorowano sytuację dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem lub przeżywających
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 nieletniej osoby podejmowano działania
interwencyjne, polegające m.in. na złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego w Zawierciu o wgląd
w sytuację dziecka. W omawianym okresie wystosowano dwa takie wnioski,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził procedurę
„Niebieskiej Karty” w 34 rodzinach, wśród których odnotowano 18 rodzin z problemem
alkoholowym. W porównaniu z rokiem 2018 liczba ta nie uległa zmianie, natomiast zmniejszyła się
liczba rodzin z problemem alkoholowym, co obrazuje wykres:
2019 rok

2018 rok
34

Rodziny objęte procedurą
Niebieskiej Karty

w tym rodziny z problemem
alkoholowym

34

18
22

rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej każdorazowo oferowana była pomoc
specjalistyczna, zarówno w formie konsultacji z psychoterapeutą do spraw uzależnień, jak również
terapii psychologicznej. W okresie sprawozdawczym z konsultacji psychoterapeutycznych
skorzystało 18 rodzin, a w tym: 8 osób wobec których istniało podejrzenie, że były dotknięte
zjawiskiem przemocy w rodzinie skorzystało z 23 konsultacji, 10 osób wobec których istniało
podejrzenie, że stosowały przemoc, skorzystało z 54 konsultacji.
OPS udzielił wsparcia 16 rodzinom, w których jednym z powodów udzielenia pomocy
był alkoholizm. Rodziny te były objęte zarówno pomocą w formie celowej na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych, jak również pracą socjalną.
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na terenie gminnych placówek oświatowych prowadzono zajęcia psychologicznopedagogiczne, w których łącznie uczestniczyło 539 uczniów.
3)

W ramach zadania: Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych

z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
pozaszkolnych np. sportowych podjęto następujące działania:
kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną adresowaną do dzieci
i młodzieży poprzez udział w kampaniach, programach, spektaklach profilaktycznych oraz
organizowanie czasu wolnego;
realizowano założenia ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
której główną ideą było kształtowanie prawidłowej osobowości uczniów. Celem głównym
do osiągnięcia było wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
samopoznanie w zakresie talentów, zainteresowań i pasji, ograniczenie podejmowania przez dzieci
i młodzież zachowań ryzykownych, kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności
dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń, wspieranie działalności wychowawczej
szkół i placówek oświatowych.
Do realizacji założeń kampanii aktywnie włączyły się gminne placówki oświatowe, Ośrodek
Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu, a w okresie wakacyjnym również
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Siewierzu. Młodzież brała udział w zorganizowanych pogadankach i zajęciach profilaktycznych,
uczestniczyła w konkursie plastyczno-literackim pt. „Ja za 20 lat”, mającej na celu wykonanie pracy
plastycznej prezentującej własne plany na przyszłość. Spośród kilku tysięcy uczestników z całej
Polski, w gronie laureatów konkursu znalazło się osiem osób z Gminy Siewierz.
W kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wzięło udział 865 dzieci i młodzieży,
235 rodziców oraz około 70 nauczycieli z gminnych placówek oświatowych.
zrealizowano kampanię profilaktyczną pt. „Narkotyki? To mnie nie kręci!” mającą na celu
poszerzenie wiedzy uczniów na temat narkotyków, dopalaczy i ich negatywnego działania
na organizm człowieka. Kampania była adresowana nie tylko do młodzieży i nauczycieli,
ale również do rodziców. W ramach kampanii szkoły otrzymały materiały informacyjne oraz
scenariusze do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie mieli możliwość uzyskania
informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach
ryzykownych, a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji
psychoaktywnych. Rodzice nabyli wiedzę o symptomach, których nie należy ignorować oraz
o zachowaniach dzieci, na które należy zwrócić szczególną uwagę;
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we wszystkich gminnych placówkach oświatowych Teatr „Kurtyna” z Krakowa wystawił
spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym pt. „Super prank” i „Wygrać siebie” z podziałem
na dwie grupy wiekowe. Przedstawiono łącznie 8 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. Łącznie w spektaklach profilaktycznych uczestniczyło
1090 dzieci i młodzieży.
zrealizowano kampanię profilaktyczną pt. „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie,
czy nawyk?”, która koncentrowała się przede wszystkim na przekazaniu wiedzy na temat: zjawiska
fonoholizmu (przejawy, autodiagnoza), zasad bezpiecznego korzystania oraz zachowań ryzykownych,
związanych z korzystaniem ze smartfona.
Adresatami kampanii byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, rodzice, opiekunowie oraz
nauczyciele;
gminne placówki oświatowe w ramach swojej działalności oprócz obowiązkowego programu
wychowawczo - profilaktycznego realizowały szereg działań profilaktycznych, adresowanych
zarówno do młodszych jak i starszych uczniów, wśród których można wymienić: „Mamo, tato wolę
wodę”, „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, „Strażnicy uśmiechu”, kampania w ramach
profilaktyka czerniaka „Znamię – znam je”;
w ramach działalności GKRPAiPN rozpowszechniono 800 ulotek dotyczących kampanii
Zachowaj Trzeźwy Umysł, opublikowano 3 artykuły w prasie lokalnej.
4)

W ramach zadania: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami zrealizowano
następujące działania:
zorganizowano szkolenie pt. „Dziecko dotknięte przemocą domową oraz postępowanie
wobec osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków”, adresowane do członków Komisji oraz
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W szkoleniu wzięli udział
pedagodzy z gminnych placówek oświatowych. Szkolenie miało na celu podwyższenie kwalifikacji
oraz poszerzenie wiedzy dot. postępowania i pracy z osobami uzależnionymi, które często
są również sprawcami przemocy w rodzinie. W szkoleniu wzięło udział 13 osób;
dofinansowano „IX Sportowy Dzień Dziecka” w sołectwie Leśniaki, podczas którego
zorganizowano konkursy m. in. plastyczny „Ja za 20 lat” oraz rozgrywki sportowe. Przedsięwzięcie
miało charakter integracyjny, zostało połączone z realizacją założeń ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Podczas spotkania przedstawiciel Komisariatu Policji
w Siewierzu przeprowadził pogadankę profilaktyczną dla dzieci i młodzieży nt. zagrożeń
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związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwa podczas odpoczynku
oraz poszukiwania alternatyw dla zachowania zdrowego stylu życia;
przeprowadzono działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym dot. zagadnienia
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, skierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych
skupionych w Stowarzyszeniu „Bank Życzliwych Serc”. Pogadanka profilaktyczna pt. „Wpływ
nadużywania alkoholu przez rodzica na dzieci” została przeprowadzona przez psychoterapeutę
zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu. Ponadto zorganizowano konkurs
plastyczny o charakterze profilaktycznym pt. „Świat moich marzeń”, adresowany m.in.
do podopiecznych stowarzyszenia;
dofinansowano działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, filia
w Siewierzu. Podczas zorganizowanych zajęć prowadzono działania skierowane na wspomaganie
rozwoju, wzmacnianie zachowań asertywnych, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia oraz
propagowanie zdrowego stylu życia.
5)

W ramach zadania: Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez Gminną

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających w obszarze uzależnień zrealizowano
następujące działania:
komisja podejmowała czynności mające na celu uświadomienie problemu alkoholowego,
zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz czynności zmierzające
do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osoby
uzależnione od alkoholu;
na wniosek Komisji zespół biegłych sądowych orzekający z zakresu uzależnienia od alkoholu
(lekarz

psychiatra,

psycholog)

sporządził

17

opinii

psychiatryczno-psychologicznych,

stwierdzających stopień uzależnienia wraz ze wskazaniem odpowiedniej formy leczenia;
wystosowano 10 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 takiego leczenia, a osoby nie wyraziły
na to zgody.
Liczbę wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie orzeczenia obowiązku
poddania się leczeniu w latach 2018 – 2019 obrazuje wykres:

2019 rok
2018 rok

10
7

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

81

osoby u których wystąpiły symptomy uzależnienia, motywowano 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.
6)

W ramach zadania: Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy

Siewierz w kontekście przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń poprzez
podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu
i poza miejscem sprzedaży:
przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej, mające
na celu przekazanie wiedzy na temat przestrzegania zasad i warunków korzystania z udzielonych
zezwoleń. Usługą szkoleniowo - edukacyjną zostały objęte 22 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
zlokalizowane na terenie gminy;
przeprowadzono badanie ankietowe na temat sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych
osobom nieletnim, spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży lub jego obrębie, występowania
awantur i bójek, spowodowanych przez osoby spożywające alkohol. W badaniu wzięły udział
22 osoby, w 18 przypadkach byli to pracownicy sklepu, natomiast w 4 przypadkach byli
to przedsiębiorcy.
prowadzono monitoring rynku napojów alkoholowych na terenie gminy poprzez wnikliwą
analizę i weryfikację wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, która
odbywała się pod względem spełnienia wymogów ustawowych, warunkujących wydanie zezwolenia.
Pozytywnie zaopiniowano 12 wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wszystkie działania, podejmowane w ramach realizacji gminnego programu profilaktycznego
pozytywnie oddziaływały tak w sferze profilaktyki jak i w kierunku zmniejszania szkód zdrowotnych
i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
13.5. 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.
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Program obejmował swoim zakresem w szczególności:
 budowanie w społeczności lokalnej klimatu przyjaznego rodzinom wielodzietnym,
 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.
W 2019 roku wydano Siewierskie Karty Dużej Rodziny dla 62 członków rodzin wielodzietnych.
Wg stanu na koniec 2019 roku w realizację Programu działań wspierających rodziny wielodzietne
włączyło się 15 przedsiębiorców.
OPS kontynuował również wydawanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych. W roku 2019 do programu przystąpiło 75 nowych rodzin,
przedłużono 5 kart dla dzieci kontynuujących naukę w szkołach wyższych oraz wydano 15 kart
elektronicznych jako drugą formę karty.

14. Działalność Rady Miejskiej.
Rada Miejska obradowała na 6. sesjach zwyczajnych oraz 1. sesji nadzwyczajnej, na których podjęła
111 uchwał.
Projekty uchwał Rady Miejskiej były opiniowane przez komisje problemowe zgodnie z zakresem
działania, tj.:
 Komisję Rewizyjną, która pracowała na 11 posiedzeniach,
 Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, która pracowała na 7 posiedzeniach,
 Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, która pracowała
na 6 posiedzeniach,
 Komisję Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, która pracowała
na 7 posiedzeniach,
 Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która pracowała na 3 posiedzeniach.
W trakcie 2019 roku konsultacjom społecznym poddano projekty 5 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.
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15. Gmina w rankingach i konkursach, działania promocyjne.
1. Pozycja gminy w rankingach i konkursach.
1) W ogólnopolskim Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” Gmina Siewierz zajęła
38. pozycję w zestawieniu „Najlepsze gminy miejsko-wiejskie” w skali kraju i jednocześnie
5.miejsce w województwie śląskim.
2) W rankingu gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich gmina zajęła VI pozycję
w skali kraju wśród gmin miejsko-wiejskich, a zarazem 2. miejsce w województwie śląskim.
3) W Sportowym Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego Gmina Siewierz zajęła
II miejsce w kategorii gmin od 10 tys. – 30 tys. mieszkańców.
2. Działania promocyjne.
1) Organizowano jarmarki świąteczne przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Świętami
Wielkanocnymi, promujące lokalnych wytwórców, folklor i kulturę ziemi siewierskiej.
W trakcie jarmarków na scenie prezentowali się lokalni artyści – amatorzy, dzieci
spotykały się z bohaterami bajek, przeprowadzano warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych;
2) Zorganizowano uroczyste odsłonięcie odlanej z brązu ławki oraz rzeźb przedstawiających
twórców pieśni „Od Siewierza jechał wóz”, tj. Zdzisława Pyzika - autora tekstu oraz
Stanisława Hadynę - kompozytora muzyki. Ławeczka została posadowiona na Rynku
w Siewierzu. Uroczystość objął patronatem Marszałek Województwa Śląskiego, w ramach
obchodów Roku Stanisława Hadyny w województwie śląskim. Uczestniczyły w niej rodziny
twórców oraz przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Wydarzenie relacjonowało
Radio Katowice;
3) II Zlot food trucków na siewierskim Rynku (7-8 kwietnia),
4) Zlot samochodów zabytkowych i klasycznych pod zamkiem w Siewierzu (maj – październik),
5) piknik militarno-historyczny z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej (1 września),
6) prezentacje multimedialne na potrzeby wizyty studyjnej w urzędzie nauczycieli z Turcji,
Bułgarii, Rumunii, Włoch i Hiszpanii, odbywającej się w ramach programu Erasmus+
„Healthy life is Happy Life” oraz na Noworoczne Spotkanie Samorządowe,
7) fundowano nagrody i pamiątkowe statuetki w konkursach i zawodach sportowych, takich
jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Powiatowy Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej w Siewierzu, Konkurs Piosenki Angielskiej w Wojkowicach
Kościelnych, Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Będzinie, Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego w Siewierzu, Siewierski Bieg Traktem Biskupim, Zlot
Pojazdów Zabytkowych pod zamkiem siewierskim, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu będzińskiego, zawody siewierskiej sekcji
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Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i Polskiego Związku Wędkarskiego
w Siewierzu, konkursy organizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy,
8) redagowano stronę internetową gminy www.siewierz.pl, prowadzono profil gminy na portalu
społecznościowym Facebook,
9) prowadzono transmisje na żywo - online w mediach społecznościowych z wydarzeń
i gminnych uroczystości,
10) wydano 11 numerów miesięcznika „Kurier Siewierski”.
Wiele imprez promujących Gminę Siewierz i walory Ziemi Siewierskiej zorganizowały
i przeprowadziły gminne instytucje kultury. Wydarzenia zostały wyszczególnione w punktach
16.1. (str. 85). i 16.2. (str. 91) raportu.

16. Oferta kulturalna i turystyczna, możliwości spędzania czasu wolnego.
16.1. Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.
1.

Misją Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie

potrzeb czytelniczych i informacyjnych lokalnej społeczności, upowszechnianie kultury czytelnictwa,
a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców gminy. Równie ważnym celem
działalności placówki jest edukacja i przygotowanie dzieci do wczesnych kontaktów z książką
i biblioteką, pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów oraz realizacja
funkcji integrującej mieszkańców poprzez współpracę z instytucjami, placówkami oświatowymi
i kulturalnymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami, działającymi na terenie gminy. W minionym
roku biblioteka, rozumiana jako centrala w Siewierzu oraz filie w Wojkowicach Kościelnych,
Brudzowicach i Żelisławicach, kontynuowała działania służące rozwijaniu pasji, kształtowaniu
gustów i zainteresowań czytelniczych oraz zaspokajaniu potrzeb intelektualnych mieszkańców.
Wykorzystywany w instytucji system biblioteczny umożliwiał użytkownikom korzystanie z zasobów
biblioteki poprzez stosowanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na stronie
internetowej biblioteki całodobowo dostępny był katalog on-line. Placówka współpracowała również
z ogólnopolskim portalem e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl.
2.

W procesie gromadzenia zbiorów bibliotekarze kierowali się potrzebami i zainteresowaniami

czytelników. Oferta książkowa była systematyczne wzbogacana w każdej dziedzinie. Zakupiono
3.943 woluminy, w tym:
1.070 egzemplarzy zakupiono w ramach środków pozyskanych z Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych", ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokości 25.700,00 zł,
36 książek biblioteka otrzymała w darze.

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

85

Wśród nowości znalazły się między innymi: literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
literatura popularnonaukowa z różnych dyscyplin naukowych, lektury szkolne, książeczki
dla dzieci wydane w języku angielskim oraz pozycje wydane w ramach „wielkiej litery” (książki
z dużą czcionką).
3.

Biblioteka oferowała czytelnikom różne formy korzystania z zasobów. We wszystkich

placówkach użytkownicy chętnie korzystali z:
 czytelni internetowych,
 usługi „książka na telefon”, polegającej na dostarczaniu poszukiwanej książki do domu
Czytelnika,
 audiobooków - książek czytanych przez lektorów i nagranych na płyty CD. W zbiorach
biblioteki w wersji audio znajdują się lektury szkolne oraz powieści o różnorodnej tematyce.
Audiobooków można słuchać na domowym sprzęcie audio, komputerze, odtwarzaczu MP3
lub samochodowym zestawie audio. Do wielu książek papierowych dołączane są płyty,
np. z bajkami dla dzieci,
 „książek mówionych” dla osób, mających problemy ze wzrokiem,
 w przypadku braku poszukiwanego przez Czytelnika tytułu „książki mówionej”, istniała
możliwość sprowadzenia książki z Miejskiej lub Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Zawierciu. Książki mogły też być wypożyczone dla Czytelnika z Wypożyczalni
Międzybibliotecznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
W centrali biblioteki i jej filiach można było również korzystać z ciekawej i różnorodnej oferty
czasopism, prasy codziennej, zbiorów specjalnych oraz bogatego działu regionaliów i dokumentów
życia społecznego.
4.

Biblioteka była miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi oraz przestrzenią, w której

organizowano warsztaty, wystawy, spektakle teatralne, lekcje biblioteczne, pogadanki, dyskusje
nad książką, biblioferie, bibliowakacje oraz konkursy literackie, historyczne, regionalne, a także
plastyczne. W ramach upowszechniania czytelnictwa, biblioteka zaproponowała wiele interesujących
form pracy z Czytelnikami w różnym wieku. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się między
innymi:
 spotkania autorskie z pisarzami: Romanem Pankiewiczem, Wiesławem Drabikiem oraz
Izabellą Klebańską pod hasłem „Hej! Zagrajcie siarczyście! Opowieść o Stanisławie
Moniuszce”,
 spotkania z dziećmi w ramach głośnego czytania,
 spotkania edukacyjne „Ciekawe… skąd się bierze śnieg”, „W świecie dinozaurów”,
„Poznajemy tajemnice morskich głębin”,
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 3 spotkania w ramach „Mikołajkowego pasowania na Czytelnika”, których gościem
specjalnym był dziennikarz,
 zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,
 spotkania z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku Kamishibai dla różnych grup wiekowych,
 spotkania w ramach akcji bezpiecznego korzystania z internetu pod hasłem „Działajmy
razem!”,
 cykl lekcji bibliotecznych poświęconych znanym polskim pisarzom, miejscom z nimi
związanym oraz laureatom Literackiej Nagrody Nobla,
 przedstawienie teatru „Maska” z Krakowa pod tytułem „Zagubione sumienie”, którego
tematem była przemoc i brak zasad etycznych,
 lekcja biblioteczna nawiązująca do spektaklu „Przemoc i agresja czy przyjaźń i tolerancja wybór należy do Ciebie”,
 cykl lekcji „Szlakiem lektur polskich”, „Dzień postaci z bajki”, „Dzień pluszowego misia”,
„Boże Narodzenie u Bolka i Lolka”, „Zima u Muminków”,
 spektakl profilaktyczny dla młodzieży połączony z warsztatami o tolerancji „Ja jestem ja”,
w wykonaniu aktorów teatru Moralitet z Krakowa,
 spotkania „Jeden, dwa, trzy! Świerszczyk robisz Ty! – poznanie i tworzenie czasopisma” oraz
„Warsztaty świerszczykowe”,
 przedstawienie „Opowieści z teczki Profesora Książeczki” w wykonaniu aktorów teatru Maska
z Krakowa,
 przedstawienie promujące czytelnictwo „Co w trawie piszczy?” w wykonaniu grupy teatralnej
Edu Artis z Krakowa,
 Dzień głośnego czytania w ramach ogólnopolskiej akcji ogłoszonej z inicjatywy Polskiej Izby
Książki,
 przedstawienie o tematyce ekologicznej „Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorów Studia
Teatralnego Sztuka z Trzebini,
 przedstawienie „O rybaku i złotej rybce” dla uczniów klas IV (porównanie z przeczytaną
lekturą) w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego Sztuka z Trzebini,
 przedstawienie promujące czytelnictwo „Ence – pence” w wykonaniu aktorów teatru Moralitet
z Krakowa, które odbyło się w filii w Wojkowicach Kościelnych,
 lekcje biblioteczne oraz cykliczne zajęcia literacko-plastyczne w ramach „Akademii
Twórczości Wszelakiej”, zorganizowane w Filii Bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych
(m. in. Warsztaty Wielkanocne, Dzień kota, Dzień smerfa, Dzień kosmosu),

RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ

87

 spotkania dla przedszkolaków i uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w gminie Siewierz:
„Poranek z biedronką Fionką i mrówką Podkówką”, „Poranek z wiewiórką Lulką”,
„W bajkowym świecie Peppy”.
Podczas ferii zimowych w czterech placówkach zorganizowano biblioferie, w ramach których

5.

odbyły się:


warsztaty plastyczno – literackie pod hasłem „Zamkowe ferie”,



„Świerszczykowe warsztaty”,



„My się zimy nie boimy”,



spotkanie w filii w Żelisławicach z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej,
połączone z warsztatami z udzielania pierwszej pomocy.

W ramach biblioferii w 22 spotkaniach frekwencja wyniosła 296 odwiedzin.
W ramach bibliowakacji placówki biblioteczne przygotowały specjalną, wakacyjną ofertę

6.

zajęć dla młodych czytelników, a w tym:


„Japońskie wakacje”,



„Wakacyjne rozmaitości - biblioteczne możliwości”,



„Wakacyjna podróż z wierszami Juliana Tuwima”,



„W bajkowej krainie fantazji i wyobraźni”.

Spotkania odbywały się w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Chce mi się
chcieć! czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”. Zajęcia były dostosowane do wieku,
potrzeb i zainteresowań dzieci, miały na celu poszukiwanie alternatyw dla zachowania zdrowego
stylu

życia, upowszechnianie form

aktywnego wypoczynku oraz

kształtowanie postaw

prozdrowotnych.
W centrali biblioteki młodych czytelników zaproszono na spotkania ze sportowcem i pracownikiem
medycznym oraz karateką i instruktorem Szkoły sztuk walki, podczas których poruszana była
tematyka wpływu sportu na zdrowie człowieka oraz umiejętnego wykorzystania czasu wolnego
w połączeniu z rozwojem swoich pasji i zainteresowań. Wykorzystano także japoński teatr
Kamishibai, na podstawie którego dzieci projektowały własne teatrzyki i wymyślały opowieści
o poszukiwaniu talentów.
W filii w Wojkowicach Kościelnych uczestnicy spotkań sami przedstawiali swoje pasje, prezentowali
ubiory i sprzęt niezbędny do ich realizacji, dzielili się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem.
Dzieci brały również udział w „Akademii rysowania”. Podczas zajęć przeprowadzono kilka
interesujących konkursów, a wśród nich między innymi: „Chce mi się chcieć, czyli moje pasje…”,
„Ja za 20 lat…”, „Mam talent, chciałbym mieć talent…”, „Moje marzenia, ja za 20 lat”. Laureaci
zostali nagrodzeni książkami.
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Podczas bibliowakacji odbyło się 41 spotkań, w których uczestniczyło 116 dzieci, a frekwencja
wyniosła 538 odwiedzin.
Biblioteka zorganizowała konkursy i wystawy o zasięgu gminnym, jak np.

7.


Gminny Konkurs Historyczny „Biskup Kajetan Ignacy Sołtyk. Książę Siewierski” dla uczniów
klas piątych szkół podstawowych,



wystawy, wystawki i gazetki literackie, historyczne i regionalne, w tym między innymi
wystawy tematyczne:
„Biskup Kajetan Ignacy Sołtyk. Książę Siewierski” ,
„Rok Stanisława Moniuszki”,
„Rok Gustawa Herlinga - Grudzińskiego”,
„Sławne kobiety”,
„Światowy dzień poezji”,
„Historia pisma i książki”,
„Egipscy bogowie i faraonowie”,
„Wojenne historie dzieci”.

W 319 różnych formach pracy z czytelnikiem i spotkaniach, zorganizowanych przez placówki
biblioteczne uczestniczyły 4.422 osoby.
Biblioteka brała udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak:

8.

9.



„Narodowe Czytanie”,



warsztaty czytelnicze z „Jeżycjadą” Małgorzaty Musierowicz,



„Dzień bezpiecznego internetu” pod hasłem „Działajmy razem!”,



„Tydzień bibliotek” pod hasłem „Poczytaj ze mną w bibliotece”,



„Ogólnopolski dzień głośnego czytania”.
Biblioteka wzięła udział w projekcie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”

skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym (rocznik 2013 - 2016), którego celem było
zachęcenie rodziców do czytania dzieciom od najmłodszych lat. Dzieci w ramach projektu otrzymały
wyprawkę czytelniczą. W projekcie wzięło udział 81 dzieci.
Dzięki projektowi do biblioteki przystąpiło 62 nowych, młodych czytelników.
10.

Siewierska książnica zapraszała dorosłych Czytelników m.in. na:

 wystawy:
„Mirosław Słomczyński. Siewierzanin. Dziennikarz. Autor książek”,
„Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk”,
„Marek Hłasko - życie i twórczość”,
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spotkanie w ramach Narodowego Czytania ośmiu „Nowel Polskich”, zorganizowane podczas

Pikniku Militarno – Historycznego na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu, wraz z wystawą
przedstawiającą twórczość i biografie autorów nowel.
11.

Biblioteka uczestniczyła w XV Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego,

które w 2019 roku przebiegało się pod hasłem „Planszobranie w bibliotece”, podczas którego
bibliotekarze wzbogacili swoją wiedzę na temat funkcji gier planszowych w tym m.in. dla osób
niepełnosprawnych, a także o popularnych grach miejskich.
12.

Bibliotekarze wzięli udział w seminarium „Książka na piątkę – znakomity początek”

zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, podczas
którego uczestniczyli w wykładach Marty Fox i Grzegorza Kasdepke oraz w konferencji
szkoleniowej „Literatura/rodzina/biblioteka” w Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach, gdzie zapoznali się z szeroką ofertą zajęć edukacyjnych oraz literaturą z dziedziny
psychologii dziecka, które można wykorzystać w codziennej pracy.
13.

Statystyka za 2019 rok (dane łączne z centrali biblioteki w Siewierzu oraz filii bibliotecznych

w Brudzowicach, Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych):


w bibliotece było zapisanych 2.320 czytelników.



w ramach bieżącej obsługi czytelników:
w placówkach bibliotecznych wypożyczono na zewnątrz: 67.239 książek, 2.081 czasopism
oraz 66 innych zbiorów.
W wypożyczalni zarejestrowano 14.440 odwiedzin czytelników,
w czytelni wypożyczono: 7.014 książek, 2.451 czasopism, udzielono 6.839 informacji.
W czytelni zarejestrowano 3.053 odwiedziny,
z internetu skorzystało 966 osób.

14.


Sukcesy i osiągnięcia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej:
I miejsce w powiecie według agregatowego indeksu aktywności samorządowych bibliotek
publicznych województwa śląskiego za działalność w 2018 roku,



Certyfikat Instytutu Książki za udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”,



egzemplarz okolicznościowego wydania „8 Nowel Polskich”, okolicznościowa pieczęć oraz
podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w ósmej
edycji Narodowego Czytania,



podziękowania dla dyrektora placówki i bibliotekarzy od Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach za pomoc
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oraz wsparcie udzielone podczas przygotowania „Wojewódzkiego Konkursu o życiu
i twórczości Henryka Sienkiewicza”,


dyplom i podziękowania dla pracowników biblioteki za zorganizowanie lokalnych obchodów
„Dnia Bezpiecznego Internetu”,



wyróżnienie wśród 20 placówek w kraju za zorganizowanie interesujących zajęć w ramach
III Ogólnopolskiego czytania „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz,



dyplomy - podziękowania za udział w warsztatach czytelniczych z „Jeżycjadą” Małgorzaty
Musierowicz dla centrali biblioteki w Siewierzu oraz filii bibliotecznych w Brudzowicach,
Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych,



wyróżnienie w dziewiątej edycji Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki.
Na 140 ocenionych najwyżej placówek w Polsce, siewierska książnica znalazła się
na 123 pozycji (o osiem lokat wyżej niż w roku 2018).
W województwie śląskim biblioteka uplasowała się na dziewiątym miejscu.

15.

Na prowadzenie działalności placówka otrzymała dotację z gminnego budżetu w wysokości

700.000,00 zł.

16.2. 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
w Siewierzu działało 35 stałych form zajęć kulturalno-edukacyjnych, w których brało udział ponad
1.000 uczestników.
2)

Organizacja imprez kulturalnych i frekwencja.

W ciągu roku zorganizowano i przeprowadzono 168 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 w Siewierzu
należały:


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



Koncerty Świąteczno-Noworoczne „Kolędy i Pastorałki” w wykonaniu Reprezentacyjnej
Orkiestry Dętej Gminy Siewierz w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu
– Osiedle oraz w kościele pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu,



27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Siewierskim Rynku,
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Koncert Charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc,



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



Dzień Kobiet w Gminie Siewierz,



Siewierskie Jarmarki - Wielkanocny i Adwentowy,



Eliminacje Gminne i Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”,



Zlot food trucków w Siewierzu,



III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Siewierzu,



III Wiosenny Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Siewierz,



Festyn rodzinny w Wojkowicach Kościelnych połączony z upamiętnieniem 15 rocznicy
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz uroczystym otwarciem wyremontowanej remizy
OSP Wojkowice Kościelne,



obchody świąt narodowych - Święta Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości
11 Listopada,



obchody Gminnego Dnia Strażaka w Leśniakach oraz jubileuszu 85-lecia OSP w Leśniakach,



57. Dni Ziemi Siewierskiej,



Jubileusz 5-lecia Zespołu Wokalnego „Niezapominajki”,



VII Turniej Rycerski w Siewierzu (turniej włączony w klasyfikację generalną Bojowego Hufca
Południe),



IV Piknik Rodzinny w Żelisławicach,



Dożynki Gminne w Leśniakach,



obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej,



obchody 90-lecia OSP Tuliszów,



uroczyste odsłonięcie ławeczki S. Hadyny i Z. Pyzika na siewierskim rynku



spektakl teatralny pt. „Pół na pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata,



inauguracja Roku Kulturalnego i Akademickiego 2019/2020 w Gminie Siewierz z wykładem
prof. Jerzego Buzka,



Jubileusz 50-lecia KGW Nowa Wioska,



Biesiada Siewierska,



Mikołaj 2019,



przywitanie Nowego Roku na Siewierskim Rynku,



Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej w Brudzowicach,



Bajkolandia Najmłodszych - przedstawienia teatralne dla dzieci 1 raz w miesiącu,
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kino zbliżeniowe VISA (objazdowe kino Outdoor Cinema) - seanse obejrzało około 2.300 osób.

3)

W gminie Siewierz gościło z występami 17 artystów polskiej sceny rozrywkowej, ludzi

kultury i sztuki, wśród których byli:


Redlin, Gesek, Jacek Wójcicki, Michał Szczygieł, Natalia Szroeder, Monika Korpusik,
Kabaret Jurki, Kapela Janicek, Kapela Jurajska, Folk Expres.

Odbyła się również Parada Gwiazd TVS, w której wystąpili Sonitus, Duet Caro, Metrum, Duo
Feniks, Zespół Taneczny Sukces.
4)

W ramach działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

funkcjonowały filie zamiejscowe instytucji kultury:
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu ul. Kościuszki 5 - z eksponatami z zakresu
zabytków archeologicznych, rzemiosła dawnego i rękodzieła artystycznego. Placówkę
odwiedziło 176 osób;
Centrum Kształcenia w Żelisławicach ul. Piastów 32 - prowadziło zajęcia i kursy edukacyjnoinformatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży. Centrum odwiedziło
249 osób;
Świetlica wiejska i Kafejka internetowa w remizie OSP w Leśniakach Leśniaki 75 - prowadziły
zajęcia i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży.
W zajęciach uczestniczyły 1.434 osoby;
Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Brudzowicach ul. Szkolna 2 - prowadziło zajęcia i kursy
edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży. Z oferty centrum
skorzystało 960 osób.
5)

Zajęcia kulturalne i edukacyjne dedykowane młodemu pokoleniu.

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 68 osób
warsztaty wokalne - uczestniczyło w nich 75 osób
warsztaty twórcze „Maski karnawałowe” - uczestniczyły w nich 43 osoby
warsztaty twórcze „Ecotorby” - uczestniczyły w nich 42 osoby
zajęcia karaoke - uczestniczyło w nich 59 osób.
W czasie letnich wakacji odbywały się:
zajęcia plastyczne - 98 uczestników
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zajęcia wokalne - 72 uczestników
zajęcia karaoke - 55 uczestników
warsztaty artystyczne „Challenge zawieszka” - 30 uczestników
warsztaty artystyczne „Malowana farma” - 20 uczestników
zajęcia sportowo-ruchowe – 118 osób.
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 114 osób. Podczas
wakacji letnich w zajęciach plastyczno-technicznych, grach i zabawach sportowych
uczestniczyło 145 osób;
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach w czasie ferii zimowych z zajęć
plastyczno-technicznych, gier komputerowych i planszowych skorzystało 179 osób. Podczas
wakacji letnich w zajęciach plastyczno-technicznych, grach i zabawach sportowych
uczestniczyło 328 osób.
Łącznie w różnych formach aktywności podczas ferii zimowych uczestniczyło 580 osób,
w trakcie wakacji letnich 866 osób.
Osiągnięcia w dziedzinie kultury.

6)

Udział w festiwalach i przeglądach, występy wokalne:


11 stycznia – udział Zespołów Wokalnych „Siewierzanie” i „Niezapominajki”, Zespołów
Śpiewaczych KGW Gołuchowice, KGW Leśniaki, KGW Żelisławice i Chóru Męskiego
z Żelisławic w IV Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łazach,



7 marca – występ Zespołu Wokalnego "Niezapominajki" z okazji Dnia Kobiet w Klubie
Osiedlowym „Trzynastka” w Katowicach,



5 kwietnia – udział Zespołu Wokalnego ”Siewierzanie” w Przeglądzie Pasyjnym
w Koziegłówkach,



27 kwietnia – koncert Grupy Wokalnej „Sonitus” w ramach Jubileuszu TVS w Wiśle,



3 maja – udział Zespołu Śpiewaczego KGW Gołuchowice w XXVI Międzynarodowym
Przeglądzie Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Euro-Folklor 2019 w Zebrzydowicach,



18 maja – udział Zespołu Śpiewaczego „Podwarpianki” w Redyku w Korbielowie,



8 czerwca – udział Młodzieżowej Orkiestry „Strażak” z Wojkowic Kościelnych w XXVII
Święcie Śląskiej Pieśni w Ornontowicach,



22 czerwca – udział Zespołów Śpiewaczych KGW „Gołuchowianki” i KGW „Podwarpianki”
w XVI Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie,
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22 czerwca – udział Młodzieżowej Orkiestry „Strażak” z Wojkowic Kościelnych w XXVII
Górnośląskich Prezentacjach w Chorzowie,



28-30 czerwca - udział p. Stanisławy Myrta w 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą,



29 czerwca – udział Zespołu Śpiewaczego KGW Wojkowianki w Dniach Otwartych Drzwi
w Mikołowie,



30 czerwca – udział Zespołu Wokalnego „Niezapominajki” w XI Jarmarku Rzemiosła
i Rękodzieła w Będzinie,



30 czerwca – koncert Grupy Wokalnej SONITUS podczas Festynu Parafialnego
w Pyskowicach,



7 lipca – udział Orkiestry Dętej Siewierz w Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Województwa
Śląskiego w Imielinie,



14

lipca

udział

-

Zespołów

Śpiewaczych

„Wojkowianki”

i

„Podwarpianki”

w 52. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej,


3 sierpnia - udział Chóru Męskiego z Żelisławic oraz Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki
w XI Przeglądzie Folklorystycznym XIII Folkloriada Jurajska "Starodawne i bliskie czasy"
w Żarkach Letnisko,



26 października - udział Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki w Przeglądzie Zespołów
Regionalnych - „Kalendarz Obrzędowy 2019” w Katowicach,



13 listopada - Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki gościł w Radiu Zawiercie w audycji Moniki
Płóciennik „Na zawierciańską ludową nutę”,



11 grudnia - udział Zespołu Wokalnego „Niezapominajki” i „Siewierzanie” w Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Nagrody za działalność kulturalną:



12 stycznia - Wyróżnienie dla Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki oraz Zespołu Wokalnego
„Siewierzanie” w IV Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łazach,



14 stycznia – Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Stanisławy
Myrta - przewodniczącej Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki,



14 stycznia - Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „Magnum Meritum Pro Regionis
Et Urbis Sevioris” dla Zespołu Śpiewaczego KGW Nowa Wioska,



13 kwietnia - Wyróżnienie dla Zespołu Wokalnego ”Siewierzanie” w Przeglądzie Pasyjnym
w Koziegłówkach,



3 maja - III miejsce dla Zespołu Śpiewaczego „Wojkowianki” w XXVI Międzynarodowym
Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos Euro-Folklor 2019” w Zebrzydowicach,
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3 czerwca - Nagroda Starosty Będzińskiego dla Zespołu Wokalnego „Niezapominajki”,



3 sierpnia - Wyróżnienie specjalne indywidualne dla p. Stanisławy Myrta w XI Przeglądzie
Folklorystycznym XIII Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy” w Żarkach Letnisko,



6 października - Wyróżnienie dla Zespołu Wokalnego „Niezapominajki”, Zespołu Wokalnego
„Siewierzanie”, Zespołu Śpiewaczego KGW Żelisławice oraz Chóru Męskiego z Żelisławic
w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym dla Seniorów Jura Senior Festiwal w Porębie,



26 października – II miejsce dla Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki w Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Kalendarz Obrzędowy 2019” w Katowicach.

7)

Promocja kulturalna:

 W ramach promocji walorów historycznych i kulturalnych Miasta i Gminy Siewierz
prowadzono sprzedaż:
okolicznościowych dukatów wybitych w Mennicy Polskiej w Warszawie o nazwie „4 Dukaty
Siewierskie” (72 szt.) 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.
 Zorganizowano i zaprezentowano 6 wystaw okolicznościowych, a w tym:
Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach „Ferii Zimowych
2019” i „Wakacji z MGCKSiT 2019”,
Wystawa prac plastycznych w ramach konkursu zorganizowanego przez Gminne Koło
Pszczelarzy w Siewierzu,
Wystawa fotograficzna pt. „Ostatnie takie lato 1939…” w ramach obchodów 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej,
Wystawa prac plastycznych wykonanych przez członków Stowarzyszenia UTW w Siewierzu
w ramach Inauguracji Roku Kulturalnego i Akademickiego 2019/2020,
Wystawa pt. „Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim”.
8)


Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
Kontynuowano działalność „Szkółki Piłkarskiej” dla uczniów z terenu gminy. Programem
szkolenia objęto 144 młodych adeptów piłki nożnej w pięciu grupach wiekowych.
Współpracowano z Fundacją Football AcademyGroup w zakresie szkoleń piłkarskich dzieci
w wieku 4-6 lat. Programem szkolenia objęto 44 uczestników z roczników 2013 – 2015.
Treningi Szkółki Piłkarskiej odbywały się 2 razy w tygodniu w podziale na grupy wiekowe,
na obiektach sportowych w Siewierzu: stadionie LKS Przemsza Siewierz, kompleksie boisk
Orlik oraz w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu.
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 We współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowym Extreme Live For Ride (BXPevent)
z Dąbrowy Górniczej w dniach od 1 lipca do 26 sierpnia, dla młodzieży chcącej doskonalić
swoje umiejętności jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz bmx’ach zorganizowano
cykl szkoleń, warsztatów oraz mini zawodów w ramach wakacyjnego projektu „Extreme City”.
Zajęcia odbywały się pod okiem doświadczonych instruktorów w skateparku w Siewierzu
w każdy poniedziałek lipca. Zajęcia realizowane w ramach projektu były bardzo dobrą formą
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania i doskonalenia umiejętności. Projekt
Extreme City był objęty patronatem i monitorowany przez Akademię Wychowania Fizycznego
w Katowicach.

9)

Współpraca

z

klubami

sportowymi,

stowarzyszeniami

i

innymi

organizacjami.

Upowszechnianie i rozwój sportu dla wszystkich.
 We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Przemsza” Siewierz, na stadionie
przy ul. Sportowej 1 w Siewierzu zorganizowano:
rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo katowickiej I grupy śląskiej, IV ligi Śląskiego
Związku Piłki Nożnej w sezonie 2018/2019 - 8 spotkań, 1.635 uczestników,
rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo I grupy śląskiej, IV ligi Śląskiego Związku Piłki
Nożnej w sezonie 2019/2020 – 7 spotkań, 1.560 uczestników,
rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej C1 Trampkarz Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2018/2019 - 4 spotkania,
202 uczestników,
rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Orlik E2 Śląskiego Związku
Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2018/2019 - 4 spotkania, 183 uczestników,
rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Młodzik D1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2019/2020 - 7 spotkań,
168 uczestników,
rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Junior młodszy B1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2019/2020 - 4 spotkania,
195 uczestników,
rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Orlik E1 Śląskiego Związku
Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2019/2020 - 6 spotkań, 324 uczestników,
rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV Ligi Okręgowej Młodzik D1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2019/2020 - 5 spotkań,
316 uczestników,
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rozgrywki Podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej o mistrzostwo Żaków
F1 grupa 1.
Głównym zadaniem MGCKSiT przy organizacji rozgrywek było przygotowanie zaplecza socjalnotechnicznego oraz płyty boiska głównego i treningowego, a także obsługa techniczna meczów.


We współpracy z Klubem Sportowym „Niwy” Brudzowice, na stadionie przy ul. Cisowej
w Brudzowicach zorganizowano:
rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo Patrick A-klasy grupy Śląskiego Związku
Piłki Nożnej w sezonie 2018/2019 - 8 spotkań, 1.490 uczestników,
rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo klasy Okręgowej, grupa IV Śląskiego Związku
Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020 - 9 spotkań, 940 uczestników.



We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Ostoja” Żelisławice, na stadionie
przy ul. Ostoi w Żelisławicach zorganizowano:
rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo klasy A Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowiec w sezonie 2018/2019 - 7 spotkań, 890 uczestników.
rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo klasy A Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowiec w sezonie 2019/2020 - 8 spotkań, 853 uczestników.



We współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim zorganizowano 3 imprezy - zawody
wędkarskie:
31 maja - Wędkarskie zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży do lat 16 o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z okazji Dnia Dziecka – plaża Boguchwałowice,
1 czerwca - Zawody wędkarskie Koła PZW nr 104 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz – Zalew Przeczycko-Siewierski (Rybaczówka Boguchwałowice),
2 czerwca - Drużynowe zawody wędkarskie dla Kół PZW o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz – Zalew Przeczycko-Siewierski (Rybaczówka Boguchwałowice).



MGCKSiT Siewierz zorganizowało i współorganizowało 8 turniejów i imprez sportowych:
2 marca – XIX Miejsko-Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, które odbyły się w sali
sportowej LO im. Jana Pawła II w Siewierzu,
1 maja - I Siewierski Bieg Traktem Biskupim oraz marsz nordic walking na dystansie 5 km.
W imprezie uczestniczyło ponad stu uczestników. Trasa przebiegała ulicami Siewierza,
start i meta odbyły się na siewierskim Rynku,
5 kwietnia - Gminny Turniej Piłki Nożnej szkół podstawowych,
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1 czerwca – VIII Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz, zorganizowany w ramach 57. Dni Ziemi Siewierskiej na kortach tenisowych
przy Zamku w Siewierzu,
18 sierpnia – Otwarty Turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu,
23 listopada – I Super Puchar Polski BJJ (brazylijskie jiu-jitsu),
1 maja – 30 listopada – V edycja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego o Puchar MGCKSiT
w Siewierzu, rozgrywki odbywały się na kortach tenisowych przy Zamku w Siewierzu,
7 grudnia - Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego przy współpracy z UKS Energia
Siewierz.


Z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zamku w Siewierzu skorzystało
7.561 osób. Na obiekcie odbyło się wiele imprez sportowych, w tym m.in.:
5 turniejów sportowych (53 uczestników),
253 treningi Orlików, Młodzików, Juniorów młodszych (3.106 uczestników),
13 treningów seniorów LKS Przemsza Siewierz (229 uczestników),
16 meczów o mistrzostwo Ligi Okręgowej Orlików Młodszych ŚZPN Podokręg Sosnowiec
(413 uczestników),
6 spotkań o Mistrzostwo Ligi Okręgowej Młodzików (115 uczestników)



Udostępniano korty tenisowe znajdujące się na:
stadionie sportowym LKS Przemsza Siewierz, z których skorzystało 305 osób,
kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zamku Siewierskim, z których skorzystało
1.525 osób.

10)

Upowszechnianie turystyki, świadczenie usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego.
1. Prowadzono obsługę Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego w budynku Izby
Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu. Punkt odwiedziło 398 osób.
2. Ruiny Zamku Siewierskiego odwiedziło w ciągu roku 8.090 osób (od 1 maja 2008 r.
Zamek zwiedziło 258.351 osób).
3. Izbę Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu zwiedziło 176 osób.

11)

Przeprowadzono remont mostu zwodzonego zamku siewierskiego.

Zakres zadania:


demontaż barierki mostu, podestu, uszkodzonych elementów belek nośnych, oczepów i podpór
mostu,
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impregnacja nowej tarcicy, elementów poręczy metodą próżniowo-ciśnieniową,



wykonanie nowej konstrukcji poręczy z pochwytami,



wykonanie nowego podestu mostu z tarcicy sosnowej i dębowej.

Koszt inwestycji: 149.872,65 zł.
Na prowadzenie działalności placówka otrzymała dotację z gminnego budżetu w wysokości
2.315,000,00 zł (w tym: dotacja na remont mostu w wys. 105.000,00 zł).

V. PODSUMOWANIE.
Przedstawiony Raport o stanie gminy Siewierz został przygotowany w oparciu o kluczowe
obszary aktywności gminy, na podstawie obszernego materiału źródłowego oraz informacji
z poszczególnych komórek merytorycznych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Zapewnia
kompleksowy przegląd najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych inwestycji i zadań, służących
poprawie jakości życia w gminie.
Jako że raport co do zasady obejmuje

podsumowanie działalności Burmistrza w roku

poprzednim i ma charakter publiczny, to ocena i interpretacja dokonań samorządu jest pozostawiona
czytelnikowi.
Dlatego też ważne jest, aby dokument ten prezentował rzetelną i wszechstronną informację
o stanie gminy, która może stanowić podstawę do obiektywnej oceny kondycji siewierskiego
samorządu i zasadności przyjętych kierunków rozwoju.
Treść raportu uświadamia również, jak wiele aspektów wpływa na funkcjonowanie gminy
i w jakich obszarach konieczne jest zaangażowanie, aby gmina mogła rozwijać się i jak najpełniej
zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców.
Budowanie stabilnej pozycji gminy jest procesem długim i złożonym, trwającym wiele lat.
Składa się na niego trafne planowanie, rzetelna realizacja zadań, właściwe zarządzanie potencjałem
gminy oraz wiele innych elementów, które w połączeniu z umiejętnym pozyskiwaniem
i wykorzystywaniem środków zewnętrznych pozwalają na osiągnięcie zakładanego efektu w postaci
gminy rozwijającej się w pożądanych kierunkach, spełniających oczekiwania mieszkańców.
Warto przy tym zauważyć, że to również sami mieszkańcy uczestniczą w kreowaniu lokalnej
polityki. Angażując się wiele przedsięwzięć poprzez np. działalność w organizacjach pozarządowych,
wypowiadając się w kwestiach związanych z wydatkowaniem

środków w ramach funduszu

sołeckiego i budżetu obywatelskiego, mają realny wpływ na kierunki rozwoju swojej „małej
ojczyzny”.
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Rok 2019 okazał się kolejnym rokiem bogatym w inwestycje i zadania, spełniające
oczekiwania lokalnej społeczności, przy czym nie należy oceniać go wyłącznie przez pryzmat tego,
co zostało już zrobione, ale również postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, które
gmina zrealizuje w kolejnych latach.
Wyzwania stojące przed władzami samorządowymi są bardzo poważne. Rosną również
oczekiwania mieszkańców, a rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb. Dlatego też władze
samorządowe

realizują

kolejne

ambitne

plany,

aby

gmina

była

wygodnym

miejscem

do zamieszkania i aktywności życiowej oraz miejscem przyjaznym i to nie tylko dla jej mieszkańców,
ale również dla gości, którzy odwiedzają ziemię siewierską i korzystają z jej atrakcji.
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