I. WSTĘP
RAPORT O STANIE GMINY SIEWIERZ za 2020 rok to dokument obejmujący informacje
o działaniach organu wykonawczego, uwzględniające przewidziane prawem obszary jego
aktywności, a w szczególności podsumowanie realizacji programów, strategii, uchwał Rady
Miejskiej i budżetu obywatelskiego.
Raport o stanie gminy skupia się wokół zagadnień realizacji ustawowych zadań i kompetencji
organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, tj, 2020, a swoją zawartością wyczerpuje
dyspozycje zawarte w art. 28 a a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.).
Podstawowym dokumentem mającym zasadniczy wpływ na kierunki rozwoju gminy jest
„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do roku 2020”, w której określono następującą
wizję rozwoju dla gminy:
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.
Dla osiągnięcia takiego stanu gminy należało podejmować szereg aktywności i działań,
które miały za zadanie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu w postaci
wielokierunkowego rozwoju gminy i zrealizowania wyznaczonych celów w wielu dziedzinach
funkcjonowania gminy.
Wyznaczone w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do roku 2020” cele operacyjne,
służące osiągnięciu pożądanych efektów w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty
samorządowej, wskazywały następujące kierunki działań:
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.
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Tak określone kierunki działań zostały uszczegółowione i uzupełnione w wielu planach
i programach rozwojowych oraz dokumentach planistycznych, które zostały przygotowane
z myślą o wielokierunkowym rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Należy
przy tym zaznaczyć, że część dokumentów i planów obejmuje kilkuletni okres projektowania
działań, jak również nie wszystkie zadania zostały rozpoczęte i zakończone w trakcie
jednego roku budżetowego 2020, będącego przedmiotem niniejszego raportu. Stąd też
przedkładany dokument jest po części kontynuacją informacji z poprzednich okresów czasu.
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Charakter gminy, położenie i powierzchnia
Miasto i Gmina Siewierz jest gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi miasto Siewierz
będące siedzibą władz samorządowych oraz 10 sołectw - jednostek pomocniczych,
tj. Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Podwarpie, Tuliszów,
Warężyn, Wojkowice Kościelne i Żelisławice.

Gmina leży w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej - na skraju Jury KrakowskoCzęstochowskiej, w północnej części województwa śląskiego, w powiecie będzińskim. 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.
3

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

Miasto i Gmina Siewierz zajmuje powierzchnię 113,85 km2, z czego 38,66 km2 zajmuje
miasto, a powierzchnię 75,19 km2 zajmują sołectwa.
Pod względem powierzchni gmina Siewierz jest największą co do wielkości gminą powiatu
będzińskiego.
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.

Gmina jest ważnym węzłem drogowym, leży na skrzyżowaniu trzech dróg krajowych:
 S1 - Podwarpie w kierunku Pyrzowic i Dąbrowy Górniczej aż do Cieszyna
 DK 91 - relacji Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowa - Siewierz - Podwarpie
 DK 86 - od Podwarpia w kierunku Katowic
 DK 78 - z Siewierza przez Zawiercie do Kielc oraz w kierunku Gliwic
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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, aktualnie
nieeksploatowana w ruchu pasażerskim. Obecnie używany jest w ruchu towarowym jedynie
odcinek od Zawiercia do Siewierza. Przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podpisali umowę z konsorcjum wykonawców na prace budowlane związane z realizacją
zadania pod nazwą „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182
Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie regionalnych
przewozów pasażerskich na odcinku Zawiercie – Tarnowskie Góry, co w konsekwencji
umożliwi dojazd kolejowy do MPL „Katowice Aiport” w Pyrzowicach z kierunku Warszawy,
Łodzi, Częstochowy, Zawiercia, Katowic, Chorzowa i Tarnowskich Gór. W ramach zadania
zostanie m. in. odbudowany 30-kilometrowy nieczynny obecnie odcinek toru między
Tarnowskimi Górami, a Siewierzem, z podwyższeniem prędkości projektowej do 140 km/h.
W Siewierzu w ramach zadania zostanie przebudowana stacja kolejowa i wybudowane nowe
przejście podziemne, umożliwiające bezkolizyjne przejście pod torami m. in. pracownikom
firmy Electrolux. Perony będą oświetlone, wyposażone w wiaty oraz ławki. Komfort
i bezpieczeństwo w podróży zapewnią pasażerom system nagłośnienia i monitoring oraz
czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Zmodernizowana linia będzie również
obsługiwała dwie bocznice w Siewierzu. Zakończenie planowanej inwestycji przewidziane
jest w I kwartale 2023 roku.
Od 2019 roku gmina należy do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – podregion
sosnowiecki. Metropolia skupia 41 miast i gmin położonych w centralnej części województwa
śląskiego. Głównym zadaniem Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii jest podejmowanie
działań poprawiających komfort i jakość życia mieszkańców poprzez wprowadzanie
wspólnych rozwiązań, przy wykorzystaniu potencjału gmin członkowskich, pobudzaniu
kreatywności mieszkańców i inspirowaniu zmian, umożliwiających przyspieszenie procesów
gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka wzrostu mogącego
konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w Polsce i na świecie, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących dziedzin: transport publiczny, rozwój społeczno-gospodarczy,
kształtowanie ładu przestrzennego i promocja walorów Metropolii.

2. Dane demograficzne.
Na koniec 2020 roku teren gminy Siewierz zamieszkiwały 12.482 osoby, w tym
195 cudzoziemców.
5.654 osoby mieszkały w mieście, a 6.828 osób mieszkało na terenie sołectw.
Na pobyt stały było zameldowanych 12.181 osób,
Na pobyt czasowy było zameldowanych 301 osób.
Liczbę ludności zamieszkującą teren Miasta i Gminy Siewierz obrazuje tabela nr 1.
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Tabela 1. Ludność w gminie Siewierz w 2020 roku z podziałem na miejscowości.
Miejscowość

Liczba ludności

Siewierz

5654

Sołectwa ogółem

6828

w tym w poszczególnych miejscowościach:
Brudzowice

1177

Czekanka

202

Dzierżawa

6

Dziewki

568

Gołuchowice

373

Hektary

105

Kuźnica Piaskowa

146

Kuźnica Podleśna

61

Kuźnica Warężyńska

135

Leśniaki

378

Marcinków

131

Nowa Wioska

116

Podwarpie

414

Podwarężyn

12

Słowik

103

Tuliszów

210

Warężyn

167

Wojkowice Kościelne

1316

Zawarpie

26

Żelisławice

1182

Źródło: dane ewidencji ludności – stan na 31 grudnia 2020 r.

W tabeli poniżej zostały zestawione dane porównawcze: za rok 2019 i rok 2020 w zakresie
liczby ludności wg płci w Siewierzu i w poszczególnych sołectwach.
Tabela 2. Ludność w gminie Siewierz w latach 2019 - 2020 roku wg płci.
2019

2020

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

5725

2978

2747

5654

2942

2712

Brudzowice

1196

595

601

1177

581

596

Dziewki

583

286

297

568

281

287

Gołuchowice

374

197

177

373

193

180

Leśniaki

370

191

179

378

196

182

Miasto
Siewierz
Sołectwo
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Nowa Wioska

119

62

57

116

62

54

Podwarpie

733

384

349

740

387

353

Tuliszów

202

108

94

210

113

97

Warężyn

515

276

239

521

280

241

Wojkowice
Kościelne

1264

650

614

1252

650

602

Żelisławice

1481

794

687

1493

798

695

Źródło: dane ewidencji ludności – stan na 31 grudnia 2020 r.

W tabeli poniżej zostały zestawione dane za rok 2019 i rok 2020 w zakresie struktury
wiekowej mieszkańców gminy
Tabela 3. Ludność w gminie Siewierz w latach 2019 - 2020 wg wieku.
2019

2020

Wiek

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

0–9

1299

639

660

1259

612

647

10 – 19

1142

552

590

1166

578

588

20 – 29

1419

730

689

1353

678

675

30 – 39

1911

936

975

1895

942

953

40 – 49

1868

946

922

1900

951

949

50 – 59

1516

784

732

1487

776

711

60 – 69

1924

1014

910

1883

996

887

70 i więcej

1483

920

563

1539

950

589

Źródło: opracowanie własne – dane z ewidencji ludności

Tabela 4. Zmiany struktury ludności w gminie Siewierz w latach 2019 – 2020 wg
ekonomicznych grup wieku.
Ekonomiczne grupy wieku

2019

2020

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

2327

2205

Ludność w wieku produkcyjnym

7460

7560

Ludność w wieku poprodukcyjnym

2775

2717

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS (www.stat.gov.pl/bdl)

Z analizy danych przedstawionych w układzie tabelarycznym wynika, że w porównaniu
do roku 2019 w gminie zmalała liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
i

poprodukcyjnym,

natomiast

wzrosła

liczba

ludności

w

wieku

produkcyjnym.

Na ogólną liczbę urodzin: 92 dzieci, urodziły się 43 dziewczynki i 49 chłopców.
W Siewierzu urodziło się 43 dzieci, na terenie sołectw urodziło się 49 dzieci.
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Na ogólną liczbę zgonów: 172, zmarło 68 kobiet i 104 mężczyzn.
 W Siewierzu zmarło 79 osób,
 na terenie sołectw zmarły 93 osoby.
W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu sporządzono 50 aktów małżeństwa,
w tym 30 ślubów wyznaniowych i 14 ślubów cywilnych oraz 6 umiejscowień. Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Siewierzu przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek
małżeński od 14 par.
III. INFORMACJE
ZA ROK 2020

FINANSOWE

Z

WYKONANIA

BUDŻETU

GMINY

SIEWIERZ

Fundamentem działalności gminy są stabilne finanse, które pozwalają terminowo
i skutecznie realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Dzięki odpowiedniemu
zarządzaniu wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej gospodarce, budżet miasta
systematycznie rośnie od wielu lat.
Uchwałą Nr X/125/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 12 grudnia 2019 roku został
uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości 75.808.283,93 zł oraz plan wydatków
budżetowych w wysokości 80.626.683,93 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu było następujące:
wyszczególnienie

plan

wykonanie

razem dochody i przychody

89 530 707,82 zł

87 906 896,91 zł

98,19 %

razem wydatki i rozchody

89 530 707,82 zł

83 553 659,08 zł

93,32 %

Za 2020 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła
9.601.379,55 zł. Wykonano dodatni wynik budżetu w wysokości 470.176,22 zł.
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Przychody budżetu Gminy za 2020 rok wyniosły kwotę 6.864.661,61 zł, w tym z tytułu:


wolnych środków

824.374,94 zł



niewykorzystanych środków pieniężnych z poprzedniego roku

106.562,78 zł

5.933.723,89 zł
 kredytów i pożyczek
Rozchody budżetu Gminy za 2020 rok wyniosły kwotę 2.981.600,00 zł, w tym z tytułu:
kredytów:


ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie



Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju



Bank Spółdzielczy w Będzinie

700 000,00 zł
1.000.000,00 zł
300.000,00 zł

 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
pożyczek:


950.000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

31.600,00 zł

Plan dochodów budżetowych za 2020 rok został wykonany w 98,04 %.
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawiono na wykresie nr 1.
Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:


71.082.855,82 zł

bieżące, w tym:





z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących



z mienia

19.024.100,73 zł
341.013,35 zł
9.959.379,48 zł

majątkowe, w tym:


z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych



z mienia

9.786.317,23 zł
173.062,25 zł
Razem
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Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2020 rok obejmował wydatki bieżące
i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych za 2020 rok został wykonany w 93,09%,
w tym wydatki bieżące w 94,69%, a wydatki majątkowe w 88,30%.
Wykonanie planowanych wydatków na takim poziomie spowodowane było sytuacją
pandemiczną w kraju. W ramach wydatków bieżących pojawiły się oszczędności związane
z wprowadzonym w ciągu roku lockdownem oraz z tym, że część zadań nie mogła zostać
zrealizowana. W planie wydatków majątkowych pojawiły się środki RFIL-u, które nie zostały
w pełni wykorzystane w 2020 r., ponadto część zadań uległa przesunięciu w związku
z COVID-19. W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegła
prawidłowo, wziąwszy pod uwagę specyficzne okoliczności roku 2020. Plan wydatków i jego
realizację w 2020 r. przedstawiono na wykresie nr 2.
Wykres 2. Plan wydatków budżetowych i jego realizacja w 2020 roku.

W 2020 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19.090.582,81 zł, co stanowi ponad
23,6% wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty między innymi dzięki
pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 9.786.317,23 zł, w tym 4.849.517,22 zł
ze środków UE. Strukturę wydatków w 2020 roku przedstawiono na wykresie nr 3.
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Wykres 3. Struktura wydatków wykonanych w 2020 r.

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco
(wykres nr 4.)
Wykres 4. Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
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Wydatki wykonane w 2020 roku zrealizowały następujące jednostki (wykres nr 5.)
Wykres 5. Wydatki jednostek wykonane w 2020 roku.

IV. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW
1. Ład przestrzenny, zagospodarowanie przestrzenne terenu gminy.
Obszar gminy objęty jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Siewierz”, które jest nadrzędnym dokumentem planistycznym,
wyznaczającym kierunki zagospodarowania w odniesieniu do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Studium zostało przyjęte Uchwałą Nr XX/158/2000 Rady
Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 kwietnia 2000 roku.
Aktualnie na terenie gminy obowiązują 32 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które wyznaczają obowiązujące standardy i sposoby zagospodarowania
terenów gminy. W opracowaniu są kolejne 3 plany.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują swoimi zapisami 22,18 %
powierzchni Gminy Siewierz.
Bilans terenu w procentach wg sposobów zagospodarowania, zapisanych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego przedstawia się następująco:
 pod tereny mieszkaniowe przeznaczono około 17,9% powierzchni
 pod tereny usługowe przeznaczono około 3,2% powierzchni
 pod tereny przemysłowe przeznaczono około 33,9 % powierzchni
 pod tereny zieleni i wód przeznaczono około 18 % powierzchni
 pod tereny komunikacji przeznaczono około 6 % powierzchni
 pod obszary rolnicze przeznaczono około 21 % powierzchni.
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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Sposoby zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Siewierz zapisane w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego obrazuje wykres nr 6.
Wykres 6. Sposoby zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Siewierz.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku
obowiązywania na danym terenie planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia
na budowę uzyskuje się na podstawie obowiązującego
planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla obszarów, dla których nie ma uchwalonych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, wydaje się decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W 2020 r. przyjęto 82 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla m. in.:
zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej, usługowej, handlowej, zagrodowej oraz dróg
wewnętrznych, legalizacji samowoli budowlanej, zmiany sposobu użytkowania, infrastruktury
technicznej.
Wydano 54 decyzje o warunkach zabudowy. Największa część wydanych decyzji dotyczyła
budowy oraz zmiany przeznaczenia na budynek mieszkalny. Odnotowano również duży
udział remontów, przebudowy, rozbudowy, zmian sposobu użytkowania i budowy
wewnętrznych instalacji. Duży udział stanowiły decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
dla budowy budynków usługowych oraz zmiany przeznaczenia na budynek usługowy bądź
biurowy. Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano
dla centralnej części gminy, tj. dla terenu Siewierza, co znajduje uzasadnienie w wysokim
stopniu zurbanizowania tej części gminy. Dla obszarów wiejskich liczba wydawanych decyzji
jest proporcjonalna do stopnia urbanizacji.
Wydano również 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla m.in. budowy sieci
gazowych wraz z przyłączami do budynków, budowy wieży telekomunikacyjnej i budowy
przepustu w ciągu drogi powiatowej 4738 S w Żelisławicach.
Przygotowano dokumenty do podjęcia przez Radę Miejską uchwał w zakresie nowych
opracowań planistycznych, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Miasta Siewierz - dzielnicy Jeziorna, którego koszt opracowania wyniósł kwotę
13
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49.815,00 zł oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Siewierz
w rejonie cmentarza parafialnego na Osiedlu Zachód. Koszt tego opracowania wyniósł kwotę
26.000,00 zł.
Wszystkie aktualnie obowiązujące dokumenty planistyczne podlegają udostępnieniu
na Geoportalu Gminy Siewierz. Jest to narzędzie służące mieszkańcom i inwestorom
do odczytywania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
System Informacji Geograficznej obsługujący gminę jest kompatybilny z szeregiem urządzeń
wykorzystujących internet i umożliwia pozyskanie informacji nie tylko z zakresu danych
przestrzennych, ale również danych z zakresu geodezji, ochrony środowiska, dziedzictwa
kulturowego, map tematycznych itp., bez konieczności wychodzenia z domu. Dane
w systemie podlegają aktualizacji poprzez pozyskiwanie baz danych z różnych jednostek
administracji publicznej.
System jest stopniowo rozbudowywany, dodawane są kolejne warstwy tematyczne.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych.
2.1. Inwestycje zrealizowane.
W trakcie 2020 r. zakończono realizację kilku ważnych dla gminy zadań, a w tym:
1)
Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu
wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową sieci
sanitarnych
 wartość umowna robót: 1.206.564,28 zł
 wydatki na realizację robót w 2019 r.: 50.000,00 zł
 wydatki na roboty poniesione w 2020 r.: 1.156.564,28 zł
 wykonawca: DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa
 okres realizacji zadania: 15 listopada 2019 r. - 10 sierpnia 2020 r.
Dofinansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 393.971,00 zł.

Fragment drogi łączącej ul. Parkową i ul. Polną przed przebudową i stany obecny.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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2)

Remont chodników przed pomnikiem na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

 koszt robót: 22.919,33 zł
 wykonawca: Duet Usługi Drogowo-Mostowe mgr inż. Grzegorz Loranty z Zawiercia
 okres realizacji zadania: 6 października 2020 r. - 19 listopada 2020 r.

Nowe chodniki przed pomnikiem na Placu Wojska Polskiego.

3)
Roboty budowlane na ulicy Rzecznej w Siewierzu pn. „Budowa ścieku
z czterech rzędów kostki pomiędzy nawierzchnią jezdni a ścieżką rowerową na ulicy
Rzecznej w Siewierzu” (Uwaga: zadanie zrealizowane w ramach usunięcia usterek
gwarancyjnych przez innego Wykonawcę)
 wartość robót zgodnie z umową: 40.000,00 zł
 wykonawca: Silesia Trans Łukasz Sitko z Lędzin
 okres realizacji zadania: 28 września 2020 r. - 27 listopada 2020 r.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Żelisławice, ul. Piastów 32

4)

 wartość robót w rozliczeniu kosztorysowym w 2020 r.: 59.291,85 zł
 wykonawca: Z. R. B. BUDOMAX Wojciech Cież z Pcimia
 okres realizacji zadania: 29 czerwca 2020 r. - 19 sierpnia 2020 r.

Remiza OSP w Żelisławicach z nowym pokryciem dachowym.
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2.2. Inwestycje zaprojektowane.
1)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy chodników
przy ul. Słowackiego w Siewierzu

 wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 6 500,00 zł
 Koszty poniesione w 2020 r.: 6.175,00 zł
 wykonawca: Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski ze Świnnej
 okres realizacji zadania projektowego: 7 kwietnia 2020 r. - 5 sierpnia 2020 r.
2)

Opracowanie
kompletnej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych
decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji budowy dwóch odcinków dróg dla
obsługi tzw. dzielnicy Siewierz Jeziorna, wraz z budową chodnika, ciągu pieszorowerowego, oświetlenia, odwodnienia – w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej oraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

 wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 48.708,00 zł
 wykonawca: Biuro projektowe Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini
 koszty poniesione w 2020 r.: 46.272,60 zł, pozostałe koszty tj. za nadzór autorski zostaną poniesione po zrealizowaniu inwestycji
 okres realizacji zadania projektowego: 10 lutego 2020 r. - 10 sierpnia 2020 r.

2.3. Inwestycje trwające (8 inwestycji, wartość całkowita umów dla inwestycji trwających:
49.456.866,60 zł, wydatki poniesione w 2020 r.: 15.213.306,20 zł)
1)
Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz w ramach
projektu pn.: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy
Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału
OZE w wytwarzaniu energii” - inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj
 wykonawca: Eco-Team Sp. z o.o., Sp. k.
 wartość umowna robót oraz dokumentacji projektowej: 12.040.611,80 zł
 wydatki na roboty poniesione w 2020 r.: 3.055.648,83 zł
 rozpoczęcie inwestycji: 22 maja 2020 r.
 planowane zakończenie inwestycji: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj.
22 września 2021 r.
Dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 8.441.690,00 zł.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane na budynku.

2)
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw.
Piwoni
 wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka z Opola
 wartość umowna robót: 8.886.294,56 zł
 wydatki na roboty poniesione w 2020 r.: 2.583.310,96 zł
 rozpoczęcie inwestycji: 16 grudnia 2019 r.
 planowane zakończenie inwestycji : 30 listopada 2021 r.
Dofinansowanie:
a) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3.149.858,01 zł,
b) ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego
Funduszu Solidarności w kwocie 200.000,00 zł,
c) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w formie pożyczki w kwocie 637.471,00 zł

Prace przy budowie kanalizacji w Piwoni.
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Fragment ul. Leśnej po zakończeniu prac.
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3)
Budowa budynku przedszkola integracyjnego w ramach zadania „Zapewnienie
pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę
nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”
 inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj
 wykonawca: Konsorcjum firm STB Sp. z o.o. z Częstochowy i KROMAR Import-Export
Sp. z o. o. ze Starokrzepic
 wartość umowna robót oraz dokumentacji projektowej: 15.800.000,00 zł, w tym:
 dokumentacja: 300.000,00 zł
 roboty budowlane: 15.500.000,00 zł
 wydatki na roboty poniesione w 2020 r.: 7.821.742,05 zł
 rozpoczęcie inwestycji: 25 września 2018 r.
 planowane zakończenie inwestycji: 31 maja 2021 r.
Dofinansowanie:
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.208.211,46 zł,
 ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań
na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 w kwocie 1.558.835,00 zł.

Prace przy budowie przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

4)

Rozszerzenie inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji
przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola
z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu” o żłobek

 inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj
 wykonawca: Konsorcjum firm STB Sp. z o.o. z Częstochowy i KROMAR Import-Export
Sp. z o. o. ze Starokrzepic
 wartość umowna robót oraz dokumentacji projektowej: 700.000,00 zł, w tym:
o

dokumentacja: 15.600,00 zł

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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o

roboty budowlane: 684.400,00 zł

 wydatki na roboty poniesione w 2020 r.: 616.000,00 zł
 rozpoczęcie inwestycji: 17 kwietnia 2019 r.
planowane zakończenie inwestycji: 31 marca 2021 r.
Dofinansowanie: ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu Maluch+
2020 w kwocie 649.283,00 zł.

Prace wykończeniowe w budynku przedszkola i żłobka.

5)

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu,
polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego
systemu obronnego Zamku w Siewierzu

 wykonawca: F. H. U. REMGIPS-2 z Jaworzna
 wartość umowna robót oraz dokumentacji projektowej: 3.298.000,00 zł, w tym:
o
o

badania archeologiczne: 164.900,00 zł (koszty poniesiono w 2019 r.)
projekt i ekspertyzy: 230.860,00 zł (koszty poniesiono w 2019 r.)

 roboty: 2.902.240,00 zł (w trakcie realizacji)
 wydatki na roboty poniesione w 2020 r.: 1.136.604,36 zł
 rozpoczęcie inwestycji: 24 sierpnia 2018 r.
 planowane zakończenie inwestycji: 31 maja 2021 r.
Dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie
2.532.846,15 zł.

Widok zamku po zakończonych pracach.

19

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

6)

Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu


wykonawca: JUNKOBUD Sp. z o.o. z Chorzowa



wartość umowna robót: 4.655.722,75 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)



rozpoczęcie inwestycji: 2 listopada 2020 r.

 planowane zakończenie inwestycji: 30 września 2021 r.
Dofinansowanie: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.677.261,11 zł.

ul. Krakowska przed rozpoczęciem przebudowy.

7)

ul. Krakowska w trakcie przebudowy.

Budowa części socjalnej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Gen. J. Bema
w Siewierzu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą


wykonawca: AMB Budownictwo mgr inż. Krzysztof Prokop z Krasocina



wartość umowna robót: 3.103.792,00 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)



rozpoczęcie inwestycji: 15 października 2020 r.

 planowane zakończenie inwestycji: 30 września 2021 r.
Dofinansowanie: gmina rozwiązała umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat
w kwocie 897.503,48 zł, w związku z podjęciem starań o pozyskanie wsparcia z Funduszu
Dopłat na korzystniejszych warunkach.

Rozpoczęcie prac przy budowie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Gen. J. Bema w Siewierzu.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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8) Przebudowa i remont budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2
 wykonawca: ARBUD Arkadiusz Pala z Olsztyna
 wartość umowna robót: 972.445,49 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)
 rozpoczęcie inwestycji: 30 października 2020 r.
 planowane zakończenie inwestycji: 15 października 2021 r.

Budynek komunalny w Wojkowicach Kościelnych przed remontem.

2.4. Trwające zadania projektowe (8 projektów, wartość całkowita umów dla trwających
zadań projektowych: 994.329,20 zł, wydatki poniesione w 2020 roku: 77.733,65 zł):
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych
na ul.3 Maja i ul. Bema w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 wykonawca:
Pracownia
Architektoniczno-Urbanistyczna
mgr inż. Maciej Kolesiński ze Sławkowa

ALMA

PROJEKT

 wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 158.670,00 zł,
w tym wartość dokumentacji: 154.980,00 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)
 rozpoczęcie zadania projektowego: 5 czerwca 2020 r.
 planowane zakończenie zadania projektowego: 30 czerwca 2021 r.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych
na ul. Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 wykonawca:
Pracownia
Architektoniczno-Urbanistyczna
mgr inż. Maciej Kolesiński ze Sławkowa

ALMA

PROJEKT

 wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 169.740,00 zł, w tym koszt
dokumentacji: 166.050,00 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)
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 rozpoczęcie zadania projektowego: 28 sierpnia 2020 r.
 planowane zakończenie zadania projektowego: 30 czerwca 2021 r.
3) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy
dróg gminnych na ul. Piłsudskiego oraz na ul. Plac Strażacki w Siewierzu wraz
z przyległymi odcinkami dróg oraz infrastrukturą towarzyszącą


wykonawca:
Pracownia
Architektoniczno-Urbanistyczna
mgr inż. Maciej Kolesiński ze Sławkowa



wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 158.670,00 zł, w tym

ALMA

PROJEKT

koszt dokumentacji: 108.240,00 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)


rozpoczęcie zadania projektowego: 5 czerwca 2020 r.



planowane zakończenie zadania projektowego: 30 czerwca 2021 r.

4) Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa
sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz
 wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AKVO” z Wrocławia
 wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 353.387,70 zł, w tym koszt
dokumentacji: 344.387,70 zł
 w 2020 r. poniesiono koszty w wysokości: 68.877,65 zł
 rozpoczęcie zadania projektowego: 16 października 2019 r.
 planowane zakończenie zadania projektowego: 18 października 2021 r.
5) Opracowanie
kompletnej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji rozbudowy drogi
gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych


wykonawca: Biuro projektowe Vegmar Jakub Krawczyk z Warszawy



wartość

umowna

dokumentacji

wraz

z

nadzorem

autorskim:

98.277,00

zł,

w tym koszt dokumentacji: 93.363,15 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)


rozpoczęcie zadania projektowego: 28 marca 2019 r.



planowane zakończenie zadania projektowego: 30 czerwca 2021 r.

6) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu
i rozbudowy dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu


wykonawca: Biuro projektowe Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini



wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 80.000,00 zł, w tym koszt
dokumentacji: 78.000,00 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)



rozpoczęcie zadania projektowego: 30 czerwca 2020 r.



planowane zakończenie zadania projektowego: 26 lutego 2021 r.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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7) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac naprawczych
w obrębie nadproża okiennego po północno-zachodniej stronie Zamku w Siewierzu
 wykonawca: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek z Zawiercia
 wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 3.874,50 zł, w tym koszt
dokumentacji: 3.690,00 zł (w 2020 r. nie wydatkowano środków)
 rozpoczęcie zadania projektowego: 30 września 2020 r.
 planowane zakończenie zadania projektowego: 25 lutego 2021 r.
8) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji
inwestycji budowy bazy sportowej w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 41 oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
 wykonawca: Biuro projektowe Primtech Szymon Kita z Tarnowskich Gór
 wartość umowna dokumentacji wraz z nadzorem autorskim: 22.140,00 zł, w tym koszt
dokumentacji: 21.033,00 zł
 w 2020 r. poniesiono koszty w wysokości: 8.856,00 zł
 rozpoczęcie zadania projektowego: 29 sierpnia 2019 r.
 planowane zakończenie zadania projektowego: 31 marca 2021 r.
3. Realizacja zadań w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.
W trakcie roku zostały zrealizowane następujące zadania i przedsięwzięcia, wybrane przez
mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego:
1) Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz
z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw. Koszt zadania: 281.851,19 zł.

Teren w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach przed i po zagospodarowaniu.
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2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Siewierzu. Koszt zadania: 44.716,96 zł.

Teren placu zabaw przy szkole podstawowej nr 2 w Siewierzu przed i po zagospodarowaniu.

3) 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, zakup głośników i sprzętu
audio. Koszt zadania: 99.909,42 zł.

Elementy sprzętu zakupionego w ramach realizacji zadania.

4)

Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego (ul. Słowackiego). Koszt zadania wraz
z dokumentacją projektową: 53.448,43 zł, w tym: z budżetu obywatelskiego przeznaczono
kwotę: 36.675,00 zł.

Chodnik przy ulicy Słowackiego w Siewierzu.
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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5) Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus). Koszt zadania: 15.570,00 zł.
Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż 150 budek lęgowych dla jerzyków.
Zgodnie z rekomendacjami producentów i wytycznymi ornitologów, budki zostały
zamontowane na wysokości od 5 m na ścianach północnych budynków. Wśród budynków,
na których zawieszono budki lęgowe znalazły się m.in. remizy strażackie, obiekty szkolne
i inne budynki gminne, budynek Szpitala Chorób Płuc.

Montaż budek lęgowych dla jerzyków.

4. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wraz z kosztami poszczególnych
zadań, zostały zestawione w ujęciu tabelarycznym, w tabeli nr 5.
Tabela 5. Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Sołectwa, rodzaje zrealizowanych zadań:
1.

Koszty zadań
37.936,79 zł

BRUDZOWICE:
 zakup 2 namiotów biesiadnych

7.360,00 zł

 doposażenie świetlicy w remizie OSP w kuchnię gazową
z piekarnikiem elektrycznym

1.548,00 zł

 zakup stołu z basenem i baterią

2.652,83 zł

 doposażenie kuchni (zakup m.in. garnków,patelni)
 zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej
OSP Brudzowice
2.

435,96 zł
25.940,00 zł
36.062,68 zł

DZIEWKI:
 zakup namiotu biesiadnego

3.680,00 zł

 wykonanie 2 gablot na puchary oraz gabloty na sztandar
do remizy OSP w Dziewkach wraz z montażem dodatkowych
haków,

5.383,10 zł
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wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
w sołectwie

10.999,58 zł
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zakup strojów ludowych dla KGW Dziewki

5.000,00 zł



dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych
Lukas dla OSP

11.000,00 zł

GOŁUCHOWICE

3.

4.

23.836,00 zł

 zakup 4 ławek na plac zabaw w sołectwie

1.636,00 zł

 dofinansowanie zadania pn.”Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi
gminnej w Gołuchowicach”

21.200,00 zł

 zakup szafy ubraniowej dla OSP Gołuchowice

1.000,00 zł

LEŚNIAKI:
(doposażenie placu zabaw w sołectwie Leśniaki otrzymało
dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu
Inicjatywa Sołecka)

26.504,59 zł
+ 26.504,59 zł Inicjatywa Sołecka

 doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia:
a. huśtawki: z siedziskiem kubełkowym, bocianie gniazdo,
ważka, karuzela tarczowa, bujak na sprężynie typu „konik”,
trampolina prostokątna

13.445,00 zł

b. zestaw zabawowy zawierający wieżyczki, tunel linowy, siatkę
wspinaczkową, zjeżdżalnię, przeszkody sprawnościowe,
linową sieć pajęczą

19.576,68 zł

c. stół do gry w tenisa stołowego oraz podwójny stolik do gry
w szachy i chińczyka

10.485,75 zł

d. piramida linowa

9.501,75 zł

5.

14.561,01 zł

NOWA WIOSKA
 zakup i montaż zmywarki do świetlicy w remizie OSP

4.410,53 zł

 doposażenie kuchni i świetlicy w remizie OSP (m. in.
elementy zastawy stołowej)

2.152,56 zł

 częściowe ogrodzenie placu strażackiego

7.997,92 zł

6.

42.708,32 zł

PODWARPIE:
 zakup i montaż
OSP Podwarpie,

kuchni

elektrycznej

w

świetlicy

 zakup do świetlicy OSP 2 rolet okiennych, tekstylnej maty
wejściowej, 2 regałów oraz doposażenia kuchni
 dofinansowanie do wykonania remontu pomieszczeń
w budynku gminnym, tj. remizie OSP wraz z opracowaniem
dokumentacji
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1.744,00 zł
964,32 zł

40.000,00 zł
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TULISZÓW:

17.887,05 zł

 dofinansowanie do opracowania kompletnej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego
oraz budowy chodnika w Tuliszowie

17.408,62 zł

7.

 zakup widełek nierdzewnych do pieczenia kiełbasek

32.937,57 zł

WARĘŻYN:

8.

478,43 zł

 wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Warężynie

9.077,40 zł

 doposażenie placów zabaw w sołectwie:
1) Warężyn - zakup huśtawki bocianie gniazdo
2) Kuźnica Warężyńska - montaż piaskownicy wraz ze stolikiem
i plandeką oraz

2.080,00 zł

 wykonanie bezpiecznej nawierzchni z płytek syntetycznych

18.745,20 zł
45.938,87 zł

WOJKOWICE KOŚCIELNE

9.

3.034,97 zł

 zakup rolet okiennych wewnętrznych do remizy OSP

2.100,00 zł

 zakup szafy chłodniczej do remizy OSP

3.400,00 zł

 wykonanie, dostawia i montaż stołu ze zlewem i baterią

2.460,00 zł

 zakup doposażenia świetlicy w remizie OSP, (m.in.
odkurzacz przemysłowy, kuchnia mikrofalowa, 2 warniki
do napojów)

2.138,92 zł

 wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw

8.336,69 zł

 doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie zabawowe

11.662,91 zł

 zakup 2 kompletów ubrań specjalnych, 2 par butów
specjalnych i 2 hełmów strażackich oraz dofinansowanie
zakupu łodzi Kontra II dla OSP

15.840,35 zł

ŻELISŁAWICE

45.931,70 zł

 dofinansowanie do wykonania ogrodzenia działki gminnej
wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Czekance

5.000,00 zł

 ułożenie kostki brukowej przy siłowni w Żelisławicach

13.000,00 zł

 wykonanie projektu technicznego przebudowy i remontu
pomieszczenia kuchennego w remizie OSP Żelisławice

9.594,00 zł

 zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP

6.000,00 zł

 wykonanie masztu flagowego przy pomniku starej szkoły

2.300,00 zł

 zakup sprzętu i strojów sportowych dla LKS „Ostoja”

10.037,70 zł

10.
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5. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej.
5.1. Gminny zasób mieszkaniowy
Zasoby lokalowe gminy obejmowały:


10 mieszkań komunalnych, w tym: 5 mieszkań na terenie miasta i 5 mieszkań na terenie
gminy, w następujących lokalizacjach:
 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 mieszkań komunalnych – 581,20 m2.
Jedno mieszkanie w budynku gminnym w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 4
nie było zamieszkałe.
W pozostałych 7 mieszkaniach komunalnych mieszkało 21 osób.
 9 mieszkań socjalnych – zlokalizowanych w Siewierzu przy ul. Górnej 9.
Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań socjalnych - 294,8 m2.
W lokalach socjalnych mieszkały 22 osoby.
 9 budynków gminnych z 31 lokalami, tj.
 Kuźnica Warężyńska 7 - cały budynek gminny jako 1 lokal użytkowy,
 Wojkowice Kościelne ul. Dąbrowska 2 - budynek z 9 lokalami użytkowymi (z czego
1 lokal oddany w bezpłatne użyczenie dla PZERiI),
 Siewierz ul. Oleśnickiego 1 - budynek gminny z 5 lokalami użytkowymi (z czego 3 lokale
oddane w bezpłatne użyczenie dla PZERiI oraz UTW),
 Siewierz ul. Mostowa - cały budynek gminny jako jeden lokal użytkowy,
 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 lokali użytkowych: 2.294,88 m2.


lokale użytkowe nie wynajęte, tj.

 3 lokale w budynku gminnym Siewierz ul. Warszawska 89,
 budynek gospodarczy w Siewierzu przy ul. Nad Zalewem,
 pomieszczenia użytkowe w remizach OSP.
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W roku 2020 gmina Siewierz przystąpiła do budowy budynku wielofunkcyjnego z częścią
mieszkalną, obejmującą mieszkania socjalne oraz komunalne przy ul. Bema w Siewierzu.
Zgodnie z projektem zostanie wybudowanych 16 mieszkań socjalnych, które Gmina planuje
oddać do użytkowania w roku 2021. Ponadto projekt przewiduje budowę 12 mieszkań
komunalnych, których budowę planuje się na 2026 rok oraz części obiektu przeznaczonej
na remizę OSP.
W ramach Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Siewierz na lata 2015-2020 podejmowano szereg działań, 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,
 prowadzono sprawy związane z najmem lokali (zawierano umowy najmu, naliczano
czynsze),
 przeprowadzano 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,
 wykonano remonty, prace konserwacyjne i modernizacyjne w lokalach i budynkach
gminnych, usuwano usterki wynikające z bieżącej eksploatacji, a w tym:
1. Wykonano remont komina w budynku gminnym w Wojkowicach Kościelnych
przy ul. Drogowców 4. Usługę wykonała firma: „DAR-BUD” Dariusz Latko z Zawiercia
za kwotę: 1.168,50 zł.
2. Przeprowadzono obowiązkowe kontrole szczelności instalacji gazowych wraz
z przeglądami kotłów c.o. w budynkach gminnych. Usługę wykonały firmy: Komfort
Serwis Dariusz Czapla z Częstochowy oraz Central Serwis Systemy Grzewcze
z Tarnowskich Gór. Łączny koszt zadania: 7.945,80 zł.
3. Przeprowadzono roczne kontrole budowlane obiektów gminnych. Usługę wykonała
firma: Kabis Consulting z Częstochowy, koszt zadania: 5.387,00 zł.
4. Przeprowadzono częściowy remont pokrycia dachowego części mieszkalnej budynku
szkoły w Żelisławicach. Zadanie wykonała Firma Remontowo-Budowlana „DAR-BUD”
Dariusz Latko z Zawiercia za kwotę 5.166,00 zł.
5. Podpisano umowę na wykonanie kapitalnego remontu mieszkań gminnych przy budynku
szkoły w Żelisławicach, z terminem wykonania w 2021 r. Zadanie zrealizuje firma ERAN
Marcin Raniowski za kwotę 26.445,00 zł.
5.2. Transport publiczny.
Zadania z zakresu komunikacji zbiorowej na terenie gminy realizował Zarząd Transportu
Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Ze względu na położenie gminy na granicy Metropolii, zaszła konieczność uruchomienia
komunikacji zbiorowej do miast, które nie należą do Metropolii. Na mocy zawartych
29
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porozumień Gmina Myszków jest koordynatorem połączeń komunikacji zbiorowej relacji
Siewierz - Myszków, natomiast Gmina Zawiercie koordynuje połączenia relacji Siewierz –
Zawiercie.
Na terenie gminy Siewierz funkcjonowało 11 linii komunikacyjnych, tj.
 linia nr 619 Siewierz - Brudzowice
 linia nr 969 Siewierz - Wojkowice Kościelne
 linia nr 2 Siewierz - Myszków
 linia nr 637 Siewierz - Dąbrowa Górnicza
 linia nr 635 Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza
 linia nr 175 Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza
 linia nr 269 Siewierz – Będzin przez Mierzęcice
 linia nr 769 Siewierz - Będzin
 linia nr 625 Wojkowice Kościelne - Mierzęcice - Będzin
 linia nr 738 Siewierz - Tarnowskie Góry
 linia nr 10 Siewierz - Poręba – Zawiercie
Długość linii autobusowych: 103,1 km, w tym w mieście: 39,00 km
Długość tras linii autobusowych: 72,25 km.
Z tytułu funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy w 2020 roku, gmina
poniosła łącznie koszty w wys. 2.894.239,70 zł.
5.3. Drogi
Przez teren gminy Siewierz przebiegało:
 72,7 km dróg gminnych
 71.28 km dróg powiatowych
 6.5 km dróg wojewódzkich
 37.87 km dróg krajowych
 223,5 km dróg wewnętrznych
Na sytuację drogową gminy, a szczególnie miasta Siewierza wpływa jego usytuowanie
na skrzyżowaniu dróg krajowych:
 S1 - Podwarpie w kierunku Pyrzowic i Dąbrowy Górniczej aż do Cieszyna.
 DK 91 - relacji Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowa - Siewierz - Podwarpie
 DK 86 - od Podwarpia w kierunku Katowic
 DK 78 - z Siewierza przez Zawiercie do Kielc oraz w kierunku Gliwic
Funkcjonuje również i jest dużym udogodnieniem komunikacyjnym oddana do użytku
w 2010 roku południowa obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej numer 78 wraz
z dwupoziomowym skrzyżowaniem z drogą krajową nr 91, licząca 5720 m.
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Takie usytuowanie Siewierza sprawia, że miasto spełnia istotną funkcję komunikacyjną i jest
traktowane jako znaczący węzeł drogowy.
W ciągu 2020 roku zrealizowano szereg zadań związanych z właściwym utrzymaniem dróg
i chodników, a w tym:
1. podpisano umowę oraz koordynowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
nowej drogi gminnej w Karsowie, z terminem zakończenia w 2021 r. Wykonawcą zadania
jest Firma: Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini, koszt: 66.174,00 zł,
2. wykonano dokumentację na budowę chodnika w Tuliszowie oraz w Podwarpiu. Koszt
zadania: 31.800,00 zł, z czego kwota w wysokości 7.888,42 zł została pokryta z funduszu
sołeckiego,
3. podpisano umowę oraz koordynowano wykonanie dokumentacji projektowej
na wybudowanie nowej drogi gminnej w Gołuchowicach, z terminem zakończenia
w 2021 r. Wykonawcą zadania jest Firma: Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini. Koszt
zadania: 44.337,28 zł, z czego kwota 21.200,00 zł została pokryta z funduszu sołeckiego,
4. usunięto drzewa i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew, rosnących w pasach
drogowych dróg gminnych. Zadanie zrealizowała firma Usługi Podnośnikiem Koszowym,
z Nagłowic. Cena wykonanej usługi: 12.636,00 zł,
5. zakupiono sól z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg gminnych. Sól została
dostarczona przez firmę K+S Polska z Poznania za cenę 27.552,00 zł,
6. wykonano przegląd dróg gminnych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych na terenie
gminy. Zadanie wykonała firma Scanlaser Pracownia Badań i Techniki Pomiarowych
Sp. z o. o. z Tarnowa za kwotę 6.396,00 zł,
7. uzupełniano ubytki na drogach gminnych bitumicznych oraz szutrowych, wydano kwotę
88.969,24 zł.
8. Gmina udzieliła dotacji dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na przebudowę
dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Siewierz. Przy udziale środków gminy
zrealizowano następujące zadania:
1. Przebudowano nawierzchnię drogi powiatowej nr 4802 S ul. 11 Listopada w Siewierzu
 wkład gminy Siewierz: 69.500,00 zł
 wkład Powiatu Będzińskiego: 86.152,73 zł;

Prace przy budowie drogi na ul. 11 Listopada.
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Ulica 11 Listopada po przebudowie.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

2. Przebudowano drogę powiatową nr 4706 S – ul. Krakowska i Zagłębiowska w Siewierzu
 wkład gminy Siewierz: 670.567,70 zł
 wkład Powiatu Będzińskiego: 673.652,47 zł
 środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 1.556.434,00 zł;

Przebudowana droga powiatowa nr 4706 S.

3. Przebudowano nawierzchnię drogi powiatowej nr 3803 S w Nowej Wiosce
 wkład Gminy Siewierz: 65.439,85 zł
 wkład Powiatu Będzińskiego: 65.439,84 zł.

Stan drogi w Nowej Wiosce przed remontem.

Nowa nawierzchnia drogi w Nowej Wiosce.

5.4. Infrastruktura oświetleniowa.
Na koniec 2020 r. na terenie gminy funkcjonowało:
1.917 punktów świetlnych
W 2021 roku TAURON Dystrybucja SA w porozumieniu z gminą Siewierz planują wymienić
wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe.
W ramach polepszania infrastruktury oświetleniowej w gminie zrealizowano następujące
zadania:
1. wykonano dokumentację na oświetlenie odcinka drogi gminnej w Tuliszowie –
od ul. Szerokiej w kierunku Podwarpia. Koszt zadania w wysokości 9.520,20 zł został
pokryty z funduszu sołeckiego.
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

32

2. zakupiono napis świetlny z nazwą miejscowości „SIEWIERZ” z wymiennymi elementami
okolicznościowymi, który został zamontowany na płycie Rynku. Wykonawcą zadania
była firma „MULTI – LIGHT” Ilumination Mariusz Frątczak z Konstantowa Łódzkiego,
wartość zadania: 25.707,00 zł.

Napis świetlny na płycie Rynku w Siewierzu.
5.5. Utrzymanie czystości i porządku.
Prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości i porządku w gminie zlecano do Zakładu
Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.
 Na zadania z zakresu oczyszczania miasta (koszenie, zamiatanie, zbieranie śmieci,
opróżnianie koszy, zimowe utrzymanie dróg) wydano kwotę 408.350,40 zł.
 Na utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy (oznakowanie, utrzymanie parku,
oflagowanie miasta, różne prace porządkowe) wydano kwotę 275.955,45 zł.
5.6. Pozostałe zrealizowane zadania z zakresu gospodarki komunalnej i utrzymania
obiektów gminnych:
1.

wykonano przeglądy i konserwację dźwigu towarowego w budynku remizy OSP

2.

w Tuliszowie. Przeglądy wykonała Firma Usługowo-Handlowa M.MS-Lift Zofia
Sieradzka. Koszt czterech przeglądów kwartalnych wyniósł łącznie: 1.353,00 zł,
przeprowadzono naprawę bram garażowych w budynku remizy OSP Siewierz Rynek.
Naprawę wykonała firma SMJ Paweł Nizioł z Rudy Śląskiej. Koszt naprawy:
2.535,03 zł,

3.

wykonano roczne przeglądy stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych
w gminie. Usługę wykonała firma: Przeglądy Budowlane Janusz Czarnecki
z Wrocławia, koszt usługi: 1.100,00 zł,

4.

wykonano przeglądy oraz czyszczenie separatorów substancji szlamowych
i ropopochodnych zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej w Siewierzu.
Usługę wykonała firma EUROTREX z Olsztyna k. Częstochowy. Koszt dwukrotnego
czyszczenia 6 separatorów wyniósł 14.009,20 zł,
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5.

wykonano operat wodnoprawny oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne
na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kompleksu sportowego „Orlik”
do Przemszy. Usługę wykonała firma HEKO Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 2.100,00 zł,

6.

wymieniono 30 mb. starego ogrodzenia posesji szkoły w Wojkowicach Kościelnych wraz
z zabudowaniem nowej furtki i bramy dojazdowej do garaży gminnych. Prace wykonała
firma BETIX z Kielc za cenę 9.500,00 zł,

wykonano prace serwisowe na placach zabaw, będących własnością gminy. Zadanie
wykonała firma Hoka Hey – Piotr Snaczke z Chorzowa za kwotę 22.275,30 zł,
8. przeprowadzono remont słupa ogłoszeniowego w Siewierzu przy ul. Sosnowej. Zadanie
wykonała Firma „DAR-BUD” Dariusz Latko z Zawiercia za cenę: 1.365,50 zł,
9. wykonano prace remontowo-budowlane w budynku urzędu obejmujące m. in. remont
Biura Rady Miejskiej, klatki schodowej i korytarzy na parterze i pierwszym piętrze,
Punktu obsługi interesanta, tarasu zewnętrznego i korytarza wejściowego do OPS-u.
Usługę wykonała firma KAMBUD z Wolbromia, koszt remontu: 150.000,00 zł,
10. nadzorowano prace remontowo-budowlane w budynku remizy OSP Siewierz Rynek,
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie wykonał Zakład RemontowoBudowlany Marian Tomasik z Siewierza za kwotę 27.343,42 zł. Ponadto w ramach
budżetu obywatelskiego dostarczono i zamontowano w remizie sprzęt audiowizualny.
Zadanie wykonała firma Głośniki Systemy Nagłośnień Akustyka Wojciech Mańka
z Będzina za kwotę 12.654,00 zł,
11. podpisano umowę i przejęto na własność sieć kanalizacji sanitarnej, wybudowaną przez
Chmielowskie Sp. z o.o. Sieć została przekazana nieodpłatnie, służy do odbioru ścieków
komunalnych z Osiedla Jeziorna i transportowania ich do oczyszczalni ścieków,
12. usunięto usterki w odwodnieniu dachu budynku remizy OSP w Podwarpiu. Zadanie
wykonała Firma Remontowo-Budowlana „DAR-BUD” Dariusz Latko z Zawiercia
za kwotę 1.906,50 zł,
7.

13. przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Podwarpiu. Remont
wykonała firma SOL-BUD Mariusz Sobala z Koszęcina, koszt prac: 195.000,00 zł,
14. Przeprowadzono rozbiórkę budynków w złym stanie technicznym, zlokalizowanych
na nieruchomościach gminnych, tj. na ul. Piłsudskiego i na ul. Nad Zalewem w Siewierzu
oraz budynków po byłym kółku rolniczym w Warężynie. Zadanie wykonała Firma
Handlowo-Usługowa Błażej Burzyk z Sadowia, za kwotę 45.264,00 zł,
15. zakupiono i zamontowano 2 parkomaty wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem
do kontroli strefy płatnego parkowania na Rynku w Siewierzu. Zadanie wykonała firma
Projekt Parking Sp. z o.o. z Poznania, za kwotę 63.710,00 zł,
16. zakupiono worki przeznaczone do prac społecznie użytecznych. Worki dostarczyła firma
AGLO -TRZY z Częstochowy za cenę 1.889,28 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 (ZUWiK).
Zakład prowadził również działalność w zakresie utrzymania czystości w gminie, zimowego
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utrzymania dróg, obsługi fontanny, technicznego przygotowania imprez gminnych i świąt
państwowych oraz przeprowadzania prac konserwatorsko-remontowych w budynkach
gminnych.
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, Podwarpia,
Tuliszowa, Warężyna, Kuźnicy Warężyńskiej, Kuźnicy Piaskowej i Kuźnicy Podleśnej,
 ujęcie na Chmielowskim - zasilało w wodę mieszkańców Tuliszowa i Siewierz-Jeziorną,
 ujęcie w Trzebiesławicach - zasilało w wodę mieszkańców Wojkowic Kościelnych,
ul. Dąbrowskiej, Podskala oraz Karsowa.
Woda dostarczana odbiorcom była badana laboratoryjnie jeden raz w kwartale przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie
z ustalonym harmonogramem i zakresem. Woda dostarczana dla mieszkańców spełniała
warunki i parametry, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
2) Dane liczbowe dot. działalności ZUWiK-u w zakresie gospodarki wodnej:
 produkcja wody w ujęciach: 522.697 m3
 zakupiono 24.321 m3 wody
 sprzedano 474.375 m3 wody
 na cele technologiczne przeznaczono 72.643 m3 wody
 długość obsługiwanej sieci wodociągowej: 88,44 km
 liczba odbiorców wody: 4.896 gospodarstw
 Ilość sprawnych hydrantów p/pożarowych: 313 szt.
 Ilość usuniętych awarii na sieci wodociągowej - 49
 przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych oraz wykonanie nowych - 71 szt.
3) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakład obsługiwał oczyszczalnię ścieków
Północ w Siewierzu, do której dopływały ścieki z terenu objętego siecią kanalizacji
sanitarnej miasta Siewierza oraz były dowożone wozami asenizacyjnymi.
W gminie funkcjonowało 1.218 przyłączy kanalizacyjnych.
Zakład obsługiwał sieć kanalizacyjną o długości 45 km.
Ścieki surowe były oczyszczane w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, w technologii
osadu czynnego.
Ścieki oczyszczone były badane jeden raz w miesiącu w akredytowanym laboratorium,
w zakresie określonym pozwoleniem wodnoprawnym.
Ścieki odprowadzane do odbiornika spełniały warunki pozwolenia.
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W okresie sprawozdawczym oczyszczalnia przyjęła 173.797 m3 ścieków, w tym z wozów
asenizacyjnych 21.815 m ³.
4) Ceny wody i ścieków na terenie miasta i gminy Siewierz.
W 2020 roku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązywały taryfy, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach na okres od dn. 2 czerwca 2018 r. do dn. 2 czerwca 2021 r.
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 żywności i farmaceutycznej: 3,97 zł netto
(4,29 zł brutto),
 za 1 m3 wody na potrzeby produkcji przemysłowej i pozostałe: 3,97 zł netto
(4,29 zł brutto),
 stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych:
4,78 zł netto (5,16 brutto) od odbiorcy miesięcznie,
 za 1 m3 odprowadzonych ścieków do kanalizacji: 5,37 zł netto (5,80 zł brutto)
dla wszystkich odbiorców,
 stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych:
3,00 zł netto ( 3,24 zł brutto) od odbiorcy miesięcznie,
 za 1 m3 odprowadzonych ścieków z beczek asenizacyjnych: 9,40 zł netto
(11,57 zł brutto).
5) Zakład realizował usługi remontowo - konserwacyjne oraz inwestycje. Zrealizowano
następujące zadania:
 Budowa odcinka wodociągu Żelisławice - Słowik. Koszt zadania: 25.748,54 zł
 Przebudowa wodociągu Żelisławice ul.Ostoi. Koszt zadania: 42.524,69 zł
 Zakupiono:
 pompę głębinową za cenę 15.288,36 zł,
 samochód ciężarowy Renault Trafic za cenę 98.000,00 zł,
 garaż betonowy z bramą uchylną za cenę 16.482,00 zł,
 kosę spalinową za kwotę 2.600,00 zł.
6) ZUWiK wykonał następujące usługi na zewnątrz:
 przebudowano wodociąg na terenie Górniczych Zakładów Dolomitowych, koszt zadania:
28.185,40 zł,
 przebudowano wodociąg na terenie PW „Promag”, koszt zadania: 59.056,91 zł.
 Zakład realizował prace zlecane przez gminę w ramach bieżącego utrzymania dróg
i chodników, porządku i oczyszczania miasta na łączną kwotę 773.275,09 zł.
7) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakład wykonał szereg napraw
i remontów zawiązanych z 15-letnim okresem eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz sieci
kanalizacyjnej, a w tym przeprowadzono:
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 remont systemu sterowania i wymianę serwera w oczyszczalni ścieków na łączną kwotę
52.871,55 zł,
 wymianę 3 pomp ścieków na przepompowniach sieciowych na terenie Siewierza
za łączną kwotę 14.068,38 zł,
zakupiono:
 wyciągarkę na potrzeby oczyszczalni ścieków za kwotę 16.641,90 zł,
 części do pomp ślimakowych do procesu odwadniania osadu za kwotę 6.235,00 zł,
 części do pomp w pompowni głównej za kwotę 6.207,70 zł.
5.8. Wielkość dystrybucyjnej sieci gazowej:
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonowało
łącznie 3.460 czynnych przyłączy gazowych, a w tym:
na obszarze miejskim
 czynne przyłącza gazowe – 1.604 szt.
 w tym do budynków mieszkalnych – 1.561 szt.
na obszarze wiejskim:
 czynne przyłącza gazowe – 1.856 szt.
 w tym do budynków mieszkalnych – 1.832 szt.

6. Realizacja zadań z zakresu gospodarki gruntami i ochrony środowiska.
6.1. Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
i Gminy Siewierz na lata 2015 – 2032
 udzielano dotacji na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest
z budynków na terenie gminy. Rozpatrzono pozytywnie 26 wniosków i wypłacono dotacje
na łączną kwotę 36.244,80 zł.
W ramach dotowanego zadania zostało zlikwidowanych 60,41 t odpadów zawierających
azbest.
 na bieżąco aktualizowano bazę wyrobów zawierających azbest.
6.2. Realizując Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz udzielano
dotacji na zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska
w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy.
Rozpatrzono pozytywnie 84 wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające
na likwidacji starego, nieefektywnego pieca węglowego i wprowadzeniu w zamian nowego
ekologicznego źródła ciepła. Dotacje otrzymały 73 gospodarstwa domowe na łączną kwotę
228.451,65 zł.
Ponadto w ramach walki ze smogiem na terenie gminy prowadzono kontrole terenowe
w gospodarstwach domowych w zakresie spalania odpadów w piecach c.o. i jakości
stosowanego paliwa. Podczas czynności kontrolnych mieszkańcy byli informowani
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o zakazie spalania odpadów, konieczności stosowania dobrej jakości paliwa, sankcjach
karnych za pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz
o obowiązującej na terenie województwa śląskiego uchwale antysmogowej. Mieszkańcy
otrzymywali pakiet ulotek informacyjno – edukacyjnych. W przypadku stwierdzenia faktu
spalania odpadów w instalacjach do tego celu nieprzystosowanych, w stosunku do osób
łamiących ustawowy zakaz, były podejmowane działania w kierunku ukarania. W 2020 r.
skontrolowano 147 nieruchomości.
Rozbudowano gminny monitoring jakości powietrza o dodatkowe 3 czujniki i 5 zestawów
edukacyjnych w szkołach. Koszt zadania: 24.994, 83 zł.
Aktualnie w ramach systemu funkcjonuje 9 czujników do pomiaru zanieczyszczeń
w powietrzu oraz tablica LED, informująca mieszkańców o aktualnym stanie jakości
powietrza. Na tablicy wyświetlane są naprzemiennie dane dot. jakości powietrza
z poszczególnych czujników. Tablica znajduje się na budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej Siewierz - Rynek, natomiast czujniki zostały zlokalizowane na budynkach remiz
OSP: Siewierz Rynek, w Wojkowicach Kościelnych, Żelisławicach, Gołuchowicach, Nowej
Wiosce, Leśniakach, na budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzowicach,
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu i plebanii w parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Siewierzu. 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.
Mieszkańcy mogą sprawdzać mapy z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy
za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.
W 5 placówkach oświatowych na terenie gminy funkcjonują monitory, służące
do wyświetlania danych dotyczących jakości powietrza z czujnika znajdującego się
w najbliższej odległości od szkoły.
System monitoringu jakości powietrza w szkołach ma na celu edukację ekologiczną oraz
kształtowanie właściwych zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Za pomocą
systemu dyrekcja szkoły może wprowadzać na bieżąco stany alarmowe dot. jakości
powietrza oraz opracowaną przez siebie procedurę postępowania na wypadek przekroczenia
stężeń pyłów zawieszonych, jak np. ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz budynku,
zakaz otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń.
Gminny system monitoringu jakości powietrza został opracowany w sposób, który pozwala
na stałe raportowanie o jakości powietrza w gminie.
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6.3. Realizując Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017 –
2020 z perspektywą na lata 2021-2024 podjęto szereg działań, a w tym:
6.3.1. udzielano dotacji celowych na wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Siewierz. Rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków, wypłacono dotacje
na łączną kwotę 14.000,00 zł,
6.3.2. prowadzono kampanię informacyjno - edukacyjną wśród mieszkańców w zakresie
ochrony środowiska, która polegała na zamieszczaniu w lokalnej prasie, na stronie
internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń urzędu informacji oraz artykułów o tematyce
związanej z ochroną powietrza, segregacją odpadów, itp.,
6.3.3. na gminnym portalu ekologicznym zamieszczano aktualne materiały edukacyjne,
publikacje nt ochrony środowiska oraz gry, zabawy i quizy dla najmłodszych,
6.3.4. w dniach 18-20 września przeprowadzono akcję „Sprzątania świata’’, w której
uczestniczyły dzieci i młodzież z gminnych szkół. Z uwagi na
stan zagrożenia
epidemiologicznego i obowiązujące obostrzenia, w akcjach ekologicznych brała udział
ograniczona liczba uczestników.
6.3.5. zakupiono i przekazano właścicielom nieruchomości objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi 200 stojaków do segregacji odpadów na kwotę
10.086,00 zł oraz 100 kompostowników za kwotę 8.979,00 zł.
6.3.6. w ramach
gospodarki odpadami prowadzono zbiórki odpadów komunalnych
zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych oraz budowlanych.
Ilość odpadów zebranych w 2020 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz koszt ich zagospodarowania przedstawiono w tabeli nr 6.
Tabela 6. Ilość odpadów zebranych w 2020 r. i koszty ich zagospodarowania.

Miesiąc

odpady
odpady
odpady
odpady
remontowokoszty
remontowozmieszane segregowane
budowlane
zagospodarowania
budowlane
(w tonach) (w tonach)
zawierające papę
odpadów
(w tonach)
(w tonach)

styczeń

234,74

83,560

3,01

2,72

209.325,60 zł

luty

230,30

81,380

0,48

4,44

205.112,09 zł

marzec

213,58

95,066

8,28

1,30

203.045,94 zł

kwiecień

296,06

126,174

8,42

5,04

278.713,68 zł

maj

195,32

128,670

9,00

7,22

213.891,73 zł

czerwiec

180,72

121,347

12,58

3,84

199.323,44 zł

lipiec

178,94

128,126

3,66

4,5

200.579,16 zł
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sierpień

159,62

124,480

3,50

1,58

184.425,26 zł

wrzesień

169,54

112,845

16,52

4,7

188.801,23 zł

październik

185,92

101,580

5,42

2,02

186.261,98 zł

listopad

186,7

243,5

7,23

3,16

273.672,50 zł

grudzień

239,54

137,870

7,24

2,92

246.369,56 zł

Razem:

2.470,98

1.484,598

85,34

34,98

2.589.522,17 zł

6.4. Realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz.
W ramach programu podjęto następujące działania:
 opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy, w tym wyłapywanie,
transport, utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie
opieki lekarsko - weterynaryjnej wolno żyjącym kotom oraz zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach drogowych na terenie gminy, koszt: 64 944,00 zł,
 zakup karmy dla wolno żyjących kotów, koszt: 500,00 zł,
 zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, koszt: 1.100,00 zł,
 sterylizacja i kastracja zwierząt z terenu gminy, koszt: 3.000,00 zł.
Program został zrealizowany ze środków budżetu gminy, ogólny koszt jego realizacji wyniósł
kwotę 69.544,00 zł.
Wykonawcami programu byli:
 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
jako koordynator działań objętych programem,
 Komisariat Policji w Siewierzu,
 „Firma Handlowo – Usługowa Jurczyk Mariusz”, Strumień Wierczki 27, świadcząca
usługę opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z gminy, w tym wyłapywanie,
transport, utrzymanie zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Miedarach oraz
zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej wolno żyjącym kotom oraz zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie gminy,
 Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu,
 gospodarstwo rolne w Dziewkach, z którym gmina zawarła stosowną umowę,
 Gabinet Weterynaryjny Mariusz Pisarski z Poręby,
 sołtysi w poszczególnych sołectwach.
6.5. Realizowano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na obsługę Rządowego Programu „Czyste Powietrze”.
W ramach współpracy od lipca 2020 r. przygotowano 11 wniosków o udzielenie dotacji.
6.6. W ramach realizacji Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach
2018 – 2020 w minionym roku:
 zawarto 13 umów na dzierżawę gruntów gminnych,
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 zawarto 1 umowę sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej - działki nr 130/16
o pow.0.0860 ha, położonej w Tuliszowie, za cenę 124.230,00 zł.
6.7. Struktura gruntów i stan mienia Gminy Siewierz.
6.7.1. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia geodezyjna Miasta i Gminy
Siewierz wynosiła 11385 ha.
Na obszar ten składają się:
 grunty rolne o pow. 5957 ha, co stanowi 52,3 % ogólnej powierzchni geodezyjnej gminy
 grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 3666 ha, co stanowi 32,2 %
ogólnej powierzchni geodezyjnej gminy
 grunty pod wodami o pow. 430 ha, co stanowi 3,8 % ogólnej powierzchni geodezyjnej
gminy
 tereny zabudowane i zurbanizowane o pow. 1306 ha, co stanowi 11,5% ogólnej powierzchni geodezyjnej gminy
 tereny różne o pow. 26 ha, co stanowi 0,2% ogólnej powierzchni geodezyjnej gminy.
6.7.2. Stan mienia Gminy Siewierz na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:
 ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy wynosiła
327,6450 ha,
 ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowych będących przedmiotem użytkowania
wieczystego gminy wynosiła 0,5024 ha
 ogólna powierzchnia nieruchomości gminy oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła
1.4655 ha, w tym osobom fizycznym 10036 ha i 0.4619 ha osobom prawnym
 ogólna powierzchnia nieruchomości gminy oddanych w trwały zarząd wyniosła
9.8703 ha
 ogólna powierzchnia nieruchomości gminy oddanych w dzierżawę wyniosła 24.3779 ha.
6.7.3. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i ochrony środowiska.
 Do gminnego zasobu nieruchomości pozyskano 3.4519 ha gruntów, w tym: z mocy
prawa: 1.1309 ha, a w tym:
 działkę nr 7182 o pow. 0.3516 ha położoną w Siewierzu (droga dojazdowa do pól),
 działkę nr 8603/1 o pow. 0.0007 ha położoną w Siewierzu (zajętą pod ul. Chopina),
 działkę rolną nr 314/1 o pow. 0.7786 ha położoną w Dziewkach - na podstawie decyzji
komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego.
w drodze czynności cywilnoprawnej - umowy sprzedaży: 0.6103 ha, a w tym :
 działkę położoną w Siewierzu nr 6472/14 o pow. 0.0046 ha, za cenę 2.400,00 zł
 działkę położoną w Siewierzu nr 6472/16 o pow. 0.0027 ha, za cenę 1.400,00 zł
 działkę położoną w Siewierzu nr 6472/18 o pow. 0.0041 ha, za cenę 2.400,00 zł
 działkę położoną w Siewierzu nr 2472 o pow. 0.3938 ha, za cenę 59.070,00 zł
 działkę położoną w Siewierzu nr 2473 o pow. 0.2051 ha, za cenę 27.524,00 zł
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w drodze czynności cywilnoprawnej - umowy darowizny: 1.7107 ha, a w tym:
 nieruchomość zabudowaną budynkiem OSP położoną w Dziewkach, składającą się
z działek nr: 625/10 o pow. 0.0980 ha i nr 1191/1 o pow. 0.0127 ha, o łącznej wartości
870.000,00 zł (darowizna od OSP w Dziewkach),
 nieruchomość zabudowaną budynkiem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
w Gołuchowicach, składającą się z działek nr: 225/4 o pow. 1.2894 ha, nr 225/1 o pow.
0.0900 ha, o łącznej wartości 1.488.000,00 zł (darowizna od Powiatu Będzińskiego),
 działki położone w Żelisławicach, z przeznaczeniem pod drogę o numerach:
- 395/7 o pow. 0.0114 ha o wartości 951,00 zł
- 395/9 o pow. 0.0126 ha o wartości 1.051,00 zł
- 398/3 o pow. 0.0112 ha o wartości 934,00 zł
- 399/3 o pow. 0.0258 ha o wartości 2.152,00 zł
- 400/4 o pow. 0.0190 ha o wartości 1.585,00 zł
- 400/6 o pow. 0.0076 ha o wartości 634,00 zł
- 401/3 o pow. 0.0112 ha o wartości 934,00 zł
- 402/7 o pow. 0.0065 ha o wartości 542,00 zł
- 402/11 o pow. 0.0088 ha o wartości 734,00 zł
- 403/7 o pow. 0.0197 ha o wartości 1.643,00 zł
- 404/23 o pow. 0.0219 ha o wartości 1.826,00 zł
- 481/11 o pow. 0.0350 ha o wartości 2.919,00 zł
- 481/13 o pow. 0.0084 ha o wartości 701,00 zł
- 487/3 o pow. 0.0060 ha o wartości 500,00 zł
- 405/3 o pow. 0.0024 ha o wartości 200,00 zł
- 485/3 o pow. 0.0131 ha o wartości 1.093,00 zł
 Do gminnego zasobu nieruchomości pozyskano w drodze darowizn od osób fizycznych
udziały w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w Żelisławicach,
stanowiących drogę – ul. Przyjaźni o wielkości:
 22/50 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 404/9 o pow. 0.0681 ha
o wartości 15.329,60 zł,
 38/50 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 404/16 o pow. 0.0763 ha
o wartości 29.640,00 zł,
 2/3 części w nieruchomości oznaczonej numerem

działki 404/27 o pow. 0.0440 ha

o wartości 15.000,00 zł.
 Wypłacono odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa na własność przez Gminę
Siewierz:
na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 29.08.2018 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rewitalizacja historycznego centrum
Siewierza”:
 za działkę nr 5479/2 o pow. 428 m2 wraz ze składnikiem roślinnym i budowlanym
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 wypłacono kwotę 53.904,00 zł (w ramach odszkodowania została przyznana
nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek: 9478/3 o pow. 336 m2, 5615/1
o pow. 125 m2 o łącznej wartości 41.720,00 zł).
 za działkę nr 5535/1 o pow. 95 m2 wraz ze składnikiem roślinnym i budowlanym wypłacono kwotę 56.935,20 zł;
na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 7.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej – ulicy Chabrowej w Siewierzu”:
 za działkę nr 4780/1 o pow. 163 m2 - kwotę 21.966,00 zł,
 za działkę nr 4781/1 o pow. 147 m2 - kwotę 13.606,00 zł,
 za działkę nr 4779/1 o pow. 108 m2 - kwotę 12.632,00 zł,
 za działkę nr 4778/1 o pow. 241 m2 - kwotę 27.081,00 zł,
 za działkę nr 4744/1 o pow. 24 m2 - kwotę 2.815,05 zł,
 za działkę nr 4785/12 o pow. 56 m2 - kwotę 6.568,80 zł,
 za działkę nr 4746/1 o pow. 75 m2 - kwotę 8.796,90 zł,
 za działkę nr 4745/1 o pow. 123 m2 - kwotę 13.740,00 zł,
 za działkę nr 4784/23 o pow. 50 m2 - kwotę 5.586,00 zł,
 za działkę nr 4785/14 o pow. 27 m2 - kwotę 3.016,00 zł,
 za działkę nr 4785/16 o pow. 20 m2 - kwotę 2.234,00 zł,
 za działki nr: 4785/8 o pow. 57 m2, 4785/10 o pow. 45 m2 – kwotę 11.394,00 zł,
 za działki nr: 4784/19 o pow. 29 m2 i nr 4784/21 o pow. 41 m2 – kwotę 7.820,00 zł,
 za działki nr: 4782/14 o pow. 4 m2 i nr 4785/18 o pow. 58 m2 – kwotę 6.926,00 zł,
w łącznej wysokości - 144.181,75 zł;
na podstawie decyzji z dnia 30.12.2016 r. Wojewody Śląskiego wydanej w trybie art. 73
ust. 1 i 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
 za działkę nr 8607/1 o pow. 129 m2, położoną w Siewierzu, stanowiącą w dniu
31 grudnia 1998 r. część drogi publicznej gminnej – ul. Krasickiego (obecnie ul.Chopina)
kwotę 10.430,00 zł.
Łącznie wypłacono odszkodowania na kwotę 265.450,95 zł.
 Zawarto w formie aktu notarialnego 1 umowę o ustanowienie służebności gruntowej
na kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonywania w/w prawa w wysokości 1.586,70 zł.
6.8. Przygotowano materiały do nadania nazw ulicom:
 „ul. Karmelowa” - w miejscowości Hektary, w obrębie geodezyjnym Wojkowice Kościelne,
 „ul. Jaśminowa” - w sołectwie Tuliszów,
 „ul. Kwiatów Polnych” i „ul. Szybowcowa” - w sołectwie Wojkowice Kościelne.
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7. Edukacja.
Zadania w sferze edukacji i oświaty były realizowane poprzez prowadzenie publicznych
przedszkoli i szkół podstawowych oraz udzielanie dotacji dla przedszkoli prowadzonych
przez podmioty inne, niż gmina Siewierz.
7.1. Opieka nad dziećmi do lat 3.
Do roku 2020 gmina nie prowadziła publicznej placówki w zakresie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3.
Na terenie gminy funkcjonowały dwa niepubliczne żłobki:
 Niepubliczny Żłobek „Świat Dziecka”,
 Żłobek Niepubliczny „Jezioraczek”.
Łącznie w obydwóch placówkach na koniec 2020 roku było 57 miejsc dla dzieci w wieku
do 3 lat, w tym 32 miejsca – w „Jezioraczku”, 25 miejsc – w „Świecie Dziecka”.
7.2. Wychowanie przedszkolne
Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne gmina prowadziła dla dzieci
w wieku od lat 3 do lat 6 sieć publicznych przedszkoli oraz oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych.
W roku szkolnym 2020/2021 w gminie funkcjonowały:
 3 publiczne przedszkola prowadzone przez gminę,
 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę.
Liczbę dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych obrazuje tabela nr 7.
Tabela 7. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
gminę Siewierz.
Przedszkola/oddziały przedszkolne

Liczba uczniów
159

Publiczne Przedszkole w Siewierzu
Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach
Kościelnych

109

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

61

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

49

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brudzowicach

73
Razem:

451 uczniów

Źródło: opracowanie własne.

Na terenie gminy funkcjonowały również trzy niepubliczne placówki przedszkolne:
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”, Niepubliczne Przedszkole „Świat

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

44

Dziecka” oraz Przedszkole Niepubliczne „Jezioraczek”, realizujące zadania opiekuńczowychowawcze dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym również dla dzieci niepełnosprawnych.
Na koniec 2020 roku do placówek tych uczęszczało 97 dzieci, w tym:
 77 dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
 12 dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Świata Dziecka”
 8 dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Jezioraczek”
7.3. Edukacja na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
7.3.1. W roku szkolnym 2020/2021 gmina prowadziła 5 szkół, a w tym:


3 jednostki o jednorodnej strukturze organizacyjnej:
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu,
 Szkoła Podstawowa w Brudzowicach,



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 2020 r.) obrazuje tabela
nr 8.
Tabela 8. Liczba dzieci w szkołach prowadzonych przez gminę Siewierz.
Szkoły podstawowe

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

516

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu

101

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach
Kościelnych

212

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

88

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

152
1.069 uczniów

Razem:
Źródło: opracowanie własne.

W gminnych placówkach oświatowych było zatrudnionych:
 196 nauczycieli,
 85 pracowników na stanowiskach niepedagogicznych.
Kadrę pedagogiczną w szkołach gminnych stanowiła grupa 193 nauczycieli o różnym stopniu
awansu zawodowego, tj. nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani. Liczbę
nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego przedstawiono
w tabeli nr 9.
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Tabela 9. Liczba nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego
Stopnie awansu zawodowego
Nauczyciele stażyści

4 osoby – 3,64 etatu

Nauczyciele kontraktowi

31 osób – 27,9 etatu

Nauczyciele mianowani

18 osób – 15,28 etatu

Nauczyciele dyplomowani

140 osób – 122,35 etatu

Źródło: opracowanie własne.

Warunki pracy i nauczania w gminnych placówkach oświatowych były korzystne
dla procesu dydaktyczno-wychowawczego. Placówki posiadały dobre warunki pracy
w niezbyt licznych oddziałach. Szkoły, obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
proponowały – ze środków gminy oraz środków unijnych – rozbudowaną ofertę zajęć
pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowo-rekreacyjnych. Proces dydaktyczny był wspomagany
pracą pedagogów, psychologów i innych specjalistów, którzy wspierali kadrę pedagogiczną
w realizacji zadań.
Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkołach podstawowych miały na celu rozwijanie
i pobudzanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych
sposobów spędzania wolnego czasu, a w szczególności:


kształtowanie postaw twórczych, dążenie do rozwijania własnej osobowości;



rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych;



umożliwienie zdolnym uczniom poszerzania wiedzy, przygotowanie ich do udziału
w konkursach, przeglądach i olimpiadach;



wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie;



kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody;



rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, kształtowanie umiejętności
i nawyków uprawiania turystyki i wypoczynku, poznawania najbliższego środowiska,
rodzinnego miasta, województwa, aż po najciekawsze regiony kraju, poprzez uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, konkursach;



podnoszenie sprawności fizycznej, umożliwienie uprawiania wybranych dyscyplin
sportowych, kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną poprzez zabawę i ruch.

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa, wprowadzanych obostrzeń sanitarnych oraz
nauczania metodą zdalną, znaczącemu ograniczeniu uległy zajęcia pozalekcyjne,
działalność kół zainteresowań i inne formy aktywności, z których uczniowie znowu będą
mogli korzystać po wygaśnięciu pandemii.
7.3.2. Na terenie gminy funkcjonowała placówka kształcenia ponadpodstawowego
pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu.
W jego skład wchodzi Liceum Ogólnokształcące oraz od 2018 roku Technikum, które
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obecnie prowadzi kształcenie w zawodzie technik logistyk. W roku szkolnym 2020/2021
do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 110 uczniów, do technikum uczęszczało
również 110 uczniów. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Będziński.
7.4. Realizacja pozostałych zadań w zakresie oświaty i wychowania.
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

Przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pozyskano dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w ramach programu „Bezpłatne podręczniki”, w kwocie: 122.357,79 zł.
Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Zielona Pracownia - Pszczoły pracują
i inspirują”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach w wysokości 30.000,00 zł. Wartość całego zadania wyniosła 42.480,00 zł.
ZSP w Żelisławicach otrzymał nagrodę finansową w wysokości 7.500,00 zł w ramach
konkursu „Zielona Pracownia – Projekt 2020”.
Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie w ramach realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej
pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. W ramach zadania placówki przedszkolne prowadzone przez gminę otrzymały oczyszczacze powietrza.
Otrzymano dotację celową na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w wysokości 339,77 zł.
Przyznano 17 stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych
uczniów i studentów na łączną kwotę 20.400,00 zł.
Otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wys. 184.504,00 zł
z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
Otrzymano zwiększenie środków subwencji ogólnej w wysokości 67.000,00 zł na dofinan-

sowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „Świadczenie 500+
dla nauczycieli”.
10) Przekazano dotacje dla:
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” w łącznej wysokości:
2.228.705,52 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Świat Dziecka” w łącznej wysokości 95.083,56 zł.
11) Dokonano wpisu Przedszkola Niepublicznego „Jezioraczek” do ewidencji przedszkoli
niepublicznych, działających na terenie gminy Siewierz.
12) Przeprowadzono kontrolę w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Przedszkolaka”
w zakresie prawidłowości pobrania, wykorzystania i rozliczenia dotacji, udzielonej
z budżetu gminy w roku 2019.
13) Zakupiono elementy wyposażenia do nowobudowanego żłobka gminnego na kwotę:
152.574,05 zł. Zakupiono m.in. zestawy mebli dla dzieci i nauczycieli, wyposażenie
łazienki, łóżeczka dziecięce, wózki spacerowe, zabawki i pomoce logopedyczne.
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8. Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej i zdrowia.
8.1. Stan przedsiębiorczości w gminie
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2020 roku w gminie Siewierz
funkcjonowało 1.499 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON,
w tym: 97,73 % ogółu podmiotów, tj. 1.465 jednostek należało do sektora prywatnego.
Pośród zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych w gminie Siewierz
najliczniejszą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, tj. 95,86 %
ogółu podmiotów. Sektor jest bardzo elastyczny, sprawnie dopasowuje się do aktualnych
potrzeb rynku, stąd też w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki.
Strukturę przedsiębiorstw według klas wielkości w gminie Siewierz w 2020 roku obrazuje
wykres nr 7
Wykres 7. Struktura przedsiębiorstw według klas wielkości w gminie Siewierz w 2020 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS

Do największych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy, zarówno
pod względem liczby osób zatrudnionych, zajmowanej powierzchni jak i dochodów
do budżetu, należą m.in.: Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A., Elektrolux Poland Sp. z o. o.,
Tribag Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Promag Sp. z o.o., Air Products Sp.
z o. o., Unimot Express Sp. z o.o., Mechanic System Sp. z o. o., Paks’d Sp. z o. o., TOPCON
Polska Sp. z o.o., Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz.
Analizując poszczególne sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej – PKD 2007
należy stwierdzić, że największa liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie (łącznie
62 %) była zarejestrowana w następujących sekcjach:
 G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle: 474 jednostki tj. 32 % ogółu podmiotów,
 C. Przetwórstwo przemysłowe: 184 jednostki, tj. 12 % ogółu podmiotów,
 H. Transport i gospodarka magazynowa: 131 jednostek, tj. 9 % ogółu podmiotów,
 F. Budownictwo: 129 jednostek, tj. 9 % ogółu podmiotów.
Dominującymi branżami w działalności gospodarczej na terenie gminy były handel i usługi.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

48

Pozostałe 38 % ogółu podmiotów stanowiących 581 jednostek, było zarejestrowanych
w różnych innych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, co obrazuje
wykres nr 8
Wykres 8. Główne rodzaje działalności gospodarczej w Gminie Siewierz w roku 2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS

8.2. Ewidencja działalności gospodarczej w gminie.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Siewierz działalność
gospodarczą prowadziły 1.072 podmioty, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (w tym: 969 przedsiębiorców, których głównym miejscem
wykonywania działalności była Gmina Siewierz oraz 103 przedsiębiorców, których
dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności również mieściło się na terenie gminy.
8.2.1. W ciągu roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
złożono i przetworzono 510 wniosków, w tym:
 42 wnioski o założenie działalności gospodarczej,
 30 wniosków o zakończenie działalności,
 85 wniosków o zawieszenie działalności,
 66 wniosków o wznowienie działalności,
 287 wniosków o dokonanie zmian we wpisie.
8.2.2. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Na terenie gminy Siewierz funkcjonowało ogółem 49 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w tym:
- 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (gastronomia),
- 29 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (detal)
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W 2020 r. wydano:

- 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach stałych (gastronomia,
detal),
- 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez,
organizowanych na terenie gminy,
12 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 309.978,66 zł.
8.3. W zakresie licencji na krajowy przewóz osób taksówką:
Udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką (dostosowanie do przepisów ustawy o transporcie drogowym) jednemu
przedsiębiorcy.
8.4 Zadania w zakresie zdrowia
1) Gminne placówki oświatowe realizowały ogólnopolski program profilaktyki czerniaka
prowadzony przez studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Centrum Onkologii w Warszawie.
W realizacji programu uczestniczyło 231 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych.
2) Udzielono dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł Powiatowi Będzińskiemu
z przeznaczeniem na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
9. Infrastruktura ICT oraz e-usługi publiczne
9.1. Od 2013 roku na terenie Gminy Siewierz funkcjonuje wielozadaniowa światłowodowa
sieć teleinformatyczna składająca się łącznie z 45 km sieci światłowodowej, z czego 35 km
sieci zostało poprowadzone na istniejącej podbudowie słupów energetycznych, a 10 km
zostało poprowadzone w kanalizacji teletechnicznej. Ponadto w gminie funkcjonuje
18 infokiosków i 18 hotspotów, ogólnodostępnych dla mieszkańców.
9.2. Urząd Miasta i Gminy Siewierz posiada wdrożony system elektronicznego obiegu
dokumentów zintegrowany z Platformą eUsług publicznych SEKAP oraz ePUAP, za pomocą
których świadczył ponad 200 usług publicznych, dostępnych na tych platformach. Połączenie
elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz integracja z SEKAP umożliwiała obsługę
elektroniczną interesantów składających pisma do urzędu bez wychodzenia z domu,
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nowy system w znaczący sposób przyczynił się
do zredukowania do minimum konieczności osobistego stawiania się w urzędzie w celu
załatwienia wielu spraw.
9.3. Na terenie gminy funkcjonował system monitoringu miejskiego z systemem
20 szybkoobrotowych kamer o rozdzielczości 1080 p (Full HD).
System monitoringu został zmodernizowany - wymieniono 7 kamer monitoringu oraz
zainstalowano 3 dodatkowe punkty kamerowe. Wymieniono serwer do zapisu nagrań,
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rozszerzono licencje dostępowe oprogramowania monitoringu miejskiego oraz zakupiono
kamerę mobilną.
9.4. Wysyłano powiadomienia SMS:
- 23.436 powiadomień dotyczących odbioru odpadów komunalnych,
- 8.726 wiadomości dotyczących ostrzeżeń meteorologicznych, informacji o wydarzeniach
i in.
- 312 wiadomości dotyczących odbioru dowodu osobistego
zmodyfikowano oprogramowanie systemu powiadamiania SMS dotyczące wyrobienia
dowodów osobistych.
9.5. Zainstalowano nowe oprogramowanie serwerowe na 5 serwerach fizycznych oraz
8 serwerach wirtualnych urzędu.
9.6. W ramach modernizacji infrastruktury informatycznej urzędu
zestawów komputerowych.

zakupiono 7 nowych

9.7. Przy współpracy z Wydziałem Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
zakupiono łącznie 45 notebooków w ramach realizacji projektów „Zdalna Szkoła” oraz
„Zdalna Szkoła Plus”. Sprzęt został dostarczony, sprawdzony pod względem technicznym
oraz rozdysponowany do jednostek oświatowych.
10. Współpraca
i organizacji.

z

organizacjami

pozarządowymi.

Wspieranie

stowarzyszeń

Gmina podejmowała współpracę z wieloma organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
które wspierały gminę w realizacji jej ustawowych zadań. Z uwagi na panującą epidemię
koronawirusa oraz obowiązujące obostrzenia i ograniczenia w wielu dziedzinach życia
publicznego, nie wszystkie zaplanowane wcześniej zadania zostały zrealizowane. Jednakże
przedsięwzięcia, które udało się pomyślnie zrealizować dobrze przysłużyły się wspólnocie
samorządowej i przyczyniły się do ożywienia życia społecznego w wielu sferach.
10.1. Mimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią, zrealizowano, choć nie w pełnym
zakresie, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. I tak:
- Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc zrealizowało zadanie pod nazwą: „Integracja
społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”. Na dofinansowanie realizacji zadania
przekazano środki publiczne w wysokości 10.500,00 zł, natomiast ogólny koszt realizacji
zadania wyniósł kwotę 20.043,50 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował organizację
wycieczek do Dream Parku w Ochabach i 3-dniowej wycieczki do Buska-Zdroju,
organizację pikniku rodzinnego dla członków i podopiecznych stowarzyszenia
oraz wyjazd do Goczałkowic, połączony ze zwiedzaniem „Ogrodów Kapiasa”.
W zrealizowanych wydarzeniach uczestniczyły 22 osoby niepełnosprawne z terenu
gminy wraz z opiekunami.
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- Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc zrealizowało również zadanie pn. „Działania
profilaktyczne i promujące zdrowie, skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz
jakości życia mieszkańców Gminy Siewierz”. Na realizację zadania stowarzyszenie
otrzymało dofinansowanie z gminnego budżetu w wysokości 87.500,00 zł, ogólny koszt
zadania wyniósł kwotę 89.410,00 zł. Zadanie publiczne było dedykowane
niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży - podopiecznym stowarzyszenia, mieszkającym
w gminie. W ramach zadania, w okresie od miesiąca lutego do listopada 2020 r.
zorganizowano i przeprowadzono grupowe zajęcia integracyjne, a w tym: warsztaty
plastyczne i zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia
w Sali Doświadczania Świata oraz indywidualne zajęcia logopedyczne, zajęcia
ruchowe i zajęcia integracji sensorycznej. Łącznie, w okresie realizacji zadania
publicznego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży przeprowadzono zajęcia
dostosowane do potrzeb i możliwości, w łącznym wymiarze 885,5 godz. W zajęciach
zrealizowanych w ramach zadania uczestniczyły 24 osoby.
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego wieku zrealizowało zadanie pn. „Promowanie
i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania wśród
mieszkańców Gminy Siewierz”. Celem zadania była poprawa jakości i poziomu życia
środowiska senioralnego poprzez wspieranie aktywności społecznej osób starszych
w dziedzinie nauki, edukacji i oświaty. Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym
zakresie. Z wnioskowanej kwoty na realizację zadania w wysokości 28.000,00 zł
wykorzystano środki na kwotę 10.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował
przeprowadzenie warsztatów obsługi komputera i internetu, teatralnych oraz zajęcia
plastyczne, kursy języków obcych, zajęcia ruchowe i edukację zdrowotną, naukę
i edukację kulturalną, zajęcia służące rekreacji na świeżym powietrzu i wypoczynkowi.
Słuchacze UTW uczestniczyli również w turniejach sportowych i olimpiadzie sportowej
seniorów, ponadto zorganizowano uroczyste zakończenie roku akademickiego
2019/2020 i inaugurację nowego roku akademickiego.
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, w różnych formach aktywności fizycznej
i umysłowej uczestniczyła ograniczona liczba osób, co zostało spowodowane
obostrzeniami sanitarnymi oraz faktem, iż beneficjenci działań ograniczali swoją
aktywność w obawie o zdrowie.
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Leśniaki zrealizowało zadanie
pn. „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sztuki
i kultury, integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie wiedzy o regionie”
w ograniczonym zakresie i wykorzystało środki na dofinansowanie z gminnego budżetu
w wysokości 4.300,00 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł kwotę 9.419,05 zł. Zakres
rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował przeprowadzenie imprezy integracyjnej,
tj. Dnia Kobiet i Mężczyzn, organizację dwudniowej wycieczki po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej oraz organizację prażonek w plenerze. Mieszkańcom sołectwa
stworzono możliwość ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego czasu, a zrealizowane
przedsięwzięcia wpłynęły pozytywnie na międzypokoleniową integrację.
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- Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego zrealizowało zadanie
pn. „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sztuki
i kultury, integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie wiedzy o regionie”,
z wykorzystaniem kwoty dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł; Ogólny koszt
zadania wyniósł kwotę 10.000,00 zł, a jego zakres rzeczowy obejmował organizację
cyklu 10 wydarzeń poświęconych historii regionu, dotyczących Księstwa Siewierskiego
i historii ojczystej. Wakacyjne pokazy historyczne odbywały się na dziedzińcu zamku
siewierskiego, a widzami byli zarówno turyści odwiedzający Siewierz, jak również
mieszkańcy gminy. Podczas spotkań przybliżano historię polskiego oręża oraz kultury
średniowiecza podczas prelekcji, prezentacji ubiorów, animacji oraz inscenizacji walk
szablą polską i mieczami. Poprzez realizację zadania propagowano aktywny tryb życia
i integrację w ruchu rycerskim, upowszechniano kulturę i sztukę średniowieczną poprzez
rekonstrukcje historyczne, propagowano również wiedzę o historii Siewierza i zamku
siewierskiego wśród mieszkańców gminy i turystów.
- Polski Związek Pszczelarski - Gminne Koło Pszczelarzy zrealizowało zadanie
pn. „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród
mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”
w ograniczonym zakresie. Wydatkowano kwotę dofinansowania w wysokości 4.988,00 zł.
Realizując zadanie członkowie Gminnego Koło Pszczelarzy przygotowali prezentację
multimedialną dla szkół o życiu pszczół, produktach ich pracy i zagrożeniach, jakie
niesie dla rozwoju pszczół obecnie stosowana monokultura w gospodarce rolnej,
przeprowadzili szkolenie e-lerningowe i konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Siewierz. Zakupiono również książki pt. „Pszczelarstwo” dla pszczelarzy
zrzeszonych w związku, w celu wzbogacenia wiedzy na temat prowadzenia prawidłowej
gospodarki pszczelej. Zakres rzeczowy zadania został dostosowany do warunków
funkcjonowania w stanie pandemii koronawirusa i konieczności przestrzegania dystansu
społecznego – wykorzystano prezentację multimedialną oraz szkolenie metodą
e-lerningową, aby podnieść poziom wiedzy i uwrażliwić młode pokolenie na potrzebę
dbania o czyste środowisko naturalne, zwrócić uwagę na rolę pszczół w przyrodzie
i w ekosystemach oraz podkreślić konieczność przestrzegania zasad zrównoważonego
rozwoju.
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Siewierzu zrezygnował z dofinansowania zadania pn. „Organizacja życia kulturalnego
i artystycznego społeczności ludzi starszych oraz niepełnosprawnych mieszkańców
Gminy Siewierz, służąca aktywizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu” z uwagi na ogłoszony stan pandemii i okoliczność, że potencjalni
beneficjenci rekrutowali się z grup wysokiego ryzyka zachorowania.
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10.2. Wsparcie na rzecz rozwoju sportu w gminie.
Kluby sportowe działające na terenie gminy otrzymały wsparcie finansowe na realizację
zadań z zakresu rozwoju sportu w łącznej wysokości 610.000,00 zł. Poszczególne kluby
otrzymały środki w następującej wysokości:
 LKS „Przemsza” Siewierz

 270.000,00 zł

 UKS „Jedynka” Siewierz

 120.000,00 zł

 LKS „Ostoja” Żelisławice

 85.000,00 zł

 KS „Niwy” Brudzowice

 115.000,00 zł

 UKS „Energia” Siewierz

 20.000,00 zł

Kluby wykorzystały przekazane wsparcie finansowe na realizację szkoleń zawodników,
zakup sprzętu sportowego, finansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz wypłatę
stypendiów sportowych. Działalność klubów sportowych wpłynęła pozytywnie na promocję
sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców oraz na zwiększenie dostępności
obiektów sportowych. Dzięki dofinansowaniu z gminnego budżetu poprawie uległy warunki
uprawiania sportu przez zawodników, co przekłada się na systematyczne podnoszenie
sprawności fizycznej i osiąganie coraz lepszych wyników sportowych.
10.3. Wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
publicznego.
10.3.1. Na terenie gminy funkcjonowało 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym
3 z nich, tj. OSP Siewierz Rynek, OSP Piwoń i OSP Wojkowice Kościelne są włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W szeregach Ochotniczych Straży
Pożarnych działało 471 członków, w tym 70 kobiet.
W gminie działało również 10 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które skupiały
134 członków.
Wyszkolenie pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych
posiadało 196 członków, w tym 18 kobiet.
10.3.2. Na stan zabezpieczenia pożarowego gminy znaczny wpływ miało odpowiednie
wyposażenie jednostek w sprzęt i umundurowanie. Jednostki OSP na terenie Gminy
Siewierz miały do dyspozycji 3 samochody ciężkie, 7 samochodów średnich oraz 10 lekkich
pojazdów pożarniczych.
Zestawienie wydatków z gminnego budżetu na funkcjonowanie jednostek OSP z terenu
gminy przedstawia się następująco:
 OSP Brudzowice

 21.989,56 zł

 OSP Dziewki

 14.960,00 zł

 OSP Gołuchowice

 21.107,71 zł

 OSP Leśniaki

 20.600,95 zł

 OSP Nowa Wioska

 10.727,32 zł

 OSP Siewierz

 61.653,95 zł
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 OSP Siewierz Piwoń

 28.471,28 zł

 OSP Siewierz Osiedle

 9.035,95 zł

 OSP Podwarpie

 15.164,69 zł

 OSP Tuliszów

 14.729,63 zł

 OSP Wojkowice Kościelne

 51.289,46 zł

 OSP Żelisławice

 36.616,69 zł

10.3.3. Jednostki OSP w ciągu roku wyjeżdżały do pożarów i innych zdarzeń 293 razy.
Zestawienie liczby wyjazdów z uwzględnieniem wyjazdów do pożarów i miejscowych
zagrożeń oraz fałszywych alarmów zawiera tabela nr 10.
Tabela 10. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP.
Fałszywe
alarmy
7

Razem

1.

Siewierz (KSRG)

36

Miejscowe
zagrożenia
80

2.

Wojkowice Kościelne (KSRG)

15

60

5

80

3.

Piwoń (KSRG)

0

1

0

1

4.

Brudzowice

9

2

0

11

5.

Dziewki

12

7

0

19

6.

Gołuchowice

5

8

0

13

7.

Leśniaki

4

5

0

9

8.

Nowa Wioska

0

0

0

0

9.

Podwarpie

0

0

0

0

10. Siewierz Osiedle

0

0

0

0

11. Tuliszów

2

3

0

5

12. Żelisławice

6

26

0

32

Lp.

Nazwa jednostki OSP

Pożary

123

RAZEM: 293 wyjazdy
10.3.4. W dniu 10 marca w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Do turnieju zgłoszono 42 uczestników reprezentujących placówki
szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Siewierz.
Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych:
 Grupa I - klasy I - VI szkół podstawowych,
 Grupa II - klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum
 Grupa III - szkoły ponadgimnazjalne.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody w postaci sprzętu
elektronicznego i dyplomów, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymali prawo do uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu
powiatowym.
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Z uwagi na panującą pandemię zostały odwołane wszystkie inne zaplanowane turnieje,
zawody, uroczystości, szkolenia oraz obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
10.3.5. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy włączały się aktywnie
w akcje związane z niesieniem pomocy mieszkańcom w okresie pandemii, a w tym:
 w miesiącu marcu strażacy rozprowadzali wśród mieszkańców specjalne wydanie
„Kuriera Siewierskiego” poświęcone pandemii koronawirusa,
 w miesiącu kwietniu wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzono akcje
związane z dostarczaniem żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy,
strażacy prowadzili akcję rozprowadzania wśród mieszkańców maseczek ochronnych,
zakupionych przez gminę.
10.3.6. Zrealizowano zdania związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
z dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach funduszu sołeckiego, a w tym:
 ze środków dotacji MSWiA oraz WFOŚiGW zakupiono m. in. 4 komplety ubrań specjalnych, drabinę nasadkową, detektor gazu, linkę strażacką, megafon, 3 pary butów specjalnych, 8 szt. węży tłocznych, 8 par rękawic specjalnych oraz 4 kominiarki.
10.3.7. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ryzykiem zakażenia koronawirusem
COVID – 19, gmina zakupiła do urzędu środki do dezynfekcji – płyny i dozowniki, rękawiczki
jednorazowe i maseczki jednorazowe oraz środki do czyszczenia i dezynfekowania
powierzchni. Maseczki, rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji były udostępniane
w razie konieczności interesantom urzędu. Ponadto zakupiono termometry, wykorzystywane
do pomiaru temperatury ciała pracowników oraz interesantów.
Gmina zakupiła również maseczki wielokrotnego użycia dla wszystkich mieszkańców gminy.
Akcję rozprowadzenia maseczek na terenie gminy przeprowadzili druhowie strażacy
z jednostek OSP.
Na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji wydatkowano łącznie w ciągu
roku kwotę 96.491,86 zł.

11. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Gmina Siewierz współpracowała z innymi społecznościami samorządowymi i związkami
gmin, a podejmowane współdziałanie sprzyjało efektywnej realizacji zadań przez samorząd,
wymianie dobrych praktyk i doświadczeń.
Gmina współpracowała z następującymi podmiotami :
1) Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (GZM) – jest związkiem metropolitalnym
utworzonym na terenie województwa śląskiego, a jej podstawowym celem jest
wykorzystanie potencjału gmin członkowskich, pobudzanie kreatywności ich
mieszkańców i inspirowanie do zmian, które przyspieszą procesy gospodarcze
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i społeczne w gminach członkowskich. GZM 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.
Od 1 stycznia 2019 roku GZM zapewnia transport publiczny na terenie gminy.
Za realizację zadania odpowiada jednostka budżetowa metropolii – Zarząd Transportu
Metropolitalnego, który jest głównym organizatorem transportu.
W związku z członkostwem 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.
W 2020 roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań ze środków
Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, a w tym na:
 budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta tzw. Piwoni w wys.
200.000,00 zł w ramach metropolitalnego Funduszu Solidarności
 budowę budynku przedszkola integracyjnego w ramach zadania „Zapewnienie pełnej
dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu” w wys. 1.558.835,00 zł w
ramach
Programu
działań
na
rzecz
ograniczania
niskiej
emisji
w 2020 r.,
 gmina włączyła się w realizację projektu GZM „Rowerem lub na kole”, w ramach którego
otrzymała 3 rowery elektryczne o łącznej wartości 29.520,00 zł (9.840,00 zł każdy). Jeden z rowerów jest wykorzystywany przez pracowników urzędu, dwa rowery zgodnie
z zawartą umową zostały przekazane do korzystania Komisariatowi Policji w Siewierzu,
 gmina Siewierz przystąpiła do „grupy zakupowej” organizowanej przez GZM,
w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, co umożliwiło zakup tych mediów
dla gminy po stałych i konkurencyjnych cenach na okres 2 lat, tj. 2020 – 2021.
2) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – jest
dobrowolnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei
samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń,
promowania osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Celem
Związku jest przede wszystkim prowadzenie działań w celu efektywnego wykorzystania
środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pozyskiwanie
środków z funduszy krajowych i zagranicznych na realizację zadań, wspomaganie gmin
i powiatów członkowskich w realizacji zadań oraz wspieranie ich rozwoju gospodarczego
i kulturowego.
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3) Śląski Związek Gmin i Powiatów – jest największą regionalną organizacją samorządową
w Polsce. Jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim
realizowana poprzez 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.
Korzystając z członkostwa w związku gmina korzysta ze szkoleń, wymiany wiedzy
i doświadczeń w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów w jednostkach
samorządu lokalnego.
4) Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” - jest stowarzyszeniem zrzeszającym
członków z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz osoby fizyczne,
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 również
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.
5) Związek Miast Polskich – jest stowarzyszeniem miast mającym na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do prężnego rozwoju gospodarczego
i społeczno-kulturalnego miast i gmin. Związek realizuje założone cele 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.
6) Związek Gmin Jurajskich – zrzesza gminy położone na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Cele działalności skupiają się wokół promocji Jury i walorów gmin
członkowskich, ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju turystyki
wiejskiej, rozwoju infrastruktury turystycznej. W ramach przynależności do ZGJ gmina
korzystała z szeroko zakrojonej promocji - informacje o gminie były publikowane
w przewodnikach turystycznych, mapach, folderach, plakatach i kalendarzach oraz
prezentowane podczas wydarzeń służących propagowaniu miejsc wartych odwiedzenia.
Jedną z takich imprez, której przebieg koordynował Związek Gmin Jurajskich była
Juromania – święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która w Siewierzu odbywała się
w dniach od 18 do 20 września 2020 r. Program wydarzenia pod hasłem "Uczta na
Jurze" nawiązywał do kultury i obyczajów sarmackich oraz dziedzictwa Księstwa
Siewierskiego. Dla uczestników wydarzenia przygotowano wiele atrakcji i pokazów grup
rekonstrukcji historycznej.
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7) Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Siewierzu – zajmuje
się kompleksowymi usługami z zakresu gospodarowania odpadami tj. zbierania
i usuwania odpadów komunalnych niebezpiecznych i przemysłowych. Przedsiębiorstwo
prowadzi również usługi z zakresu rekultywacji i edukacji ekologicznej.
Gmina posiadała 40 % udziałów w majątku przedsiębiorstwa o wartości 700.000,00 zł.
8) 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 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.
9) Miasto partnerskie Edeleny na Węgrzech. Współpraca partnerska została
nawiązana w 2005 roku, w latach 2018 – 2020 obowiązywał „Program Współpracy
Międzynarodowej Gminy Siewierz z Miastem Partnerskim Edeleny”, który akcentował
wielokierunkową współpracę miast partnerskich w dziedzinie rozwoju samorządności,
oświaty i wychowania oraz kultury, sportu i turystyki.
Z powodu panującej pandemii koronawirusa i obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
w 2020 roku nie podejmowano żadnych, wspólnych działań i inicjatyw.

12. Polityka społeczna
Zadania z zakresu polityki społecznej były realizowane przez wiele podmiotów, w tym przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu (dalej: OPS), który wdrażał cele wyznaczone
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – dokumencie obowiązującym w latach
2019 – 2023 oraz w szeregu innych dokumentów, których realizacja została ukierunkowana
na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców gminy.
OPS realizował również zadania wynikające z wielu aktów prawnych, a w szczególności
ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i in.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,
których miesięczny dochód nie przekracza 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 występuje bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezdomność, przemoc w rodzinie,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu
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do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe
i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
W 2020 roku pomocą społeczną bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania
objęto 148 rodzin, w tym 279 osób w rodzinach. Pomoc decyzją administracyjną przyznano
168 osobom.
OPS w 2020 roku zarejestrował 481 wniosków o udzielenie pomocy. Podstawą do wydania
decyzji był przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z niezbędną dokumentacją.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 494 wywiady środowiskowe. Wydano 776 decyzji
administracyjnych. Ponadto dokonano 594 odwiedzin w środowiskach podopiecznych,
w ramach świadczenia pracy socjalnej.
12.1. Struktura wydatków OPS:
OPS realizował w ciągu roku szereg działań na rzecz mieszkańców gminy, dotkniętych
rożnego rodzaju problemami, z którymi nie byli w stanie poradzić sobie samodzielnie.
Strukturę wydatków, z podziałem na zadania własne i zadania zlecone obrazuje tabela nr 11.
Tabela 11. Struktura wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.
Struktura wydatków

Wykonanie

Zadania własne

2.339.014,97 zł

Zadania zlecone

16.892.498,08 zł
19.231.513,05 zł

RAZEM

12.2. Realizacja strategii, programów i innych działań w zakresie pomocy społecznej.
12.2.1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Siewierz
na lata 2019 – 2023 kreuje lokalną politykę społeczną gminy ukierunkowaną na realizację
działań, służących wspieraniu mieszkańców gminy znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych, dotkniętych patologiami, ubóstwem, uzależnieniami i innymi problemami.
Misją strategii jest:
Wzmacnianie działań ukierunkowanych na poprawę warunków i jakości życia
mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz
którą gmina realizuje poprzez 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.
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W realizację założeń strategicznych i zadań służących rozwiązywaniu problemów
społecznych w gminie angażowało wiele podmiotów, w tym: Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek
Pomocy Społecznej, placówki oświatowe i służby zdrowia, Komisariat Policji, gminne
placówki kultury, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii oraz działające na rzecz mieszkańców organizacje
pozarządowe.
W ramach wspierania rodziny poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków
sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu podejmowano działania w następujących
obszarach:
 zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
 wspieranie rodzin w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej wychowawczej,
 podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny,
 interdyscyplinarna pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzin pomocą społeczną bez względu
na rodzaj, formę oraz źródło finansowania objęto 148 rodzin, w których żyło 279 osób.
Pomoc w formie świadczenia otrzymało 168 osób.
Pracą socjalną objęto 106 rodzin, w których żyło 205 osób.
Łącznie kwota udzielonych świadczeń wyniosła 506.698,00 zł.
Przyczyny ubiegania się o pomoc w 2020 r. obrazuje tabela nr 12.
Tabela 12. Przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 r.
Przesłanki udzielenia pomocy
społecznej

Liczba osób

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo

81

76

130

Bezdomność

3

3

3

Potrzeba ochrony macierzyństwa,
w tym: wielodzietność

6

5

23

Bezrobocie

38

43

38

Niepełnosprawność

62

56

79

Długotrwała lub ciężka choroba

63

69

99

Bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa
domowego

24

23

42

Bezradność w sprawach

22

22

72
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opiekuńczo wychowawczych
w rodzinach wielodzietnych
i niepełnych
Przemoc w rodzinie

5

5

23

Alkoholizm

20

19

26

Narkomania

0

0

0

Trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

3

3

5

Zdarzenie losowe

1

1

1

Wspierając rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej
i wychowawczej, podjęto szereg działań skierowanych do rodzin i dzieci w rodzinach,
a w tym:


pomoc materialną w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego otrzymały
42 osoby w 17 rodzinach



wsparciem asystenta rodziny objęto 19 osób, żyjących w 6 rodzinach



pracą socjalną objęto 29 rodzin z dziećmi



w gminnych placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny
przeprowadzono 26 spotkań połączonych z zajęciami edukacyjnymi dla rodziców, które
miały za zadanie wspomóc rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Ponadto:
 Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu proponował zajęcia
indywidualne i grupowe z zakresu bajkoterapii i arteterapii oraz zajęcia z zakresu integracji i komunikacji w grupie. Wychowankowie uczestniczyli w wewnętrznych konkursach profilaktycznych i plastycznych oraz w konkursach plastycznych, ekologicznych
i profilaktycznych na szczeblach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. W ramach
akcji „#LubellaŁączy” wszyscy wychowankowie ośrodka otrzymali paczki upominkowe.
Podejmowano pracę indywidualną i grupową z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
TIK, współpracowano w ramach grupy zamkniętej pn. #Challenge - śmieszki mają moc
zostać w domu # SIEWIERZ. Zorganizowano kilka ciekawych wyjazdów, a w tym wyjazd
na lodowisko połączony z degustacją pizzy, wyjazdy do kina, wycieczkę do Muzeum
Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Podopieczni ośrodka uczestniczyli
w spotkaniu edukacyjnym w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, warsztatach
w Etno pracowni w Osadzie Ule, warsztatach w Manufakturze Słodyczy Hokus Pokus
i spotkaniach ph. „Tajemnice Zamku Siewierskiego” i „Opowieści Rycerskie”, zorganizowanych przez MGCKSiT w Siewierzu.


Ciekawe zajęcia, dostosowane do różnych zamiłowań odbiorców przygotowały gminne
placówki oświatowe. Dzieci mogły korzystać z zajęć dodatkowych proponowanych przez
Klub Młodego Twórcy, Koło Młodego Naukowca, Klub Matematyczny i Klub Języków Europejskich. Odbywały się również zajęcia dziennikarskie, zajęcia dla cudzoziemców, zaRaport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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jęcia z języka migowego, gry i zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, kulturalne, wychowawcze i edukacyjne on-line.


Bogatą ofertę artystyczno-kulturalną skierowaną do szerokiego grona odbiorców, dedykowaną różnym grupom społecznym, również dzieciom i młodzieży, a w tym: koncerty,
sztuki teatralne, konkursy, imprezy środowiskowe, zajęcia w kołach zainteresowań, propozycje kulturalne on-line proponowały gminne instytucje kultury.

Oferta zajęć Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu została omówiona w punkcie
15.1 (str. 92).
Oferta zajęć Miejsko Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu została
omówiona w punkcie 15.2 (str. 99).
OPS podejmował szereg działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny,
a w tym:
 21 rodzin, w których jedną z przesłanek był alkoholizm, objęto pracą socjalną.
 Przeprowadzono działania profilaktyczne z zakresu uzależnienia alkoholowego. Zaangażowano się w kampanię profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020, zrealizowano
autorski program pn. „Planeta gwiazd”, odbyło się szereg pogadanek tematycznych,
spektakli i innych wydarzeń ukierunkowanych na zapobieganie występowaniu negatywnych zjawisk w życiu rodziny. Łącznie przeprowadzono 42 działania służące szeroko
pojętej profilaktyce.


Działania profilaktyczne realizowano również w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
od narkotyków. Uczestniczono w wielu w akcjach i projektach, jak np. „Narkotyki to mnie
nie kręci”, „Nowe narkotyki czy znasz prawdę o dopalaczach?”, „Gdzie szukać pomocy?”, „Profilaktyka i prewencja wobec zachowań ryzykownych młodzieży” oraz
w pogadankach i spotkaniach profilaktycznych. Łącznie przeprowadzono 29 działań
z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków.



W ramach działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie zrealizowano wiele projektów i zajęć. Uczestniczono m. in. w programach
pn. „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 - Dorastamy asertywnie”, w programie autorskim „Planeta Gwiazd”. Podejmowano również działania profilaktyczne z okazji Międzynarodowego dnia bez kar
cielesnych, Międzynarodowego dnia przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
i Światowego dnia sprzeciwu wobec bicia dzieci. Łącznie odbyły się 42 wydarzenia
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



Materiały promocyjne w zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny były na bieżąco publikowane w lokalnej prasie i na stronach internetowych. Kolportowano ulotki tematyczne. Informacje przekazywano również poprzez szkolny dziennik
elektroniczny. Łącznie przygotowano 43 publikacje i materiały promocyjne
w zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.
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W ramach interdyscyplinarnej pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej
zrealizowano następujące działania:
- prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 32 rodzinach,
- osoby dotknięte przemocą domową korzystały z pomocy psychologa lub
psychoterapeuty. Porad udzielono 9 osobom,
- osoby stosujące przemoc domową korzystały z pomocy psychologa lub
psychoterapeuty. Porad udzielono 9 osobom,
- osoby uwikłane w przemoc domową skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Ze wsparcia skorzystały
4 osoby,



Rozwijając działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych
i niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym podjęto działania w kierunku:
 przeciwdziałania izolacji i samotności osób starszych i niepełnosprawnych poprzez
organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego,
 kształtowania postaw społecznych, mających na celu tworzenie środowiska przyjaznego
osobom starszym i niepełnosprawnym, promowania więzi pokoleniowych,
 wzmacniania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 likwidacji barier architektonicznych,
 wspierania wolontariatu, a w tym:

zorganizowano 6 imprez kulturalnych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych:
spotkanie noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, koncert
charytatywny na rzecz członków Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc, przeprowadzono
również kampanię społeczną ph. „Nierozerwalni”. Na rzecz osób starszych na terenie gminy
działalo kilka organizacji społecznych i stowarzyszeń, a w tym: Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Siewierzu, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła
Terenowe w Siewierzu wraz z kołami w Żelisławicach, Brudzowicach i Wojkowicach
Kościelnych oraz Koła Gospodyń Wiejskich.


W ramach kształtowania postaw społecznych mających na celu tworzenie środowiska
przyjaznego osobom starszym i niepełnosprawnym, zrealizowano szereg działań dedykowanych środowisku seniorów. Promowaniu więzi międzypokoleniowych służyły zorganizowane spotkania i imprezy, a w tym: spotkanie noworoczne i zabawa karnawałowa,
wyjazdy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy na koncerty, szkolenia wyjazdowe i wykłady, udział w programie autorskim Planeta Gwiazd oraz okazjonalne spotkania integracyjne. Łącznie zrealizowano 17 inicjatyw, służących integracji
środowiska senioralnego oraz atrakcyjnemu spędzeniu czasu wolnego.
 Podejmowano działania wzmacniające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
Pomocą w formie pracy socjalnej objęto 39 osób.



Wspierano wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej. Zrealizowano 5 akcji
społecznościowych, a w tym w ramach wolontariatu szkolnego zrealizowano akcję „Rycerze Oliwki”, przekazano laptop „od ucznia dla ucznia”, zakupiono produkty żywnościoRaport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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we dla rodziny wymagającej wsparcia, zorganizowano występ w rzecz podopiecznych
Domu Seniora. Przeprowadzono 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła stałą obsługę osób starszych
i niepełnosprawnych, które korzystały z księgozbioru, czasopism, zbiorów specjalnych,
dokumentów życia społecznego i regionaliów. Osoby starsze i niepełnosprawne miały
całodobowy dostępny do katalogu on-line, który pomagał użytkownikom w wyszukiwaniu
interesujących pozycji książkowych. Biblioteka posiadała w swej ofercie usługę „książka
na telefon”, która była szczególnie przydatna w okresie pandemii. W zbiorach biblioteki
znajdują się książki z dużym drukiem tzw. „Wielka Litera” oraz „książki mówione”
z których mogły korzystać osoby mające problemy ze wzrokiem. Osoby starsze
i niepełnosprawne miały możliwość oglądania interesujących wystaw literackich, historycznych i regionalnych, jak również uczestniczenia w wirtualnych akcjach czytelniczych,
zamieszczonych na stronie internetowej biblioteki.



Z uwagi na stan pandemii w 2020 r. odstąpiono od zorganizowania tradycyjnego spotkania wigilijnego dla osób samotnych, ale przygotowano paczki świąteczne z artykułami
spożywczymi. Do każdej paczki dołączono słodki upominek w postaci świątecznego ciasta, przygotowanego przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu, we
współpracy z rodzicami uczniów oraz drobny upominek świąteczny wykonany przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu. Łącznie
wydano 130 paczek dla osób zamieszkujących na terenie gminy.

W ramach podnoszenia jakości działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie stale monitorowano
i diagnozowano problemy uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie, występujące
na terenie gminy, co pozwalało szybko reagować na pojawiające się problemy.
Rodzaje podjętych działań zaradczych i ich liczbę obrazuje tabela nr 13.
Tabela 13. Analiza ilościowa zrealizowanych działań w ramach diagnozowania problemów
uzależnień
Rodzaj zrealizowanych działań

Liczba działań

Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”

32

Liczb rodzin, wobec których prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”

25

Liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty”

20

Liczba osób wobec których działania prowadziła Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii

27

Liczna osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii

11

Liczba osób uzależnionych, które skorzystały z pomocy psychoterapeuty
ds. uzależnień

16

Liczba osób współuzależnionych, które skorzystały z pomocy
psychoterapeuty ds. uzależnień

3

Liczba osób uzależnionych, które skorzystały z pomocy psychologa

2
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Liczba osób współuzależnionych, które skorzystały z pomocy psychologa

2

Liczba konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
udzielonych przez psychoterapeutę

116

Liczba konsultacji udzielonych przez psychologa osobom uzależnionym
i współuzależnionym

17

Liczba osób, które dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe w trybie
stacjonarnym

1

Liczba osób, które dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe w trybie
ambulatoryjnym

7

Liczba wniosków skierowanych do sądu, w celu orzeczenia obowiązku
poddania się leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego

8

Działając w kierunku zwiększania świadomości i wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie rozpowszechniano materiały
edukacyjne podnoszące świadomość, w tym ulotki, plakaty i inne materiały on-line.
Zrealizowano kilka programów profilaktycznych i edukacyjnych, jak np. „By powstał dom
trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, „Gadki, czyli proste rozmowy na trudne
tematy”, „Bezpieczna więź. Fundament na całe życie”, „Stop Przemocy w rodzinie”,
„Niebieska karta od A do Z”, „Planeta Gwiazd” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Łącznie zrealizowano 24 przedsięwzięcia.
Działając na rzecz wzmacniania systemu wsparcia i skutecznej pracy z osobami
uzależnionymi oraz dotkniętymi przemocą domową przeprowadzano warsztaty i konferencje,
w których uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, członkowie grup roboczych oraz członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
13 osób uczestniczyło w szkoleniach dot. przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.
Odbyło się 29 różnych form podnoszenia kwalifikacji, a w tym szkolenia nt profesjonalizacji
pomocy kadrom instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem, motywowania do zmian osoby uzależnionej i ich rodziny, narzędzi prawnych
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w stanie epidemii, leczenia
i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.
Uczestniczono w 24 otwartych webinariach dotyczących kwestii przemocy w rodzinie.
Analizując realizację poszczególnych celów strategicznych należy zauważyć, że wiele
zaplanowanych na rok 2020 przedsięwzięć nie mogło się odbyć z powodu licznych
ograniczeń i reżimu sanitarnego, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa.
Mimo wielu trudności w prawidłowym funkcjonowaniu instytucji zaangażowanych w realizację
założeń Strategii rozwiązywania problemów społecznych należy stwierdzić, że zadania
zostały zrealizowane adekwatnie do możliwości i z wielkim zaangażowaniem wielu służb.
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12.2.2. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2019 – 2022
Program został skierowany do mieszkańców gminy, a w szczególności do rodzin i osób
zagrożonych bądź dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej oraz przedstawicieli instytucji
i służb, pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą domową.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie były realizowane na wszystkich
niezbędnych poziomach.
Rok 2020 przyniósł wiele zmian w sposobie funkcjonowania i pracy Zespołów
Interdyscyplinarnych. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało instrukcje i zalecenia dla samorządów dotyczące
sposobu udzielenia wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
co spowodowało zmianę sposobu i form udzielanej pomocy.
Zalecono m.in. ograniczenia działalności zespołów interdyscyplinarnych do niezbędnych
zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji, w związku z czym grupy
robocze pracowały w formie rozmów telefonicznych, wideokonferencji, korespondencji
mailowej. Po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istniało
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wyznaczano jednego przedstawiciela
grupy roboczej do kontaktu, tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy oraz jednego
przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosującą przemoc i na bieżąco
monitorowano sytuację rodziny za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych
środków komunikacji elektronicznej.
Celem głównym programu było podniesienie jakości działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz usprawnienie systemu pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie.
Cel główny był realizowany poprzez:
 zwiększenie wiedzy i zaangażowania społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej. Liczbę i rodzaje działań zrealizowanych na rzecz poszerzenia wiedzy na temat przemocy domowej obrazuje tabela nr 14.
Tabela 14. Rodzaje i liczba działań propagujących wiedzę nt przemocy domowej
Kampanie społeczne przeprowadzone na terenie gminy

3 kampanie

Materiały informacyjno - edukacyjne rozpowszechnione wśród mieszkańców, publikowane
w mediach

21 rodzajów
materiałów
działania
w 6 szkołach

Działania profilaktyczne w zakresie agresji i przemocy prowadzone w szkołach
Konkursy w zakresie zapobiegania przemocy przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży
Zorganizowane formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży promujące zachowania
nieagresywne, alternatywne do zachowań niepożądanych, działania profilaktyczne,
zajęcia szkolne o zagrożeniach, pogadanki, imprezy kulturalne (m. in: rajd rowerowy - 23
uczestników, wycieczki plenerowe – 200 uczestników, akcje: Zachowaj Trzeźwy Umysł,
Bezpieczne wakacje, Zostań w domu, Ruch to zdrowie, Planeta Gwiazd -18 uczestników,
Ferie w Bibliotece - 86 uczestników, Akademia Twórczości Wszelakiej - 28 uczestników,
Wirtualne Wakacje z Duchami – 5 przedstawień teatralnych, 168 uczestników, 2 spotkania
autorskie - 66 uczestników, 12 pogadanek i zajęć edukacyjno – profilaktycznych)
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9 konkursów

60 wydarzeń
i możliwości
spędzania
czasu wolnego
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Pakiety informacyjne dotyczących procedury postępowania w przypadku występowania
przemocy domowej

21 pakietów

Szkolenia, warsztaty, konferencje

13
uczestników



Rozbudowanie systemu narzędzi, dzięki którym Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze mogły sprawniej i skuteczniej pracować z ofiarami przemocy domowej i jej sprawcami.

Metody pracy z ofiarami przemocy domowej i ze sprawcami przemocy domowej wraz
z danymi liczbowymi obrazuje tabela nr 15.
Tabela 15. Formy udzielanej pomocy i liczba beneficjentów.
liczba osób dotkniętych przemocą domową, które skorzystały z poradnictwa
psychologicznego
liczba osób dotkniętych przemocą domową, które skorzystały z poradnictwa
zawodowego

9
7

liczba osób dotkniętych przemocą domową, wobec których świadczono pracę socjalną

13

liczba osób dotkniętych przemocą domową, którym udzielono pomocy finansowej

6

liczba osób dotkniętych przemocą domową, które skorzystały z pomocy terapeutycznej

0

liczba osób stosujących przemoc domową, które skorzystały z poradnictwa
psychologicznego
liczba osób stosujących przemoc domową, które skorzystały z poradnictwa
zawodowego

3
4

liczba osób stosujących przemoc domową, wobec których świadczono pracę socjalną

13

liczba osób stosujących przemoc domową, które skorzystały z pomocy terapeutycznej

9

liczba osób stosujących przemoc domową, które skierowano do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

4



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 ramach działania odbyło się 29 szkoleń, warsztatów i konferencji dot. przemocy
w rodzinie na temat profesjonalizacji kadr instytucji pomocowych działających
w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, motywowania do zmiany osoby uzależnionej i ich rodziny, narzędzi prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie w stanie epidemii, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków
oraz otwarte webinaria dotyczące kwestii przemocy w rodzinie. Ze szkoleń tematycznych
i doradztwa skorzystało 13 osób. Zorganizowano 6 spotkań tematycznych mających
na celu wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych instytucji i służb, wchodzących w skład zespołu Interdyscyplinarnego.
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Monitorowano i diagnozowano zjawisko przemocy w rodzinie na terenie gminy.
Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 25 formularzy „Niebieskiej
Karty – A”. Podmiotami wszczynającymi procedurę byli:
- funkcjonariusze Komisariatu Policji w Siewierzu – 8 wniosków
- pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu – 16 wniosków
- członkowie
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii – 1 wniosek.

Przewodniczący zwołał 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których
referowano kwartalną działalność Zespołu oraz diagnozowano środowiska zagrożone
przemocą.
W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” Przewodniczący Zespołu powołał 34 grupy
robocze i zwołał 115 posiedzeń grup roboczych, których członkami byli m. in.: pracownicy
socjalni,
członek
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawiciel stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc,
funkcjonariusze Policji, pedagodzy szkolni i kuratorzy.
Zarejestrowano 23 nowe przypadki przemocy w rodzinie, ponadto kontynuowano
prowadzenie 10 procedur „Niebieskiej Karty”, wszczętych w latach poprzednich.
Pracownicy socjalni i funkcjonariusze policji przeprowadzali regularne odwiedziny u 32 rodzin
(108 osób w rodzinach).
W 2020 r. podjęto decyzję o zakończeniu prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”
w 20 rodzinach. Przyczyną zamknięcia procedury w 8 przypadkach było ustanie przemocy
w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy
w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, natomiast w 12 przypadkach
stwierdzono brak zasadności podejmowania dalszych działań.
Działania podjęte w trakcie minionego roku spowodowały osiągnięcie założonych celów.
Ponadto poszerzono wiedzę kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
w zakresie przemocy w rodzinie oraz zacieśniono współpracę pomiędzy specjalistami,
instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz osób doświadczających przemocy
w rodzinie.
12.2.3. Gminny program wspierania rodziny na lata 2019 – 2021
Celem głównym programu było prowadzenie działań ukierunkowanych na wszechstronne
wspieranie rodzin zamieszkujących na terenie gminy.
Cele szczegółowe programu skupiały się wokół:
 tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin,
 zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego rodzin.
 udzielaniu wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
 podejmowaniu działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.
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Odbiorcami programu były rodziny z terenu gminy, wychowujące dzieci i przeżywające różne
trudności, jak np.: ubóstwo, uzależnienie, niewydolność wychowawczą, bezradność życiową,
rodziny dotknięte zjawiskiem przemocy oraz rodziny, które czyniły starania w celu odzyskania
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
Program był realizowany w sposób interdyscyplinarny przy współpracy wielu podmiotów
działających na terenie gminy, m. in. Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu, placówek oświatowych,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, placówek służby zdrowia,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu
i Turystyki, Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Komisariatu Policji.
W trosce o tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin
zrealizowano następujące działania:
 2 dzieci z terenu gminy Siewierz skorzystało nieodpłatnie z wypoczynku letniego
w Korbielowie, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 Działał Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny – filia w Siewierzu, który zapewniał
opiekę i organizował dzieciom i młodzieży czas wolny.
W ramach propagowania wartościowych form spędzania czasu wolnego Ośrodek Wspierania
Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu zorganizował:
- zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu bajkoterapii i arteterapii oraz zajęcia
z zakresu integracji i komunikacji w grupie;
- podopieczni brali udział w konkursach profilaktycznych, plastycznych, ekologicznych,
gminnych, powiatowych i ogólnopolskich oraz w akcji #LubellaŁączy, w ramach której
wszystkim wychowankom ośrodka przekazano nieodpłatnie paczki;
pracowano indywidualnie i grupowo z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK
oraz współpracowano w ramach grupy zamkniętej #Challenge - śmieszki mają moc
zostać w domu # SIEWIERZ. Z oferty Ośrodka skorzystało 19 wychowanków,
 Podopieczni ośrodka mogli korzystać z oferty Miejsko – Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona
Korusiewicza w Siewierzu.
 Z oferty zajęć i różnych form aktywności organizowanych przez placówki kultury mogli
również skorzystać dorośli.
Działalność gminnych instytucji kultury została omówiona w punktach 15.1 (str. 92) i 15.2
(str. 99).


Realizacji zadań ujętych w programie wspierania rodziny służyła działalność Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”, które realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz” oraz „Działania profilaktyczne i pro-
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mujące zdrowie, skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia mieszkańców Gminy Siewierz”.
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie „Bank Życzliwych Serc” zostały opisane
w punkcie 10 (str. 51).
Gmina podejmowała działania ukierunkowane na pełne zabezpieczenie potrzeb w zakresie
zapewnienia opieki nad dzieckiem do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne gmina prowadziła dla dzieci
w wieku od lat 3 do lat 6 sieć publicznych przedszkoli oraz oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych.
W roku szkolnym 2020/2021 w gminie funkcjonowały:
 3 publiczne przedszkola prowadzone przez gminę,
 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę.
 Łącznie przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez gminę realizowały zadania opiekuńcze dla 451 dzieci.
 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 1.069 uczniów.
 Szczegółowe informacje nt gminnych placówek oświatowych i liczby uczniów przedstawiono w tabelach w punktach 7.2. – 7.3. (str. 44).
Realizowano Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe
na terenie Miasta i Gminy Siewierz – Siewierska Karta Dużej Rodziny.
Program miał na celu m. in. kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
i budowanie klimatu przyjaznego tym rodzinom, wspieranie rodzin wielodzietnych w realizacji
funkcji opiekuńczych i wychowawczych oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci z rodzin
wielodzietnych.
W 2020 roku wpłynęło 9 wniosków o wydanie Siewierskiej Karty Dużej Rodziny
dla 46 członków rodzin. W realizację programu włączyło się 12 lokalnych przedsiębiorców.
Kontynuowano również wydawanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Karty przyznawane są bezpłatnie i bez względu na dochód. Według stanu na dzień
31.12.2020 r. wpłynęło 25 wniosków o wydanie lub przedłużenie Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzin zrealizowano następujące działania:


diagnozowano i monitorowano warunki życia rodzin, przy współpracy z Ośrodkiem
Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu, gminnymi szkołami
i przedszkolami oraz Komisariatem Policji w Siewierzu, który rozeznawał ewentualne
zagrożenia występujące w konkretnej rodzinie na podstawie wizyty w środowisku, przeprowadzanej w związku z przyjętym zgłoszeniem,



pomocą społeczną, bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania, objęto
148 rodzin (liczba osób w rodzinach 279), w tym 76 rodzin, w których przesłanką udzie-
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lenia pomocy społecznej było ubóstwo. Wśród tych rodzin były 42 rodziny
z dziećmi.


udzielano pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej, wypłacano świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, udzielano pomocy finansowej
lub rzeczowej z innych źródeł. Dane dotyczące form pomocy, liczby beneficjentów oraz
kwoty wypłaconych świadczeń obrazuje tabela nr 16.

Tabela 16. Świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Siewierzu
Liczba
osób
39

Kwota
świadczeń
213 818 zł

Zasiłki okresowe

46

76 855 zł

Zasiłki celowe

92

97 447 zł

Schronienie
Posiłek i świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub
żywności w ramach programu Posiłek w szkole i w domu
Usługi opiekuńcze

3

17 863 zł

119

75 141 zł

25

76 652 zł

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej

14

312 715 zł

Sprawienie pogrzebu

2

3 630 zł

106

-

Formy pomocy
Zasiłki stałe

Praca socjalna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych,
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a w tym:
- zasiłek rodzinny pobierały łącznie 283 rodziny,
- z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 261 rodzin,
- świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 65 rodzinom,
- jednorazową zapomogę otrzymało 56 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymało 5 osób,
- zasiłek dla opiekuna otrzymała 1 osoba,
- świadczenie rodzicielskie wypłacono 40 osobom.
Rodzaje i liczbę wypłaconych świadczeń obrazuje tabela nr 17.
Tabela 17. Rodzaje i liczba świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Lp.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Liczba wypłaconych świadczeń w 2020r.

1

Zasiłki rodzinne

4842

2

dodatki do zasiłku rodzinnego

1923

-urodzenie dziecka
-opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
-samotnego wychowywania dziecka

19
162

-kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

257
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- rozpoczęcia roku szkolnego

381
418

3

-podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
- wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami ( 1+2)

6765

4
5

Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne

2884
725

6

Świadczenia opiekuńcze (4+5)

3609

7

Specjalny zasiłek opiekuńczy

22

8

Zasiłek dla opiekuna

12

9

Jednorazowa zapomoga

56

10

Świadczenie rodzicielskie

291

328

RAZEM(3+6+7+8+9+10+11)

10755

Wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który jest wsparciem finansowym,
dedykowanym rodzinom, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu
alimentów, osoby 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 500,00 zł na dziecko.
Dane dot. funkcjonowania funduszu alimentacyjnego w gminie przedstawia tabela nr 18.
Tabela 18. Dane dot. funduszu alimentacyjnego
Liczba dłużników
alimentacyjnych na
terenie gminy

39

Liczba świadczeń

Liczba rodzin

wypłaconych z
funduszu

pobierających
fundusz

alimentacyjnego

alimentacyjny

545

38

Liczba osób
uprawnionych

57

Wypłacano świadczenie wychowawcze w ramach „Programu Rodzina 500+”. Od dnia 1 lipca
2019 r. Program obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
Okres zasiłkowy 2019/2021 trwa od 01-07-2019 r. do 31-05-2021 r.
W 2020 r. z programu skorzystało 1.510 rodzin, w tym 2.317 dzieci.
Liczbę rodzin oraz dzieci mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego
w 2020 roku przedstawia tabela nr 19.
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Tabela 19. Liczba rodzin oraz dzieci mających ustalone prawo do świadczenia
wychowawczego.
Wyszczególnienie
Liczba rodzin

1510

Liczba dzieci

2317

Liczba świadczeń

26 279

Kwota świadczeń

13 084 728,46 zł

Wypłacano jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny
w ramach Programu „Dobry Start”, w wysokości 300,00 zł dla każdego ucznia. Świadczenie
„Dobry Start” przysługuje jeden raz w roku na dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują
świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Rodziny otrzymywały świadczenie bez względu
na dochód.
W gminie wypłacono 1474 świadczenia na łączną kwotę 442.200,00 zł.
Kontynuowano współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie. Z banku pozyskano
łącznie 13.887,90 kg żywności – podstawowych artykułów spożywczych, które wydano
dla 234 osób.
Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie były w stanie opłacać czynszu bądź
innych kosztów utrzymania mieszkania, korzystały z pomocy finansowej w formie dodatku
mieszkaniowego. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 rodzinom na łączną kwotę 5.208,16 zł.
Uczniom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Siewierz udzielano pomocy materialnej
o charakterze socjalnym - w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. 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. Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 13 wniosków
o przyznanie stypendium szkolnego.
Łącznie pomocą materialną o charakterze socjalnym objęto 17 uczniów.
W celu ograniczenia 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, w gminie realizowano
wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
Programem objęto 119 osób, w tym 40 dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły
ponadpodstawowej.
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali pracę socjalną, która miała
za zadanie pomóc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności
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do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzyć warunki sprzyjające temu celowi. W ramach pomocy udzielano porad,
przeprowadzano mediacje w sytuacjach konfliktowych, motywowano do zmiany zachowań.
Podejmowano również działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodziny,
zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych i zapewnienia niezbędnych środków
finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Praca socjalna była świadczona
dla 106 rodzin, w tym dla 205 osób w rodzinach.
Podejmowano działania w celu zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych
rodzinom tego wymagającym. W Siewierzu przy ulicy Górnej funkcjonuje budynek
wielorodzinny, w którym znajduje się 9 lokali socjalnych, w tym jeden przystosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokale zamieszkiwało 9 rodzin (w tym 4 rodziny
z dziećmi), które nie miały możliwości zabezpieczenia mieszkania przy wykorzystaniu
własnych zasobów i możliwości. W 2020 roku rozpoczęła się budowa mieszkań socjalnych
przy ul. Bema w Siewierzu. Kolejne lokale pozwolą na jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeb
na lokale socjalne.
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił schronienie osobom bezdomnym poprzez przyznanie
tymczasowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. W 2020 roku 3 osoby z terenu
gminy Siewierz przebywały w schronisku dla osób bezdomnych.
Udzielano wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej lub znajdującym się w sytuacjach kryzysowych poprzez:
 prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczowychowawcze. Na terenie Gminy Siewierz 24 rodziny były objęte pracą socjalną wyłączną, 106 rodzin objęto pracą socjalną ogólną czyli świadczoną wśród rodzin objętych
pomocą finansową Ośrodka Pomocy Społecznej. Znajdowały się wśród nich rodziny
otrzymujące wsparcie z uwagi na przeżywane trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Dla 53 rodzin korzystających z pomocy społecznej przesłanką do udzielenia pomocy była bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Ze wsparcia skorzystało również 18 rodzin niepełnych i 4 rodziny wielodzietne;
 zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodziny, którego głównym celem działań było
odzyskanie przez osoby przyjmujące wsparcie asystenta kontroli nad własnym życiem,
powrót do samodzielności oraz prawidłowe wypełnianie roli rodzica. Współpraca
z asystentem odbywała się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Asystent
wspólnie z rodziną określał sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, ustalał mocne
strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Praca z rodziną była
prowadzona w miejscu zamieszkania rodziny lub w innym wskazanym przez rodzinę
miejscu. W 2020 r. asystenturą objęto 7 rodzin, w tym 14 dzieci;
 współdziałanie podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, celem przepływu informacji i podjęcia stosownych działań. W wyniku powzięcia informacji o zagrożeniu dobra małoletnich dzieci, kierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Zawierciu o wgląd
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w sytuację dziecka lub rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował 4 wnioski,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wystosował
10 wniosków, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu wystosowała 2 wnioski do sądu.
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej prowadzonej z rodzinami dysfunkcyjnymi,
przeżywającymi trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej współpracowali ściśle z pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, psychologiem, kuratorami sądowymi, policją, asystentem rodziny. W 2020 r. żadne dziecko podczas interwencji Ośrodka Pomocy Społecznej nie zostało odebrane rodzinie biologicznej i umieszczone w pieczy zastępczej;
 organizowanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci i młodzieży
w szkołach. Ze wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego w gminnych placówkach oświatowych skorzystało:
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu - 150 uczniów
- w Szkole Podstawowej w Brudzowicach - 70 uczniów
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych - 227 dzieci
i młodzieży
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach - 86 uczniów
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu - 64 dzieci
- w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu - 5 dzieci
- w Niepublicznym Przedszkolu w Siewierzu „Akademia Przedszkolaka” - 65 dzieci
- w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Jezioraczek” - 1 dziecko
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu - 31 uczniów;


udzielanie wsparcia psychologicznego dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach poradnictwa psychologicznego mieszkańcy gminy skorzystali z następujących
form wsparcia:
- pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających z codziennych konfliktów, stresu, presji
otoczenia,
- pomoc w trudnych momentach życiowych, wsparcie emocjonalne,
- interwencja, prowadzenie w sytuacji kryzysu,
- wsparcie osób chorych, zaburzonych psychicznie, mających trudność w kontaktach
z ludźmi, cierpiących z powodu uzależnienia bliskiej osoby,
- motywowanie do podjęcia terapii osób uzależnionych od alkoholu,
- wsparcie osób doświadczających przemocy domowej,
- pomoc w samoakceptacji, praca nad samooceną.

Z porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu skorzystało 65 osób z 30 rodzin.
Odbyły się 2 spotkania grupy wsparcia dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci.
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Wszelkie działania diagnostyczno – terapeutyczne świadczone przez Powiatową Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie placówka w Siewierzu były ograniczone
w związku z pandemią koronawirusa. Mimo ograniczeń 250 osób (rodziców z dziećmi)
skorzystało ze wsparcia psychologicznego. Odbyły się 72 konsultacje psychologiczne.
Ze wsparcia psychologicznego świadczonego przez NZOZ „PRIMUS” w Brudzowicach
skorzystało 28 osób, ponadto 125 osób będących w trudnej sytuacji życiowej skorzystało
z konsultacji psychologicznych;


prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień udzielił 116 indywidualnych konsultacji. Z pomocy specjalisty psychoterapii uzależnień skorzystało 16 osób uzależnionych
oraz 3 osoby współuzależnione;



prowadzenie monitoringu dziecka w rodzinie dotkniętej sytuacją kryzysową.
Monitoring sytuacji dziecka w rodzinach prowadzili pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Siewierzu, w ramach regularnych
odwiedzin dokonywanych wśród rodzin objętych procedurą "Niebieskiej Karty". 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 życiu i społeczeństwie. Regularne odwiedziny w miejscu zamieszkania dokonywane były przez
pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji u 32 rodzin (108 osób w rodzinach);



funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół jest najważniejszym elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który ma na celu realizację działań przyczyniających się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej, stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie
występuje przemoc. Działania te odbywały się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”,
której wszczęcie następowało w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności
służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, przez osobę będącą
świadkiem przemocy w rodzinie. W 2020 r. osobiste odwiedziny w miejscu zamieszkania
osób dotkniętych przemocą, dokonywane przez pracowników socjalnych, zostały ograniczone do minimum zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
zastępczo utrzymywano stały kontakt telefoniczny oraz mailowy. Z uwagi na zagrożenie
epidemiczne praca stacjonarna psychologów i terapeutów wspierających rodziny
dotknięte problemem związanym z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą, również
przyjęła formę zdalnych konsultacji telefonicznych.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
zostały omówione w punkcie 12.2.2. (str. 67);
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Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomani.
Działalność komisji oraz realizacja zadań została szczegółowo omówiona w punkcie
12.2.4. (str. 79);


podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób zajmujących się pracą z rodziną, w szczególności

z rodziną dysfunkcyjną. Pracownicy placówek oświatowych systematycznie podnosili
swoje kompetencje zawodowe, biorąc udział w następujących szkoleniach, seminariach
i konferencjach:
- III Stargardzka Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”
- konferencja upowszechniająca programy rozwijające kompetencje wychowawcze
rodziców, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci
i młodzieży
- webinaria „Współpraca rodzic-terapeuta”, „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach
kryzysowych?”
- szkolenia w trybie online „Pozytywna dyscyplina w żłobku, przedszkolu i szkole –
pierwsze kroki” oraz „Jak pracować z dziećmi, kiedy już nic nie działa?- podstawowe
zasady komunikacji z dziećmi”
- specjalistyczne webinaria pod hasłami: „Jak pomagać ludziom przez telefon”,
„Procedura Niebieskiej Karty – jak interweniować?” „Jak rozpoznać kryzys
presuicydalny? Specyfika kontaktu zdalnego”, „Samobójstwo i próba samobójcza –
interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia”, „Zaburzenia nastroju wśród dzieci
i nastolatków – na co zwrócić uwagę w kontakcie zdalnym?”, „To co jest między wami
może wzmocnić lub zranić dziecko (o sile relacji rodzicielskiej), „Jak rozwiązywać kłótnie
między dziećmi?”.
Pracownicy przedszkoli publicznych i niepublicznych systematycznie podnosili swoje
kompetencje zawodowe, biorąc udział w szkoleniach dotyczących emocji dzieci oraz
w szkoleniach wewnętrznych dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym.
Pracownicy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu uczestniczyli
w szkoleniach w formule on-line: „Samoregulacja u dzieci – poszukiwanie rozwiązań”,
„Pozytywna dyscyplina od czego zacząć”, „Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program
profilaktyczny IMPACT”, „Zdalna i kreatywna świetlica - Nieziemskie pomysły”,
„Fizjoterapeutyczne zabawy sensoryczne”, „Trudne dzieci i trudni nauczyciele, czyli jak
pracować z wykorzystaniem kompetencji kluczowych”.
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie (placówka w Siewierzu)
uczestniczyli w szkoleniach i seminariach w zakresie pracy z dzieckiem z dysfunkcjami, które
odbywały się głównie w formie on-line.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu
zorganizował szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji
w zakresie pracy z rodziną, w szczególności współpracy z rodziną niewydolną wychowawczo.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii, Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
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dzielnicowi z Komisariatu Policji w Siewierzu, pedagodzy szkolni, asystent rodziny,
pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w szkoleniu on-line
„Mnogość Służb. Wspólny cel”.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej brali udział w następujących szkoleniach:
„Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie do przeciwdziałania przestępczości”,
„Motywowanie do zmiany osoby uzależnionej i ich rodziny”, „Narzędzia prawne związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w stanie epidemii”, „Leczenie i rehabilitacja osób
uzależnionych od narkotyków”, webinarach dotyczących kwestii przemocy w rodzinie oraz
szkoleniu „COVID – 19 a procedury w pomocy społecznej”.
Odbyte szkolenia przyczyniły się do uzupełnienia wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji
do lepszej realizacji zadań w bardzo ważnej sferze życia.
12.2.4. Lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń
i uzależnień realizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Program realizowany był przez OPS oraz podmioty zajmujące się rozwiązywaniem
problemów uzależnień i udzielaniem pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, a w tym: 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.
W program włączyły się gminne placówki oświatowe i kulturalne, a jego realizacja opierała
się również na współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego i innymi instytucjami,
zajmującymi się działalnością terapeutyczną i profilaktyką.
W trakcie roku zrealizowano następujące zadania, wytyczone w programie:
1)
Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych
i narkotykowych poprzez udzielanie pomocy, w tym m. in. terapeutycznej i rehabilitacyjnej
osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem.
W ramach tego zadania:
 zapewniono dostępność do terapii oraz stworzono możliwość podjęcia leczenia przez
osoby uzależnione. W Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu udzielono 116 indywidualnych konsultacji z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ze 110 konsultacji skorzystało 16 osób uzależnionych oraz 6 konsultacji udzielono 3 osobom współuzależnionym. Do psychoterapeuty ds. uzależnień zgłosiło się 19 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedzę w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym
spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przemocą
w rodzinie. Podczas pracy terapeutycznej psychoterapeuta udzielał porad dla członków
rodzin pacjentów, motywował osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, udzielał wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym, informował o możliwościach uzyskania pomocy;
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 przyjęto 11 wniosków o zdiagnozowanie problemu alkoholowego i podjęto działania wobec osób nadużywających alkoholu. Wnioski zostały złożone przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (1 wniosek), OPS w Siewierzu
(5 wniosków) oraz członków rodzin (5 wniosków);
 komisja wystosowała 75 wezwań na posiedzenia do osób, wobec których wystąpiło uzasadnione podejrzenie o nadużywanie alkoholu, celem podjęcia bądź kontynuowania postępowania;
 przeprowadzono 39 rozmów interwencyjno-motywujących z 19 osobami, wobec których
prowadzono postępowanie w celu zdiagnozowania uzależnienia;
 prowadzono działalność informacyjną w zakresie problemów związanych
z uzależnieniem od alkoholu, rozpowszechniano adresy placówek prowadzących terapie
leczenia odwykowego, udzielano informacji dotyczących możliwości podjęcia leczenia,
ustalano terminy leczenia w ośrodkach terapii uzależnień;
 komisja w omawianym okresie odbyła 7 posiedzeń.
2)
Ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących rodzin dysfunkcyjnych poprzez
udzielanie kompleksowej i wielopłaszczyznowej pomocy, a w tym m. in. ochrony przed
przemocą w rodzinie.
W ramach tego zadania:
 monitorowano sytuację dzieci w rodzinach znajdujących się w kryzysie lub rodzinach
mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na podstawie monitoringu sytuacji dzieci oceniano skuteczność podjętych działań oraz planowano działania wspierające i wzmacniające rodzinę;
 w wielu rodzinach nadużywanie alkoholu było powiązane z występowaniem zjawiska
przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził procedurę „Niebieskiej Karty” w 23 rodzinach, wśród których odnotowano 6 rodzin
z problemem alkoholowym. W porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się liczba rodzin
z problemem alkoholowym, co obrazuje wykres nr 9
Wykres 9. Liczba rodzin objęta procedurą „Niebieskiej Karty” w tym liczba rodzin, w których
wystąpił problem alkoholowy w latach 2019 – 2020
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oferowano pomoc specjalistyczną rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej
w formie konsultacji z psychoterapeutą do spraw uzależnień oraz w postaci terapii
psychologicznej.
 Z konsultacji psychologicznych skorzystało 11 rodzin z problemem alkoholowym,
a w tym: 9 osób wobec których istniało podejrzenie, że były dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie i 2 osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosowały przemoc.
Psycholog udzielił 9 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym;
 OPS udzielił wsparcia 19 rodzinom, w których jedną z ustawowych przesłanek
do udzielenia pomocy był alkoholizm. Rodziny te były objęte pomocą w formie celowej
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz pracą socjalną;
 w gminnych placówkach oświatowych prowadzono zajęcia psychologicznopedagogiczne, mające na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz możliwości psychofizycznych i czynników
środowiskowych, wpływających na ich zachowania, w których łącznie uczestniczyło
554 uczniów.
3)
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami oraz
przemocą w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozaszkolnych.
W ramach tego zadania:
 gmina włączyła się w realizację ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, której główną ideą było kształtowanie prawidłowej osobowości uczniów.
Cele główne kampanii skupiały się na edukacji uczniów w zakresie samopoznania
i samoakceptacji, nabywaniu umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli i uczuć w relacjach z innymi ludźmi, ograniczaniu podejmowania przez dzieci
i młodzież zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie umiejętności emocjonalnospołecznych uczniów. Do realizacji założeń kampanii aktywnie włączyły się gminne placówki oświatowe, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu,
a w okresie wakacyjnym Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Dzieci i młodzież brali udział w zorganizowanych pogadankach i zajęciach profilaktycznych, uczestniczyli w konkursach: plastyczno-literackim pt. „Wehikuł Czasu”, „Rozwiąż Krzyżówkę”, „Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela”, „Tymek i Ola”. Spośród
kilku tysięcy uczestników konkursów z całej Polski, w gronie laureatów znalazło się
13 uczniów z gminy Siewierz. W kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
wzięło udział 374 uczniów przy zaangażowaniu 50 nauczycieli z gminnych placówek
oświatowych;
 gminne placówki oświatowe w ramach swojej działalności, oprócz obowiązkowego programu wychowawczo-profilaktycznego, realizowały również szereg działań profilaktycznych, adresowanych zarówno do młodszych jak i starszych uczniów, wśród których
można wymienić: „Lekcje z emocjami – jak dbać o swój nastrój”, „Strażnicy uśmiechu”,
kampania w ramach profilaktyki czerniaka „Znamię – znam je”. Celem działań było pokazanie perspektywy zdrowego i mądrego stylu życia, pobudzenie motywacji do zaan81
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gażowania się we własny rozwój, poszanowanie osobowości, a przede wszystkim wskazanie zgubnych konsekwencji spożywania środków psychoaktywnych, takich jak alkohol,
narkotyki.
4)
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami.
W ramach tego zadania:
 zorganizowano szkolenie w formie on-line pt. „Mnogość służb – wspólny cel”, adresowane do członków komisji oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Szkolenie miało na celu podwyższenie kwalifikacji oraz poszerzenie
wiedzy dot. postępowania i pracy z osobami uzależnionymi, które wielokrotnie są również sprawcami przemocy w rodzinie. Uczestniczyło w nim 13 osób, w tym również pedagodzy z gminnych placówek oświatowych;
 przeprowadzono działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym dot. zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych, skierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych, skupionych w Stowarzyszeniu „Bank Życzliwych Serc”. Zorganizowano również konkurs plastyczny o charakterze profilaktycznym pt. „Świat wolny od nałogów”, adresowany m. in. do podopiecznych stowarzyszenia;
 dofinansowano działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, filia
w Siewierzu. Zajęcia prowadzone w placówce wspomagały prawidłowy rozwój psychospołeczny, wzmacniały zachowania asertywne dzieci i młodzieży, rozwijały kreatywność
i twórcze myślenie, propagując przy tym zdrowy styl życia.
5)
Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz inne podmioty działające w obszarze uzależnień.
W ramach zadania:
 komisja podejmowała działania skutkujące podjęciem decyzji o konieczności leczenia
w zakładach lecznictwa odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu. Podczas
pracy z osobami, u których wystąpiły symptomy uzależnienia, motywowano
je do skorzystania z różnych form pomocy np. w postaci leczenia odwykowego ambulatoryjnego w poradniach leczenia uzależnień, do podjęcia leczenia stacjonarnego
w ośrodkach terapii uzależnień, jak również do korzystania z konsultacji
z psychoterapeutą ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, w celu podtrzymania efektu leczenia;
 na wniosek komisji zespół biegłych sądowych orzekający z zakresu uzależnienia
od alkoholu (lekarz psychiatra i psycholog) sporządził 12 opinii psychiatrycznopsychologicznych, stwierdzających stopień uzależnienia wraz ze wskazaniem odpowiedniej formy leczenia;
 wystosowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Zawierciu w celu orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób,
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co do których lekarze biegli stwierdzili konieczność podjęcia takiego leczenia,
a osoby nie wyraziły na to zgody.
Liczbę wniosków skierowanych do sądu w latach 2019 – 2020 w sprawie orzeczenia
obowiązku poddania się leczeniu przez osoby uzależnione obrazuje wykres nr 10
Wykres 10. Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Zawierciu dot. wydania
orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w latach 2019 – 2020
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6)
Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie gminy w kontekście przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez podmioty gospodarcze prowadzące
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
W ramach tego zadania:
 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 objęto 14 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
i poza miejscem sprzedaży, zlokalizowanych na terenie gminy. Celem podjętej inicjatywy
była szeroko pojęta profilaktyka alkoholowa i uświadomienie uczestnikom szkolenia konsekwencji wynikających z niedozwolonej, nielegalnej sprzedaży alkoholu, a także trening
umiejętności przydatnych w pracy sprzedawcy, np. asertywnego odmawiania;
 prowadzono monitoring rynku napojów alkoholowych na terenie gminy poprzez wnikliwą
weryfikację wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
pod względem spełnienia wymogów ustawowych, warunkujących wydanie zezwolenia.
Pozytywnie zaopiniowano 10 wniosków przedsiębiorców, ubiegających się o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Działania przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. były finansowane ze środków
pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację
zadań ujętych w Programie na 2020 r. wydatkowano kwotę 251.886,31 zł.

83

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

13. Działalność Rady Miejskiej.
13.1. Rada Miejska odbyła 7 sesji zwyczajnych oraz 1 sesję nadzwyczajną, na których
podjęła 82 uchwały.
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską wraz z informacją nt stopnia realizacji zawiera
tabela nr 20.
Tabela 20. Wykaz uchwał Rady Miejskiej
LP

NR
UCHWAŁY

DATA
PODJĘCIA

1.

XI/138/2020

26 marca
2020 r.

2.

XI/139/2020

3.

XI/140/2020

26 marca
2020 r.
26 marca
2020 r.

4.

XI/141/2020

26 marca
2020 r.

5.

XI/142/2020

26 marca
2020 r.

6.

XI/143/2020

26 marca
2020 r.

7.

XI/144/2020

26 marca
2020 r.

8.

XI/145/2020

9.

XI/146/2020

26 marca
2020 r.
26 marca
2020 r.

10.

XI/147/2020

26 marca
2020 r.

11.

XI/148/2020

26 marca
2020 r.

W SPRAWIE

STOPIEŃ
REALIZACJI

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020 – 2027
zmian w budżecie gminy na 2020 rok

zrealizowana

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Będzińskiego na rozbudowę Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w 2020 roku
wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu
Będzińskiego zadania publicznego zarządzania
odcinkiem drogi powiatowej 4706 S w zakresie
pełnienia funkcji inwestora w celu realizacji zadania
pn.: „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu”
zmian w Uchwale Nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 24 września 2009 roku w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Miasta i Gminy Siewierz

zrealizowana

nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej
w miejscowości Hektary, w obrębie geodezyjnym
Wojkowice Kościelne
dzierżawy nieruchomości gruntowych
określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz
w 2020 r.”
zmiany uchwały Nr XI/112/2015 z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz właścicieli nieruchomości, wykorzystywanych
jedynie
przez
część
roku,
na
których
nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki
letniskowe i powstają odpady komunalne (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2015 r. poz. 6546)
zmiany uchwały Nr XI/113/2015 z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu
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zrealizowana

w realizacji

w realizacji

unieważniona
rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody
Śląskiego
nr
NPII.4131.1.417.2020
z dnia 30.04.2020 r.
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

uchylona uchwałą
Nr XIV/174/2020
Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia
25 czerwca 2020 r.

uchylona uchwałą
Nr XIV/174/2020
Rady Miejskiej
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12.

XI/149/2020

26 marca
2020 r.

13.

XI/150/2020

26 marca
2020 r.

14.

XI/151/2020

26 marca
2020 r.

15.

XI/152/2020

26 marca
2020 r.

16.

XI/153/2020

26 marca
2020 r.

17.

XI/154/2020

26 marca
2020 r.

18.

XI/155/2020

26 marca
2020 r.

19.

XI/156/2020

26 marca
2020 r.

20.

XI/157/2020

26 marca
2020 r.

21.

XI/158/2020

22.

XI/159/2020

26 marca
2020 r.
26 marca
2020 r.

23.

XI/160/2020

26 marca
2020 r.

24.

XII/161/2020

9 kwietnia
2020 r.

25.

XIII/162/2020

20 maja
2020 r.

26.

XIII/163/2020

27.

XIII/164/2020

20 maja
2020 r.
20 maja
2020 r.
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składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2015 r. poz. 6547)
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie
odbierania
i zagospodarowania
odpadów
komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta
i Gminy Siewierz
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Siewierz nieruchomości gruntowych
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Siewierz zabudowanej nieruchomości
gruntowej
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę
Siewierz nieruchomości gruntowej
wyrażenia
zgody
na
zbycie
w
drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Siewierz na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów
przewozu dzieci i młodzieży w roku szkolnym
2019/2020
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siewierzu za 2019 r.
przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok 2019
przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Miasta i Gminy Siewierz w 2019 roku
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

w Siewierzu z dnia
25 czerwca 2020 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla części obszarów położonych
w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43,
po obu stronach drogi krajowej nr 1
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Siewierz
zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz
przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości
zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020 – 2027
zmian w budżecie gminy na 2020 rok

w realizacji

zmiany uchwały Nr XI/146/2020 z dnia 26 marca
2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Siewierz w 2020 r.”

w realizacji

w realizacji
zrealizowana

niezrealizowana
w realizacji
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

w realizacji

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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28.

XIV/165/2020

25 czerwca
2020 r.

29.

XIV/166/2020

25 czerwca
2020 r.

30.

XIV/167/2020

25 czerwca
2020 r.

31.

XIV/168/2020

25 czerwca
2020 r.

32.

XIV/169/2020

25 czerwca
2020 r.

33.

XIV/170/2020

25 czerwca
2020 r.

34.

XIV/171/2020

35.

XIV/172/2020

25 czerwca
2020 r.
25 czerwca
2020 r.

36.

XIV/173/2020

25 czerwca
2020 r.

37.

XIV/174/2020

25 czerwca
2020 r.

38.

XIV/175/2020

25 czerwca
2020 r.

39.

XIV/176/2020

25 czerwca
2020 r.

40.

XIV/177/2020

25 czerwca
2020 r.

41.

XIV/178/2020

25 czerwca
2020 r.

42.

XIV/179/2020

25 czerwca
2020 r.

43.

XIV/180/2020

25 czerwca
2020 r.

wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Siewierz za rok 2019
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Siewierz za rok 2019
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Będzińskiego na realizację zadania pod nazwą:
"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 3803S
w Nowej Wiosce".
zmiany Uchwały Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 2 października 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Będzińskiego na realizację zadania pod nazwą:
"Przebudowa drogi powiatowej 4706 S ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu - etap
I"
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Siewierz nieruchomości gruntowej
dzierżawy nieruchomości gruntowych

zrealizowana

nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej
w sołectwie Tuliszów
nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym
w sołectwie Wojkowice Kościelne
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują
mieszkańcy
oraz
właścicieli
nieruchomości, na których znajduje się domek
letniskowy i powstają odpady komunalne oraz
warunków i trybu jej składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały
Nr XLVIII/356/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
24 czerwca
2010 r.
w sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla części obszarów położonych
w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43,
po obu stronach drogi krajowej nr 1 ogłoszonym
obwieszczeniem nr XI/159/2020 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 26 marca 2020 r.
uchylenia Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego w Gminie Siewierz
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg
publicznych
gminnych
zlokalizowanych
w granicach administracyjnych Miasta i Gminy
Siewierz
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020 – 2027
zmian w budżecie gminy na 2020 rok

zrealizowana
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zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
uchylona uchwałą
Nr XVII/204/2020
Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia
19 listopada 2020 r.

zrealizowana

zrealizowana

w realizacji

w realizacji

zrealizowana
zrealizowana
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44.

XV/181/2020

27 sierpnia
2020 r.

45.

XV/182/2020

46.

XV/183/2020

27 sierpnia
2020 r.
27 sierpnia
2020 r.

47.

XV/184/2020

27 sierpnia
2020 r.

48.

XV/185/2020

27 sierpnia
2020 r.

49.

XV/186/2020

27 sierpnia
2020 r.

50.

XVI/187/2020

51.

XVI/188/2020

52.

XVI/189/2020

53.

XVI/190/2020

29
października
2020 r.
29
października
2020 r.
29
października
2020 r.
29
października
2020 r.

54.

XVI/191/2020

55.

XVI/192/2020

56.

XVI/193/2020

57.

XVI/194/2020

58.

XVI/195/2020

59.

XVI/196/2020

29
października
2020 r.

60.

XVI/197/2020

61.

XVI/198/2020

29
października
2020 r.
29
października
2020 r.
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29
października
2020 r.
29
października
2020 r.
29
października
2020 r.
29
października
2020 r.
29
października
2020 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020 – 2027
zmian w budżecie gminy na 2020 rok

zrealizowana

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Siewierz nieruchomości gruntowej
określenia średniej ceny jednostki paliwa w
gminie Siewierz na potrzeby zwrotu rodzicom
kosztów przewozu dzieci i młodzieży w roku
szkolnym 2020/2021
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Będzińskiego na realizację zadania pod nazwą:
"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4802 S
ul. 11 Listopada w Siewierzu"
zmiany Uchwały Nr XIV/168/2020 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Będzińskiego na realizację zadania pod nazwą:
"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 3803 S
w Nowej Wiosce”
zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020 – 2027

w realizacji

zmian w budżecie gminy na 2020 rok
określenia wysokości
nieruchomości

stawek

podatku

zrealizowana

w realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

od

w realizacji

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Siewierz
z organizacjami
pozarządowymi
i innymi
organizacjami,
prowadzącymi
działalność
pożytku publicznego na 2021 rok”
wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
służebności gruntowej

w realizacji

zrealizowana

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Siewierz nieruchomości gruntowej

w realizacji

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę
Siewierz nieruchomości gruntowej

w realizacji

dzierżawy nieruchomości gruntowej

zrealizowana

aktualizacji
Programu
Ochrony
Środowiska
dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2024
z perspektywą na lata 2025 - 2028
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy
Jeziorna
dzierżawy lokalu użytkowego w Siewierzu przy ulicy
Oleśnickiego 1

w realizacji

ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości
stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie
oraz sposób ich pobierania

unieważniona
rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody
Śląskiego
nr
NPII.4131.1.977.2020
z dn. 3.12.2020 r.

w realizacji

w realizacji
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62.

XVII/199/2020

19 listopada
2020 r.

63.

XVII/200/2020

64.

XVII/201/2020

19 listopada
2020 r.
19 listopada
2020 r.

65.

XVII/202/2020

19 listopada
2020 r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

66.

XVII/203/2020

19 listopada
2020 r.

67.

XVII/204/2020

19 listopada
2020 r.

68.

XVII/205/2020

19 listopada
2020 r.

69.

XVII/206/2020

19 listopada
2020 r.

70.

XVIII/207/2020

71.

XVIII/208/2020

72.

XVIII/209/2020

17 grudnia
2020 r.
17 grudnia
2020 r.
17 grudnia
2020 r.

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
kompostujących
bioodpady
w kompostowniku przydomowym
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu jej składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
przyjęcia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
Siewierz na rok 2021
wyznaczenia
Aglomeracji
Siewierz
w nowym
kształcie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028

73.

XVIII/210/2020

74.

XVIII/211/2020

75.

XVIII/212/2020

17 grudnia
2020 r.

76.

XVIII/213/2020

17 grudnia
2020 r.

77.

XVIII/214/2020

17 grudnia
2020 r.

78.

XVIII/215/2020

17 grudnia
2020 r.

79.

XVIII/216/2020

17 grudnia
2020 r.

80.

XVIII/217/2020

17 grudnia

17 grudnia
2020 r.
17 grudnia
2020 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020 – 2027
zmian w budżecie gminy na 2020 rok

zrealizowana

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz

unieważniona
rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody
Śląskiego
nr
NPII.4131.1.1028.2020
z dnia 24.12.2020 r.
unieważniona
rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody
Śląskiego
nr
NPII.4131.1.1029.2020
z dnia 24.12.2020 r.
w realizacji

zrealizowana

w realizacji

w realizacji

w realizacji
w realizacji

budżetu gminy na 2021 rok

w realizacji

ustalenia
szczegółowych
zasad
ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

w realizacji

planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego na 2021 rok
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok
planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska na 2021 rok
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Siewierz na lata
2021 – 2025
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Siewierz w rejonie cmentarza
parafialnego na Osiedlu Zachód
zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym
oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji
i sposobu jej rozliczania
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu

w realizacji
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w realizacji

w realizacji
w realizacji
w realizacji

w realizacji

w realizacji

unieważniona
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2020 r.

opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy Siewierz na lata 2021-2027”, w tym trybu jej
konsultacji
zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020 – 2027
zmian w budżecie gminy na 2020 rok

81.

XVIII/218/2020

17 grudnia
2020 r.

82.

XVIII/219/2020

17 grudnia
2020 r.

rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody
Śląskiego
nr NPII.4131.1.36.2021
z dnia 15.01.2021 r.
zrealizowana
zrealizowana

13.2. Projekty uchwał Rady Miejskiej były opiniowane przez komisje problemowe zgodnie
z zakresem działania. I tak:
 Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń, na których realizowała tematy ujęte w planie
pracy. Zaplanowane tematy zostały zrealizowane;
 Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła 9 posiedzeń,
na których opiniowano projekty uchwał związane z gospodarką finansową, budżetem,
podatkami i rozwojem gospodarczym Gminy Siewierz. Łącznie zaopiniowano
31 projektów uchwał;
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła
5 posiedzeń, na których opiniowała projekty uchwał z zakresu oświaty, kultury, sportu
i zdrowia. Łącznie zaopiniowano 9 projektów uchwał;
 Komisja

Rolnictwa,

Gospodarki

Gruntami

i

Ochrony

Środowiska

odbyła

7 posiedzeń, na których opiniowano projekty uchwał z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, tj. nabywania nieruchomości, sprzedaży, dzierżawy oraz
ustanawiania
służebności,
a
także
z
zakresu
ochrony
środowiska
i gospodarowania odpadami. Łącznie zaopiniowano 40 projektów uchwał;
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie odbywała posiedzeń w 2020 r. z uwagi na brak
wpływu skarg, wniosków i petycji, podlegających opiniowaniu komisji.
 W trakcie 2020 roku konsultacjom społecznym zostało poddanych 6 projektów uchwał
Rady Miejskiej, w celu poznania opinii i uwag mieszkańców co do spraw, będących
przedmiotem konsultacji.

14. Gmina w rankingach i konkursach. Pozostałe działania promocyjne.
14.1. Gmina Siewierz osiągała wysokie pozycje w rankingach i konkursach w skali
województwa i kraju i zajęła:
7. miejsce w Rankingu Związku Powiatów Polskich w skali kraju wśród gmin
miejskich i miejsko-wiejskich. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny
i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Oceniając samorządy,
eksperci Związku Powiatów Polskich wydają opinię według kryteriów ujętych w dziesięciu
grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa obywatelskiego,
umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań
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z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa oraz działania promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona
jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań;
-

54. miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gmin miejskich

i miejsko-wiejskich, na 874 sklasyfikowane gminy z całego kraju. Ranking obejmuje
wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy).
Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd
Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne
w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników
ujmowanych w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej,
trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Ranking Samorządów ma
charakter niekomercyjny - samorządy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w związku
z udziałem w nim - wobec czego jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych
i wiarygodnych w Polsce;
70. miejsce w Rankingu Bogactwa Samorządów czasopisma „Wspólnota”, które
corocznie publikuje ranking bogactwa samorządów, w którym zestawione zostają dochody
jednostek samorządu terytorialnego per capita (na osobę). Metoda obliczania wskaźnika
użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Uwzględniane są tylko dochody własne
i otrzymywane subwencje, co najlepiej świadczy o zamożności samorządów. Według tak
przyjętych reguł, zamożność samorządu Gminy Siewierz w 2019 została określona na kwotę
4.116,62 zł na osobę;
-

84. miejsce w Rankingu Inwestycyjnym czasopisma „Wspólnota” w kategorii

małych miast, a zarazem 3. miejsce w województwie śląskim. W rankingu pod uwagę wzięto
całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (2017-2019). W ten
sposób uniknięto dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.
Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2017–2019 wyniosły w gminie 1.308,19 zł.
Uplasowało to Gminę Siewierz na 84. miejscu w kategorii małych miast, a zarazem
na 3. miejscu w województwie śląskim;
Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w XXI edycji konkursu
na „Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego” dla Parku Miejskiego w Siewierzu.
Współorganizatorami konkursu, obok Zarządu Województwa Śląskiego, był katowicki oddział
Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich – oddział śląski.
Do konkursu zgłoszono 42 obiekty z 30 gmin. Park miejski został rekomendowany
w kategorii „przestrzeń publiczna”, w której przyznano jedną nagrodę i trzy wyróżnienia. Jury
doceniło stworzenie atrakcyjnego terenu z wykorzystaniem walorów naturalnych
i lokalizacyjnych, z szerokim oddziaływaniem przyrodniczym, rekreacyjnym i zdrowotnym,
związanym z wypoczynkiem, aktywnością ruchową i integracją społeczną. Koszt realizacji
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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projektu, łącznie z utworzeniem użytku ekologicznego i jego kampanią informacyjnopromocyjną, wyniósł kwotę 5.251.052,53 zł. Na realizację projektu gmina pozyskała
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości
3.341.764,71 zł oraz ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach
Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 519.963,00 zł.
14.2. Pozostałe działania promocyjne.
1) zorganizowano Noworoczne Spotkanie Samorządowe w styczniu 2020 r., na którym
nastąpiło wręczenie nagród Burmistrza Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris,
2) ufundowano nagrodę w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
(w styczniu 2020 r.),
3) redagowano i wydawano miesięcznik „Kurier Siewierski”,
4) redagowano stronę internetową gminy, prowadzono profil gminy na portalach
społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube,
5) zrealizowano filmy promujące gminę, publikowane na portalu Facebook oraz YouTube,
w tym: wirtualne zwiedzanie zamku siewierskiego, Izby Tradycji i Kultury Dawnej
i siewierskich kościołów, spot promocyjny parku miejskiego oraz spot promujący walory
turystyczne i rekreacyjne gminy,
6) gmina uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych w ramach Juromanii - święta Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Wydarzenia zorganizowane na zamku siewierskim
w dniach od 18 do 20 września 2020 r. toczyły się równolegle w dwóch strefach:
kulinarnej oraz historycznej i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem turystów.
Program wydarzenia pod hasłem "Uczta na Jurze" nawiązywał do kultury i obyczajów
sarmackich oraz dziedzictwa Księstwa Siewierskiego. W ramach strefy kulinarnej
pod zamkiem odbył się trzydniowy zlot browarów rzemieślniczych i food trucków.
Na zamkowym dziedzińcu na gości czekał szereg atrakcji i pokazów przygotowanych
przez grupy rekonstrukcji historycznej. Wszystkie wydarzenia zorganizowane w ramach
Juromanii w województwie śląskim uzyskały dofinansowane z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
7) wymieniono tablice informacyjne przy zamku siewierskim. Na tablicach zaprezentowano
wizualizacje budowli oraz historię zamku w języku polskim i angielskim,
8) przygotowano i dystrybuowano kalendarze, wykonano artykuły promocyjne
i okolicznościowe upominki, przygotowywano plakaty, zaproszenia na gminne
uroczystości i wydarzenia.
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15. Oferta kulturalna, sportowa i turystyczna gminnych jednostek organizacyjnych.
15.1. Działalność Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza
w Siewierzu.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu kontynuowała
działania służące rozwijaniu pasji, kształtowaniu gustów i zainteresowań czytelniczych oraz
zaspokajaniu potrzeb intelektualnych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz. Działała wraz
z filiami bibliotecznymi, zlokalizowanymi w Brudzowicach, Żelisławicach i Wojkowicach
Kościelnych.
Misją biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także
świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców gminy.
Ważnym elementem działalności siewierskiej książnicy jest również edukacja
i przygotowanie dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką oraz pomoc
w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów.
Biblioteka to także miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, przestrzeń, w której organizuje się
warsztaty, wystawy, spektakle teatralne, lekcje biblioteczne, pogadanki, dyskusje
nad książką, biblioferie, bibliowakacje oraz konkursy literackie, historyczne, regionalne,
a także plastyczne.
Poprzez współpracę z wieloma instytucjami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
stowarzyszeniami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy, biblioteka spełnia
również ważną funkcję integrującą lokalną społeczność.
W 2020 roku biblioteka w Siewierzu ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie mogła
zorganizować wielu zajęć i akcji czytelniczych w tradycyjnej formie, czyli zaprosić czytelników
do biblioteki. Panująca pandemia koronawirusa i obowiązujące obostrzenia sanitarne były
powodem, dla którego biblioteka podejmowała wiele form aktywności w zmienionej postaci,
dostosowując się do zmienionych warunków funkcjonowania. Z tego powodu zmieniono
charakter pracy i wiele działań przeniesiono do internetu, organizując spotkania wirtualne,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.
1) Wzbogacanie księgozbioru.
W 2020 roku zakupiono 3.563 woluminy, w tym:
 370 egzemplarzy zakupiono w ramach dotacji ministerialnej, za kwotę w wysokości
8.750,00 zł, którą Biblioteka otrzymała z tytułu dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z budżetu państwa. Wśród nowości znalazły się między innymi literatura piękna dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, literatura popularnonaukowa z różnych dyscyplin naukowych oraz lektury szkolne,
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 4 egzemplarze biblioteka otrzymała w darze.
Na koniec 2020 r. księgozbiór biblioteki liczył 106.839 woluminów.
Średnią liczbę woluminów na 100 mieszkańców w latach 2019 – 2020 i porównanie z danymi
z bibliotek powiatu będzińskiego przedstawiono na wykresie nr 11
Wykres 11. Liczba woluminów w bibliotekach w latach 2019 – 2020.
508

2020

861

Liczba woluminów bibliotek powiatu
będzińskiego (średnia na 100 mieszkańców)

533

2019

855

Liczba woluminów MGBP Siewierz
(średnia na 100 mieszkańców)

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel statystycznych Biblioteki Śląskiej do sprawozdań.

2)

Oferta biblioteki.

 Biblioteka posiadała w swej ofercie usługę „książka na telefon”, która polega
na dostarczaniu poszukiwanej książki do domu Czytelnika;
 w zbiorach biblioteki znajdowały się „książki mówione”, z których korzystały osoby mające problemy ze wzrokiem. Jeżeli MGBP w Siewierzu nie posiada poszukiwanego przez
Czytelnika tytułu „książki mówionej”, istnieje możliwość sprowadzenia jej
z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu. Książki mogą też być wypożyczone dla Czytelnika z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Śląskiej
w Katowicach;
 biblioteka posiadała audiobooki (książki czytane przez lektorów i nagrane na płyty CD).
W zbiorach biblioteki w wersji audio znajdują się lektury szkolne oraz powieści
o różnorodnej tematyce;
 we wszystkich placówkach użytkownicy mieli możliwość korzystania z czytelni internetowych;
 obok bogatego zbioru książek, czytelnicy mogli korzystać z czasopism, prasy codziennej, zbiorów specjalnych oraz bogatego działu regionaliów i dokumentów życia społecznego;
 biblioteka była miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi, przestrzenią, w której organizowano warsztaty, wystawy, spektakle teatralne, lekcje biblioteczne, pogadanki, dyskusje
nad książką, biblioferie i bibliowakacje, konkursy literackie, historyczne, regionalne oraz
plastyczne;
 na stronie internetowej biblioteki całodobowo dostępny był katalog on-line.
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Wykres 12 obrazuje liczbę udostępnień zbiorów bibliotecznych (średnią na 100 mieszkańców)
w latach 2019 – 2020 na tle udostępnień zbiorów bibliotek powiatu będzińskiego.
Wykres 12. Liczba udostępnień zbiorów bibliotecznych (średnia na 100 mieszkańców)
w latach 2019 – 2020
603

450

Liczba udostępnień MGBP Siewierz
(średnia na 100 mieszkańców)

362

259
Liczba udostępnień bibliotek powiatu
będzińskiego (średnia na 100
mieszkańców)

2019

2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel statystycznych Biblioteki Śląskiej do sprawozdań za lata 2016 2020.

3) W ramach upowszechniania czytelnictwa biblioteka proponowała wiele interesujących form
pracy z Czytelnikami w różnym wieku. Z powodu pandemii część wydarzeń miała charakter
wirtualny. Wśród zrealizowanych zdarzeń znalazły się m. in. :
 przedstawienia teatralne wystawione przez:
 Teatr KRAK – ART z Krakowa – widowisko pt. „Pinokio”,
 Studio Teatralne „Sztuka” z Trzebini – widowisko pt. „Lampa Aladyna”,
 Teatr MASKA z Krakowa – widowisko pt. „Kraina śniegu. Zabawy z Elizą i bałwankiem”,
 lekcje profilaktyczne oraz warsztaty w ramach udziału w ogólnopolskiej akcji „Dzień
Bezpiecznego Internetu” pod nazwą „Działajmy razem”, które odbyły się w centrali
i we wszystkich filiach bibliotecznych dla różnych grup wiekowych,
 wystawy nawiązujące do patronów 2020 roku, m. in. Leopolda Tyrmanda, Romana
Ingardena, św. Jana Pawła II oraz wystawy tematyczne, jak np. „230 lat przyłączenia
Księstwa Siewierskiego do Polski”, „Słowacki i Balladyna”,
 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz dla uczniów szkół podstawowych m.in.
„Dzień Kota”, „Włącz poezję”,
 cykliczne zajęcia plastyczno – literackie w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych
w ramach Akademii Twórczości Wszelakiej,
 „Tydzień z Kicią Kocią”, bohaterką książek Anity Głowińskiej.
 We wszystkich jednostkach łącznie w spotkaniach i zabawach z bajkową postacią wzięło
udział 193 przedszkolaków,
 spotkania autorskie z autorką książek dla dzieci Renatą Piątkowską,
 prelekcje podróżnicze Piotra Kowalczyka, a w tym: „W pustyni i w puszczy. Śladami
Stasia i Nel” dla uczniów klas V i VI siewierskich szkół oraz „Kobiety na trzech
kontynentach” dla najaktywniejszych czytelniczek.
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4)
Podczas ferii zimowych w bibliotece w Siewierzu i jej filiach zorganizowano biblioferie.
Tematyka zajęć była bardzo urozmaicona i pozwoliła dzieciom w ciekawy sposób spędzić
wolny czas. Zajęcia dostosowane były do wieku, potrzeb i zainteresowań młodych
czytelników.


W ramach biblioferii w Siewierzu Biblioteka zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy
i zajęć plastycznych pod nazwą „Rosyjskie Ferie”. Dzieci wykonując różne prace plastyczne zdobywały wiedzę na temat kultury Rosji, wysłuchały wielu tradycyjnych baśni
rosyjskich, próbowały swoich sił pisząc kartki pocztowe z pozdrowieniami w języku rosyjskim, wykonały kultowe zabawki rosyjskie – matrioszki i rosyjskie nakrycia głowy, papierowe jajka na wzór jajek „Faberge” oraz rekwizyty z rosyjskiej sztuki ludowej.
Z okazji Dnia Babci dzieci wykonały hiacynty dla babć.
Odbyły się zajęcia z aktorami Teatru Maska z Krakowa pt. „Kraina Śniegu. Zabawy
z Elizą i Bałwankiem”. Aktorzy zabrali dzieci do zabawy w rytm „Śniegowej samby”,
zorganizowano zgaduj-zgadule o zimie, zabawy drużynowe z przeciąganiem liny,
z wykorzystaniem chusty animacyjnej, z piłeczkami, bitwę na śnieżki. Uczestnicy
biblioferii otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki oraz nagrody książkowe.



Podczas biblioferii w Brudzowicach dzieci miały możliwość uczestniczenia
w zajęciach plastycznych - wykonywali pejzaże zimowe, powstał plakat związany
z feriami zimowymi. Podczas spotkań dzieci uczestniczyły w grach i zabawach, wykonały maski, które zostały wykorzystane w organizowanym balu karnawałowym.
Na zakończenie uczestnikom zostały wręczone dyplomy oraz słodkie upominki.



W ramach biblioferii w Żelisławicach odbywały się zajęcia plastyczne - dzieci malowały
obrazki przedstawiające zabawy i sporty na śniegu, rozmawiały na temat bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych, wykonały bukiety kwiatowe na Dzień Babci
i Dziadka, wspólnie czytano bajki i wiersze, korzystano z gier planszowych, bawiono się
w zgadywanki, quizy i kalambury.



Podczas biblioferii w Wojkowicach Kościelnych odbywały się spotkania pod hasłem „Literacki misz-masz”, które pozwoliły na twórcze spędzenie wolnego czasu. Zorganizowano warsztaty plastyczne, literackie oraz gry i zabawy ruchowe. Powstało wiele prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Z okazji Dnia Babci dzieci wykonały kolorowe laurki. Podczas zajęć czytano fragmenty książek, opowiadań i wierszy o
tematyce zimowej. Obchodzono Dzień Kubusia Puchatka. Największą popularnością
cieszyły się zajęcia muzyczno-ruchowe „Kraina śniegu. Zabawy z Elizą i bałwankiem”,
które poprowadzili animatorzy teatru „Maska”.
Na zakończenie ferii uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy i słodycze.

W 24 zimowych spotkaniach we wszystkich placówkach uczestniczyło 86 dzieci, natomiast
frekwencja wyniosła 297 odwiedzin.
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5) Podczas wakacji letnich w siewierskiej bibliotece, ze względu na pandemię, biblioteka
zmieniła charakter pracy i „przeniosła” swoją aktywność do internetu, organizując m. in.:
 Wirtualne Wakacje z Duchami. Zebrano i opracowano legendy związane z Siewierzem
oraz okolicznymi miejscowościami i zaproszono do opowiadania legend osoby związane
z gminą. Opowiadane legendy ukazywały się codziennie począwszy od 13 do 31 lipca
na stronie internetowej biblioteki oraz na Facebooku. Liczba wyświetleń wyniosła ponad
1500,
 prezentacje multimedialne i wystawa „Czego możecie nie wiedzieć na temat książek
i bibliotek”, nawiązujące do obchodów Tygodnia Bibliotek,
 w ramach udziału w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta
dzieciom o zwierzętach”, na stronie internetowej biblioteki zamieszczono nagrania
z opowiadaniami o zwierzętach, czytanymi przez bibliotekarzy,
 w ramach udziału w IV Ogólnopolskim Czytaniu „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz
na stronie biblioteki i Facebooku zamieszczono ekranizację fragmentu książki przygotowaną przez bibliotekarzy, przy pomocy regionalnej telewizji iTV Siewierz,
 przygotowano Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania na Ludową Nutę w formie nagrania online, we współpracy z telewizją regionalną iTV Siewierz. Do czytania bajek zostały
zaproszone członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
 przygotowano Narodowe Czytanie on-line „Balladyny” Juliusza Słowackiego
z Orkiestrą Reprezentacyjną Miasta i Gminy Siewierz, przy współpracy z telewizją regionalną iTV Siewierz,
 z okazji 90 – lecia Siewierskiej Książnicy przygotowano prezentację multimedialną dostępną na stronie internetowej i Facebooku oraz wystawę, prezentującą działalność biblioteki w latach 2010 – 2020,
 w ramach projektu Biblioteki Śląskiej „Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania”
dla najmłodszych czytelników przygotowano Wirtualne Warsztaty z Robotami Photon,
dostępne na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku.
6)
-

Statystyka i frekwencja - łącznie we wszystkich placówkach odbyły się:
2 spotkania autorskie – frekwencja 66 osób
2 prelekcje podróżnicze – frekwencja 79 osób
24 spotkania w ramach biblioferii – frekwencja 297 osób
3 lekcje biblioteczne – frekwencja 65 osób
4 spotkania w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu – frekwencja 91 osób
7 spotkań z przedszkolakami w ramach Dnia z Kicią Kocią – frekwencja188 osób
4 warsztaty plastyczno – literackie w ramach Akademii Twórczości Wszelakiej
– frekwencja 28 uczestników
5 spektakli teatralnych - frekwencja 168 widzów
36 głośnych czytań - frekwencja 401 uczestników
wystawy - 35 odwiedzających
prezentacje - 8 widzów
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- działania wirtualne – 6 akcji czytelniczych, 30 nagranych filmów – ponad 5.600
wyświetleń,
W 160 różnych formach promocji książki i czytelnictwa uczestniczyło 1.383 czytelników.
7)
Biblioteka brała udział w XVI Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu
Będzińskiego on-line, które w 2020 roku przebiegało pod hasłem „Kultura w czasie pandemii.
Inicjatywy bibliotek w formie on-line”, podczas którego bibliotekarze wzbogacili swoją wiedzę
na temat działań prowadzonych przez biblioteki w okresie pandemii.
8)
Biblioteka przystąpiła do projektu Biblioteki Śląskiej pn. „Robotowa Akademia
Kreatywnego Czytania”, podczas którego bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach
tematycznych dotyczących druku 3D oraz obsługi robotów Photon, prowadzonych przez
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Po zakończonych szkoleniach bibliotekarze
przygotowali i przeprowadzili wirtualne warsztaty dla najmłodszych czytelników, przy
współudziale telewizji regionalnej iTV Siewierz.
9)
Biblioteka przystąpiła do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała książka –
wielki człowiek”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, którego celem jest
zachęcanie rodziców do czytania dzieciom od najmłodszych lat. Dzieci w ramach projektu
otrzymały wyprawkę czytelniczą.
10)
Statystyka za 2020 rok (dane łączne z centrali biblioteki w Siewierzu oraz filii
bibliotecznych w Brudzowicach, Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych):
do biblioteki zapisało się 1.986 czytelników
w ramach bieżącej obsługi czytelników:
- w placówkach bibliotecznych wypożyczono na zewnątrz: 52.448 książki, 1.397
czasopism i 16 innych zbiorów
- wypożyczalnię odwiedziło 10.429 czytelników
- w czytelni wypożyczono: 1.500 książek, 469 czasopism
- udzielono 2.512 informacji
- czytelnię odwiedziło 1.139 osób
- z czytelni internetowych skorzystało 205 użytkowników
Średnią liczbę czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki przypadających na 100
mieszkańców w latach 2019 – 2020 na tle bibliotek powiatu będzińskiego przedstawia tabela
nr 21.
Tabela 21. Liczba czytelników w latach 2019 – 2020.
2019

2020

Liczba czytelników MGBP Siewierz (średnia na 100 mieszkańców)

19

16

Liczba czytelników bibliotek powiatu będzińskiego (średnia na 100
mieszkańców)

18

15

Rok
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11)

Nagrody i wyróżnienia dla biblioteki:

 I miejsce w powiecie będzińskim za działalność w 2020 roku, wg agregatowego indeksu
aktywności
samorządowych
bibliotek
publicznych
województwa
śląskiego,
tj. wskaźników obejmujących liczbę czytelników, udostępnień, zakupionych woluminów,
 Wyróżnienie od Wydawnictwa Akapit Press za przeprowadzenie IV Ogólnopolskiego
Czytania „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz w dniu 18 czerwca 2020 r. Wydawnictwo
Akapit Press doceniło ekranizację fragmentu książki Małgorzaty Musierowicz pt. „Kwiat
kalafiora”, przygotowaną przez siewierskich bibliotekarzy, a nagraną przez telewizję regionalną iTV Siewierz,
 Certyfikat Instytutu Książki za udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym,
 podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zaangażowanie i udział w Narodowym Czytaniu. Wraz z podziękowaniami siewierska książnica
otrzymała okolicznościowy egzemplarz „Balladyny” Juliusza Słowackiego, do czytania
którego zaprosiła biblioteka oraz Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Siewierz
w dniu 5 września 2020 roku, podczas Ogólnopolskiego Narodowego Czytania dzieł literatury polskiej,
 dyplomy i podziękowania dla pracowników biblioteki za zorganizowanie lokalnych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.
W dniach od 12 marca do 11 maja 2020 r. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Siewierzu oraz jej filie w Brudzowicach, Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych były
czasowo zamknięte dla czytelników na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w związku z działaniami, mającymi na celu zatrzymanie szerzenia się
koronawirusa SARS-COV-2.
Z dniem 12 maja 2020 r. w porozumieniu z Organizatorem i na podstawie pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, biblioteka
w Siewierzu i jej filie zostały otwarte dla czytelników z zachowaniem opracowanych zasad
funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym, opartych na rekomendacjach Biblioteki
Narodowej i wytycznych Ministerstwa Rozwoju, w konsultacji z Głównym Inspektorem
Sanitarnym.
Od dnia otwarcia biblioteka działała wyłącznie w zakresie wypożyczeń
i zwrotów,
bez wolnego dostępu czytelników do księgozbioru. Oddawane książki były poddawane
7 - dniowej kwarantannie w odpowiednio zabezpieczonym i oznakowanym miejscu.
W bibliotece nie odbywały się spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne w formie stacjonarnej,
a wszystkie działania promujące czytelnictwo miały charakter wirtualny.
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zgodnie z decyzją Rządu RP
i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, w dniach od 07.11.2020 r. do 29.11.2020 r.
biblioteka w Siewierzu oraz jej filie ponownie zostały zamknięte dla czytelników. W tym
czasie w centrali - w wypożyczalni dla dorosłych miały miejsce prace remontowe, związane
z odnowieniem pomieszczenia i wymianą regałów.
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15.2. Działalność Miejsko Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.
Instytucja kultury funkcjonowała wraz z filiami zamiejscowymi:
 Izbą Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu – w której gromadzi się eksponaty
z zakresu zabytków archeologicznych, rzemiosła dawnego i rękodzieła artystycznego,
 Centrum Kształcenia w Żelisławicach, które prowadzi zajęcia i kursy edukacyjnoinformatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży,
 Świetlicą wiejską i kafejką internetową w remizie OSP w Leśniakach, w których odbywają się zajęcia i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe
dla dzieci i młodzieży,
 Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Brudzowicach, które prowadzi zajęcia i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania
obowiązywało czasowe ograniczenie działalności twórczej, związanej z wszelkimi
zbiorowymi formami kultury i rozrywki. I tak:
 zamknięte zostały dla użytkowników do odwołania następujące obiekty: MGCKSiT
w Siewierzu, Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach, Kafejka internetowa
i Świetlica wiejska w Leśniakach, Centrum Kulturalne w Żelisławicach, Izba Tradycji
i Kultury Dawnej, Zamek Biskupów Krakowskich - Książąt Siewierskich, Punkt Informacji
Turystycznej, a także stadiony oraz obiekty rekreacyjno-sportowe na terenie gminy;
 do odwołania zostały zawieszone wszystkie zajęcia, jak np. joga, aerobik, minecraft, lego-robotyka, jiu-jitsu, mażoretki, zajęcia plastyczno-techniczne, Akademia Młodego Muzyka i inne,
 do odwołania zawieszono zajęcia i spotkania zespołów śpiewaczych, wokalnych oraz
orkiestr dętych,
 odwołano wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalne,
dlatego też w 2020 r. odnotowano znaczący spadek odwiedzin oraz uczestnictwa w różnych
formach zajęć.
Mimo wprowadzonych ograniczeń placówka podejmowała szereg działań ukierunkowanych
na zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie
szeroko pojętej kultury i sportu, przy czym w związku z koniecznością zredukowania
działalności stacjonarnej, niektóre zajęcia i wydarzenia zostały przeniesione do tzw. „sieci”.
1) Działalność zespołów artystycznych, grup i klubów zainteresowań.
W ramach amatorskiego ruchu artystycznego, grup i klubów zainteresowań oraz
zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, działało 35 stałych form zajęć kulturalnoedukacyjnych, w których wzięło udział ponad 500 uczestników.
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2) Organizacja imprez kulturalnych i frekwencja.
W ciągu roku kalendarzowego 2020 zorganizowano i przeprowadzono 66 imprez i zajęć
kulturalnych, w których uczestniczyło około 15.000 osób.
Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym,
organizowanych i współorganizowanych przez MGCKSiT należały:
 Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej Brudzowice zorganizowany w Kościele
pw. Narodzenia NMP w Brudzowicach (5 stycznia),
 Orszak Trzech Króli ulicami Osiedla Zachód, współorganizowany
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu (6 stycznia),

z

parafią

 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Siewierskim Rynku (12 stycznia ),
 Koncert Świąteczno-Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Siewierz zorganizowany w Kościele pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu (19 stycznia) oraz
w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu - Osiedle (26 stycznia),
 Ferie w Mieście 2020, w ramach których zorganizowano: zajęcia wokalne, zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych, warsztaty mydlarskie oraz warsztaty „Slime” (13 24 stycznia),
 Koncert charytatywny ph. ”W karnawałowych rytmach”, współorganizowany ze Stowarzyszeniem Bank Życzliwych Serc w Siewierzu (2 lutego),
 Bajkolandia Najmłodszych (przedstawienia teatralne dla dzieci w styczniu i lutym),
 dwa spektakle teatralne pt. „Kłamstwo” w reżyserii Wojciecha Malajkata (20 lutego),
 obchody Gminnego Dnia Kobiet (9 marca),
 JUROMANIA 2020 – święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej (18 - 20 września),
 Zlot food tracków na błoniach zamkowych (18 - 20 września),
 I Zlot craftów i browarów regionalnych w Siewierzu (18 - 20 września),
 Mikołaj 2020 on-line (6 grudnia),
 Plan na kino (objazdowe kino Outdoor Cinema) – 1.220 os. (4 wizyty, 15 filmów,
21 seansów).
3) W gminie Siewierz gościli z występami przedstawiciele polskiej sceny rozrywkowej,
ludzie kultury i sztuki, wśród których byli:
 Tacy Sami (coverband Lady Pank), Hit Boyz, Kabaret Rak - Krzysztof Hanke, Krzysztof
Respondek.
4) Placówka zorganizowała konkursy dla dzieci i młodzieży, a w tym:
 Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego (28 lutego)
 Konkurs plastyczny „Moja wakacyjna przygoda w Siewierzu” (lipiec - sierpień)
 Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze wakacyjne miejsce w Gminie Siewierz” (lipiec sierpień)
 Świąteczny Konkurs Muzyczny on-line „Niech grzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka
płynie…” (listopad - grudzień)
 Konkurs plastyczny on-line „Moje miasto – moja tożsamość. Zabytki Miasta i Gminy
Siewierz” (listopad - grudzień)
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.
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5) W trakcie trwania pandemii nastąpiło wzmożenie aktywności w sieci, aktywizowano
społeczeństwo do udziału w kulturze poprzez media społecznościowe - Facebook
i stronę internetową. Podjęto działania on-line, które miały na celu poszerzanie wiedzy
historycznej o gminie oraz promocję miasta i jego atrakcji turystycznych. Organizowano
konkursy, zagadki, gry i zabawy. Proponowano nowe oferty kulturalne on-line - wirtualne
muzea, koncerty, itp.
Przy współpracy z ITV Region nagrano wirtualne przewodniki po Zamku w Siewierzu
i Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu.
Zorganizowano zajęcia aerobiku oraz zajęcia Akademii Młodego Muzyka w formule
on-line.
W miesiącu lipcu w oparciu o Procedurę Bezpieczeństwa Covid-19 zostały przeprowadzone
zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach „Wakacji w Mieście 2020”
zorganizowano:
 bezpieczne wakacje z OSP w Siewierzu
 wakacyjne zajęcia plastyczno-techniczne
 wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 7-12 lat i 10-15 lat
 wakacyjne Spotkania z historią rzemiosł dawnych w Siewierzu
 Tajemnice Zamku Siewierskiego – spotkania na Zamku w Siewierzu
 wakacyjne warsztaty „Masa piaskowa”, „Świece żelowe”, „Musujące babeczki do kąpieli”
 Rycerskie Opowieści - spotkania z rycerzem na Zamku w Siewierzu
6) Zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowano również w filiach zamiejscowych instytucji
kultury:
 w Centrum Kształcenia w Żelisławicach odbywały się zajęcia i kursy edukacyjnoinformatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży, z których skorzystały
44 osoby,
 w Świetlicy wiejskiej i kafejce internetowej w remizie OSP w Leśniakach prowadzono
zajęcia i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci
i młodzieży. Liczba odwiedzin: 229 osób,
 w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Brudzowicach przeprowadzono zajęcia i kursy
edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci i młodzieży. Odnotowano 106 odwiedzin.
7) Działalność zespołów śpiewaczych i chóru.
 Zespoły śpiewacze KGW Brudzowice, Leśniaki, Żelisławice, zespoły wokalne „Niezapominajki” i „Siewierzanie” oraz Chór Męski z Żelisławic występowali podczas V Jurajskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łazach (10 stycznia),
 Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki przedstawił obrzęd dożynkowy podczas XXIX Krajowej
Wystawy Rolniczej, organizowanej w ramach Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich
2020.
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8) Nagrody za działalność kulturalną:
 Zespół Śpiewaczy KGW Brudzowice został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” za 2019 r.
 w Konkursie Śpiewu Solowego podczas Festiwalu Folkloru Polskiego 54. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych (14 - 16 sierpnia) Pani
Stanisława Myrta z Leśniaków zajęła I miejsce i zdobyła Duże Spinki Góralskie; Pani Karina Sornik z Leśniaków zajęła III miejsce,
 Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki otrzymał Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za podtrzymywanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego polskiej
wsi – (Częstochowa, 5 września),
 Zespół Wokalny „Niezapominajki”, Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki i Zespół Wokalny
„Siewierzanie” zdobyli wyróżnienia w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki dla Seniorów
„Jura Senior Festival” – Poręba 2020 – on-line (18 września),
 Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki zajął III miejsce w Konkursie „ETNOSTRADA” Spotkania Folklorystyczne w Częstochowie (3 października),
 Zespół Śpiewaczy KGW Nowa Wioska zajął III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie
Kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Kaczka Dziwaczka” (Ożarowice,
23 października),
 Zespół Śpiewaczy KGW Gołuchowice został uhonorowany Nagrodą Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury,
 Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Siewierz otrzymała Nagrodę Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury,
 Orkiestra Dęta OSP Siewierz zdobyła Srebrne Pasmo w Zdalnym Przeglądzie Orkiestr
OSP 2020.
9) Promocja kulturalna:
 W ramach promocji oraz propagowania walorów historycznych i kulturalnych Miasta
i Gminy Siewierz prowadzono sprzedaż:
 okolicznościowych dukatów o nazwie „4 Dukaty Siewierskie” (łącznie sprzedano
620 szt.),
 płyt CD z „Wirtualnym przewodnikiem po Zamku w Siewierzu”,
 publikacji pt. „Jerzy Majcherczyk – Odkrywca z Siewierza” autorstwa Eugenii Kosteczki
 płyt zespołu wokalnego „Sonitus” i „Klipsy”,
 blistrów, magnesów z wizerunkiem Zamku, kubków „Siewierz”, kapsli,
 kartek i bombek świątecznych Bożonarodzeniowych,


zorganizowano i zaprezentowano wystawę okolicznościową prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach Ferii Zimowych 2020.
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10)

Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.



Działała „Szkółka Piłkarska” dla uczniów z terenu gminy. Programem szkolenia objęto
112 młodych adeptów piłki nożnej w czterech grupach wiekowych:
- Młodziki - roczniki 2008 - 2009
- Orliki - roczniki 2010 - 2011
- Żaki - roczniki 2012 - 2013
- Skrzaty - roczniki 2014 - 2015 - 2016
Treningi Szkółki Piłkarskiej odbywały się 2 razy w tygodniu w podziale na grupy wiekowe,
na obiektach sportowych na terenie Siewierza, tj. na stadionie LKS Przemsza Siewierz,
kompleksie boisk „Orlik 2012”, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu
oraz w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu.


We współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowym Extreme Live For Ride (BXPevent)
z Dąbrowy Górniczej w dniach od 1 lipca do 26 sierpnia 2020 roku dla dzieci i młodzieży,
chcących 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. Projekt Extreme City
przebiegał pod patronatem oraz był monitorowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.



Zajęcia brazylijskiego Ju-Jitsu oraz kick-boxingu – były prowadzone w trzech grupach

wiekowych, tj. klasy I-III SP, klasy IV-VIII SP oraz młodzież licealna i dorośli.
Zajęcia były doskonałą formą spędzania czasu wolnego, podczas zajęć uczono się
podstawowych elementów ju-jitsu, poprawiano ogólną sprawność fizyczną i poznawano
elementy gimnastyki.


Zajęcia mażoretek - zajęcia taneczne z elementami akrobatyki dla dziewcząt prowadzono w trzech grupach wiekowych.

11) Upowszechnianie i rozwój sportu dla wszystkich.
Kontynuowano współpracę z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
a w tym:


We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Przemsza” Siewierz, na stadionie
przy ul. Sportowej 1 w Siewierzu, zorganizowano:
- rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo I grupy śląskiej, IV ligi Śląskiego Związku Piłki
Nożnej w sezonie 2020/2021. Odbyło się 8 spotkań.
- rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo B – klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej
podokręg Sosnowiec w sezonie 2020/2021. Odbyły się 4 spotkania.
- rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo V Ligi Okręgowej Orlik E1 Śląskiego Związku
Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2020/2021. Odbyły się 4 spotkania,
w których wzięło udział 183 uczestników,
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- rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo V Ligi Okręgowej Młodzik D1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2020/2021. Odbyło się 7 spotkań,
w których wzięło udział 168 uczestników,
- rozgrywki Podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej o mistrzostwo Żaków
F1 grupa 1.
Głównym zadaniem MGCKSiT przy organizacji rozgrywek było przygotowanie zaplecza
socjalno-technicznego 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 jesiennej o mistrzostwo Zina klasa
Okręgowa grupa I Śląskiego Związku Piłki Nożnej ( Sosnowiec) w sezonie 2020/2021.
Odbyło się 9 spotkań.



We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Ostoja” Żelisławice, na stadionie przy
ul. Ostoi w Żelisławicach zorganizowano rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo Zina
klasa Okręgowa grupa I Śląskiego Związku Piłki Nożnej (Sosnowiec) w sezonie
2020/2021. Odbyło się 9 spotkań.



W ramach udostępniania kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” zlokalizowanego
przy Zamku w Siewierzu, w 2020 roku z obiektu skorzystało 5.390 osób.
Na „Orliku” odbyło się 10 treningów seniorów LKS Przemsza Siewierz, 15 treningów LKS
Przemsza II Siewierz, 29 treningów Żaków, 51 treningów Orlików, 69 treningów Młodzików, 16 treningów Skrzatów, 6 meczów o mistrzostwo Ligi Okręgowej Orlików Młodszych
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, 6 spotkań o Mistrzostwo Ligi
Okręgowej Młodzików.



W ramach udostępniania kortów tenisowych:
- na stadionie sportowym LKS Przemsza Siewierz z kortów skorzystało 270 osób
- z kortów na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy zamku siewierskim skorzystały
1.274 osoby.
We wszystkich obiektach wprowadzono zasady korzystania, uwzględniające obowiązujące
przepisy i reżim sanitarny.


Upowszechnianie turystyki, świadczenie usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego.
- Prowadzono obsługę Puntu Informacji Turystycznej zlokalizowanego w budynku Izby
Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, który odwiedziło łącznie 298 osób.
- W zakresie obsługi ruchu turystycznego ruiny Zamku Siewierskiego odwiedziło
19.090 osób (od 1 maja 2008 r. Zamek zwiedziło 277.441 osób).
- Izbę Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu odwiedziło 45 osób.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2020 rok.

104

V.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony Raport o stanie gminy Siewierz za 2020 rok obejmuje najważniejsze działania
samorządu, skierowane na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i zrównoważony rozwój
gminy. Dokument zawiera informacje o kierunkach i celach działania gminy, osiągniętych
rezultatach i efektach oraz nakładach finansowych, związanych z realizacją zadań.
Działania samorządu gminy Siewierz zostały przedstawione w oparciu o programy i plany
rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz
do roku 2020”, która była podstawowym dokumentem wskazującym na konkretne kierunki
aktywności gminy, mające doprowadzić do wielokierunkowego rozwoju gminy i zaspokajania
potrzeb wspólnoty samorządowej.
Raport jest również swoistym dokumentem opisującym funkcjonowanie gminy w czasie
pandemii koronawirusa, która spowodowała wiele zmian w funkcjonowaniu polskiej
gospodarki, czego efekty dało się również odczuć i w gminie Siewierz.
Dodatkowo, wcześniejsze niekorzystne dla gmin zmiany w przepisach prawa, skutkujące
znaczącym obniżeniem dochodów samorządów sprawiły, że rok 2020 był rokiem szczególnie
trudnym i wymagającym zwiększonego wysiłku, aby osiągnąć zakładane cele.
Mimo poważnych problemów i barier, w minionym roku realizowano wiele zadań
o kluczowym znaczeniu dla gminy, ujętych w dokumentach planistycznych i programach.
Rok 2020 był czasem dobrze wykorzystanym – dzięki zrealizowanym inwestycjom i przy
udziale funduszy zewnętrznych, zmienialiśmy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności.
Wykonano kolejne prace przy siewierskim zamku, który znacząco odmienił swój wygląd.
Warownia ze zrekonstruowanymi murami obronnymi, zaaranżowanym XVI-wiecznym
stanowiskiem artyleryjskim i koszokopami jest obecnie niewątpliwą atrakcją turystyczną.
Trwała budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piwoni wraz z odtworzeniem nawierzchni i remontami
dróg. Budowano gminne, nowoczesne przedszkole z oddziałami integracyjnymi i podjęto
decyzję o rozszerzeniu inwestycji o żłobek gminny, który zaspokoi potrzeby wielu rodzin.
Rozpoczęto przebudowę ul. Krakowskiej w Siewierzu, budowę budynku wielofunkcyjnego
przy ul. Gen. J. Bema w którym przewidziano m. in. lokale socjalne dla mieszkańców gminy,
borykających się z problemami lokalowymi, rozpoczęto również prace remontowe w budynku
gminnym w Wojkowicach Kościelnych, a na budynku remizy OSP w Żelisławicach wykonano
nowe pokrycie dachowe.
Ze zrealizowanych inwestycji drogowych należy wspomnieć o wybudowanej drodze
dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu. Ponadto gmina partycypowała
w przebudowie kilku dróg powiatowych - dzięki udzielonym dotacjom dla Powiatu
Będzińskiego mogła być zrealizowana przebudowa ul. 11 Listopada i odcinki ulicy
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Krakowskiej i Zagłębiowskiej w Siewierzu oraz nawierzchnia drogi nr 3803 S w Nowej
Wiosce.
Dbano o stan środowiska naszego życia w gminie – udzielano dotacji do wymiany źródeł
ciepła, dotacji do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających groźny dla zdrowia
azbest, a stan powietrza sprawdzano na bieżąco za pomocą gminnego monitoringu jakości
powietrza. Mieszkańcy korzystali z dotacji na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków, mogli również pozyskać kompostowniki oraz stojaki do segregacji odpadów.
Gmina zrealizowała także szereg zadań w ramach budżetu obywatelskiego i funduszu
sołeckiego, spełniając tym samym społeczne oczekiwania lokalnych społeczności, co jest
zachętą dla mieszkańców do aktywnego włączania się w życie gminy i budowania
społeczeństwa obywatelskiego.
Wiele innych zadań zostało zaplanowanych lub rozpoczętych, a kolejne lata przyniosą ich
podsumowanie, bowiem roku 2020 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych
zadań, ale także należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji,
wpisujących się w plany rozwojowe.
Treści zawarte w Raporcie o stanie gminy obrazują, jaką dynamiką cechuje się życie
samorządowe, jak wiele zróżnicowanych czynników je kształtuje i jaki wysiłek należy
wykonać, aby sprostać współczesnym wymaganiom.
Wyzwania stojące przed gminą są duże, bowiem rosną oczekiwania mieszkańców, dlatego
też gmina podejmuje kolejne wyzwania mimo wielu przeciwności, które mobilizują do jeszcze
większej kreatywności i odpowiedzialności za kondycję samorządu gminnego i za warunki
życia mieszkańców gminy.
Wyrażam głębokie przekonanie, że mimo wielu trudności i barier rozwojowych, często
niezależnych od gminy, a w tym panującej pandemii koronawirusa, w kolejnym roku uda się
zakończyć z sukcesem rozpoczęte inwestycje i zrealizować kolejne, zaplanowane zadania
tak, aby gmina była przyjaznym miejscem do życia, pracy i wypoczynku dla mieszkańców,
a także miejscem atrakcyjnym dla turystów.

MAJ 2021 r.
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