I. WSTĘP
Raport o stanie gminy to vademecum wiedzy o jednostce samorządu lokalnego
i jej potencjale oraz zbiór informacji o zrealizowanych działaniach, będących konsekwencją
realizacji uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy oraz wypełniania
zapisów obowiązujących aktów prawnych.
Obejmuje bardzo trudny dla samorządu okres naznaczony pandemią koronawirusa,
która spowodowała konieczność zmierzenia się z nowymi wyzwaniami i korygowania
wcześniejszych założeń i planów, z uwagi na liczne utrudnienia w toczących się procesach
inwestycyjnych.
Spośród wielu uchwał podejmowanych przez Radę Miejską, które wytyczały kierunki
działań, ustalały programy i plany działań, szczególną uwagę należy zwrócić na przyjęty
w 2021 roku dokument programowy pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz
na lata 2021 – 2027”, który wyznacza kierunki rozwoju gminy na najbliższe lata.
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę sytuacji przestrzennej, społecznej
i gospodarczej, oraz ocenę sytuacji gminy, dokonaną z uwzględnieniem wyników badań
ankietowych, jak również biorąc pod uwagę szereg dokumentów planistycznych, w strategii
została sformułowana następująca wizja rozwoju gminy:
SIEWIERZ TO GMINA DBAJĄCA O ŚRODOWISKO NATURALNE,
ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW, INWESTORÓW I TURYSTÓW,
CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ JAKOŚCIĄ USŁUG PUBLICZNYCH
W ten sposób zostały zapisane cechy gminy w najistotniejszych obszarach rozwoju,
kluczowych dla przyszłych funkcji i pozycji gminy w otoczeniu oraz wskazane najważniejsze
atuty dla jej rozwoju.
Obok sformułowanej wizji rozwoju określone zostały cztery obszary priorytetowe
dla dalszego postępu, tj.
1. w zakresie ochrony środowiska i ładu przestrzennego
2. w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej
3. w zakresie dziedzictwa kulturowego i turystyki
4. w zakresie usług publicznych.
Określenie priorytetów było z kolei punktem wyjścia do wytyczenia celów strategicznych,
a następnie do wskazania celów operacyjnych oraz kierunków działań.
Wytyczone kierunki działań są rozwijane w licznych programach i planach rozwojowych
gminy oraz dokumentach planistycznych, które są i będą przygotowywane w celu realizacji
wielokierunkowego rozwoju gminy, który jest procesem ciągłym.
Niniejszy raport przedstawia podsumowanie wielu aktywności i działań siewierskiego
samorządu, które były podejmowane w ciągu 2021 roku i stanowi jedynie wycinek
z wieloletniego procesu i bogatego katalogu działań gminy Siewierz na rzecz jej
mieszkańców i środowiska życia. Informacje zawarte w opracowaniu posłużą zwiększeniu
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego i dyskusji na temat realizacji zadań
publicznych oraz przyszłości gminy.
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II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Charakterystyka gminy, położenie i powierzchnia
Gmina Siewierz jest gminą miejsko-wiejską, siedziba władz samorządowych znajduje się
w mieście Siewierzu.
W skład gminy wchodzi miasto Siewierz oraz 10 jednostek pomocniczych, czyli sołectw:
Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Podwarpie, Tuliszów, Warężyn,
Wojkowice Kościelne i Żelisławice.

Mapa gminy Siewierz z podziałem na miasto i sołectwa.

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.
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Gmina Siewierz na tle powiatu będzińskiego i województwa śląskiego.

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.
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Gmina Siewierz i gminy ościenne.

Siewierz położony jest w bliskiej odległości, bo ok. 31 km od stolicy województwa śląskiego –
Katowic. Łatwy dojazd zapewnia droga krajowa DK91, a następnie DK86.
Miasto spełnia istotną funkcję komunikacyjną i jest traktowane jako znaczący węzeł drogowy,
bowiem jest położony na skrzyżowaniu trzech dróg krajowych:


DK 91 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa – Dąbrowa Górnicza – Cieszyn,
w części stanowiąca drogę S1),



DK86 (łącząca DK91 z Katowicami i Tychami),



DK78 (Chałupki – Gliwice – Zawiercie – Chmielnik – Kielce),

Siewierz ma również połączenia drogowe z lotniskiem w Pyrzowicach - odległym o ok. 20 km
(przez S1 i DK78). Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach dysponuje jedną
z najdłuższych dróg startowych dostępnych w Polsce, liczącą 3.200 m długości i 45 m
szerokości. MPL Katowice, używający obecnie marki „Katowice Airport”, jest regionalnym
portem lotniczym dla całego województwa śląskiego i mieszkańców ościennych województw.
Przez Siewierz przebiega linia kolejowa numer 182 Zawiercie - Tarnowskie Góry, aktualnie
nieeksploatowana w ruchu pasażerskim. Obecnie używany jest w ruchu towarowym jedynie
odcinek od Zawiercia do Siewierza. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują zadanie
pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry –
Zawiercie”, którego celem 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 remontu zostanie odbudowany
30-kilometrowy nieczynny obecnie odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem,
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z podwyższeniem prędkości projektowej do 140 km/h. Ponadto w Siewierzu, w ramach
zadania, zostanie przebudowana stacja kolejowa oraz wybudowane nowe, bezkolizyjne
przejście podziemne.
2. Dane demograficzne.
Na koniec 2021 roku teren gminy Siewierz zamieszkiwały 12.494 osoby, w tym
188 cudzoziemców.
Na liczbę mieszkańców składa się 6.508 kobiet i 5.986 mężczyzn
5.666 osób mieszkało w mieście, a 6.828 osób mieszkało na terenie sołectw.
Na pobyt stały były zameldowane 12.153 osoby,
Na pobyt czasowy było zameldowanych 341 osób.
Liczbę ludności zamieszkującą teren Miasta i Gminy Siewierz obrazuje tabela nr 1
Tabela 1. Ludność w gminie Siewierz w 2021 roku z podziałem na miejscowości.
Miejscowość

Liczba ludności

Siewierz

5666

Sołectwa ogółem

6828

w tym w poszczególnych miejscowościach:
Brudzowice

1167

Czekanka

207

Dzierżawa

6

Dziewki

565

Gołuchowice

375

Hektary

109

Kuźnica Piaskowa

146

Kuźnica Podleśna

63

Kuźnica Warężyńska

133

Leśniaki

373

Marcinków

129

Nowa Wioska

118

Podwarpie

408

Podwarężyn

12

Słowik

100

Tuliszów

216

Warężyn

165

Wojkowice Kościelne

1318

Zawarpie

25

Żelisławice

1193

Źródło: dane ewidencji ludności – stan na 31 grudnia 2021 r.
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W tabeli poniżej zostały zestawione dane porównawcze: za rok 2020 i rok 2021 w zakresie
liczby ludności wg płci w Siewierzu i w poszczególnych sołectwach.
Tabela 2. Ludność w gminie Siewierz w latach 2020 - 2021 roku wg płci.
2020

2021

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

5654

2942

2712

5654

2942

2712

Brudzowice

1177

581

596

1167

575

592

Dziewki

568

281

287

565

282

283

Gołuchowice

373

193

180

375

196

182

Leśniaki

378

196

182

373

191

182

Nowa Wioska

116

62

54

118

63

55

Podwarpie

740

387

353

736

383

353

Tuliszów

210

113

97

216

119

97

Warężyn

521

280

241

519

277

242

Wojkowice
Kościelne

1252

650

602

1253

653

600

Żelisławice

1493

798

695

1506

809

697

Miasto
Siewierz
Sołectwo

Źródło: dane ewidencji ludności – stan na 31 grudnia 2021 r.

W tabeli poniżej zostały zestawione dane za rok 2020 i rok 2021 w zakresie struktury
wiekowej mieszkańców gminy.
Tabela 3. Ludność w gminie Siewierz w latach 2020 - 2021 wg wieku.
2020

2021

Wiek

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

0–9

1259

612

647

1220

591

629

10 – 19

1166

578

588

1223

610

613

20 – 29

1353

678

675

1314

674

640

30 – 39

1895

942

953

1831

908

923

40 – 49

1900

951

949

1987

986

1001

50 – 59

1487

776

711

1450

765

685

60 – 69

1883

996

887

1867

1003

864

70 i więcej

1539

950

589

1602

971

631

Źródło: opracowanie własne – dane z ewidencji ludności
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Tabela 4. Zmiany struktury ludności w gminie Siewierz w latach 2019 – 2020
wg ekonomicznych grup wieku.
Ekonomiczne grupy wieku

2020

2021

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

2205

2237

Ludność w wieku produkcyjnym

7560

7212

Ludność w wieku poprodukcyjnym

2717

3045

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 2020 w gminie zmniejszyła się liczba ludności w wieku produkcyjnym, natomiast
liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym uległa zwiększeniu.
Na ogólną liczbę urodzin: 96 dzieci, urodziło się 36 dziewczynek i 60 chłopców.
W Siewierzu urodziło się 42 dzieci, na terenie sołectw urodziło się 54 dzieci.
Na ogólną liczbę zgonów: 170, zmarło 76 kobiet i 94 mężczyzn.
 w Siewierzu zmarło 76 osób,
 na terenie sołectw zmarły 94 osoby.
W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu sporządzono 57 aktów małżeństwa,
w tym 30 ślubów wyznaniowych i 23 ślubów cywilnych oraz 4 umiejscowienia. Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński od 23 par.

III. INFORMACJE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEWIERZ ZA ROK
2021
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. Zarządzanie finansami gminy w 2021 roku
obarczone było wieloma trudnościami, jak trwająca pandemia COVID-19, która między
innymi przyczyniła się do wzrostu inflacji i stóp procentowych oraz do poważnego
ograniczenia dostępności towarów i absencji pracowników. Czynniki te z kolei spowodowały
wiele problemów i opóźnień przy realizacji gminnych inwestycji. Władze gminy musiały
niejednokrotnie podejmować trudne, acz konieczne decyzje, aby zakończyć rozpoczęte
zadania i projekty.
Uchwałą Nr XVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 17 grudnia 2020 roku został
uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości 89 361 666,69 zł oraz plan wydatków
budżetowych w wysokości 94 668 897,57 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie budżetu jest
następujące:
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razem dochody i przychody

106 966 575,22 zł

106 823 699,82 zł

99,87 %

razem wydatki i rozchody

106 966 575,22 zł

97 161 451,84 zł

90,83 %

dochody
97 906 714,88 zł
100,37%

wydatki
93 971 451,84 zł
90,55%

BUDŻET
2021
przychody
8 916 984,94 zł
94,69%

rozchody
3 190 000,00 zł
100,00%

Za 2021 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi
13 653 293,50 zł.. Wykonano dodatni wynik budżetu w wysokości 3 935 263,04 zł.
zł
Przychody budżetu Gminy za 2021 rok wynoszą 8 916 984,94 zł, w tym z tytułu:
- wolnych środków
2 382 678,40 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych z poprzedniego roku
1 970 559,43 zł
- kredytów
4 500 000,00 zł
- pożyczek
63 747,11 zł
Rozchody budżetu Gminy za 2021 rok wynoszą 3 190 000,00 zł,, w tym z tytułu:
kredytów:
- ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie
290 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
1 000 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Będzinie
500 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
950 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach
450 000,00 zł
Plan dochodów budżetowych za 2021 rok został wykonany w 100,37 %. Struktura
zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:
udziały gminy
w podatkach
stanowiących
dochód budżetu
państwa
19 180 189,72 zł
19,59%

dochody własne
24 712 631,33 zł
25,24 %
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subwencja ogólna
15 908 056,00 zł
16,25%

dotacje i środki
38 105 837,83 zł
38,92%
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Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:
- bieżące, w tym:
- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących
- z mienia
- majątkowe, w tym:
- z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych
- z mienia

78 792 322,08 zł
19 510 521,83 zł
345 935,01 zł
19 114392,80 zł
18 595 316,00 zł
517 334,55 zł
Razem 97 906 714,88 zł

W grupie subwencja ogólna ujęto kwotę 1 901 878,00 zł otrzymaną tytułem uzupełnienia
subwencji ogólnej w 2021 r. Natomiast kwotę 3 316 157,00 zł otrzymaną tytułem
uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie kanalizacji wykazano w grupie dotacje i środki. Otrzymanie tych kwot w grudniu
2021 roku znacznie podwyższyło realizację dochodów, przy braku możliwości wydatkowania
tych środków, a to w konsekwencji doprowadziło do wypracowania wyższego wyniku
finansowego budżetu i środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach
publicznych (tzw. wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu).
Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2021 roku obejmuje wydatki bieżące
i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych za 2021 rok został wykonany w 90,55%,
w tym wydatki bieżące w 96,22%, a wydatki majątkowe w 79,91%.
Wykonanie planowanych wydatków na takim poziomie spowodowane było sytuacją
pandemiczną w kraju, której konsekwencją były: rosnąca inflacja, zakłócone łańcuchy dostaw,
ograniczony rynek pracowników (wysokie koszty pracy, częste kwarantanny). W ramach
wydatków bieżących pojawiły się oszczędności związane z wprowadzonym w ciągu roku
częściowym lockdownem oraz z tym, że część zadań nie mogła zostać zrealizowana.
W planie wydatków majątkowych pojawiły się środki z tytułu uzupełnienia subwencji, które
nie zostały wykorzystane w 2021 r., ponadto realizacja części zadań uległa wydłużeniu
w związku z COVID-19. Szczególną uwagę należy zwrócić na zadanie: Przebudowa
ul. Krakowskiej w Siewierzu. Umowa z Wykonawcą uległa rozwiązaniu, przeprowadzono
inwentaryzację placu budowy i wyłoniono nowego Wykonawcę na dokończenie tego zadania.
Działania te spowodowały, że zadanie nie zostało zrealizowane planowo w 2021 roku
i jego zakończenie nastąpi w roku następnym. W związku z powyższym należy stwierdzić,
że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo wziąwszy pod uwagę specyficzne okoliczności
roku 2021.
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Plan wydatków i jego realizacja w 2021 roku
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00

wydatki ogółem

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

plan

103 776 575,22

67 697 484,66

36 079 090,56

wykonanie

93 971 451,84

65 139 028,58

28 832 423,26

W 2021 roku wydatki majątkowe zreal
zrealizowano w kwocie 28 832 423,26 zł, co stanowi ponad
30,68% wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty między innymi dzięki
pozyskanym środkom zewnętrznym w wyso
wysokości 18 595 316,00 zł, w tym 8 497 802,11 zł ze
środków UE. W powyższej
owyższej kwocie ujęt
ujęto
o również uzupełnienie subwencji na zadania
inwestycyjne w kwocie 3 316 157,00 zł, która zostanie wydatkowana w latach 2022
2022-2024.
Struktura wydatków wykonanych w 2021 roku

30,68%

69,32%

wydatki bieżące

11

wydatki majątkowe
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56 200,02

1 498 784,58

12 548 974,39
2 843 711,43

1 483 285,49

2 074 234,11

462 392,99

169 846,45

430 995,33

6 140 729,80

7 698 351,59
368 000,00

7 419 329,19

871 125,75

157 357,57

17 626 297,04

32 121 836,11

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Przedstawione powyżej wydatki, wykonane w 2021 roku zrealizowały następujące jednostki:

IV. DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ
1. Rada Miejska odbyła 8 sesji zwyczajnych oraz 3 sesje nadzwyczajne, na których podjęła
102 uchwały.
2. Projekty uchwał Rady Miejskiej były opiniowane przez komisje problemowe zgodnie
z zakresem działania. Ponadto komisje problemowe realizowały zadania ujęte w rocznych planach pracy. I tak:
- Komisja Rewizyjna - odbyła 11 posiedzeń, na których realizowała tematy ujęte w planie
pracy dotyczące kontroli wybranych obszarów działania gminy, jak np. kontrole działalności
gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, OSP, kontrole wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy, ocena zadań realizowanych na terenie gminy
w związku z członkostwem gminy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, analiza wykonania budżetu gminy;
- Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - odbyła 11 posiedzeń, na których
opiniowano projekty uchwał związane z gospodarką finansową, budżetem, podatkami
i rozwojem gospodarczym Gminy Siewierz;
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- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – odbyła 7 posiedzeń, na których opiniowała projekty uchwał z zakresu oświaty, kultury, sportu i zdrowia;
- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - odbyła 11 posiedzeń,
na których opiniowano projekty uchwał z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki
gruntami, w tym dot. nabywania nieruchomości, sprzedaży, dzierżawy oraz ustanawiania
służebności, a także z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami;
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - pracowała na 3 posiedzeniach.
3. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Siewierzu wraz z informacją o ich
realizacji zostało sporządzone w ujęciu tabelarycznym (tabela nr 5).
Tabela 5. Wykaz uchwał Rady Miejskiej, podjętych w 2021 roku.
LP.

NR UCHWAŁY

DATA
PODJĘCIA

STOPIEŃ
REALIZACJI

1.

XIX/220/2021

2021.02.11

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028.

zrealizowana

2.

XIX/221/2021

2021.02.11

zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

W SPRAWIE

3.

XIX/222/2021

2021.02.11

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021-2027”, w tym
trybu jej konsultacji.

4.

XIX/223/2021

2021.02.11

zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Siewierzu poprzez
zmianę jego siedziby.

2021.02.11

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

2021.02.11

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

w realizacji

2021.02.11

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.

w realizacji

5.

XIX/224/2021

zmieniona
Uchwałą Nr
XXIII/257/2021
RM w Siewierzu z
dn. 27.05.2021 r.

6.

XIX/225/2021

7.

XIX/226/2021

8.

XIX/227/2021

9.

XIX/228/2021

2021.02.11

2021.02.11

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

zmieniona
Uchwałą Nr
odpadami
XX/236/2021
RM w Siewierzu z
dn. 11.02.2021 r.
unieważniona
- rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody NP II.

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz
w 2021 r.”
4131.1.233.2021
z dn. 19.03.2021 r.

10.

XIX/229/2021

2021.02.11

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

zrealizowana

11.

XIX/230/2021

2021.02.11

dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej.

zrealizowana
unieważniona
- rozstrzygnięcie

12.

XIX/231/2021

2021.02.11

uchwalenia Zmiany nr 6 studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz.

13.

XIX/232/2021

2021.02.11

rozpatrzenia skargi w zakresie bezprawnego działania Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siewierzu.

zrealizowana

14.

XIX/233/2021

2021.02.11

przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siewierzu za 2020 r.

zrealizowana
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kierunków

nadzorcze
Wojewody IF III.
4131.1.11.2021
z dn. 19.03.2021 r
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15.

XIX/234/2021

2021.02.11

przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
rok 2020.

zrealizowana

16.

XIX/235/2021

2021.02.11

przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Siewierz w 2020 roku.

zrealizowana

zmiany uchwały Nr XIX/227/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11
lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej
opłaty.

w realizacji

17.

XX/236/2021

2021.02.11

18.

XXI/237/2021

2021.03.25 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028.

zrealizowana

19.

XXI/238/2021

2021.03.25 zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

zrealizowana

20.

XXI/239/2021

zmiany uchwały Nr XIV/178/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25
czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
2021.03.25
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.

zrealizowana

21.

XXI/240/2021

2021.03.25

zmiany Uchwały Nr IX/117/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30
października 2019 r. w sprawie opłaty targowej.

zrealizowana

22.

XXI/241/2021

zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
2021.03.25 alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok
2021.

zrealizowana

23.

XXI/242/2021

wyrażenia sprzeciwu dotyczącego połączenia Rejonowego Pogotowia
2021.03.25 Ratunkowego w Sosnowcu i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w
Katowicach.

zrealizowana

24.

XXI/243/2021

2021.03.25

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w przedmiocie
braku infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

zrealizowana

25.

XXI/244/2021

2021.03.25 dzierżawy nieruchomości gruntowej.

zrealizowana

26.

XXI/245/2021

utworzenia samorządowej jednostki budżetowej gminy Siewierz o nazwie
2021.03.25
Żłobek Gminny w Siewierzu.

zrealizowana

27.

XXI/246/2021

2021.03.25

nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej o nazwie Żłobek
Gminny w Siewierzu.

zrealizowana

28.

XXI/247/2021

2021.03.25

uchwalenia Zmiany nr 6 studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz.

zrealizowana

29.

XXII/248/2021

2021.05.05 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028.

30.

XXII/249/2021

2021.05.05 zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

zrealizowana

31.

XXII/250/2021

2021.05.05 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

zrealizowana

32.

XXII/251/2021

2021.05.05 dzierżawy nieruchomości gruntowych.

zrealizowana

XXIII/252/2021

utworzenia spółki kapitałowej prowadzonej pod firmą SIM Zagłębie spółka
2021.05.27
z ograniczoną odpowiedzialnością.

zrealizowana

34.

XXIII/253/2021

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w
2021.05.27
nowotworzonej spółce pod firmą SIM Zagłębie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

zrealizowana

35.

XXIII/254/2021

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
2021.05.27 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz w
2021 r.”

zrealizowana

36.

XXIII/255/2021

2021.05.27 wynajmu lokalu użytkowego.

zrealizowana

37.

XXIII/256/2021

2021.05.27

38.

XXIII/257/2021

zmiany uchwały Nr XIX/224/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11
lutego 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości
2021.05.27
stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich
pobierania.

39.

XXIV/258/2021

2021.06.24 wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

zrealizowana

40.

XXIV/259/2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
2021.06.24
budżetu Gminy Siewierz za 2020 rok.

zrealizowana

41.

XXIV/260/2021

2021.06.24 absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2020 rok.

zrealizowana

33.

kierunków

wynajmu lokalu użytkowego w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy
Dąbrowskiej 2.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.

zrealizowana

zrealizowana

w realizacji

14

42.

XXIV/261/2021

2021.06.24

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Siewierz
wzdłuż drogi krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej - etap I.

w realizacji

43.

XXIV/262/2021

2021.06.24

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Siewierz
w rejonie ulic Młyńskiej i Zagłębiowskiej.

w realizacji

44.

XXIV/263/2021

2021.06.24 wynajmu lokalu użytkowego.

zrealizowana

XXIV/264/2021

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
2021.06.24
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

zrealizowana

XXIV/265/2021

ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za
wyżywienie dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych
2021.06.24
przez gminę Siewierz albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez
gminę Siewierz.

zrealizowana

47.

XXIV/266/2021

unieważniona
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
- rozstrzygnięcie
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
nadzorcze
2021.06.24 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
Wojewody NP II.
psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 4131.1.767.2021
zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
z dn. 29.07.2021 r.

48.

XXIV/267/2021

2021.06.24

49.

XXIV/268/2021

2021.06.24 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 &#8211; 2028.

zrealizowana

50.

XXIV/269/2021

2021.06.24 zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

zrealizowana

51.

XXV/270/2021

2021.08.30 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 &#8211; 2028.

zrealizowana

52.

XXV/271/2021

2021.08.30 zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

zrealizowana

XXV/272/2021

zmiany Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego
2021.08.30
i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso.

w realizacji

XXV/273/2021

zmiany Uchwały Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
26 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
2021.08.30
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

w realizacji

45.

46.

53.

54.

55.

XXV/274/2021

2021.08.30

przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Siewierz".

nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Korusiewicza w Siewierzu.

zrealizowana

zrealizowana
z uwzględnieniem
rozstrzygnięcia
Leona
nadzorczego
Wojewody NP II.
4131.1.888.2021
z dn. 1.10.2021 r.

56.

XXV/275/2021

2021.08.30

udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

57.

XXV/276/2021

2021.08.30

określenia zasad wynajmowania lokali
mieszkaniowego zasobu Gminy Siewierz.

58.

XXV/277/2021

zmian w Uchwale Nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
2021.08.30 24 września 2009 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

59.

XXV/278/2021

2021.08.30 wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej.

zrealizowana

60.

XXV/279/2021

2021.08.30 dzierżawy nieruchomości gruntowej.

zrealizowana

61.

XXV/280/2021

2021.08.30 nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Siewierzu.

zrealizowana

62.

XXV/281/2021

przekształcenia Publicznego Przedszkola w Siewierzu poprzez zmianę
2021.08.30
jego siedziby.

zrealizowana

63.

XXV/282/2021

określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Siewierz na potrzeby
2021.08.30 zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży w roku szkolnym
2021/2022.

zrealizowana

64.

XXV/283/2021

2021.08.30 przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021-2027”.

zrealizowana
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wchodzących

w

skład

zrealizowana
w realizacji

zrealizowana
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zmieniona

65.

66.

XXV/284/2021

XXV/285/2021

2021.08.30

2021.08.30

Uchwałą Nr
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków XXVII/292/2021
RM w Siewierzu z
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz.
dn. 28.10.2021 r.,
w realizacji
zmieniona
Uchwałą Nr
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania XXVII/293/2021
RM w Siewierzu z
przestrzennego dla Miasta Siewierz - Osiedle Zachód.
dn. 28.10.2021 r.,
w realizacji

67.

XXVI/286/2021

2021.10.15 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2028.

68.

XXVII/287/2021

2021.10.28 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2030.

zrealizowana

69.

XXVII/288/2021

2021.10.28 zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

zrealizowana

70.

XXVII/289/2021

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Siewierz z organizacjami
2021.10.28 pozarządowymi i innymi organizacjami, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok”

w realizacji

71.

XXVII/290/2021

uchylenia Uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
2021.10.28 31 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.

zrealizowana

XXVII/291/2021

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
2021.10.28 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.

w realizacji

XXVII/292/2021

zmiany uchwały Nr XXV/284/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
2021.10.28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Siewierz.

w realizacji

74.

XXVII/293/2021

zmiany uchwały Nr XXV/285/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30
sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
2021.10.28
planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz - Osiedle
Zachód.

w realizacji

75.

XXVII/294/2021

2021.10.28 rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum.

76.

XXVII/295/2021

przystąpienia Gminy Siewierz do inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów na
2021.10.28
rzecz klimatu i energii".

w realizacji

77.

XXVII/296/2021

2021.10.28

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Siewierz
nieruchomości gruntowej.

w realizacji

78.

XXVIII/297/2021

2021.11.25

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2030.

zrealizowana

79.

XXVIII/298/2021

2021.11.25

zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

zrealizowana

2021.11.25

zmiany Uchwały Nr XVII/204/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu
jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

zrealizowana

2021.11.25

zmiany Uchwały Nr XIX/227/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
11 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki
tej opłaty, zmienionej Uchwałą Nr XX/236/2021 Rady Miejskiej
w Siewierzu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIX/227/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.

w realizacji

2021.11.25

zmiany Uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia
27 lipca 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

w realizacji

72.

73.

80.

81.

82.

XXVIII/299/2021

XXVIII/300/2021

XXVIII/301/2021

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.

zrealizowana

zrealizowana

16

83.

XXVIII/302/2021

2021.11.25

zmiany Uchwały Nr XXI/167/08 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 10 lipca
2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych dla radnych i organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy.

84.

XXVIII/303/2021

2021.11.25

wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

zrealizowana

85.

XXVIII/304/2021

2021.11.25

dzierżawy lokali użytkowych.

zrealizowana

86.

XXVIII/305/2021

2021.11.25

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

zrealizowana

2021.11.25

zmiany Uchwały Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 - rozstrzygnięcie
czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
nadzorcze
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych Wojewody NP II.
4131.1.1.1292.2021
przez Gminę Siewierz.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
Siewierz na rok 2022.

w realizacji

Unieważniona

87.

XXVIII/306/2021

z dn. 31.12.2021 r

88.

XXVIII/307/2021

2021.11.25

89.

XXIX/308/2021

2021.12.21 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siewierz.

zrealizowana

90.

XXIX/309/2021

2021.12.21 budżetu gminy na 2022 rok.

zrealizowana

91.

XXIX/310/2021

2021.12.21 planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

w realizacji

92.

XXIX/311/2021

planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na
2021.12.21
2022 rok.

w realizacji

93.

XXIX/312/2021

2021.12.21

planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego na 2022 rok.

w realizacji

94.

XXIX/313/2021

2021.12.21

planu pracy Komisji Rolnictwa,
Środowiska na 2022 rok.

w realizacji

95.

XXIX/314/2021

zmiany uchwały Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 marca
2021.12.21 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta i Gminy Siewierz na lata 2019-2023.

96.

XXIX/315/2021

nie zrealizowana
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Siewierz prawa – trwa regulacja
2021.12.21
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
KW dla lokali
w budynku

97.

XXIX/316/2021

2021.12.21

98.

XXIX/317/2021

2021.12.21 dzierżawy nieruchomości gruntowej.

zrealizowana

99.

XXIX/318/2021

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację
2021.12.21 zadania pod nazwą: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 4738S
- ul. Piastów w Żelisławicach".

zrealizowana

100.

XXIX/319/2021

2021.12.21 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030.

zrealizowana

101.

XXIX/320/2021

2021.12.21 zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

XXIX/321/2021

wyrażenia zgody na odpłatne
2021.12.21
nieruchomości gruntowej.

102.

wyrażenia zgody na odpłatne
nieruchomości gruntowej.

Gospodarki

nabycie

Gruntami

przez

i Ochrony

Gminę

Siewierz

w realizacji

w realizacji

w realizacji

zrealizowana
nabycie

przez

Gminę

Siewierz

w realizacji

V. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW
1. Ład przestrzenny i zagospodarowanie przestrzenne gminy.
Cały obszar gminy objęty jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Siewierz”, które będąc nadrzędnym dokumentem
planistycznym, wyznacza kierunki zagospodarowania w odniesieniu do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na upływ długiego okresu czasu od uchwalenia
studium i potrzebę aktualizacji dokumentu, przygotowywano zmianę Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz dla złoża „Podleśna”.
Na koniec 2021 r. realizacja uchwały była na etapie opiniowania i uzgadniania projektu
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z jednostkami i właściwymi organami. Procedowana była również zmiana studium w zakresie
dotyczącym Osiedla Zachód.
Na terenie gminy aktualnie obowiązują 34 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które wyznaczają obowiązujące standardy i sposoby zagospodarowania
terenów gminy, w 2021 roku podjęto prace nad kolejnymi opracowaniami planistycznymi.
Przygotowano opracowania planistyczne dla kolejnych terenów, w tym dla terenów wzdłuż
drogi krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej etap II, dla terenu zlokalizowanego w sołectwie Brudzowice
– złoże „Szeligowiec II” oraz dla miasta Siewierz – Osiedle Zachód.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują swoimi zapisami ok. 22,96%
powierzchni Gminy Siewierz.
Bilans terenu w procentach wg sposobów zagospodarowania, zapisanych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony w postaci wykresu.
Wykres 1. Sposoby zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Siewierz zapisane
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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zieleń i wody komunikacja

0,2%
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pod tereny
infrastuktury
technicznej

Wszystkie aktualnie obowiązujące dokumenty planistyczne podlegają udostępnieniu
na Geoprtalu gminy Siewierz, który służy do odczytywania zapisów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Dane przestrzenne można również pozyskiwać z Systemu Informacji Geograficznej, który
jest kompatybilny z szeregiem urządzeń wykorzystujących internet i umożliwia także
pozyskanie informacji i danych z zakresu geodezji, ochrony środowiska, dziedzictwa
kulturowego, map tematycznych itp., bez konieczności wychodzenia z domu. Dane
w systemie podlegają aktualizacji przez pozyskiwanie baz danych z różnych jednostek
administracji publicznej. System jest stopniowo rozbudowywany poprzez dodawanie
kolejnych warstw tematycznych.
Gmina Siewierz charakteryzuje się znaczącym stopniem inwestowania przez mieszkańców
w rozwój budownictwa jednorodzinnego, usługowego, obiektów gospodarczych i in. Zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku obowiązywania
na danym terenie planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę uzyskuje
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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się na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów,
dla których nie ma uchwalonych miejscowych planów. wydaje się decyzje o warunkach
zabudowy lub decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W 2021 r. przyjęto 99 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla m. in.:
zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej, usługowej, handlowej, rekreacyjnej, zmiany
sposobu użytkowania i infrastruktury technicznej.
W odpowiedzi na składane wnioski wydano:
- 72 decyzje o warunkach zabudowy w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
usługowo-handlowej, gastronomicznej, gospodarczej, garażowej, Odnotowano również
duży udział remontów, przebudowy, rozbudowy, zmian sposobu użytkowania obiektów,
- 11 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla m. in. budowy sieci gazowych wraz
z przyłączami do budynków mieszkalnych i do budynku wielofunkcyjnego, budowy obiektów telekomunikacyjnych, przebudowy drogi powiatowej w Podwarpiu i modernizacji linii
elektroenergetycznej,
- 529 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta
i Gminy Siewierz, w tym również wypisy i wyrysy,
- 34 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziałów nieruchomości, położonych
na terenie gminy.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych.
W 2021 r. gmina zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 28 832 423,26 zł, w tym m.in.
zrealizowano 19 inwestycji, z czego:
12 inwestycji zostało zakończonych:
- wartość całkowita umów: 24.792.763,39 zł
- wydatki poniesione w 2021 r.: 12.432.834,85 zł
7 Inwestycji jest kontynuowanych w 2022 r. :
- wartość całkowita umów: 39.143.356,85 zł
- wydatki poniesione w 2021 r.: 11.225.002,88 zł
Wartość całkowita umów na zadania inwestycyjne wynosi kwotę 63.936.120,24 zł, z czego
w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 23.657.837,73 zł.
W ramach zadań projektowych realizowano również 18 projektów, z czego:
11 projektów zakończono
- wartość całkowita umów: 661.532,50 zł
- wydatki poniesione w 2021 r.: 635.120,20 zł
7 projektów jest kontynuowanych w 2022 roku:
- wartość całkowita umów: 713.976,70 zł
- wydatki poniesione w 2021 r.: 209.992,98 zł
Wartość całkowita umów na zadania projektowe wynosi kwotę 1.375.509,20 zł, z czego
w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 845.113,18 zł,
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2.1. Inwestycje zrealizowane.
W trakcie 2021 roku gmina zrealizowała szereg ważnych dla społeczności lokalnej
inwestycji, a w tym zadania pod nazwą:

1) Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obrębie ścian
zewnętrznych i przypór po stronie południowej Zamku w Siewierzu, w ramach zadania
pn. „Wykonanie prac zabezpieczających ruiny Zamku w Siewierzu” – etap I.


wartość umowna inwestycji: 145.356,34 zł



czas realizacji inwestycji: 8 czerwca 2021 r. - 13 października 2021 r.

 wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Marian Tomasik z Siewierza
Dofinansowanie: ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
50.000,00 zł.

Prace konserwatorskie i budowlane na zamku.

2)

kwocie

Widok zamku po zakończonych pracach.

Realizacja prac naprawczych oraz zabezpieczających na Zamku w Siewierzu obejmujących remont nadproża okiennego oraz zabezpieczenie murów wieży Zamku
w Siewierzu.


wartość umowna inwestycji: 16.300,00 zł



czas realizacji inwestycji: 21 kwietnia 2021 r. - 27 maja 2021 r.



wykonawca: F.H.U. REMGIPS - 2 z Jaworzna

Zamek w Siewierzu z lotu ptaka.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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3)

Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie siłowni teren
terenowej
owej przy budynku przedszkola
i żłobka w Siewierzu.


wartość umowna inwestycji: 192.351,83 zł



czas realizacji inwestycji: 11 sierpnia 2021 r. - 28 października 2021 r.



wykonawca: „Argon” Klaudiusz Półtorak z Przemyśla

Element doposażonego placu zabaw przy budynku
przedszkola i żłobka.

Siłownia terenowa przy budynku przedszkola i żłobka.

4)

Przebudowa i remont budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2.


wartość umowna inwestycji: 1.032.164,07 zł



czas realizacji inwestycji:
cji: 30 października 2020 r. - 6 grudnia 2021 r.

 wykonawca: ARBUD Arkadiusz Pala z Olsztyna
Dofinansowanie: dotacja celowa z Górnośląsko
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Zagłębiowskiej Metropolii w ramach
Metropolitarnego Funduszu Solidarności w wysokości 200.000,00 zł.

Budynek komunalny w Wojkowicach Kościelnych po remoncie.

5)

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


wartość umowna inwestycji: 3.148.208,35 zł



wydatki poniesione w 2021 r.: 3.148.208,35 zł



czas realizacji inwestycji: 15 paździ
października 2020 r. - 23 grudnia 2021 r.

J. Bema

 wykonawca: AMB Budownictwo mgr inż. Krzysztof Prokop z Krasocina
Dofinansowanie: z Funduszu Dopłat w kwocie 2.291.814,74 zł.
21

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021
202 rok.

Budynek wielofunkcyjny przy ul. Gen. J. Bema w Siewierzu.

6)

Jeden z lokali w części socjalnej budynku wielofunkcyjnego.

Dostawa i montaż altany wolnostojącej przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych.


wartość umowna zadania: 34.260,00 zł



koszt zadania został częściowo poryty ze środków z funduszu sołeckiego w wysokości
30.000,00 zł



czas realizacji zadania: 8 września 2021 r. - 9 grudnia 2021 r.



wykonawca: Zakład Stolarski Andrzej Miedziński z Konopisk

Altana wolnostojąca przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych.

7)

Usunięcie skutków gradobicia poprzez wymianę uszkodzonych modułów fotowoltaicznych zrealizowanych w ramach zadania: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj
i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych
pomp ciepła na terenie Gminy Siewierz w ramach projektu pn.: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.
Zadanie zrealizowane w formie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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wartość umowna zadania: 96.019,20 zł



czas realizacji zadania: 8 września 2021 r. - 23 grudnia 2021 r.



wykonawca: Eco-Team Sp. z o.o., Sp. k. z Częstochowy

Uszkodzone moduły fotowoltaiczne na dachu budynków po gradobiciu.
Altana wolnostojąca przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych.

8) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających
na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego
Zamku w Siewierzu.
Zadanie zrealizowane w formie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ


wartość umowna zadania (projekt + badania + budowa): 3.298.000,00 zł, w tym:

- projekt i ekspertyzy: 230.860,00 zł
- badania archeologiczne: 164.900,00 zł
- budowa: 2.902.240,00 zł


wydatki poniesione w 2021 r. (budowa): 850.250,96 zł



czas realizacji inwestycji: 24 sierpnia 2018 r. - 2 maja 2021 r.

 wykonawca: F.H.U. REMGIPS-2 z Jaworzna
Dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości
2.532.846,15 zł.

Mury obronne zamku w Siewierzu.
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Elementy bastejowego systemu obronnego zamku.
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Tarasy artyleryjskie na zamku.

9)

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”.
Zadanie zrealizowane w formie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ


wartość umowna (projekt + budowa): 15.800.000,00 zł, w tym:

- projekt: 300.000,00 zł
- roboty budowlane: 15.500.000,00 zł


wydatki poniesione w 2021 r. (budowa): 6.517.820,50 zł



czas trwania inwestycji: 25 września 2018 r. - 12 sierpnia 2021 r.



wykonawca: Konsorcjum firm STB Sp. z o.o. z Częstochowy i KROMAR Import-Export
Sp. z o. o. ze Starokrzepic
Dofinansowanie:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.121.358,01 zł,
po zawarciu aneksu zwiększającego kwota dofinansowania wyniosła 9.174.391,45 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.

Sale dla dzieci w przedszkolu.

10) Rozszerzenie budynku przedszkola o budynek żłobka w ramach zadania „Podobne
usługi i roboty budowlane do zadania: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj
i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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integracyjnymi w Siewierzu”, tj. polegające na rozszerzeniu zaprojektowania i budowy
przedszkola o żłobek”.
Zadanie zrealizowane w formie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ


-

wartość umowna (projekt + budowa): 700.000,00 zł, w tym:
projekt: 15.600,00 zł
roboty budowlane: 684.400,00 zł



wydatki poniesione w 2021 r. (budowa): 70.000,00 zł



czas trwania inwestycji: 17 kwietnia 2019 r. - 12 sierpnia 2021 r.



wykonawca: Konsorcjum firm STB Sp. z o.o. z Częstochowy i KROMAR Import-Export
Sp. z o. o. ze Starokrzepic
Dofinansowanie: ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu Maluch +
2020 w kwocie 649.283,00 zł, w tym 120.000,00 zł do zakupu wyposażenia zakupionego
w 2020 roku.

Sale dla dzieci w żłobku.

11) Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej
na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 do 50 kW na budynku przedszkola
i żłobka w Siewierzu.
Zadanie zrealizowane w formie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

- wartość umowna (projekt + budowa): 149.908,60 zł, w tym:
- projekt: 4.305,00 zł
- budowa: 145.603,60 zł


czas trwania inwestycji 11 maja 2021 r. - 28 września 2021 r.

 wykonawca: Marwent II Sp. z o.o. Sp. k. ze Świerklańca
Dofinansowanie: ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 w kwocie 145.603,60 zł.
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Budynek przedszkola i żłobka z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną

12) Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 kW do 50 kW na budynku użyteczności
publicznej – ZUWiK w Siewierzu”.


wartość umowna (projekt + budowa): 180.195,00 zł, w tym:

- projekt: 24.600,00 zł
- budowa: 155.595,00 zł


czas trwania inwestycji: 2 września 2021 r. - 15 grudnia 2021 r.

 wykonawca: Ośrodek Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna z Zabrza
Dofinansowanie: ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 w wysokości 90.939,40 zł.

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.
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2.2. Inwestycje kontynuowane w 2022 roku
W 2021 roku rozpoczęto, bądź realizowano zaczęte wcześniej inwestycje, które są
kontynuowane w 2022 roku. Są to następujące zadania:
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 zrealizowana w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
- wartość umowna wraz z aneksem zwiększającym wartość wynagrodzenia
(projekty+budowa): 12.047.810,90 zł
- wydatki poniesione w 2021 r. (projekty+budowa): 5.830.312,25 zł
- rozpoczęcie inwestycji: 22 maja 2020 r., planowane zakończenie: 30 czerwca 2022 r.
- wykonawca: Eco-Team Sp. z o. o., Sp. k. z Częstochowy
Dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 8.441.690,00 zł.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku mieszkalnego.

2)

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

 wartość umowna: 8.886.294,56 zł
 wydatki poniesione w 2021 r. (budowa): 3.718.961,29 zł
 rozpoczęcie inwestycji: 16 grudnia 2019 r., planowane zakończenie: 15 czerwca 2022 r.
 wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka z Opola
Dofinansowanie:
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.491.735,36 zł,
- ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego
Funduszu Solidarności w wysokości 200.000,00 zł,
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w formie pożyczki w wysokości 637.471,00 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.696.300,00 zł
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni.

3)

Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu.

 wartość umowna prac związanych z dokończeniem budowy: 5.198.134,52 zł
uwaga: odstąpiono od realizacji umowy z winy pierwszego Wykonawcy - Junkobud Sp.z
o.o. z wartością przerobu: 1.636.952,86 zł
 wydatki poniesione w 2021 r. (budowa): 1.636.952,86 zł
 rozpoczęcie inwestycji: 2 listopada 2020 r., planowane zakończenie: 8 lipca 2022 r.
 wykonawca: P. H. U. Larix Sp. z o.o. z Lublińca
Dofinansowanie:
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3.262.481,26
zł (w tym z EFRR: 2.669.256,56 zł i z budżetu państwa: 593.224,70 zł),
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 409.762,00 zł.
4)

Przebudowa drogi gminnej numer 608101S na ulicy Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie
w Gminie Siewierz.



wartość umowna robót: 6.871.808,42 zł



w 2021 r. nie poniesiono wydatków



rozpoczęcie inwestycji: 2 grudnia 2021 r., planowane zakończenie: 2 października
2022 r.

 wykonawca: Hucz Sp. z o.o. Sp. k. z Boronowa
Dofinansowanie: ze środków Rządowego Funduszu
3.253.077,00 zł.
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w wysokości
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Prace przy przebudowie drogi gminnej w Tuliszowie.

5)

Budowa drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu.

 wartość umowna robót: 3.853.238,62 zł
 w 2021 r. nie poniesiono wydatków
 rozpoczęcie inwestycji: 28 grudnia 2021 r., planowane zakończenie: 28 lutego 2023 r.
 wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa
Dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w kwocie 3.660.576,67 zł.

Budowa drogi gminnej na ul. Chabrowej w Siewierzu.

6)

Usunięcie skutków gradobicia i awarii przepięciowej poprzez wymianę uszkodzonych
elementów instalacji solarnych zrealizowanych w ramach zadania: „Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz”.

 wartość zadania: 9.072,00 zł
 wykonawca: Domotermika Krzysztof Majewski z Kwidzyna
 czas realizacji zadania: 1 września 2021 r. - 28 grudnia 2021 r.
7)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gołuchowicach

 wartość umowna robót: 622.401,97 zł
 wydatki w 2021 r. (budowa) w wysokości 29.704,48 zł zostały poniesione z funduszu
sołeckiego
 rozpoczęcie inwestycji: 19 października 2021 r., planowane zakończenie: 19 czerwca
2022 r.
 wykonawca: P.H.U. Larix Sp. z o.o. z Lublińca.
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2.3. Opracowania projektowe
Dla realizacji kolejnych inwestycji przygotowano opracowania projektowe, a w tym:
1)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi
powiatowej na ulicy 3 Maja oraz drogi w części powiatowej i gminnej na ulicy Bema
w Siewierzu dla przebudowy parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Bema, Targowej
i Gietyngiera wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


wartość umowna (projekt i nadzór): 158.670,00 zł



wydatki poniesione w 2021 r. (projekt): 154.980,00 zł



czas realizacji zadania projektowego: 5 czerwca 2020 r. - 14 października 2021 r.



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

2)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg
powiatowych na ulicach Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z przyległymi
odcinkami dróg gminnych i przebudową parkingów oraz infrastrukturą towarzyszącą.


wartość umowna (projekt i nadzór): 169.740,00 zł



wydatki poniesione w 2021 r. (projekt): 166.050,00 zł



czas realizacji zadania projektowego: 28 sierpnia 2020 r. - 14 października 2021 r.



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

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.


wartość umowna (projekt i nadzór): 108.240,00 zł



wydatki poniesione w 2021 r. (projekt): 104.550,00 zł



czas realizacji zadania projektowego: 5 czerwca 2020 r. - 19 sierpnia 2021 r.



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

4)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac naprawczych w obrębie
nadproża okiennego po północno-zachodniej stronie Zamku w Siewierzu – wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji przedmiotowego zadania.


wartość umowna (projekt i nadzór): 3.874,50 zł



wydatki poniesione w 2021 r. (projekt i nadzór): 3.874,50 zł



czas realizacji zadania projektowego: 30 września 2020 r. - 1 marca 2021 r.



wykonawca: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek z Zawiercia
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5)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich w obrębie przypór, korony oraz lica zewnętrznego ścian
Zamku w Siewierzu.


wartość umowna (projekt i nadzór): 14.760,00 zł



wydatki poniesione w 2021 r. (projekt i część nadzoru – za etap I): 14.380,70 zł



czas realizacji zadania projektowego: 1 marca 2021 r. - 10 czerwca 2021 r.



wykonawca: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek z Zawiercia

6)

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

dla

remontu



wartość umowna umowy głównej (projekt i nadzór): 80.000,00 zł



wartość umowna umowy uzupełniającej dla budowy tymczasowej przepompowni tłoczącej wodę do ul. Lipowej wraz z wydzieleniem dokumentacji kosztorysowej i przedmiarów: 20.000,00 zł

 wydatki poniesione w 2021 r. (projekt):
- z umowy głównej: 78.000,00 zł
- z umowy uzupełniającej: 20.000,00 zł


rozpoczęcie zadania projektowego: 30 czerwca 2020 r.

 zakończenie zadania projektowego:
- umowa główna: 4 maja 2021 r.
- uzupełnienie: 16 czerwca 2021 r.

7)

wykonawca: Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie
i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – dla Zakładu
Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu”.



wartość umowna (PFU): 6.765,00 zł



czas realizacji zadania projektowego: 7 czerwca 2021 r. - 20 lipca 2021 r.



wykonawca: OZE - SUN Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich

8)

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie
i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – Budynek
przedszkola wraz ze żłobkiem w Siewierzu”.


wartość umowna (PFU): 7.380,00 zł



czas realizacji zadania projektowego: 16 lutego 2021 r. - 12 marca 2021 r.



wykonawca: OZE-SUN Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich

9)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu


wartość umowna (projekt + nadzór): 60.000,00 zł



wydatki poniesione w 2021 r. (projekt): 57.000,00 zł



czas realizacji zadania projektowego: 13 września 2021 r. - 16 grudnia 2021 r.



wykonawca: BAAZA – Studio Projektowe Wojciech Pasterny z Czeladzi
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10) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji
budowy bazy sportowej w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 41 oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.
 wartość umowna (projekt + nadzór): 22.140,00 zł
 wydatki poniesione w 2021 r.: 12.177,00 zł
 czas realizacji zadania projektowego: 29 sierpnia 2019 r. - 15 grudnia 2021 r.
 wykonawca: Primtech Szymon Kita z Tarnowskich Gór
11) Opracowanie ekspertyzy technicznej dla określenia możliwości realizacji zamierzenia
inwestycyjnego polegającego na odtworzeniu muru zewnętrznego tarasu artyleryjskiego
wraz z nawierzchnią tego tarasu na Zamku w Siewierzu.
 wartość umowna (ekspertyza): 9.963,00 zł
 czas realizacji zadania projektowego: 21 marca 2021 r. - 17 maja 2021 r.
 wykonawca: DL Usługi w Budownictwie Łukasz Drobiec z Mysłowic
2.4. Realizacja zadań projektowych
Trwa realizacja kilku zadań projektowych, które rozpoczęto w latach wcześniejszych, a w tym:
1)

Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci
wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz.

 wartość umowna (projekt + nadzór): 353.387,70 zł
 wydatki poniesione w 2021 r. (projekt): 137.755,08 zł
 rozpoczęcie zadania projektowego: 16 października 2019 r., planowany termin
zakończenia: 25 lutego 2022 r.
 wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AKVO” z Wrocławia
2)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy
wiejskiej w Warężynie wraz z zagospodarowaniem terenu.

 wartość umowna (projekt + nadzór): 36.162,00 zł
 wydatki poniesione w 2021 r. (projekt) w wysokości 3.444,00 zł zostały pokryte
z funduszu sołeckiego
 rozpoczęcie zadania projektowego: 4 października 2021 r., planowane zakończenie:
4 kwietnia 2022 r.
 wykonawca: Biuro projektowe: „Grzybud” Paweł Grzybek z Radomska
3)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
budynków w Gołuchowicach na Dom Pomocy Społecznej, Centrum opiekuńczomieszkalne oraz mieszkanie chronione, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu

 wartość umowna (projekt + nadzór): 69.300,00 zł
 w 2021 r. nie poniesiono wydatków
 rozpoczęcie zadania projektowego: 22 kwietnia 2021 r., planowane zakończenie:
15 marca 2022 r.
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 wykonawca: DSW Projekt Sp. z o.o. z Chorzowa
4) 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
 wartość umowna (projekt+nadzór): 98.277,00 zł
 wydatki poniesione w 2021 r. (projekt): 68.793,90 zł
 rozpoczęcie zadania projektowego: 28 marca 2019 r., planowane zakończenie:
28 lutego 2022 r.
 wykonawca: Vegmar Jakub Krawczyk z Warszawy
5)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remontu piwnicy wschodniej Zamku
w Siewierzu, wraz z przebudową nawierzchni dziedzińca i likwidacją skutków
zalewania piwnicy zachodniej

 wartość umowna (projekt+nadzór): 58.500,00 zł
 w 2021 r. nie poniesiono wydatków
 rozpoczęcie zadania projektowego: 23 listopada 2021 r., planowane zakończenie:
23 sierpnia 2022 r.
 wykonawca: Paweł Rajski Śląskie Studio Architektury z Wrocławia
6)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia muru
zewnętrznego tarasu artyleryjskiego wraz z nawierzchnią tego tarasu po stronie
zachodniej Zamku w Siewierzu

 wartość umowna (projekt+nadzór): 59.850,00 zł
 w 2021 r. nie poniesiono wydatków
 rozpoczęcie zadania projektowego: 23 listopada 2021 r., planowane zakończenie:
23 maja 2022 r.
 wykonawca: Biuro projektowe: RENOWO Sp. z o.o. z Jaworzna
7)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy posadzki
barbakanu wraz z restauracją, konserwacją, remontem i aranżacją dwóch pomieszczeń
kazamat pod barbakanem na Zamku w Siewierzu

 wartość umowna (projekt + nadzór): 38.500,00 zł
 w 2021 r. nie poniesiono wydatków
 rozpoczęcie zadania projektowego: 23 listopada 2021 r., planowane zakończenie:
23 sierpnia 2022 r.
 wykonawca: Paweł Rajski Śląskie Studio Architektury z Wrocławia
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3. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.
Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wraz z kosztami ich wykonania zostały
przedstawione w ujęciu tabelarycznym, w tabeli nr 6.
Tabela 6. Zadania zrealizowane
na poszczególne sołectwa.

w

ramach

funduszu

sołeckiego,

Sołectwa, rodzaje zrealizowanych zadań:
1.

2.

3.

podziałem

Koszty zadań

BRUDZOWICE:

51.927.90 zł

- zakup zmywarko-wyparzarki na doposażenie kuchni w remizie
OSP

6.019,00 zł

- remont świetlicy w budynku OSP celem przystosowania
dla organizacji działających w sołectwie

1.691,09 zł

- przeniesienie biblioteki do budynku CKE, remont pomieszczeń, zakup wyposażenia,

30.909,20 zł

- wykonanie prac remontowych w remizie OSP oraz w budynku
Klubu Sportowego „Niwy” w Brudzowicach

3.308,91 zł

- zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „NIWY”

4.999,70 zł

- dofinansowanie do wydania książki E.Kocota nt historii parafii
w Brudzowicach

5.000,00 zł

DZIEWKI:

40.298,00 zł

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni z gumowej maty
przerostowej pod urządzeniem zabawowym typu „Statek”

25.000,00 zł

- zakup wyposażenia dla KGW Dziewki (sprzęt AGD)

4.298,00 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dziewki

11.000,00 zł

GOŁUCHOWICE
 budowa ścieżki pieszo-rowerowej

4.

z

LEŚNIAKI:
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni z płyt poliuretanowych
pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw. Koszt
realizacji całego zadania wyniósł 84.495,99 zł, z czego kwota
29.496,76 stanowiła dofinansowanie w ramach konkursu
organizowanego przez Urząd Marszałkowski pt. „Inicjatywa
Sołecka”, kwota 25.502,47 pochodziła z budżetu gminy.
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5.

NOWA WIOSKA

16.424,02 zł

- wykonanie ogrodzenia placu strażackiego
- przycięcie rosnących krzewów i nasadzenie nowych krzewów
na działce gminnej wokół remizy OSP

8.000,0 zł

- ułożenie kostki brukowej pod pojemnikami na odpady na placu
strażackim

6.480,00 zł

- częściowe ogrodzenie placu strażackiego

1.944,02 zł

6.

PODWARPIE:

48.711,19 zł

- remont sali w świetlicy wiejskiej, kuchni i pomieszczeń
gospodarczych w remizie OSP

48.711,19 zł

TULISZÓW:

21.135,88 zł

7.

- zakup ubrania specjalnego dla OSP Tuliszów

2.000,00 zł

- budowa chodnika i oświetlenia (ul. Szeroka)

18,635,88 zł

- akcja „sprzątanie świata”

71,85 zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy remizie – zakup
geowłókniny

428,15 zł

WARĘŻYN:

37.182,53 zł

- utwardzenie gminnej drogi gruntowej w Kuźnicy Warężyńskiej

32.738,53 zł

- akcja „sprzątanie świata”

1.000,00 zł

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę świetlicy
wiejskiej

18.745,20 zł

WOJKOWICE KOŚCIELNE

51.929,56zł

- doposażenie kuchni w remizie OSP (zakup zamrażarki,
zastawy
stołowej,
wentylatorów
stojących,
sprzętu
do utrzymania czystości),

11.929,56 zł

- dofinansowanie do dostawy i montażu altany przy remizie
OSP

30.000,00 zł

- zakup garażu blaszanego dla OSP

10.000,00 zł

8.

9.

10.

ŻELISŁAWICE

51.930,91 zł

- wykonanie części prac remontowych w pomieszczeniu
kuchennym w budynku remizy OSP wraz z wymianą wyposażenia (zakres prac został zrealizowany w ok.70 %)

51.930,91 zł
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4. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej.
4.1. Zasób mieszkaniowy gminy.
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 wszystkich w/w mieszkań komunalnych – 581,20 m2.
Dwa mieszkania tj. w budynku gminnym w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 4
oraz w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 91 nie były zamieszkałe.
W pozostałych 9 mieszkaniach komunalnych mieszkało 17 osób.
9 mieszkań socjalnych – zlokalizowanych w Siewierzu przy ul. Górnej 9,
Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań socjalnych - 294,8 m2.
Dwa mieszkania nie były zamieszkałe.
W lokalach socjalnych mieszkało łącznie 18 osób.
-

16 mieszkań – zlokalizowanych w Siewierzu przy ul. Bema 8, w nowym gminnym budynku wielofunkcyjnym z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi
Wg stanu na dzień 31.12.2021 r., 5 mieszkań wynajęto jako lokale komunalne, 4 mieszkania
wynajęto jako lokale socjalne.
Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań w tym budynku – 578,8 m2.
W wynajętych, wg stanu na dzień 31.12.2021 r., lokalach socjalnych zamieszkało łącznie
13 osób, w mieszkaniach komunalnych zamieszkało 17 osób.
Siedem mieszkań było niezamieszkałych.
-

9 budynków gminnych z 31 lokalami użytkowymi, tj.


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



Wojkowice Kościelne ul. Dąbrowska 2 - budynek z 11 lokalami użytkowymi



Siewierz ul. Oleśnickiego 1 - budynek gminny z 5 lokalami użytkowymi



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



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



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

 budynek gospodarczy w Siewierzu przy ul. Nad Zalewem.
Powierzchnia użytkowa wszystkich w/w lokali użytkowych: 2.368,10 m2.
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-

lokale użytkowe nie wynajęte, tj.


3 lokale w budynku gminnym w Siewierzu ul. Warszawska 89,



budynek gospodarczy w Siewierzu przy ul. Nad Zalewem,



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



pomieszczenia użytkowe w remizach OSP.

4.2. W ramach Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Siewierz na lata 2021-2025 podejmowano szereg działań, związanych
z utrzymaniem lokali i obiektów gminnych, z których najważniejsze to:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
-

wykonano dokumentację projektową na kapitalny remont dwóch mieszkań gminnych
zlokalizowanych w Żelisławicach. Wykonawcą projektu była firma: „ERAN” Marcin
Raniowski zs. w Łanach Wielkich. Koszt projektu: 26.445,00 zł,
Wykonano część (ok. 70 %) remontu kuchni w budynku remizy OSP Żelisławice. Prace
wykonała firma KAMBUD Kamila Nowakowska zs. w Wolbromiu. Zgodnie z umową
wartość zadania została wyceniona na kwotę: 109.190,00 zł. Ze względu na trudności
kadrowe firma wycofała się z wykonania całego remontu. Zadanie będzie dokończone
w 2022 roku.
W budynkach gminnych zlokalizowanych w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 89 i 91
wykonano prace remontowe - zlikwidowano betonowe, uszkodzone zadaszenia nad
drzwiami wejściowymi do budynków i zabudowano nowe zadaszenia z tworzywa
poliwęglowego. W budynku nr 91 zabudowano nowe okno w pomieszczeniu piwnicznym. Remont wykonała firma DAR-BUD Dariusz Latko zs. w Zawierciu za kwotę
5.250,50 zł.
Usunięto usterki instalacji gazowych w budynkach gminnych, przeprowadzono remont
pompy w budynku urzędu oraz sterownika w pomieszczeniu księgarni. Łączny koszt
napraw wyniósł kwotę 4.023,00 zł.
Wykonano przeglądy budowlane obiektów gminnych. Usługę wykonała firma KABIS
Consulting z Częstochowy za kwotę 7.847,00 zł.
Wykonano roczne przeglądy szczelności instalacji gazowych oraz kontrole stanu technicznego przewodów kominowych za kwotę 16.531,00 zł. Zlecono usunięcie usterek
stwierdzonych w instalacjach gazowych i c.o., koszt napraw wyniósł kwotę 4.023,33 zł.
Na terenie nieruchomości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach zabudowano nowe szambo (trzy zbiorniki o pojemności po 10 m3 każdy). Koszt wykonania,
dostarczenia i posadowienia trzech zbiorników wyniósł kwotę 13.197,88 zł. Producentem szamba była firma PROBUD zs. w Porębie. Roboty ziemne wykonał Zakład Usług
Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu za kwotę 6.800,00 zł.
Przygotowano oraz zawarto umowy na wynajem budynków gminnych:
na nieruchomości gminnej w Wojkowicach Kościelnych (obok remizy OSP),
garaży w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Zachodniej 4 (2 umowy) oraz
trzy aneksy dla najemców lokali użytkowych w budynku gminnym w Wojkowicach
Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2 (aneksy spowodowane były zamianą lokali
na wniosek najemców).
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4.3. Transport publiczny, strefa płatnego parkowania.
4.3.1. Zadania z zakresu komunikacji zbiorowej na terenie gminy realizował Zarząd
Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1) 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:139,8 km, w tym w mieście: 63,00 km
2)

3)

4)

koordynowano sprawy związane z zabudową automatów biletowych na terenie Siewierza. Jeden automat biletowy zostanie zabudowany na Rynku w Siewierzu, a drugi
przy Punkcie Przesiadkowym na Placu Wojska Polskiego;
koordynowano sprawy związane z zabudową 2 tablic multimedialnych w Siewierzu,
z których jedna została zamontowana na przystanku w Rynku w Siewierzu, a druga
na przystanku na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu. Zadanie finansowała Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia, w imieniu której działa Zarząd Transportu Metropolitalnego;
przygotowano dokumenty w sprawie przedłużenia umowy na organizację transportu
zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 2 relacji Siewierz – Myszków z Gminą Myszków
oraz linii komunikacyjnej nr 10 relacji Siewierz – Zawiercie z Gminą Zawiercie.

4.3.2. Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.
1) Wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu na Rynku w Siewierzu, w związku
z wprowadzeniem od dnia 19 kwietnia strefy płatnego parkowania. Prace wykonała
firma Mateusz Pietruch z Krakowa. Koszt usługi: 2.337,00 zł.
2) Nadzorowano obsługę strefy płatnego parkowania na Rynku w Siewierzu, w tym: pracę
kontrolerów, obsługę parkomatów, urządzeń mobilnych oraz aplikacji, zakupy materiałów eksploatacyjnych do parkomatów i urządzeń mobilnych, udzielano informacji użytkownikom strefy płatnego parkowania.
3) Wprowadzono stałą organizację ruchu na Rynku w Siewierzu, w związku z obowiązującą strefą płatnego parkowania. Prace wykonała firma BAT-MAL Bator Sebastian
z Małogoszczy za kwotę 12.582,90 zł
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4.4. Drogi w gminie.
4.4.1. Gmina Siewierz leży na skrzyżowaniu trzech dróg krajowych, Przez teren gminy
przebiegają następujące drogi:


S1 - Podwarpie w kierunku Pyrzowic i Dąbrowy Górniczej 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
co sprawia, że gmina jest ważnym węzłem drogowym.
Na koniec 2021 roku przez teren gminy przebiegało:
-

72,7 km dróg gminnych
71,28 km dróg powiatowych
6,5 km dróg wojewódzkich
37,87 km dróg krajowych

4.4.2. W ramach prac związanych z utrzymaniem dróg w gminie zrealizowano następujące
zadania:
1) przygotowano dwa projekty dla budowy dróg gminnych:
- w Wojkowicach Kościelnych Karsowie za kwotę 66.174,00 zł,
- w Gołuchowicach za kwotę: 54.120,00 zł.
Projekty wykonała firma: Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini.
2) Wydano:
- 149 decyzji oraz umów dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych,
- 72 decyzje oraz umowy dotyczące umieszczenia urządzeń obcych w pasach drogowych
dróg gminnych,
- 16 decyzji dotyczących ustalenia lokalizacji zjazdów z dróg gminnych,
- 36 opinii do projektów stałych oraz tymczasowych organizacji ruchu.
3) Wykonano przegląd dróg gminnych oraz drogowych obiektów mostowych, zlokalizowanych na terenie gminy. Przegląd wykonała firma Scanlaser Pracownia Badań i Technik
Pomiarowych z Tarnowa za kwotę 7.480,00 zł.
4) Zakupiono sól drogową i piasek do zimowego utrzymania dróg gminnych. Sól zakupiono
w miesiącu lutym od firmy LARIX z Lublińca za kwotę 30.996,00 zł oraz we wrześniu
od firmy HANDLOG z Czeladzi za kwotę 31.734,00 zł. Piasek do zimowego utrzymania
dróg gminnych zakupiono od firmy LARIX z Lublińca za kwotę 3.813,00 zł.
5) Wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w pasach drogowych dróg gminnych. Pomiaru dokonała firma RTM Marcin Kita z Młynków Kraśnickich
za cenę 356,70 zł.
6) Utwardzono drogę gruntową, położoną w Kuźnicy Warężyńskiej. Zadanie wykonała
Firma Usługowo-Handlowa KOST-BRUK z Myszkowa za kwotę 118.000,00 zł, z czego
kwota w wysokości 32.738,53 zł pochodziła z funduszu sołeckiego.
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4.5. Infrastruktura oświetleniowa.
Na koniec 2021 r. na terenie gminy funkcjonowało 1.987 punktów świetlnych.
W ramach bieżącego utrzymania istniejącej infrastruktury oświetleniowej zrealizowano
następujące zadania:
1) Wybudowano oświetlenie uliczne na następujących ulicach:
- na pograniczu ul. Podrzaże w Dziewkach i ul. Podleśnej w Żelisławicach - za kwotę
40.615,34 zł,
- na ul. Jeziornej w Siewierzu - za kwotę: 144.181,41 zł
- na ul. Łysa Góra - za kwotę 47.068,23 zł,
- na ul. Szerokiej w Tuliszowie - za kwotę 39.502,00 zł
Wykonawcą robót była firma ETEC Sp. z o.o. zs. w Olkuszu.
2) Wykonano projekt oświetlenia ulicznego na ul. Niwy w Dziewkach za kwotę 5.832,00 zł.
3) W firmie „Multi-Light Ilumination” z Konstantynowa Łódzkiego zakupiono 84 ozdoby
oświetlenia świątecznego za kwotę 54.435,36 zł oraz cztery elementy okolicznościowe
(serce, jajko, słońce i liść klonu), uzupełniające napis świetlny na siewierskim rynku,
za kwotę 12.915,00 zł.

Świąteczne iluminacje na rynku w Siewierzu.

4)
5)

6)

Do Zakładu Elektroinstalacyjnego Barbara Mucha z Siewierza zlecono naprawy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy, a w tym:
przy ul. Nowomiejskiej w Siewierzu i przy drodze wojewódzkiej nr 793 w kierunku Myszkowa na kwotę 1.800,00 zł,
w Siewierzu przy ul. Gietyngiera, ul. Wodnej, ul. Wolności, w Rynku i w Czekance
oświetlenie korytarza w budynku remizy OSP w Żelisławicach za kwotę 250,00 zł,
naprawę zasilania kamery przy wejściu do zamku,
korektę ustawienia zegara sterującego oświetleniem ulicznym w Żelisławicach przy
ul. Piastów.
Do Zakładu Elektroinstalacyjnego Michał Wyszyński z Siewierza zlecono naprawę lampy
oświetlenia ulicznego przy ul. Bytomskiej w Siewierzu, koszt naprawy: 600,00 zł, zakup,
podłączenie i regulację zegara astronomicznego sterującego oświetleniem napisu
SIEWIERZ na płycie Rynku, koszt zadania: 660,00 zł oraz montaż, serwisowanie
i demontaż oświetlenia świątecznego na słupach należących do gminy, koszt zadania:
11.000,00 zł.
Zlecono naprawę awarii oświetlenia ulicznego na ul. Żwirki i Wigury oraz Kieleckiej
w Siewierzu, które uległo awarii wskutek wyładowania atmosferycznego Usługę
zrealizowała firma „Etec” Sp. z o.o. z Olkusza. Do czasu wyprodukowania opraw przez
producenta, na słupach zabudowano oprawy tymczasowe.
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4.6. Sieć gazowa w gminie.
Ogółem na terenie gminy 3.541 budynków było podłączonych do sieci gazowej, z czego


1.643 budynki w mieście



1.898 budynków na terenie sołectw

4.7. Utrzymanie czystości i porządku w gminie.
1)

2)
3)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę dla zadania
pn. „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności
publicznej w roku 2022”. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma ALBA-Ekoplus
zs. w Dąbrowie Górniczej.
Realizowano prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Zadanie realizowała firma Ogrodnictwo „Niewiara” z Będzina, koszt zadania: 149.120,00 zł.
Zadania z zakresu oczyszczanie miasta realizował również Zakład Usług Wodnych
i Kanalizacyjnych. Za prace obejmujące m. in. koszenie, zamiatanie, zbieranie śmieci,
opróżnianie koszy, zimowe utrzymanie dróg, wydano kwotę 524.271,11 zł.

4.8. Pozostałe najważniejsze zadania z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej.
1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Wykonano roczny przegląd placów zabaw będących w utrzymaniu gminy. Usługę
wykonała firma „PARTNER” Andrzej Horbacz z Sosnowca za kwotę: 725,70 zł.
Na podstawie wykonanych przeglądów placów zabaw oraz stwierdzonych uszkodzeń
zlecono usunięcie usterek. Naprawy wykonała firma „HOKA-HEJ” zs. w Chorzowie
za kwotę: 15.264,00 zł.
Wykonano przeglądy dźwigu towarowego w remizie OSP Tuliszów. Usługę wykonała
firma ARROW Sp. z o.o. z Sosnowca za kwotę: 948,00 zł.
Przeprowadzono obowiązkowe badania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z dróg i mostów do cieków wodnych. Badania wykonała firma WESLLING Polska
Sp. z o.o. z Krakowa za kwotę 910,20 zł.
Wykonano dwukrotne czyszczenie siedmiu separatorów substancji ropopochodnych
zainstalowanych na wylotach kanalizacji deszczowej w gminie. Usługę wykonała firma
EKO-JAWOR Sp. z o.o. z Jaworzna za kwotę 12.700,00 zł.
Usunięto uschnięte drzewa oraz dokonano zabiegów pielęgnacyjnych drzew, rosnących
w pasach drogowych dróg gminnych. Usługa została wykonana przez firmę P.P.H.U.
„JORDAN” z Myszkowa za kwotę 13.500,00 zł.
Wykonano zabiegi pielęgnacyjne oraz wycięto drzewa uschnięte, zagrażające bezpieczeństwu w parku miejskim w Siewierzu. Drzewa usunęła firma Dalpinex z Wilkowic
za kwotę 14.205,67 zł.
Przygotowano dokumenty do przetargu na zakup energii elektrycznej na lata
2022 – 2023 oraz gazu na rok 2022. Postępowanie ws. przetargu było prowadzone
przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Podpisano umowy na zakup energii elektrycznej oraz gazu.
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9)

10)

11)
12)

13)

Przygotowano dokumenty do przedłużenia umowy z Gminą Myszków na organizację
transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 2 relacji Siewierz - Myszków oraz
z Gminą Zawiercie w zakresie linii komunikacyjnej nr 10 relacji Siewierz – Zawiercie.
Wyłoniono ubezpieczyciela majątku będącego własnością gminy. Przedmiotem postępowania objęto budynki gminne, drogi, chodniki, sprzęt elektroniczny, wiaty przystankowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw oraz oświetlenie uliczne. Najkorzystniejszą ofertę
przedłożyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zs. w Warszawie. Roczna składka
ubezpieczenia wynosi 19.094,00 zł.
Wykonano ogrodzenie działki gminnej w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego. Zadanie
wykonała firma Ogrodzenia Swarzędz Krzysztof Witczak za kwotę 10.268,00 zł.
Gmina przystąpiła do programu ELENA, realizowanego przez Górnośląsko
- Zagłębiowską Metropolię. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej w
budynkach wielorodzinnych na terenie GZM. Zadanie obejmuje również pozyskanie
środków na opracowanie projektów oraz aplikację o środki UE.
Koordynowano sprawy związane z modernizacją linii kolejowej relacji Zawiercie
– Tarnowskie Góry na odcinku w gminie Siewierz.

4.9. Gospodarka wodno-ściekowa.
Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z terenu
gminy realizował Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych (ZUWiK) w Siewierzu.
4.9.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUWiK eksploatował 8 ujęć wód
podziemnych w następujących lokalizacjach:
 ujęcie na terenie GZD Siewierz - 3 studnie, z których studnia S5 zasila w wodę mieszkańców Siewierza, studnia S4 mieszkańców Brudzowic, studnia S1 mieszkańców
Dziewek,
 ujęcie w Czekance - zasila w wodę mieszkańców Siewierza i Gołuchowic,
 ujęcie w Żelisławicach - zasila w wodę mieszkańców Żelisławic i Leśniaków,
 ujęcie w Tuliszowie - zasila w wodę mieszkańców Wojkowic Kościelnych oraz Podwarpia
i Tuliszowa, Warężyna, Kużnicy Warężyńskiej, Kużnicy Piaskowej i Kuźnicy Podleśnej,
 ujęcie na Chmielowskim - zasila w wodę mieszkańców Tuliszowa oraz Miasteczka
Siewierz Jeziorna,
 ujęcie w Trzebiesławicach - zasila w wodę mieszkańców Wojkowic Kościelnych,
ul. Dąbrowska, Podskale oraz Karsów.
Ujęcia w Gołuchowicach i na Placu Strażackim w Siewierzu były wyłączone z eksploatacji.
Woda dostarczana do odbiorców z poszczególnych ujęć była badana laboratoryjnie jeden raz
w ciągu kwartału. spełniała warunki i parametry, określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia.
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4.9.2. Dane liczbowe z zakresu działalności ZUWiK-u:
 w ujęciach wyprodukowano łącznie 526.821 m3 wody
 zakupiono 45.396 m3 wody
 sprzedano 514.186 m3 wody
 na cele technologiczne przeznaczono 58.031 m3 wody
 długość obsługiwanej sieci wodociągowej: 89,04 km
 liczba odbiorców wody: 4.959 gospodarstw
 Ilość hydrantów p/pożarowych: 328 szt., w tym 319 hydrantów sprawnych i 9 hydrantów
niesprawnych
 Ilość usuniętych awarii - 60
 przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych oraz wykonanie nowych - 71 szt.
4.9.3. 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.
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.
Osady odwodnione były odbierane przez wyspecjalizowaną jednostkę do kompostowania,
pozostałe odpady były odbierane celem przetworzenia i wykorzystania do rekultywacji
składowisk odpadów i terenów zdegradowanych.
W ciągu minionego roku oczyszczalnia przyjęła 169.184 m3 ścieków, w tym z wozów
asenizacyjnych 20.847 m ³.
W gminie funkcjonowało 1.237 przyłączy kanalizacyjnych.
Zakład obsługiwał sieć kanalizacyjną o długości 45 km.
4.9.4.Ceny wody i ścieków na terenie miasta i gminy Siewierz.
1) do dn. 26 października 2021 r.:
 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywały taryfy, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 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,
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 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).
2) od dn. 27 października 2021 r.:
W październiku 2021 roku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy zaczęły obowiązywać nowe taryfy, zatwierdzone Decyzją
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na okres
od 27 października 2021 r. do 26 października 2024 r. i wynosiły:
 za 1 m3 wody na cele socjalno-bytowe: 4,23 zł netto (4,57 zł brutto),
 za 1 m3 wody na potrzeby produkcji żywności i farmaceutycznej: 4,29 zł netto
(4,63 zł brutto),
 za 1 m3 wody na potrzeby produkcji przemysłowej i pozostałe: 4,30 zł netto
(4,64 zł brutto),
 stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych:
5,36 netto (5,79 brutto) od odbiorcy miesięcznie,
 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków do kanalizacji 5,80 zł netto (6,26 zł brutto)
dla wszystkich odbiorców,
 stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych:
3,50 netto ( 3,78 brutto) od odbiorcy miesięcznie,
 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków z beczek asenizacyjnych: 9,40 zł netto
(11,57 zł brutto).
4.9.5. Wydatki ZUWiK-u na zakup materiałów do realizacji usług remontowo konserwacyjnych oraz na inwestycje:
1)

W zakresie zbiorowego dostarczania wody zakład wybudował odcinki wodociągów:
 w Warężynie, koszt zadania: 47.018,94 zł
 w Siewierzu, ul. Nowomiejska, koszt zadania: 169.974,27 zł
 w Siewierzu, ul Krakowska, koszt zadania: 52.536,13 zł

2)

Zrealizowano następujące zakupy:
 pompa głębinowa, koszt zakupu: 19.136,24 zł
 samochód ciężarowy Renault Trafic, koszt zakupu: 100.385,22 zł
 zamrażarka do rur, koszt zakupu: 5.188,00 zł

3)

zakład wykonał na zewnątrz następujące usługi:
 osadzenie szamba przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach. Koszt
zadania: 6.707,80 zł
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 przebudowa kanalizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu. Koszt zadania: 4.271,36 zł
 wykonanie odwodnienia na terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Promag”.
Koszt zadania: 19.338,16 zł
 budowa studni Ø1500 do nawadniania boiska na terenie stadionu sportowego LKS
Ostoja Żelisławice. Koszt 3.003,82 zł.
 budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Oleśnickiego. Koszt
zadania: 2.728,18 zł.
4)

W ramach utrzymania czystości na terenie gminy przeprowadzono remont instalacji fontanny na siewierskim Rynku. Koszt zadania: 7.450,11 zł.

5)

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZUWiK wykonał szereg napraw
i remontów, zawiązanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.
Zrealizowano następujące zadania:
 rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu, ul. Nowomiejska. Koszt zadania:
24.929,03 zł;
 czyszczenie zbiornika SBR w oczyszczalni ścieków. Koszt zadania: 19.440,00 zł,
 serwis rusztów napowietrzających w zbiorniku SBR. Koszt zadania: 3.690,00 zł,
 przeglądy i remonty dmuchaw w oczyszczalni ścieków. Koszt zadania: 20.811,60 zł,
 zakup części i taśm do instalacji prasy taśmowej. Koszt zadania: 4.569,45 zł,
 naprawa przepływomierza do pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika.
Koszt zadania: 3.198,00 zł,
 zakup części do sitopiaskownika Huber. Koszt zadania: 2.122,98 zł,
 zakup pomp, sterowników i części zamiennych do pomp, zainstalowanych w przepompowniach ścieków na terenie Siewierza. Koszt zadania: 50.559,61 zł,
 wymiana układu sterowania w stacji ścieków dowożonych. Koszt zadania: 35.553,15 zł.

5. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania gruntami gminnymi.
Działania na rzecz czystego środowiska życia były podejmowane w oparciu o obowiązujące
plany i programy.
5.1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Siewierz na lata 2015 – 2032:
5.1.1. 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 40.062,60 zł.
W ramach zadania zostało zlikwidowanych 61 t odpadów zawierających azbest.
5.1.2. Na bieżąco aktualizowano bazę wyrobów zawierających azbest.
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5.2. 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:
5.2.1. udzielano dotacji celowych na wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Siewierz. Rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków, wypłacono
dotacje na łączną kwotę 12.000 zł,
5.2.2. 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.,
5.2.3. Na gminnym portalu ekologicznym zamieszczano aktualne materiały edukacyjne,
publikacje nt ochrony środowiska oraz gry, zabawy i quizy dla najmłodszych,
5.2.4. W ramach gospodarki odpadami prowadzono zbiórki odpadów komunalnych
zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych oraz budowlanych.
Liczbę odpadów zebranych w 2021 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz koszt ich zagospodarowania przedstawiono poniżej, w układzie
tabelarycznym (tabela nr 7).
Tabela 7. Liczba odpadów zebranych w 2021 r. w ramach systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz koszty ich zagospodarowania.
Miesiąc

odpady
odpady
zmieszane segregowane
(w tonach)
(w tonach)

odpady
remontowobudowlane
(w tonach)

odpady remontowoKoszty
budowlane zawierające zagospodarowania
papę (w tonach)
odpadów

styczeń

215,78

87,740

3,60

2,32

210.779,15

luty

223,10

77,060

0,00

1,56

206.372,48

marzec

235,88

113,480

8,68

1,72

243.367,89

kwiecień

344,86

112,460

9,38

1,78

319.424,99

maj

247,30

145,150

3,68

11,22

273.213,53

czerwiec

196,60

116,180

6,20

3,57

217.946,28

lipiec

205,48

138,735

7,61

3,46

238.870,88

sierpień

172,22

137,605

8,14

2,44

215.911,29

wrzesień

190,82

117,490

8,77

6,56

217.002,31

październik

223,06

112,707

3,996

5,31

233.801,97

listopad

150,82

248,98

6,16

4,26

271.687,31

224,30
2.630,22

114,902
1.522,491

8,41
74,61

3,92
42,52

237.229,96
2.648.378,08

grudzień
RAZEM:
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5.3. Walka ze smogiem.
W gminie podejmowano szereg działań skierowanych na walkę ze smogiem.
5.3.1. 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 Siewierz.
Rozpatrzono pozytywnie 145 wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające
na likwidacji starego, nieefektywnego pieca węglowego i wprowadzeniu w zamian nowego
ekologicznego źródła ciepła. Dotacje otrzymały 124 gospodarstwa domowe na łączną kwotę
393.975,22 zł.
5.3.2. 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
o obowiązującej na terenie województwa śląskiego uchwale antysmogowej, zakazie spalania
odpadów, konieczności stosowania dobrej jakości paliwa i sankcjach karnych za pozbywanie
się odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa. Mieszkańcy otrzymywali również
pakiet ulotek informacyjno – edukacyjnych. W 2021 r. skontrolowano 35 nieruchomości.
5.3.3. Realizowano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na obsługę rządowego programu „Czyste Powietrze”.
W ramach współpracy przygotowano 57 wniosków o udzielenie dotacji.
5.3.4. Utrzymywano gminny monitoring jakości powietrza funkcjonujący w gminie.
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.
Gminny system monitoringu jakości powietrza został opracowany w sposób, który pozwala
na stałe raportowanie o jakości powietrza w gminie.
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.
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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.
5.4. Realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz w 2021 r.
- Koszt realizacji programu wyniósł kwotę 76.700,00 zł i obejmował:
- koszty świadczenia usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu
gminy w wysokości 71.000,00 zł,
- koszty zakupu karmy dla wolno żyjących kotów w wysokości 600,00 zł,
- koszty zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w wysokości 1.100,00 zł,
- koszty sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu gminy w wysokości 4.000,00 zł.
5.5. Realizując obowiązki z zakresu gospodarowania gruntami gminnymi i wykonania Planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2021 – 2023 podjęto
następujące zadania:


zawarto 24 umowy na dzierżawę gruntów gminnych,



do gminnego zasobu nieruchomości pozyskano 3.831,00 ha gruntów, w tym:
z mocy prawa (decyzje Wojewody Śląskiego i decyzje Starosty Będzińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych) - grunty o pow. ogólnej 0.3050 ha, tj.
działka nr 8605/1 o pow. 0.0032 ha położona w Siewierzu, zajęta pod drogę publiczną
ul. Fryderyka Chopina,
działki nr: 1634/3, 1634/5, 1636/1, 1637/1, 1638/1, 1639/3, 1639/5, 1640/1, 1641/1,
1642/3, 1642/5, 1643/1, 1644/1, 1645/1, 1646/1, 1647/1, 1648/1, 1655/1, 1656/3,
1657/4 położone w Wojkowicach Kościelnych o ogólnej pow. 0.2954 ha,
działka nr 226/3 o pow. 0.0064 ha położona w Gołuchowicach;






- w drodze czynności cywilnoprawnej - umowy sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni
0.0653 ha, a w tym:
 działka położona w Tuliszowie nr 34/3 o pow. 0.0031 ha, za cenę 4.723,00 zł,
 działka położona w Tuliszowie nr 34/5 o pow. 0.0027 ha, za cenę 1.429,00 zł,
- działki o numerach: 1138/19 o pow. 0.0187 ha, 1138/20 o pow. 0.0218 ha, 1138/21
o pow. 0.0190 ha, położone w Dziewkach, zabudowane studniami głębinowymi z ujęciem wody pitnej S-1, S-IV, S-V i infrastrukturą techniczną do odprowadzania wody, za
cenę 11.305,00 zł.
- w drodze czynności cywilnoprawnej - umowy darowizny gruntów z przeznaczeniem pod
drogę, o łącznej powierzchni 0.0128 ha, a w tym:
 działka położona w Wojkowicach Kościelnych nr 752/5 o pow. 0.0033 ha, o wartości
13.208,00 zł,
 działka położona w Żelisławicach o nr 402/9 o pow. 0.0095 ha, o wartości 792,00 zł.
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- do gminnego zasobu nieruchomości pozyskano w drodze darowizn od osób fizycznych
udziały w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w Żelisławicach, stanowiących drogę - ul. Przyjaźni w wysokości:
 22/50 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 404/9 o pow. 0.0681 ha
o wartości 15.329,60 zł,
 6/50 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 404/16 o pow. 0.0763 ha
o wartości 4.680,00 zł.
 Zawarto 2 umowy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych:
- działka nr 963/2 o pow. 0.0268 ha, położona w Warężynie - za cenę 17.500,00 zł,
- działka nr 314/1 o pow. 0.7786 ha, położona w Dziewkach - za cenę 516.393,74 zł.


wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 26.383,80 zł 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”, tj.:
- za udział wynoszący 4/6 części w prawie własności działki nr 5532/5 o pow. 15 m2
oraz działki nr 5533/1 o pow. 109 m2 - wypłacono kwotę 18.251,80 zł,
- za prawo własności działki nr 5465/1 o pow. 5 m2 - wypłacono kwotę 8.132,00 zł.


zawarto w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia służebności gruntowej
na nieruchomości gminnej położonej w Siewierzu, oznaczonej nr działki 8782 na rzecz
każdoczesnego właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej numerem
działki 8757, za jednorazowym wynagrodzeniem z tytułu wykonywania tego prawa
w wysokości 5.349,27 zł.

5.6. Zasoby środowiska naturalnego i struktura gruntów w gminie.
5.6.1. Zasoby środowiska naturalnego.
Na terenie gminy przeważa krajobraz wiejski z kompleksami użytkowanych gruntów ornych,
łąk i pastwisk. Tereny o stwierdzonych wartościach przyrodniczych zajmują ponad 40 %
powierzchni i związane są głównie z kompleksem leśno – łąkowym, do którego można
zaliczyć las Szeligowiec, las nad Trzonią i łąki między doliną Trzoni i Brynicy, w północnowschodniej części gminy z rejonem Czekanki, dolinami cieków wodnych, z Zalewem
Przeczycko-Siewierskim oraz zbiornikiem wodnym Kuźnica Warężyńska.
Przez teren gminy przepływają rzeki Czarna Przemsza, Mitręga i Trzebyczka oraz potoki:
Jordan, Żelisławicki, Smudzówka, Pustkowiec, Trzonia i Szeligowiec. Zasoby wodne
uzupełniają akweny wodne – Zalew Przeczycko-Siewierski na granicy z Gminą Mierzęcice,
stawy w Kuźnicy Świętojańskiej oraz zbiornik „Kuźnica Warężyńska”, który powstał
na terenach wyrobiska po byłej kopalni piasku w Kuźnicy Warężyńskiej. Teren po kopalni
został zrekultywowany, a krajobraz wzbogacony o walory przyrodnicze i turystyczne.
W 2018 roku na terenie Gminy Siewierz utworzono użytek ekologiczny „W dolinie Przemszy”,
obejmujący obszar starorzecza rzeki Przemszy o powierzchni 0,43 ha położony w Siewierzu,
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na działce stanowiącej własność gminy Siewierz. Szczególnym celem ochrony użytku jest
zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także odtworzenie
i wzmocnienie zasobów przyrody w dolinie rzeki Przemszy oraz zachowanie wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo – dydaktycznych.
Użytek ekologiczny ma bezpośrednie powiązanie z doliną rzeki Czarnej Przemszy – cennym
przyrodniczo biocentrum, które cechuje się niskim stopniem antropogenicznych
przekształceń, naturalnym, zgodnym z siedliskiem zestawem zbiorowisk roślinnych oraz
gatunków flory, bogactwem gatunkowym, w tym występowaniem gatunków rzadkich i dużym
zagęszczeniem osobników.
Użytek znajduje się na terenie parku miejskiego w Siewierzu, utworzonego w ramach
projektu pod nazwą „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz”, otwartego dla mieszkańców jesienią
2019 roku. Na terenie dotychczas zdewastowanym i nieużytkowanym zostały stworzone
zielone przestrzenie parkowe, stanowiące miejsca rekreacji, wypoczynku, edukacji
ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. Atrakcyjny, zielony
teren cechuje się szerokim oddziaływaniem przyrodniczym, zdrowotnym i rekreacyjnym,
z wykorzystaniem walorów naturalnych i lokalizacyjnych.
Park cieszy się dużym zainteresowaniem - najmłodsi mogą bawić się na dwóch nowych
placach zabaw z pagórkami i urządzeniami sprawnościowymi oraz muzycznymi - z bębnami,
ksylofonem i gongami rurowymi. Na terenie parku powstał także plenerowy Ośrodek
Edukacji Ekologicznej, na który składają się m.in. zielony tunel i igloo, urządzenia
edukacyjne gry plenerowe. Aktywnemu odpoczynkowi na świeżym powietrzu służy wiele
elementów parku, w tym ciąg pieszo-rowerowy, ścieżki piesze z dwoma kładkami
nad potokiem Jordan, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i urządzenia zręcznościowe, strefa
dydaktyczna, place i nawierzchnie utwardzone oraz obiekty małej architektury.
Park miejski w Siewierzu otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego
w XXI edycji konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego na „Najlepszą
Przestrzeń Województwa Śląskiego”.
5.6.2. Struktura gruntów w gminie.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia geodezyjna Miasta i Gminy Siewierz
wynosiła 11.392 ha.
Na obszar ten składają się:


grunty rolne o pow. 5.961 ha, co stanowi 52,3% ogólnej powierzchni geodezyjnej
gminy



grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 3.662 ha, co stanowi
32,1 % ogólnej powierzchni geodezyjnej gminy



grunty pod wodami o pow. 530 ha, co stanowi 4,7 % ogólnej powierzchni geodezyjnej
gminy
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tereny zabudowane i zurbanizowane o pow. 1.214 ha, co stanowi 10,7% ogólnej
powierzchni geodezyjnej gminy

 tereny
ereny różne o pow. 25 ha, co stanowi 0,2% ogólnej powierzchni geodezyjnej gminy.
Strukturę poszczególnych rodzajów gruntów przedstawiono na wykresach nr 2, nr 3, nr 4
i nr 5
Wykres 2. Struktura gruntów rolnych (w hektarach).
Grunty pod
rowami; 25

Łąki trwałe;
2099

Nieużytki; 132

Pastwiska
trwałe; 172

Grunty orne;
3494

Sady; 36
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyrazu sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Wykres 3. Struktura gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych (w hektarach).
hektarach)
Grunty
zadrzewione
i
zakrzewione
na gruntach
leśnych; 50

Lasy; 3616

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyrazu sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.
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Wykres 4.Struktura
Struktura gruntów pod wodami (w hektarach).

Grunty pod wodami
płynącymi; 39

Grunty pod wodami
stojącymi; 391

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyrazu sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Wykres 5. Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w hektarach).
hektarach)
Tereny różne; 26
Tereny kolejowe; 40
Użytki kopalne; 186

Tereny
mieszkaniowe; 297
7

Tereny przemysłowe;
67

Drogi; 431
1

Tereny
zurbanizowane
niezabudowane lub w
trakcie zabudowy;
211

Tereny inne
zabudowane; 57

Tereny rekreacyjnorekreacyjno
wypoczynkowe; 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyrazu sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.
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6. Edukacja i oświata w gminie.
6.1. Realizacja zadań opiekuńczych, wychowanie przedszkolne.
Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne gmina prowadziła dla dzieci
w wieku do lat 3 żłobek, sieć publicznych przedszkoli oraz oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych.
6.1.1. W dniu 1 września 2021 r. rozpoczął działalność Żłobek Gminny w Siewierzu
z siedzibą przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Siewierzu. W roku szkolnym 2021/2022 opieką
żłobkową objęto 20 dzieci w wieku do 3 lat.
Na terenie Siewierza funkcjonowały również dwie niepubliczne placówki:


Niepubliczny Żłobek „Świat dziecka”,

 Żłobek Niepubliczny „Jezioraczek”.
Łącznie placówki te na koniec 2021 roku oferowały 57 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat,
w tym 32 miejsca w „Jezioraczku” i 25 miejsc w „Świecie Dziecka”.
6.2. Wychowanie przedszkolne.
W roku szkolnym 2021/2022 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 8
Tabela 8. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
gminę Siewierz.
Przedszkola/oddziały przedszkolne

Liczba uczniów

Publiczne Przedszkole w Siewierzu

179

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wojkowicach Kościelnych

110

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żelisławicach

65

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

47

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brudzowicach

53

Razem:

454 uczniów

Źródło: opracowanie własne.

Na terenie Siewierza funkcjonowały również trzy niepubliczne placówki przedszkolne:


Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”,



Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”



Przedszkole Niepubliczne „Jezioraczek”,
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realizujące zadania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym
również dla dzieci niepełnosprawnych.
Na koniec 2021 roku do placówek tych uczęszczało 124 dzieci, w tym 87 dzieci do Akademii
Przedszkolaka, 22 dzieci do „Świata Dziecka” i 15 dzieci do „Jezioraczka”.
6.3. Edukacja na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
6.3.1. W roku szkolnym 2021/2022 gmina prowadzi 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 9
Tabela 9. Liczba dzieci w szkołach prowadzonych przez gminę Siewierz.
Szkoły podstawowe

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego
w Siewierzu

531

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu

102

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wojkowicach Kościelnych

240

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

92

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żelisławicach

162

Razem:

1127 uczniów

Źródło: opracowanie własne.

6.3.2. W gminnych placówkach oświatowych było zatrudnionych:


166 nauczycieli na różnym stopniu awansu zawodowego,



90 pracowników na stanowiskach niepedagogicznych.

Liczbę nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego
przedstawiono w tabeli nr 10
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Tabela 10. Liczba
zawodowego

nauczycieli

z

uwzględnieniem

Stopnie awansu zawodowego

poszczególnych

stopni

awansu

Liczba nauczycieli

Nauczyciele stażyści

3 osoby

Nauczyciele kontraktowi

27 osób

Nauczyciele mianowani

19 osób

Nauczyciele dyplomowani

117 osób

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2021 naznaczony był pandemią koronawirusa, w placówkach wprowadzano obostrzenia
sanitarne zgodnie z obowiązującymi zasadami, przez kilka miesięcy nauczanie prowadzono
metodą zdalną, dlatego też znaczącemu ograniczaniu ulegały zajęcia pozalekcyjne,
działalność kół zainteresowań i inne formy uczniowskiej aktywności.
Kadra pedagogiczna dokładała starań, aby mimo wszystko szkoła była miejscem przyjaznym
dla dzieci, a zajęcia pozalekcyjne, choć w okrojonym zakresie, pobudzały i rozwijały
zainteresowania i uzdolnienia uczniów, przy jednoczesnym propagowaniu alternatywnych
sposobów spędzania wolnego czasu. Proces dydaktyczny był wspomagany pracą
pedagogów, psychologów i innych specjalistów, którzy wspierali kadrę pedagogiczną
w realizacji zadań.
6.4. Placówki kształcenia ponadpodstawowego
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 obecnie prowadzi
kształcenie w zawodzie technik logistyk. W roku szkolnym 2021/2022 do Liceum
Ogólnokształcącego uczęszczało 117 uczniów, do Technikum uczęszczało 131 uczniów.
Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Będziński.

7. Działania gminy w zakresie zdrowia.
7.1. Zadania w zakresie zdrowia:
1)
2)

3)

4)

udzielono dotacji celowej Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czeladzi w wysokości 100.000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej,
zorganizowano spotkanie profilaktyczne dla mieszkańców w ramach współpracy
z Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym w Tarnowskich Górach dot. projektu
pn. „Profilaktyka raka jelita grubego to w Tarnowskich Górach nic strasznego! III”,
gminne placówki oświatowe realizowały ogólnopolski program profilaktyki czerniaka,
prowadzony przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Centrum Onkologii w Warszawie. W programie wzięło udział 276 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych,
Przygotowywano plakaty i ulotki promujące szczepienia przeciwko COVID-19, prowadzono ich dystrybucję w sołectwach, parafiach, instytucjach kultury i innych miejscach
55
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5)
-

publicznie dostępnych oraz w „Kurierze Siewierskim” i na oficjalnej stronie internetowej
gminy.
w ramach Narodowego Programu Szczepień:
gmina zapewniła transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19
osobom, które mogły mieć trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,
zorganizowano 6 akcji szczepień przeciwko COVID-19 w plenerowych punktach szczepień na terenie miasta oraz w sołectwach: Wojkowice Kościelne, Brudzowice
i Leśniaki.

7.2. Zadania w zakresie koordynatora ds. dostępności:
wykonano instalację stanowiskowej pętli indukcyjnej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta i Gminy Siewierz, na którą otrzymano dofinansowanie z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”. Zainstalowane urządzenie, dzięki wyeliminowaniu dodatkowych dźwięków
występujących w otoczeniu, znacząco poprawia komunikację pomiędzy osobą słabosłyszącą,
a obsługującym ją urzędnikiem.
8. Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy
8.1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
1)
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Siewierz działalność
gospodarczą prowadziły 1.073 podmioty, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (w tym: 972 przedsiębiorców, których głównym
miejscem wykonywania działalności była Gmina Siewierz oraz 101 przedsiębiorców,
których dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności również mieściło się
na terenie Gminy Siewierz).
2)
Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożono i przetworzono
418 wniosków, w tym:
 31 wniosków o założenie działalności gospodarczej,
 29 wniosków o zakończenie działalności,
 78 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności,
 49 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności,
 8 wniosków o zmianę z zakończeniem działalności
 223 wnioski o dokonanie zmian we wpisie.

8.2. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) na terenie gminy funkcjonowało ogółem 49 punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
a w tym:
- 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (gastronomia),
- 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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2) W trakcie roku wydano:
- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach stałych (gastronomia,
detal),
- 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez, organizowanych na terenie gminy,
- 12 decyzji o wygaśnięciu i zmianach w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.
3) Naliczono i pobrano opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 291.895,71 zł.
4) Rada Miejska w Siewierzu w dniu 25 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/241/2021
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021. Podjęcie uchwały było wyrazem zrozumienia trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, z powodu wprowadzonych ograniczeń związanych
z pandemią koronawirusa.
Ogólna kwota zwolnienia wyniosła 32.725,40 zł.
8.3. W zakresie licencji na krajowy przewóz osób taksówką:
- udzielono 3 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką.
9. Wspieranie stowarzyszeń i organizacji społecznych
Gmina współpracowała z wieloma organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i klubami
sportowymi, skupiającymi różne grupy społeczne, działające w gminie. Z uwagi na trwającą
pandemię koronawirusa i obowiązujące ograniczenia, nie wszystkie planowane wcześniej
działania mogły być zrealizowane. Tym niemniej podejmowano szereg zadań dobrze
służących aktywności w różnych sferach życia, a środki publiczne przewidziane w budżecie
gminy na wsparcie działalności organizacji pozarządowych zostały wykorzystane
z pożytkiem dla społeczności lokalnych.
1)

2)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów realizował zadanie pn. „Organizacja
życia kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych oraz niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Siewierz, służąca aktywizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. Na realizację zadania przekazano środki
publiczne w wysokości 85.000,00 zł.
Stowarzyszenie „Bank Życzliwych Serc” zrealizowało zadanie pod nazwą: „Integracja
społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”. Na realizację zadania przekazano środki publiczne w wysokości 10.500,00 zł;
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3)

4)

5)

6)

7)

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 wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 89.500,00 zł;
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zrealizowało zadanie pn. „Promowanie
i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania wśród
mieszkańców Gminy Siewierz” w ograniczonym zakresie, co zostało spowodowane
przyczynami obiektywnymi i obostrzeniami, wprowadzonymi w związku z trwającą pandemią. Na realizację przedsięwzięć wydatkowano środki publiczne na kwotę
17.923,00 zł.
Zadanie pn. „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury
fizycznej, sztuki i kultury, integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie
wiedzy o regionie” realizowało kilka podmiotów, a w tym: Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju sołectwa Leśniaki, Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego i Stowarzyszenie „Wspólnie dla Miasta i Gminy Siewierz”.
Realizatorzy zadania wykorzystali środki publiczne w łącznej wysokości 21.438,27 zł.
Polski Związek Pszczelarski - Gminne Koło Pszczelarzy realizowało zadanie pn.
„Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród
mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”.
Na działania podjęte w ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 4.988,00 zł.
Kluby sportowe działające na terenie gminy otrzymały wsparcie finansowe na realizację
zadań z zakresu rozwoju sportu w łącznej wysokości 675.000,00 zł. Poszczególne kluby
otrzymały wsparcie w następującej wysokości:
- 320.000,00 zł
 LKS „Przemsza” Siewierz


UKS „Jedynka” Siewierz

- 80.000,00 zł



LKS „Ostoja” Żelisławice

- 130.000,00 zł



KS „Niwy” Brudzowice

- 130.000,00 zł

- 15.000,00 zł
 UKS „Energia” Siewierz
Przekazane z budżetu gminy dofinansowanie zostało wykorzystane na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu w gminie, a w tym m. in. na szkolenia dla zawodników, stypendia
sportowe, zakupy sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji i uczestnictwa
w zawodach sportowych.
10. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
10.1. Liczba jednostek OSP, stan wyposażenia i wyszkolenia.
1)

2)
3)

Na terenie gminy funkcjonowało 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym
3 z nich, tj. OSP Siewierz, OSP Piwoń i OSP Wojkowice Kościelne były włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych działało 472 członków, w tym 59 kobiet.
W gminie działało 10 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które skupiały 104 członków.
Na stan zabezpieczenia pożarowego gminy znaczny wpływ ma odpowiednie wyposażenie jednostek w sprzęt i umundurowanie. Jednostki OSP na terenie Gminy Siewierz
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4)



5)

6)

mają do dyspozycji 3 samochody ciężkie, 7 samochodów średnich oraz 11 lekkich
pojazdów pożarniczych.
W drugim półroczu 2021 roku realizowano zadania związane z zakupem sprzętu
i wyposażenia dla jednostek OSP, z dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz w ramach funduszy sołeckich.
W ramach dotacji MSWiA zakupiono:
ubranie specjalne dla OSP Brudzowice
prądownicę wodną, zasysacz i hełm dla OSP Dziewki
ubranie specjalne, rękawice, hełm i kominiarkę dla OSP Gołuchowice
szafki ubraniowe dla OSP Siewierz Osiedle
radiotelefon nasobny dla OSP Tuliszów
opryskiwacz samochodowy dla OSP Żelisławice
W ramach funduszy sołeckich zakupiono:
sprzęt i wyposażenie dla OSP Dziewki za kwotę 11.000,00 zł,
ubranie specjalne dla OSP Tuliszów za kwotę 2.000,00 zł,
garaż blaszany dla OSP Wojkowice Kościelne za kwotę 10 000,00 zł.
Wyszkolenie pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych
posiadało 179 członków, w tym 17 kobiet.
W miesiącu lutym roku zorganizowano szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy, w którym uczestniczyło 18 strażaków oraz recertyfikację tego szkolenia
dla 18 strażaków – ratowników z terenu gminy Siewierz.
W dniach 12-13 czerwca w remizie OSP w Siewierzu przeprowadzono kolejne szkolenie
recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w którym uczestniczyło 35 druhów.
W dniach 23 – 27 sierpnia 47 osobowa grupa młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych
Drużynach Pożarniczych z terenu gminy uczestniczyła w obozie szkoleniowowypoczynkowym. Obóz, którego organizatorem była Gmina Siewierz przy współudziale
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Siewierzu odbywał się na terenie Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zarządu Głównego ZOSP RP „Kirowy Gościniec” w Kościelisku k/Zakopanego.

10.2. Statystyka wyjazdów do zdarzeń.
Jednostki OSP brały udział łącznie w 293 interwencjach.
Liczba wyjazdów poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:
- OSP Siewierz
- 115
- OSP Wojkowice Kościelne -114
- OSP Żelisławice
- 45
- OSP Dziewki
- 31
- OSP Leśniaki
- 28
- OSP Gołuchowice
- 15
- OSP Tuliszów
- 11
- OSP Brudzowice
-3
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OSP Siewierz Osiedle
OSP Piwoń
OSP Nowa Wioska
OSP Podwarpie

-2
-2
-1
-0

Wykres 6. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP .
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10.3. Zestawienie wydatków z gminnego budżetu na funkcjonowanie jednostek OSP.


OSP Brudzowice

18.983,08 zł



OSP Dziewki

17.482,78 zł



OSP Gołuchowice

20.947,62 zł



OSP Leśniaki

28.428,24 zł



OSP Nowa Wioska



OSP Podwarpie

14.696,29 zł



OSP Siewierz

67.440,71 zł



OSP Siewierz Piwoń

24.925,10 zł



OSP Siewierz Osiedle

10.505,80 zł



OSP Tuliszów

14.812,76 zł



OSP Wojkowice Kościelne

61.975,10 zł



OSP Żelisławice

64.952,05 zł

6.312,29 zł

10.4. Inne działania jednostek OSP.
1) wyznaczone jednostki OSP przygotowały się do transportu pacjentów do punktów
szczepień, organizowanych w ramach akcji Narodowego Programu Szczepień,
2) jednostki OSP prowadziły działania związane z dostarczaniem mieszkańcom ulotek
na temat szczepień, realizowanych w ramach Narodowego Programu Szczepień;
3) rozdysponowano środki dezynfekcyjne dla jednostek OSP, przyznane przez Zarząd
Główny ZOSP RP;
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4) wytypowane jednostki OSP wspólnie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siewierzu w ramach akcji #TVN Pomagajmy sobie, w dniach 18-30 stycznia dostarczały
gorący posiłek do 50 podopiecznych OPS z terenu gminy. Łącznie dostarczono 650 posiłków;
5) w dniu 24 kwietnia zorganizowano akcję sadzenia drzew w parku miejskim, w ramach
akcji „100 drzew na 100 lecie Związku OSP RP”. W akcji wzięło udział 40 strażaków
z jednostek OSP z terenu gminy;
6) z uwagi na panująca pandemię termin zakończenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej
w jednostkach OSP został przesunięty na dzień 30 września. Inne, wcześniej zaplanowane wydarzenia, jak np. turnieje, zawody, uroczystości i szkolenia, z uwagi na zagrożenie,
zostały odwołane;
7) w dniu 19 listopada w Wojkowicach Kościelnych odbył się Zjazd Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Siewierzu, podczas którego złożono sprawozdanie z 5 - letniej
działalności oraz wybrano nowe władze związku.
11. Infrastruktura ICT oraz e-usługi publiczne
1)

Rozbudowano system monitoringu miejskiego o dwa dodatkowe punkty monitoringu
przy punkcie PSZOK. Łącznie w gminie funkcjonują 23 kamery;
2) 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, 10 km zostało poprowadzone w kanalizacji teletechnicznej;
3) przyłączono nowy budynek przedszkola w Siewierzu do sieci światłowodowej gminy.
W budynku zainstalowano nową centralę telefoniczną oraz 15 aparatów telefonicznych;
4) utworzono i opublikowano nową stronę internetową Miasta i Gminy Siewierz;
5) system obiegu dokumentów działający w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
rozbudowano o bezpośrednią integrację z ePUAP oraz wdrożono portal e-usług publicznych znajdujący się pod adresem https://eurzad.siewierz.pl.
6) zmodernizowano system sieci WiFi Urzędu Miasta i Gminy Siewierz;
7) zmodyfikowano infrastrukturę informatyczną urzędu - zakupiono 5 nowych zestawów
komputerowych oraz kolorową kserokopiarkę;
8) zamieszczano informacje i ogłoszenia w infokioskach, sprawowano nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 17 infokiosków oraz 18 hot-spotów;
9) współpracowano z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi z zakresie świadczenia usługi
dostępu do sieci Internet oraz dzierżawy włókien światłowodowych;
10) Wysyłano powiadomienia SMS:
- 24.389 powiadomień dot. odbioru odpadów komunalnych
- 12.848 wiadomości dot. ostrzeżeń meteorologicznych, informacji o wydarzeniach i in.,
- 432 wiadomości dot. odbioru dowodu osobistego.
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12. Współpraca w związkach gmin i stowarzyszeniach
Gmina współpracowała z innymi gminami i stowarzyszeniami samorządowymi, zrzeszonymi
w różnych związkach, w celu wspólnego realizowania zadań, ubiegania się o środki unijne,
korzystania z dobrych praktyk i doświadczeń. Aby zwiększyć skuteczność i efektywność
działań, 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 do przyspieszania procesów gospodarczych i społecznych w gminach członkowskich oraz pobudzanie kreatywności mieszkańców i inspirowanie
do zmian. 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. Ponadto mieszkańcy metropolii mogli swobodnie
podróżować po jej obszarze ze wspólnym biletem jednorazowym, który uprawniał
do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, obsługiwanymi przez Zarząd Transportu Metropolitalnego GZM.



W 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań ze środków
Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, a w tym na:
przebudowę i remont budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2 w wysokości 200.000,00 zł,
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 wysokości
1.558.835,00 zł,
kompleksową realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 do 50 kW na budynku przedszkola i żłobka w Siewierzu w wysokości 145.603,60 zł,
kompleksową realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 kW do 50 kW na budynku użyteczności publicznej – ZUWiK w Siewierzu” w wysokości 90.939,40 zł,
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni
w wysokości 200.000,00 zł,

-

-

-

-



gmina Siewierz przystąpiła do „grupy zakupowej” organizowanej przez GZM, w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, co umożliwiło zakup tych mediów dla gminy
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po stałych i konkurencyjnych cenach. Umowę na zakup energii elektrycznej zawarto
na okres 2 lat, tj. 2022 – 2023, umowę na zakup gazu zawarto na rok 2022.
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.
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
i motywuje mieszkańców do aktywności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Dla przykładu: w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z LGD - konkursu „Marka
Lokalna na bis” w gronie laureatów znaleźli się przedsiębiorcy i mieszkańcy z gminy Siewierz:
Tłocznia u Mazurkiewiczów - w kategorii „produkt spożywczy”,
Pani Renata Łyniewska w kategorii „sztuka/rękodzieło”,
WoodsCraft - Pegboard - w kategorii „produkt użytkowy/rzemiosło”,
MGCKSiT w Siewierzu oraz Marcin Musiałek - Alpaki z Jury - w kategorii „produkt turystyczny/rekreacyjny”.
Laureaci konkursu mogli uczestniczyć w następujących przedsięwzięciach:


w szkoleniach nt promocji produktu lokalnego w internecie, funkcjonowania i obsługi
kanałów społecznościowych oraz wystąpień publicznych,
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w Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem, gdzie wystawcami
z terenu gminy byli: Tłocznia u Mazurkiewiczów, WoodsCratf i Pani Renata Łyniewska,



w nagraniu programu pt. „Z Klimatem i z pasją” w TV Polsat, w którym wzięli udział:
Tłocznia u Mazurkiewiczów, Pani Renata Łyniewska i M.Musiałek Alpaki z Jury. Pozostali laureaci oczekują na nagranie i emisję programu w TV.
Przedsiębiorcy z gminy skorzystali z możliwości zaprezentowania swoich produktów
na Targach Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w Parku Śląskim w Chorzowie
w dniach 11-13 czerwca 2021 r.. Uczestniczyli
również w wizycie studyjnej
dla przedstawicieli LGD z terenu woj. Śląskiego, współorganizowanej ze Śląskim Związkiem
Gmin i Powiatów w dniach 11 12.10.2021 r. w Siewierzu, połączonej z możliwością
skosztowania lokalnych produktów m. in. w Tłoczni Soków na Jurze u Mazurkiewiczów
w Żelisławicach i restauracji MONAMI w Tuliszowie.
Ponadto w ramach naboru na przedsięwzięcie pn. „Tworzenie inicjatyw lokalnych
o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy - podejmowanie działalności
gospodarczej”, Rada LGD wybrała do dofinansowania wniosek złożony przez firmę
„Projektowanie oraz szycie odzieży na miarę – Usługi Krawieckie Monika Pawłowska –
Dyszy”.
5) Związek Miast Polskich – jest stowarzyszeniem miast mającym na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do prężnego rozwoju gospodarczego i społecznokulturalnego 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. W 2021 roku Siewierz był gospodarzem
uroczystej inauguracji Juromanii - święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
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.
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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) Stowarzyszenie Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) Zagłębie Sp. z.o.o. w Sosnowcu.
Gmina przystąpiła w grudniu 2021 r. do spółki, której głównym celem jest budowa mieszkań
komunalnych, z niskim czynszem dla przyszłych najemców. Gmina posiada 60.000 udziałów
w spółce o wartości 3.000.000,00 zł.
10) Miasto partnerskie Edeleny na Węgrzech. Współpraca partnerska została nawiązana
w 2005 roku. Z powodu panującej epidemii koronawirusa i obowiązujących obostrzeń
sanitarnych, w 2021 roku nie podejmowano żadnych, wspólnych działań i inicjatyw.
13. Polityka społeczna
Polityka społeczna w gminie obejmuje zespół długofalowych działań, skierowanych na rzecz
zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów w społeczności lokalnej. Podejmowane
aktywności na rzecz osób i środowisk zagrożonych marginalizacją przyczyniają się
do złagodzenia lub rozwiązywania problemów społecznych. Katalog działań jest bardzo
rozbudowany, idący w wielu kierunkach, co ma zapewnić dotarcie ze wsparciem
do potrzebujących pomocy. Jest to też proces ciągły, ponieważ stale pojawiają się sytuacje,
w których mieszkańcy potrzebują zabezpieczenia podstawowych potrzeb i wsparcia
socjalnego.
Szereg zadań z zakresu polityki społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu (dalej: OPS), który opracował plany i programy, służące racjonalnemu
planowaniu, a następnie realizacji założonych celów z zakresu szeroko rozumianej pomocy
społecznej. Zostały one zebrane w podstawowym dokumencie, jakim jest Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Siewierz na lata 2019 – 2023
oraz kilku innych, których realizacja zostanie omówiona poniżej.
13.1. Realizacja strategii i programów służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie
pomocy społecznej.
13.1.1. W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy
Siewierz na lata 2019 – 2023 podejmowano szereg zróżnicowanych działań, przy
zaangażowaniu różnych podmiotów.
Obok Ośrodka Pomocy Społecznej w realizację zadań były zaangażowane gminne instytucje
kultury, tj. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Siewierzu, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, Komisariat Policji,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
filia w Siewierzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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i Przeciwdziałania Narkomanii oraz organizacje pozarządowe, działające na rzecz
mieszkańców gminy.
1) W ramach wspierania rodziny poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu, zapewniano bezpieczeństwo socjalne rodzin
poprzez
- udzielanie pomocy społecznej w różnych formach i z różnych źródeł finansowania
dla osób i rodzin, w tym dla rodzin, w których jedną z przesłanek do udzielenia pomocy
było ubóstwo
- świadczono pracę socjalną dla rodzin
- zapewniano miejsca w schronisku dla osób bezdomnych
- umożliwiono rodzinom zamieszkanie w lokalach socjalnych
- wypłacano pomoc materialną w formie stypendium szkolnego
2)
-

Wspierano rodziny w wychowaniu dzieci oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez:
pomoc asystenta rodziny
organizowanie dla dzieci zajęć pozalekcyjnych w gminnych placówkach oświatowych
i filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny,
świadczenie potrzebującym pracy socjalnej
przeprowadzanie w placówkach oświatowych i filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny spotkań z rodzicami dot. edukacji i wspierania w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

3) Podejmowano działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz rodziny:
- obejmowano pracą socjalną rodziny z uwagi na występujący alkoholizm,
- realizowano różnorodne działania profilaktyczne z zakresu uzależnienia alkoholowego,
w tym m.in. zajęcia i pogadanki profilaktyczne w szkołach z udziałem funkcjonariusza
Komendy Powiatowej w Będzinie,
- przeprowadzono działania profilaktyczne z zakresu uzależnienia od narkotyków, w tym
zajęcia profilaktyczne i pogadanki w szkołach,
- zorganizowano działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym pogadanki, indywidualne konsultacje, działania interwencyjne w rodzinach, akcje
i programy profilaktyczne,
- przygotowano publikacje o tematyce profilaktycznej, które były zamieszczane na stronie
internetowej placówek, w e-dzienniku, rozpowszechniane wśród dzieci i ich rodziców
oraz akcje informacyjno – edukacyjne, promujące prawidłowe nawyki i zasady higieny
u dzieci.
4)

Udzielano interdyscyplinarnej pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- prowadzono procedury „Niebieskiej Karty”,
- osoby dotknięte przemocą w rodzinie korzystały z pomocy psychologa i psychoterapeuty
ds. uzależnień,
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- osoby uwikłane w przemoc domową (sprawcy przemocy), nadużywające alkoholu, kierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
5) Podejmując działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych
i niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, zrealizowano wiele przedsięwzięć i różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, stworzono możliwości korzystania z bogatej oferty zajęć i wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu oraz organizacje pozarządowe,
w tym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki. W działania
na rzecz organizowania imprez kulturalnych dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym włączały się placówki oświatowe z terenu gminy, które przeprowadziły
np. Dzień osób z niepełnosprawnością, Dzień na niebiesko, Dzień kolorowej skarpetki,
Dzień Babci i Dziadka, Kartka dla seniora, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i in. Instytucje, organizacje i placówki oświatowe, poprzez bogaty katalog imprez, promowały również więzi pokoleniowe i tworzyły środowisko przyjazne osobom
starszym i niepełnosprawnym. Aktywizowano rodziny i osoby niepełnosprawne,
obejmowano pracą socjalną z uwagi na niepełnosprawność. Łącznie podjęto 32 różne
inicjatywy na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz służące promowaniu więzi międzypokoleniowych, opublikowano 15 materiałów promocyjnych dotyczących różnych akcji społecznych i charytatywnych.
6)

Oddano do użytku nową siedzibę Publicznego Przedszkola i Żłobka Gminnego
w Siewierzu. Nowoczesny obiekt zlikwidował problem z dostępnością do edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami i poprawił bezpieczeństwo w najbliższym
otoczeniu. Zarówno przedszkole jak i żłobek są w pełni dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wolne od barier architektonicznych. Przedszkolny plac zabaw wykonany został z podziałem na przeplatające się strefy wiekowe dla młodszych i starszych dzieci, wyposażony w urządzenia integracyjne i przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością.

7)

Wspierano wolontariat i działalność na rzecz społeczności lokalnej. Zrealizowano
13 akcji społecznościowych przy wykorzystaniu wolontariatu, w tym m.in: 29 Finał
W.O.Ś.P. Góra Grosza dla Oliwii Hyli, Razem na Święta.

8)

W okresie świąt udzielano pomocy na rzecz osób starszych i samotnych - przygotowano paczki świąteczne z artykułami spożywczymi. Do każdej paczki dołączono słodki
upominek przygotowany 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 139 paczek dla osób zamieszkałych na terenie gminy. Ponadto w okresie świątecznym przygotowano łącznie 66 paczek dla wychowanków Ośrodka Wspiera67
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nia Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu, dla podopiecznych Stowarzyszenia
“Bank Życzliwych Serc”, i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Będzinie,
zamieszkałych na terenie gminy i dla rodzin z dziećmi, znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej.
9) Działając na rzecz podniesienia jakości działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 monitorowano i diagnozowano problemy uzależnień oraz zjawisko przemocy w rodzinach na terenie gminy - prowadzono procedury „Niebieskiej Karty”, osoby uzależnione
oraz współuzależnione korzystały z pomocy psychoterapeuty ds. uzależnień i z pomocy
psychologa,
 prowadzono poradnictwo dla osób z problemem uzależnień – porad udzielał psychoterapeuta ds. uzależnień i psycholog, pomagano przy podejmowaniu dobrowolnego leczenia odwykowego w trybie stacjonarnym, kierowano do sądu wnioski w celu wydania
orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego wobec
osób, dotkniętych uzależnieniami,
 zwiększano świadomość i wiedzę społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie - na terenie gminy rozpowszechniano materiały
edukacyjne i promocyjne dot. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
 wzmacniano system wsparcia i działań na rzecz skutecznej pracy z osobami uzależnionymi oraz dotkniętymi przemocą domową – przeprowadzono szkolenia i warsztaty
tematyczne w zakresie przemocy w różnych grupach społecznych, wyzwań i dylematów
w pracy z osobami o zaburzonej psychice i niepełnosprawnymi intelektualnie,
z uwzględnieniem aspektu występowania uzależnień, przemocy wobec dziecka i przemocy w rodzinie, budowania relacji z uczniami i wychowankami oraz przeciwdziałania
uzależnieniom.
10) Działając na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy:
 zwiększano wiedzę w zakresie zagrożeń - na terenie gminy rozpowszechniono 28 rodzajów materiałów informacyjno – edukacyjnych i opublikowano je w lokalnych mediach,
przeprowadzono 27 pogadanek z uczniami, zorganizowano 110 zajęć dla uczniów
z udziałem funkcjonariuszy Policji nt uzależnień od alkoholu i narkotyków, przemocy
w rodzinie, cyberprzestępczości, odpowiedzialności karnej nieletnich, cyberzagrożeń,
 zwiększaniu bezpieczeństwa publicznego w gminie służyła praca funkcjonariuszy Policji
– na terenie gminy pracowało 3 dzielnicowych Komisariatu Policji w Siewierzu, którzy
uczestniczyli w szkoleniu tematycznym, ponadto działania realizowała również Komenda
Powiatowa Policji w Będzinie. Funkcjonujący w jej strukturach Zespół ds. Przestępczości
Nieletnich prowadził 17 postępowań z zakresu demoralizacji.

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.

68

13.1.2. Gminny program wspierania rodziny na lata 2019 – 2021.
Celem głównym programu było prowadzenie działań ukierunkowanych na wszechstronne
wspieranie rodzin poprzez:
- prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu,
- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
- udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
- podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.
Program był realizowany na wielu płaszczyznach, a co za tym idzie, również przez wiele
instytucji i placówek, w tym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta i Gminy
Siewierz, siewierską filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, placówki
oświatowe, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, placówki służby
zdrowia, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejsko-Gminne Centrum Kultury,
Sportui Turystyki, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Komisariat Policji.
Trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 w roku 2021 spowodowała wiele zmian w sposobie
funkcjonowania wskazanych podmiotów, w wyniku wprowadzenia szeregu obostrzeń,
ograniczeń w przemieszczaniu się, konieczność utrzymywania dystansu społecznego. Wiele
wydarzeń odbywało się w formule on-line. Zajęcia w placówkach oświatowych były
prowadzone w formie stacjonarnej ale również on-line. W związku z wymienionymi
ograniczeniami, realizacja założonych celów była utrudniona lub ograniczona, tym niemniej
dołożono wszelkich starań, aby założenia zostały zrealizowane na jak najpełniejszym
poziomie. I tak:
1) W ramach tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin organizowano różne formy odpoczynku.
 dla podopiecznych Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – filia w Siewierzu
zorganizowano:
- wycieczkę do Krakowa i zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc,
- wyjazdy do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego w Będzinie,
połączone z zajęciami profilaktycznymi i warsztatami tematycznymi,
- wycieczki szlakiem zabytków Siewierza,
- rajd rowerowy szlakiem zabytków Siewierza,
- wyjścia do Parku Miejskiego i zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem
do zajęć infrastruktury parku,
 dla uczniów z gminnych szkół w wieku 7 – 12 lat zorganizowano półkolonie w 2 turnusach: I Turnus dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu i Szkoły Podstawowej nr 2
w Siewierzu i II Turnus dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, Szkoły Podstawowej w Brudzowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach;
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 Dla podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc” - organizacji, której celem
jest opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy zorganizowano:
- rodzinny piknik integracyjny w Parku Miejskim w Siewierzu,
- 5-dniowy wyjazd do Gdańska, Gdyni i Sopotu,
- wycieczkę do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze
- wycieczkę do „Kolejkowa” w Gliwicach.
Z przygotowanych form wypoczynku każdorazowo korzystało 25 niepełnosprawnych dzieci;
organizowano i propagowano wartościowe formy spędzania czasu wolnego, mające na celu
pogłębianie więzi i wzmacnianie wartości rodzinnych, alternatywnych do zachowań
niepożądanych.
Bogatą ofertę zajęć, z których mogły korzystać dzieci wraz z rodzicami i opiekunami,
przygotowały instytucje kultury
Działalność gminnych instytucji kultury została omówiona w punktach 15.1. (str.87) i 15.2
(str.93).
2) Podejmowano 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
przedszkola i oddziały przedszkolne, a od miesiąca września 2021 r. rozpoczął działalność gminny żłobek, w którym zapewniono 20 miejsc dla najmłodszych. Szczegółowe
informacje nt funkcjonowania gminnych placówek oświatowych zostały przedstawione
w punkcie 6 raportu.
3) Realizowano Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na
terenie Miasta i Gminy Siewierz, a w tym:
 wydawano Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w ramach rządowego programu
dla rodzin wielodzietnych. Karta przyznawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód.
Wydawana jest w formie tradycyjnej oraz elektronicznej na platformie mObywatel.

-

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku:
wpłynęło 18 wniosków o wydanie lub przedłużenie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
przyznano lub przedłużono KDR dla 59 członków rodzin wielodzietnych,
przyznano lub wydano KDR dla 6 rodziców mających na utrzymaniu w przeszłości
przynajmniej 3 dzieci.

 wydawano Siewierską Kartę Dużej Rodziny, promowano model rodziny wielodzietnej
i kreowano jej pozytywny wizerunek, wspierano rodziny wielodzietne w realizowaniu
funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
W realizację Programu działań wspierających rodziny wielodzietne włączyło się
12 przedsiębiorców, którzy oferowali towary i usługi w niższych cenach, na preferencyjnych
warunkach.
Dane dotyczące ilości rodzin i osób w rodzinach, którym wydano Siewierską Kartę Dużej
Rodziny zostały przedstawione w formie tabelarycznej.
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Tabela 11. Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym wydano Siewierską Kartę Dużej Rodziny
w latach 2019 – 2021
Rok

Wyszczególnienie

2019

2020

2021

Liczba rodzin, którym wydano Siewierską Kartę Dużej Rodziny

12

9

14

Liczba osób w rodzinach

62

46

72

Źródło: Opracowanie własne OPS

4)

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzin prowadzono stały monitoring
i diagnozowanie warunków życia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin będących
w kryzysie oraz przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.

 Pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej, bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania, objęto łącznie 192 rodziny (371 osób w rodzinach), w tym: 70 rodzin (121 osób
w rodzinach), w których przesłanką udzielenia pomocy społecznej było ubóstwo i 46 rodzin z dziećmi (173 osoby w rodzinach). Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji lub są powodem wykluczenia społecznego, obok ubóstwa jest również bezrobocie,
niepełnosprawność, alkoholizm, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe, długotrwała lub
ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność), bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Na przestrzeni lat 2019 – 2021 liczba rodzin, objętych pomocą finansową OPS wykazywała
tendencję zmienną. W 2019 r. pomocą objęto łącznie 179 rodzin (z czego w 79 rodzinach
przesłankę stanowiło ubóstwo), w 2020 r. Liczba ta spadła do poziomu 148 rodzin (w tym
w 76 rodzinach przesłanką było ubóstwo), by w 2021 r. osiągnąć wartość 192.
Dane dotyczące liczby rodzin objętych pomocą społeczną przedstawiono w formie wykresu
nr 7.
Wykres 7. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2019 – 2021.
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 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc w formie finansowej poprzez wypłaty
świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, stałe) i formie pozafinansowej w postaci m. in.
pracy socjalnej, posiłków, zapewnienia pomocy rzeczowej dla rodzin, pomoc w dożywianiu dzieciw szkole, świadczenia usług opiekuńczych (w tym również specjalistycznych
usług opiekuńczych).
Dane dotyczące liczby osób, którym przyznano świadczenia wraz z kwotą świadczeń
przedstawiono w tabeli nr 12.
Tabela 12. Świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w latach 2019 – 2021
Rok
2019

Formy pomocy

2020

2021

Liczba
osób

Kwota
świadczeń

Liczba
osób

Kwota
świadczeń

Liczba
osób

Kwota
świadczeń

Zasiłki stałe

37

214 206 zł.

39

213 818 zł.

38

211 487 zł.

Zasiłki okresowe

48

68 656 zł.

46

76 855 zł.

40

72 396 zł.

Zasiłki celowe

97

113 590 zł.

92

97 447 zł.

129

356 500 zł.

Schronienie

3

11 324 zł.

3

17 863 zł.

4

27 600 zł.

Posiłek i dożywianie w ramach
programu Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania

94

34 876 zł.

119

75 141 zł.

35

67 059 zł.

Usługi opiekuńcze (w tym
specjalistyczne usługi
opiekuńcze)

15

65 288 zł.

25

76 652 zł.

25

116 646 zł.

Pobyt w Domu Pomocy
Społecznej

16

404 295 zł.

14

312 715 zł.

15

361 997 zł.

Sprawienie pogrzebu

3

11 002 zł.

2

3 630 zł.

0

0 zł.

115

-

106

-

102

-

Praca socjalna
Źródło: opracowanie własne OPS

 Rodzinom z dziećmi była udzielana pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych, które miały na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. W 2021 roku
wypłacono:
- zasiłek rodzinny - dla 245 rodzin na 434 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne - dla 267 rodzin,
- świadczenie pielęgnacyjne - dla 70 rodzin,
- jednorazową zapomogę - 47 rodzinom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 osobom,
- zasiłek dla opiekuna - 1 osobie,
- świadczenie rodzicielskie - 28 osobom.
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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Dane liczbowe zostały przedstawione poniżej, w formie tabelarycznej (tabela nr 13).
Tabela 13. Struktura i liczba udzielonych świadczeń rodzinnych w latach 2019 – 2021
Lp.

Liczba wypłaconych świadczeń

Wyszczególnienie

2019

2020

2021

1.

Zasiłki rodzinne

6028

4842

4347

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

2268

1923

1870

2.1

urodzenia dziecka

15

19

25

2.2

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

268

162

82

2.3

samotnego wychowywania dziecka

435

358

343

2.4

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

334

257

281

2.5

rozpoczęcia roku szkolnego

279

381

384

2.6

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

564

418

341

2.7

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

373

328

414

3.

Zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)

8296

6765

6217

4.

Zasiłki pielęgnacyjne

2889

2884

2961

5.

Świadczenie pielęgnacyjne

551

725

760

6.

Razem świadczenia opiekuńcze (4+5)

3440

3609

3721

7.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

78

22

12

8.

Zasiłek dla opiekuna

12

12

12

9.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

66

56

48

10.

Świadczenie rodzicielskie

362

291

185

11.

Świadczenie „Za życiem”

1

0

0

12255

10755

10195

RAZEM (3+6+7+8+9+10+11)
Źródło: Opracowanie własne OPS

 OPS wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które są finansowym wsparciem kierowanym do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu
alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich
okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł
na dziecko.
OPS wypłacił 583 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z tej formy pomocy
skorzystało 38 rodzin, w tym 55 osób uprawnionych.
Zestawienie danych w zakresie świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
w latach 2019 - 2021 obrazuje poniższa tabela nr 14
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Tabela 14. Fundusz alimentacyjny w latach 2019 – 2021
Wyszczególnienie

2019

2020

2021

Liczba dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Siewierz

39

39

39

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

566

545

583

Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny

37

38

38

Liczba osób uprawnionych

53

57

55

Źródło: Opracowanie własne OPS

 kontynuowano realizację Programu „Rodzina 500+”, w ramach którego na wszystkie
dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny wypłacano świadczenie wychowawcze. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. z programu skorzystało 2.375 dzieci
w 1.631 rodzinach.
Realizację świadczeń wychowawczych w latach 2019 – 2021 prezentuje tabela nr 15.
Tabela 15. Struktura udzielonych świadczeń wychowawczych w latach 2019 – 2021
Wyszczególnienie

2019

2020

2021

Liczba rodzin

1529

1510

1631

Liczba dzieci

2251

2317

2375

Liczba świadczeń

19 714

26 279

26 876

Kwota świadczeń

9 845 843,40 zł.

13 084 728,46 zł.

13 373 575,24 zł.

Źródło: Opracowanie własne OPS

 kontynuowano współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który wspiera najuboższe osoby i rodziny, pomagając w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych. Z banku pozyskano
łącznie 10.467,37 kg żywności, z której skorzystało 205 osób. Wśród produktów żywnościowych znalazły się podstawowe artykuły spożywcze.
 W dniach od 18 do 30 stycznia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy
z druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, wziął udział w akcji
pn. #TVN Pomagajmy Sobie. Akcja polegała na przekazywaniu 50 mieszkańcom
z terenu gminy Siewierz gorącego posiłku w formie obiadu, przygotowanego przez restaurację wytypowaną przez telewizję TVN. Łącznie wydano 650 posiłków;
 wypłacano dodatki mieszkaniowe osobom, które ze względu na niski poziom dochodów nie były w stanie opłacać czynszu bądź innych kosztów utrzymania mieszkania.
Kryteriami przyznawania dodatku mieszkaniowego są dochód wspólnie zamieszkujących
osób oraz powierzchnia mieszkania. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 rodzinom
z 5 dziećmi na łączną kwotę 5.751,42 zł. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia w latach 2019 – 2021 utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co obrazuje tabela nr 16.
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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Tabela 16. Zestawienie liczby rodzin, którym przyznano dodatki mieszkaniowe w latach 2019
– 2021
Wyszczególnienie

2019

2020

2021

Liczba rodzin, którym wypłacono dodatki mieszkaniowe

3

3

3

W tym: liczba rodzin z dziećmi, którym wypłacono
dodatki mieszkaniowe

4

4

5

5 570,74 zł.

5 208,16 zł.

5 751,42 zł.

Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Źródło: Opracowanie własne OPS

 uczniom zamieszkującym na terenie gminy udzielano pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Świadczenia przyznawane
są 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 6 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Łącznie pomocą materialną o charakterze socjalnym objęto
14 uczniów. W porównaniu do lat ubiegłych obserwuje się tendencję malejącą, bowiem
w 2019 r. wpłynęło 11 wniosków o przyznanie stypendium, pomocą objęto 24 uczniów,
w 2020 r. wpłynęło 13 wniosków i pomocą objęto 17 uczniów;
 realizowano wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”,
którego głównym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz
osób dorosłych, a szczególnie osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Liczba osób objętych programem w kolejnych latach wzrasta, co świadczy
o stopniowym zwiększaniu się zjawiska ubóstwa. W porównaniu do roku 2019 liczba
osób objętych programem w 2021 roku zwiększyła się o 34 %
Dane dotyczące liczby osób objętych programem w okresie sprawozdawczym prezentuje
tabela nr 17.
Tabela 17. Liczba osób objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023” w latach 2019 – 2021
Wyszczególnienie

Rok
2019

2020

2021

Ilość osób objętych Programem

94

119

126

W tym ilość dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej

40

40

32

Źródło: opracowanie własne OPS
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 Zapewniano odpowiednie warunki mieszkaniowe dla rodzin, które nie miały możliwości zabezpieczenia mieszkania przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości.
W budynku gminnym przy ul. Górnej w Siewierzu znajduje się 9 lokali socjalnych, w tym
jeden przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Od września 2018 r.
zamieszkuje tam 9 rodzin, w tym 4 rodziny z dziećmi.
W drugiej połowie 2021 roku zakończyła się budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bema
w Siewierzu. W wielorodzinnym budynku mieszkalnym znajduje się 16 mieszkań
socjalnych, 16 komórek lokatorskich oraz innych pomieszczeń gospodarczych
i technicznych. Na koniec grudnia 2021 podpisano pierwsze umowy z nowymi
użytkownikami – przyznano 4 mieszkania socjalne i 5 mieszkań komunalnych.
 Zapewniono schronienie 4 osobom z terenu Gminy Siewierz, którym przyznano tymczasowy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
5)

Udzielano wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej lub znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a w tym:

 prowadzono pracę socjalną z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo - wychowawcze. Pracę socjalną świadczyli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej
dla 102 rodzin (w tym: 206 osób w rodzinach). Wymiar świadczonej pracy socjalnej
na przestrzeni lat 2019 – 2021 przedstawia się następująco:
Tabela 18. Wymiar świadczonej pracy socjalnej na przestrzeni lat 2019 – 2021
Wyszczególnienie

Rok
2019

2020

2021

Liczba rodzin objętych pracą socjalną

115

106

102

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną

179

148

192

64 %

71 %

53 %

Stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną
do ogólnej liczby rodzin, objętych pomocą społeczną
Źródło: opracowanie własne OPS

W ramach prowadzonej pracy socjalnej z rodzinami dysfunkcyjnymi, pracownicy socjalni
współpracowali ściśle z pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, psychologiem, kuratorami
sądowymi, policją, asystentem rodziny.
W 2021 r. żadne dziecko podczas interwencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu
nie zostało odebrane rodzinie biologicznej i umieszczone w pieczy zastępczej.
 rodzinom zapewniano wsparcie i pomoc asystenta, którego rolą było odzyskanie przez
osoby kontroli nad własnym życiem. Asystent wspiera rodziny, które z różnych powodów
nie są w stanie w sposób akceptowalny społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji,
pomaga rodzinie wprowadzać prawidłowe postawy życiowe wszystkich jej członków.
Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale,
w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W 2021 r.
asystenturą objęto 8 rodzin, w tym 15 dzieci, a liczby te, w porównaniu
do lat ubiegłych mają tendencję wzrostową.
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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Liczbę rodzin współpracujących z asystentem rodziny w latach 2019 – 2021 obrazuje tabela
nr 19
Tabela 19. Liczba rodzin objętych asystenturą w latach 2019 – 2021
Wyszczególnienie

Rok
2019

2020

2021

Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny

5

7

8

Liczba dzieci w rodzinach

7

14

15

Źródło: opracowanie własne OPS

 podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny współpracowały ze sobą, w trosce
o przepływ informacji i podejmowanie stosownych działań. W wyniku powzięcia informacji o zagrożeniu dobra małoletnich dzieci do Sądu Rejonowego w Zawierciu skierowano
21 wniosków o wgląd w sytuację dziecka lub rodziny.
 Organizowano wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
w szkołach, z którego skorzystało łącznie 619 uczniów, a w tym:
- w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu - 110 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Brudzowicach - 93 uczniów,
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych - 127 uczniów,
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach (w szkole i przedszkolu)
53 – uczniów,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu - 64 uczniów,
- w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu - 8 dzieci;
- w Niepublicznym Przedszkolu w Siewierzu – Akademia Przedszkolaka - 58 dzieci;
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu
30 uczniów otrzymało wsparcie stałe i 76 uczniów porady doraźne;
 udzielano wsparcia psychologicznego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. W ramach poradnictwa psychologicznego mieszkańcy gminy mogli korzystać
z różnych form wsparcia. Z nieodpłatnych porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym
w Siewierzu skorzystało 16 rodzin, z liczbą osób w rodzinach 36;
 w Punkcie Konsultacyjnym w Siewierzu przyjmował certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, który udzielił 74 indywidualnych konsultacji, w tym 51 konsultacji
dla 12 osób uzależnionych oraz 23 konsultacje dla osób współuzależnionych. Ogółem
do psychoterapeuty zgłosiło się 14 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedzę w obszarze radzenia sobie z problemami związanymi z nadmiernym spożywaniem napojów
alkoholowych, innych środków odurzających oraz przemocą w rodzinie. W porównaniu
do lat wcześniejszych, liczba osób zgłaszających się na konsultacje do psychoterapeuty
zmalała. Wynikało to głównie ze zmiany formy kontaktu, ponieważ ze względu na panującą pandemię konsultacje w 2021 r. odbywały się w dużej mierze w formie telefonicznej.
 działania diagnostyczno – terapeutyczne realizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie - placówka w Siewierzu. Ze wsparcia psychologiczne77
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go skorzystały 332 osoby (rodzice i dzieci). Odbyły się również 122 konsultacje psychologiczne dla osób i rodzin, będących w trudnych sytuacjach życiowych;
 aktywne i wielokierunkowe działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym podejmowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii. Zostały opisane w punkcie 12.1.4;
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu działał punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony przez Fundację Godne Życie.
Darmową pomoc prawną mogli otrzymać: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające
ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby korzystające z pomocy
społecznej, kombatanci i weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży;
 prowadzono monitoring sytuacji dziecka w rodzinie dotkniętej kryzysem. Regularne
odwiedziny w miejscu zamieszkania były przeprowadzane przez pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji w 32 rodzinach (w tym w 16 rodzinach z dziećmi),
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk z założoną „Niebieską kartą”.
13.1.3. Realizowano założenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 – 2022, którego głównym
celem jest podniesienie jakości i skuteczności działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz usprawnienie systemu pomocy ofiarom
przemocy.
1) Funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
który jest ważnym elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Skupiał przedstawicieli wielu instytucji i służb z terenu gminy, w celu podejmowania
działań przyczyniających się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej, stworzenia
systemu wsparcia dla osób i rodzin, w których występuje przemoc. Działania odbywały
się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, której wszczęcie następuje w przypadku
powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia
stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego
przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W ciągu
roku zarejestrowano 20 nowych przypadków przemocy w rodzinie, ponadto kontynuowano prowadzenie 11 procedur „Niebieskich Kart”, wszczętych w latach poprzednich.
W 28 rodzinach pracownicy socjalni i funkcjonariusze policji przeprowadzali regularne
odwiedziny w miejscu zamieszkania. W przypadku 16 rodzin podjęto decyzję
o zamknięciu procedury „Niebieskiej Karty”.
W ramach realizacji procedury „Niebieska Karta” w roku 2021 r. odbyło się 79 posiedzeń
grup roboczych, na które były wzywane osoby, wobec których istniało podejrzenie, że są
ofiarami przemocy w rodzinie.
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Tabela 20. Dane statystyczne dotyczące działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2019 – 2021
Rok

Wyszczególnienie

Podmiot
wszczynający
procedurę
"Niebieskiej karty"

2019

2020

2021

Łącznie

Komisariat Policji

9

8

9

26

Ośrodek Pomocy Społecznej

11

16

9

36

0

1

0

1

Placówki oświatowe

0

0

2

2

Służba zdrowia

1

0

0

1

21

25

20

66

34

32

28

-

14

16

14

-

24

20

16

60

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Łączna liczba założonych "Niebieskich Kart"
Łączna liczba rodzin, w których była prowadzona procedura
„Niebieskiej Karty”
w tym: liczba rodzin z dziećmi, w których prowadzona była
procedura „Niebieskie Karty”
Liczba zakończonych procedur „Niebieska Karta”
Źródło: opracowanie własne OPS

2) Zwiększano wiedzę i zaangażowanie społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej poprzez różne formy oddziaływania. I tak:
- na terenie gminy przeprowadzono 9 kampanii społecznych,
- rozpowszechniono 28 materiałów informacyjno-edukacyjnych wśród mieszkańców,
- wśród dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzono 6 konkursów w zakresie zapobiegania przemocy,
- przy udziale różnych podmiotów zorganizowano 281 form spędzania wolnego czasu,
promujących zachowania nieagresywne, alternatywne do zachowań niepożądanych,
działania profilaktyczne, zajęcia szkolne o zagrożeniach, pogadanki, imprezy kulturalne,
- przekazano zainteresowanym 7 pakietów informacyjnych, dotyczących procedury postępowania w przypadku występowania przemocy domowej,
- w szkoleniach, doradztwie, warsztatach i konferencjach tematycznych, podnoszących
kwalifikacje uczestniczyło 20 osób – członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych.
3) Rozbudowywano system narzędzi, dzięki którym Zespół Interdyscyplinarny i grupy
robocze mogły sprawniej i skuteczniej pracować z ofiarami przemocy domowej
i jej sprawcami, a w tym:
- 10 osób dotkniętych przemocą domową skorzystało z poradnictwa psychologicznego,
20 osób skorzystało z poradnictwa zawodowego, z pracy socjalnej – 20 osób, z pomocy
finansowej – 3 osoby, pomocy terapeutycznej udzielono 2 osobom;
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- 3 osoby stosujące przemoc domową skorzystały z poradnictwa zawodowego, 3 osoby
skorzystały z pracy socjalnej, 10 osób skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 1 osobę odizolowano od ofiar
przemocy na podstawie odrębnych przepisów.
13.1.4.
Działała
Gminna
Komisja
Rozwi
Rozwiązywania
ązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii, która inicjowała i monitorowała
onitorowała działania związane z edukacją
i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależni
uzależnień, na podstawie
obowiązującego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
1)

Celem wiodącym
odącym programu było ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wyn
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków psych
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców
mieszkań
gminy
oraz prowadzenie skoordynowa
skoordynowanych działań profilaktycznych,
ofilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, we współpracy z innymi jednostkami.
Zadania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego celu skupiały się głównie na dział
działaniach edukacyjno-informacyjnych,
informacyjnych, profilaktycznej działalności szkoln
szkolnej i środowiskowej
oraz zapewnieniu ciągłości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuz
współuzależnionych.

 Komisja pracowała na 11 posiedzeniach, przyjęto 24 wnioski o zdiagnozowanie probleprobl
mu alkoholowego i podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu. Wnioski zoz
stały wystosowane przez następujące podmioty: Zespół Interdyscyplinarny ds. PrzeciwPrzeci
działania Przemocy w Rodzinie w Siewierzu (2 wnioski), Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu (4 wnioski), Prokuratura (1 wniosek), Komisariat Policji (1
(11 wniosków) oraz
członków rodzin (6 wniosków), co przedstawia wykres nr 8.
Wykres 8. Liczba złożonych wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających
alkohol.
Członkowie rodzin
6

11

Prokuratura

1

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
Ośrodek Pomocy
Społecznej

2
Komisariat Policji
6
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- Komisja wystosowała 62 wezwania na posiedzenia do osób, wobec których wystąpiło uzasadnione podejrzenie o nadużywanie alkoholu, celem podjęcia bądź kontynuowania postępowania;
- przeprowadzono 29 rozmów interwencyjno-motywujących z 15 osobami, wobec których
prowadzono postępowanie w celu zdiagnozowania uzależnienia. Podczas pracy z osobami, u których wystąpiły symptomy uzależnienia, każdorazowo motywowano osoby do skorzystania z różnych form pomocy np. w postaci leczenia odwykowego w poradniach leczenia uzależnień (leczenie ambulatoryjne) lub ośrodkach terapii uzależnień (leczenie stacjonarne), jak również do korzystania z konsultacji z psychoterapeutą ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, w celu podtrzymania efektu leczenia.
Prowadzono działalność informacyjną w zakresie problemów związanych z uzależnieniem
od alkoholu, a w szczególności: rozpowszechniano adresy placówek prowadzących terapie
leczenia odwykowego, udzielano informacji dotyczących możliwości podjęcia leczenia,
ustalano terminy leczenia w ośrodkach terapii uzależnień.
 Na wniosek komisji zespół biegłych sądowych orzekający z zakresu uzależnienia od alkoholu (lekarz psychiatra i psycholog) sporządził 8 opinii psychiatrycznopsychologicznych, stwierdzających stopień uzależnienia wraz ze wskazaniem odpowiedniej formy leczenia (stacjonarne lub ambulatoryjne);
 wystosowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Zawierciu w celu orzeczenia obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób, co do
których lekarze biegli z zakresu uzależnienia stwierdzili konieczność podjęcia takiego
leczenia, a osoby nie wyraziły na to zgody;
 w Punkcie Konsultacyjnym przyjmował certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, który udzielał porad osobom uzależnionym, współuzależnionym i doświadczającym
przemocy domowej. Udzielono 74 indywidualnych konsultacji z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, z czego ze 51 konsultacji skorzystało 12 osób uzależnionych, 23 konsultacji udzielono 2 osobom współuzależnionym. Ogółem do psychoterapeuty zgłosiło się 14 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedzę w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych
i innych środków odurzających oraz przemocą w rodzinie. Psychoterapeuta ds. uzależnień prowadził również działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin pacjentów, mające na celu zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie, motywował osoby uzależnione
i współuzależnione do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
udzielał wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym, informował o możliwości
uzyskania pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, zajmujących się kompleksową pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom.
2)

Ograniczano występowanie negatywnych zjawisk, dotyczących rodzin dysfunkcyjnych
poprzez udzielanie kompleksowej i wielopłaszczyznowej pomocy, a w tym m. in. ochrony
przed przemocą w rodzinie.
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- monitorowano sytuację dzieci w rodzinach zagrożonych sytuacją kryzysową lub mają
mających
trudności w wywiązywaniu się z funkcji wychowawczych i opiekuńczych;
- Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził procedury
„Niebieskiej Karty” w 28 rodzinach, wśr
wśród
ód których odnotowano 10 rodzin z problemem
alkoholowym. W porównaniu
ównaniu z rokiem 2020 liczba ta zwiększyła się, co obrazuje wykres
nr 8.
Wykres 9.. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, w tym liczba rodzin,
w których występuje problem alkoholowy w latach 2020
2020- 2021.

0

0

Rodziny objęte procedurą …

28
0
0

w tym rodziny z problemem…
0

23

2021 rok
2020 rok

10
6
10

20

30

- rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej oferowano pomoc specjalistyczną,
zarówno w formie konsultacji z psychoterapeutą do spraw uzależnień, jak również w p
postaci terapii psychologicznej. Z konsultacji psychologicznych skorzystało 10 rodzin
z problemem alkoholowym, a w tym 10 osób, wobec których istniało podejrzenie, że były
dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie. Psycholog udzielił 4 porad osobom uzale
uzależnionym i współuzależnionym,
uzależnionym,
- Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 12 rodzinom, w których jedną z ustawoustaw
wych przesłanek do udzielenia pomocy był alkoholizm. Rodziny te były objęte zarówno
pomocą w formie celowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, jak ró
również pracą socjalną,
- na terenie gminnych placówek oświatowych prowadzono zajęcia psychologiczno
psychologicznopedagogiczne,, mające na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychof
psychofizycznych i czynników środowiskowych, w których łącznie uczestniczyło 619 uczniów.
3) Wspomagano działalność in
instytucji,
stytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:
- stałe podnoszenie kwalifikacji. Zorganizowano szkolenie pt. „Wyzwania i dylematy
w pracy z osobami o zaburzonej psychice i niepeł
niepełnosprawnymi
nosprawnymi intelektualnie z uwzględuwzglę
nieniem aspektu występowania uzależnień, w tym problemów alkoholowych”, adresow
adresowane do członków Komisji oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Prz
Przemocy w Rodzinie. W szkoleniu uczestniczyli również pedagod
pedagodzy
zy z gminnych placówek
oświatowych. W szkoleniu wzięło udział 10 osób,
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- przeprowadzono działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym dot. zagadnienia
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, skierowane do dzieci niepełnosprawnych,
skupionych w Stowarzyszeniu „Bank Życzliwych Serc”. Zorganizowano konkurs
plastyczny o charakterze profilaktycznym pt. „Dziękuję, ja się nie truję”, adresowany
m. in. do podopiecznych stowarzyszenia.
4) Zapobiegano powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
- kontynuowano działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
poprzez udział w kampaniach profilaktycznych oraz organizowanie czasu wolnego,
- podczas półkolonii dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7 – 12 lat opiekunowie
przeprowadzali pogadanki profilaktyczne mające na celu przekazanie informacji o negatywnych skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy i innych używek. Rozmowy miały
na celu pomóc dzieciom podejmować trafne wybory, określać prawidłowe systemy wartości, uczyły samodzielności myślenia i umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, pokazywały alternatywne metody spędzania wolnego czasu. Uczestnicy półkolonii
brali udział w wielu ciekawych warsztatach, zajęciach edukacyjnych prowadzonych
przez psychologa, zajęciach literacko-plastycznych i rekreacyjno-sportowych,
- dofinansowano „X Sportowy Dzień Dziecka” w sołectwie Leśniaki. Imprezie przewodniczyło hasło „Stop używkom” i „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Podczas wydarzenia
przedstawiciel Komisariatu Policji przeprowadził pogadankę profilaktyczną skierowaną
do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi,
bezpieczeństwem podczas odpoczynku i poszukiwania alternatyw dla zachowania zdrowego stylu życia,
- realizowano liczne kampanie profilaktyczne przy zaangażowaniu gminnych placówek
oświatowych, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu,
a w okresie wakacyjnym Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki. Dzieci
i młodzież brali udział w pogadankach i zajęciach profilaktycznych, w tym 13 dzieci
uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych pod hasłem „Mandat uśmiechu” organizowanym przy współpracy z funkcjonariuszami Policji w Będzinie. Zainteresowaniem cieszyły
się również zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Ośmioro wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny uczestniczyło w konkursie plastycznoprofilaktycznym „Mam prawa”, którego celem była promocja praw dzieci i edukacja
na ten temat poprzez działalność artystyczną.
- 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, jak np. „Przystań
w sieci”, „Strażnicy uśmiechu”, „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól się rozsypać”, „Ogólnopolski dzień walki z depresją”, „Tydzień zdrowia”, „Szkolny tydzień
szczęścia”, Międzynarodowy dzień kropki”, kampania w ramach profilaktyki czerniaka
„Znamię – znam je”, kampania przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Ministerstwo Zdrowia „Loguj się z głową czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu”.
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5)

6)

-

-

-

-

podnoszono wiedzę i kwalifikacje osób zajmujących się pracą z rodziną, w szczególności z rodziną dysfunkcyjną, uczestniczono w szkoleniach, seminariach i konferencjach
tematycznych z zakresu pracy z osobami o zaburzonej psychice i niepełnosprawnymi intelektualnie, z uwzględnieniem aspektu występowania uzależnień, pomocy rodzinie,
wspierania młodzieży podczas pandemii, budowania umiejętności społecznych, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, przemocy w rodzinie wobec osób starszych
i niepełnosprawnych oraz wobec dziecka i in.
Podejmowano działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz rodziny. W profilaktyczną
działalności informacyjną i edukacyjną w zakresie problemów opiekuńczo – wychowawczych, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie zaangażowało się, obok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wiele innych podmiotów. I tak:
placówki oświatowe z terenu gminy realizowały programy i kampanie profilaktyczne, jak
np. „Strażnicy Uśmiechu”, „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, „Stop dopalaczom” - substancje psychoaktywne, „Znamię – znam je”,„Loguj się
z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu”,
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny prowadził szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną realizując zajęcia profilaktyczne, jak np. „Światowy dzień bez papierosa –
zdrowie tak – nikotyna nie”, „Bezpieczne wakacje”, „Moje koło potrzeb”, „Tylko umiar,
zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się feryjną aurą – spędzić ferie zimowe w bezpieczny sposób”, #BezpieczneFerie2021, „Mam prawa” - w oparciu o Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, „Wpływ napojów energetycznych na organizm”, „Piramida
motywacji”, „Akcja motywacja w Ośrodku”, „Stres - co to takiego. Stresopochłaniacz”,
uwalnianie emocji, praca na emocjach oraz „Mandat uśmiechu z Edwardem” - zajęcia
w ramach współpracy z Komendą Policji w Będzinie,
gminne placówki oświatowe oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny realizowały
zajęcia rozbudowujące wiedzę rodziców na temat rozwoju dzieci i radzenia sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pod hasłami: „Cyberprzemoc”, „Cyberbezpieczeństwo”,„Dzieci w wirtualnej sieci”, „Zaburzenia nastroju i depresja u dzieci i młodzieży
jako negatywne skutki pandemii”, „Pandemia, skutki psychiczne u dzieci i młodzieży”,
„Wspieranie prawidłowych postaw wychowawczych, powrót do nauki stacjonarnej
po okresie nauczania zdalnego”,
imprezy i spotkania ukierunkowane na wspieranie, prawidłowy rozwój i postawę społeczną młodego człowieka organizowały gminne placówki oświatowe. Odbyły się m. in.
spotkanie on-line z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka i Dnia Sportu, imprezy kulturalno – sportowe, akademie, apele, akcje charytatywne, konkursy, obchody Dnia bezpiecznego internetu, Światowego dnia walki z depresją, Dnia zdrowia psychicznego,
Szkolnego dnia dobroci oraz Dnia osób niepełnosprawnych. Społeczność szkolna włączała się w akcje charytatywne, jak np. Szlachetna paczka, Zbiórka pieniędzy dla Oliwki
Hyla – terapia genowa”. W ramach akcji uczniowie mieli okazję poznać zasady wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka,
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- odbywały się spotkania ogólne z rodzicami, spotkania interwencyjne z rodzicami
uczniów, indywidualne konsultacje i rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
spotkania zespołów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, na bieżąco podejmowano interwencje w sytuacjach trudnych, udzielano telefonicznych porad pedagogicznych
dla rodziców na temat funkcjonowania wychowanków i pojawiających się problemów
wychowawczych, monitorowano sytuację w szkołach i rodzinach podczas nauki zdalnej,
7) Dużą aktywność wykazało Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki, które
oferowało urozmaiconą ofertę spędzania wolnego czasu, wspierającą prawidłowy rozwój
i kształtowanie właściwych postaw, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.
Oferta zajęć przygotowana przez placówkę została przedstawiona w punkcie 15.2.
(str. 93).
8) Aktywną działalność na rzecz rozwijania pasji, zagospodarowania czasu wolnego oraz
zaspokajania potrzeb intelektualnych mieszkańców gminy prowadziła Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.
Obszerna informacja nt działalności placówki została przedstawiona w punkcie 15.1.
(str. 87).
- Udzielano wsparcia psychologicznego dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
W Punkcie Konsultacyjnym, prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej z konsultacji z psychologiem skorzystało 16 rodzin, w siewierskiej filii Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Będzinie podczas 122 konsultacji udzielono pomocy
332 osobom (rodzice, dzieci), w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu wsparciem psychologiczno – pedagogicznym objęto 110 dzieci.
14. Gmina w rankingach i konkursach. Pozostałe działania promocyjne.
14.1. Rankingi i konkursy
Mimo obiektywnych trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, gmina dokładała
starań, aby należycie wywiązywać się z nałożonych zadań i obowiązków, co przekładało się
na osiągane wyniki w wielu dziedzinach funkcjonowania. W zestawieniach z innymi
samorządami gmina Siewierz osiągnęła:
- 12. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez
Związek Powiatów Polskich w skali kraju, wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów jest konkursem bezpłatnym i dobrowolnym.
Oceniając samorządy, eksperci Związku Powiatów Polskich wydają opinię według
szczegółowych 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 z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz
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działania promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników
osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań;
- 22. miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich w skali całego kraju, a zarazem 2. miejsce w województwie śląskim. Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce
(z wyjątkiem Warszawy). Kryteria oceny gminy w Rankingu Samorządów pochodzą z ok.
50 wskaźników ujmowanych w strategicznych kategoriach, jak np. trwałość ekonomiczna, środowiskowa, społeczna oraz w zakresie jakości zarządzania. Źródłem danych
podlegających ocenie są również informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. 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;
- 3 miejsce w powiecie będzińskim w konkursie ph. „Rosnąca odporność” i nagroda
w wys. 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dowolny cel, związany z przeciwdziałaniem
COVID-19.
14.2. Pozostałe działania promocyjne.
1) ufundowano nagrodę w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
(w styczniu 2021 r.),
2) redagowano i wydawano miesięcznik „Kurier Siewierski”,
3) redagowano stronę internetową gminy, prowadzono profil gminy na portalach
społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube,
4) zrealizowano filmy promujące gminę, publikowane na portalu Facebook oraz YouTube,
w tym spoty i teledyski promujący walory turystyczne i rekreacyjne gminy,
5) Siewierz był gospodarzem oficjalnej inauguracji Juromanii – święta Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Na zamku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie odbywały się
pokazy tańców dawnych, pokazy musztry, pokazy sokolnicze i żonglerki chorągwiami
oraz pokaz tańca z ogniem. Po zmroku na zamku można było obejrzeć widowisko
pt. „Zamek w ogniu laserów”, a w godzinach od 18.00 do 21.00 wszyscy chętni mogli
zwiedzać siewierską warownię w wyjątkowej, wieczornej scenerii. Wydarzeniu
towarzyszył Zlot Food Trucków oraz Drugi Zlot Piwny na błoniach zamku siewierskiego
oraz koncert grupy rockowej.

Wydarzenia podczas Juromanii w Siewierzu.
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6) wykonano artykuły promocyjne i okolicznościowe upominki, przygotowywano plakaty,
zaproszenia na gminne uroczystości i wydarzenia.

15. Działania na rzecz kultury, sportu i turystyki.
15.1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu, w ramach
której funkcjonuje placówka w Siewierzu oraz filie biblioteczne w Brudzowicach,
Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych prowadziła działania służące rozwijaniu pasji,
kształtowaniu gustów i zainteresowań czytelniczych oraz zaspokajaniu potrzeb
intelektualnych mieszkańców gminy. Mimo utrudnień spowodowanych pandemią
i obowiązujących obostrzeń sanitarnych, dokładano wszelkich starań, aby biblioteka była
instytucją przyjazną dla odbiorcy, a Czytelnicy mogli zaspokajać swoje potrzeby. Szczególną
uwagę zwracano przy tym na młode pokolenie, które poprzez liczne projekty i akcje
czytelnicze zachęcano do odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów.
Równolegle z realizowaniem misji biblioteki, którą jest rozpoznawanie, rozwijanie
i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, świadczenie
usług informacyjnych dla mieszkańców gminy, edukacja i przygotowanie dzieci
do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką oraz pomoc w rozwijaniu umiejętności
samokształcenia uczniów i studentów, realizowano również funkcję integracyjną
w społeczności lokalnej, polegającą na współpracy biblioteki z instytucjami, placówkami
oświatowymi i kulturalnymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami, działającymi na terenie
gminy.
15.1.1. Oferta biblioteki.
W centrali biblioteki i jej filiach można było korzystać z ciekawej i różnorodnej, uzupełnianej
o nowości rynku wydawniczego oferty książek, czasopism, prasy codziennej, zbiorów
specjalnych oraz bogatego działu regionaliów i dokumentów życia społecznego. Ponadto:

1) oferowano usługę „książka na telefon”, która była realizowana poprzez dostarczanie
poszukiwanej książki do domu Czytelnika;

2) w zbiorach znajdowały się „książki mówione”, z których korzystały osoby mające problemy ze wzrokiem;

3) udostępniano Czytelnikom audiobooki. W zbiorach w wersji audio były lektury szkolne
oraz powieści o różnorodnej tematyce;

4) oferowano bezpłatne korzystanie z ebooków na trzech platformach: LEGIMI, IBUK

5)

LIBRA oraz EbookPoint BIBLIO. Zadanie było finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021;
organizowano warsztaty tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy,
spektakle teatralne, lekcje biblioteczne, pogadanki, dyskusje nad książką, biblioferie, bibliowakacje oraz konkursy literackie, historyczne, regionalne i plastyczne.
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15.1.2. Formy pracy z Czytelnikami.
W ramach upowszechniania czytelnictwa biblioteka proponowała wiele interesujących zajęć
dla odbiorców w różnym wieku. Z powodu pandemii część wydarzeń miała charakter
wirtualny. Wśród wydarzeń znalazły się:
1) „Wirtualne Kreatywne Ferie w Bibliotece” (w formie online) - propozycja spędzania
wolnego czasu podczas ferii zimowych, zrealizowana we współpracy z iTVSiewierz.
W dniach od 11 do 15 stycznia na stronie internetowej biblioteki i Facebooku ukazywały
się filmy instruktażowe przedstawiające projekty prac plastycznych, które dzieci mogły
samodzielnie wykonać w domu. Każde dziecko, które wykonało od 2 do 5 prac
i przyniosło je do biblioteki, otrzymało pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Z prac
plastycznych powstała zimowa wystawa. Publikowane filmy cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość przyniesionych do biblioteki prac oraz liczba ponad
500 wyświetleń na stronie internetowej,
2) wystawy nawiązujące do patronów 2021 roku, w tym poświęcone m. in. Krzysztofowi
Kamilowi Baczyńskiemu, Tadeuszowi Różewiczowi, Cyprianowi Kamilowi Norwidowi
oraz wystawy tematyczne, jak np. „Światowy Dzień Kota”, „Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich”, „Severiana – szukaj nas w bibliotece”, „Ksiądz Jan Suchos – siewierski kapłan i patriota w Ameryce”;
3) udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” pod hasłem „Działajmy
razem” (prezentacja oraz zadania-łamigłówki dla dzieci, dotyczące bezpieczeństwa
w sieci);
4) udział w V Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady - przygotowanie i nagranie ekranizacji
fragmentu książki Małgorzaty Musierowicz, przy współpracy z iTVSiewierz;
5) organizacja rodzinnego konkursu plastycznego pod hasłem „Odlotowy pojazd kosmiczny
Pilota Pirxa”, w ramach obchodów roku Stanisława Lema;
6) udział w ogólnopolskim konkursie „Wielkie Litery dla bibliotek” podczas Wirtualnych
Targów Książki, przygotowanie i nagranie filmu promocyjnego we współpracy
z iTVSiewierz;
7) nagranie wirtualnej lekcji bibliotecznej pod hasłem „Dziś w Siewierzu garncarzy już
nie ma …, czyli poznajemy dawne zawody siewierskie” przy współpracy z iTVSiewierz,
w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Lekcja została przesłana do szkół na terenie
gminy, w celu zaprezentowania jej uczniom podczas lekcji historii. Materiały wraz
ze zgłoszeniem przesłano do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w ramach udziału
w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek
2021;

Zdjęcia z nagrania wirtualnej lekcji bibliotecznej.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

udział w Wirtualnym XX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom „Lokomotywy”
Juliana Tuwima. W czytaniu uczestniczyły rodziny czytelników siewierskiej biblioteki –
dorośli oraz dzieci;
wakacyjne zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci pod nazwą „Wakacyjny zwierzyniec”.
W centrali odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 78 dzieci. W filii bibliotecznej
w Brudzowicach zajęcia odbywały się pod nazwą „Powrót do przeszłości – czyli lato w
bibliotece”. Odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło 57 dzieci. Podczas zajęć odbyły się warsztaty dziennikarskie z iTVSiewierz i spotkania z dzielnicowym siewierskiego
Komisariatu Policji, przedstawicielem Nadleśnictwa Siewierz oraz strażakiem z OSP
Brudzowice;
zajęcia literacko – plastyczne pod hasłem „Wakacyjne podróże małe i duże” w ramach
półkolonii, organizowanych w gminnych szkołach przez Miejsko – Gminne Centrum
Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu;
lekcje biblioteczne pt. „Wakacje z żyrafą Adelajdą” i „Poranek z Wiewiórką Łapiskórką”,
z udziałem przedszkolaków ze Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „Świat Dziecka”
w Siewierzu;
udział w Narodowym Czytaniu 2021 online „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Przygotowano tekst, rekwizyty i dekoracje do nagrania wydarzenia oraz wystawę
obrazującą życie i twórczość pisarki;
uruchomiono „Klub Pożeraczy Książek” w centrali oraz „Klub Mola Książkowego”
w filii w Brudzowicach. W ramach działalności klubów odbywały się zajęcia literacko –
plastyczne dla dzieci;
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej
nr 2 w Siewierzu;
prelekcja pt. „Sekretne życie pszczół” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brudzowicach,
z udziałem Prezesa Gminnego Koła Pszczelarzy Grzegorza Kamienowskiego;
warsztaty literacko – filmowe „Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie …” dla uczniów klasy VII
Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, przygotowane we współpracy z iTVSiewierz;
warsztaty detektywistyczne pod hasłem „Złodzieje książek” dla uczniów klasy VII Szkoły
Podstawowej w Brudzowicach, z udziałem dzielnicowych siewierskiego komisariatu;
udział w akcji „BOOM! Na komiksy i gry w bibliotece” realizowanej przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - przygotowano i przeprowadzono lekcje biblioteczne pod hasłem „Komiksowy zawrót głowy – Kajko i Kokosz na tropie skarbów.
Siewierskie dukaty”;
Dzień Postaci z Bajek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu;
spotkanie motywacyjne dla kobiet pod hasłem „Nie boję o tym rozmawiać…”, z udziałem
współautorki książki Joanny Przetakiewicz, psychologa z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie, pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu oraz czytelniczek siewierskiej biblioteki.
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15.1.3. Udział w projektach i akcjach czytelniczych.
1) przystąpiono do darmowej wypożyczalni Biblioteki Narodowej „Academica” – Cyfrowa
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Książek i Czasopism Naukowych;
2) dla uczniów klas I-III siewierskich szkół przygotowano akcję czytelniczą pod hasłem
„Bilet powrotny do biblioteki”, która zachęcała uczniów do korzystania z księgozbioru;
3) przystąpiono do projektu „Cyfrowi Eksperci w Podregionie Sosnowieckim”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas, którego celem jest bezpłatne doposażenie bibliotek
oraz szkolenia dla pracowników. W ramach projektu biblioteka otrzymała tablety
i kamery ze statywami;
4) przystąpiono do realizacji zadania „Książki online dla każdego”, finansowanego
w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
na rok 2021. W ramach zadania biblioteka umożliwia swoim czytelnikom darmowy
dostęp do ebooków w serwisie Ebookpoint BIBLIO, LEGIMI oraz IBUK LIBRA;
5) uczestniczono w ogólnopolskiej kampanii pod hasłem #NieZostawiamCzytelnika, której
zadaniem było zwiększenie oferty bibliotek dla osób z niepełnosprawnościami;
6) uczestniczono w akcji „BOOM! Na komiksy i gry w bibliotece” realizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z wydawnictwem Story House Egmont.
Biblioteka znalazła się wśród 367 bibliotek, które otrzymały pakiety komiksów i gier
planszowych;
7) przystąpiono 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.
15.1.4. Statystyka wydarzeń, frekwencja (łącznie w centrali i filiach):
1) Siewierska książnica przygotowała 131 różnorodnych form promocji książki i czytelnictwa, w których w formie stacjonarnej uczestniczyło 957 czytelników.
2) Nagrano 13 filmów w ramach różnych akcji czytelniczych. Filmy zostały wyświetlone
ponad 3000 razy.
3) W ciągu roku odbyło się:


10 spotkań w ramach Klubu Pożeraczy Książek - frekwencja: 47 czytelników,



4 spotkania w ramach Klubu Mola Książkowego - frekwencja 10 czytelników,



7 lekcji bibliotecznych - frekwencja 78 czytelników,



3 spotkania w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania - frekwencja
30 uczestników,



27 głośnych czytań - frekwencja 285 uczestników,



4 warsztaty czytelnicze - frekwencja 57 czytelników,



15 spotkań w ramach bibliowakacji - frekwencja 135 czytelników,



1 konkurs - frekwencja 13 uczestników,



5 spotkań w ramach półkolonii w siewierskich szkołach - frekwencja 150 uczniów,



4 warsztaty edukacyjne - frekwencja 135 uczestników,



1 spotkanie motywacyjne dla kobiet - frekwencja 17 uczestniczek,



37 wystaw.
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15.1.5. Wzbogacanie księgozbioru.
1) W trakcie roku zakupiono 3.455 woluminów w tym 346 egz. w ramach dotacji
ministerialnej, o której mowa w punkcie 2, ponadto 67 egzemplarzy biblioteka otrzymała
w darze.
2) Placówka otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w wysokości
8.750,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025. Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych. Dofinansowanie pochodziło
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3) na koniec 2021 roku biblioteka dysponowała zbiorem liczącym 98.007 woluminów
15.1.6. Statystyka wypożyczeń i odwiedzin.
Wg stanu na koniec 2021 roku do biblioteki było zapisanych 2.006 czytelników.
Z tej liczby 799 czytelników to osoby uczące się, 705 czytelników to osoby pracujące,
502 osoby to pozostali czytelnicy.
1)

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz:


książki – 57.576 egzemplarzy



czasopisma – 81

 inne zbiory - 3
Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 10.835 osób
2)

Liczba wypożyczeń prezencyjnych (na miejscu)


książki – 1.071 egzemplarzy

 czasopisma - 136
Liczba udzielonych informacji - 522
Liczba odwiedzin w czytelni – 472 osoby
Z czytelni internetowych skorzystało 18 osób.
3)

Liczba udostępnień e-booków w ramach zadania „Książki on-line dla każdego”:


LEGIMI – 361 udostępnień



IBUK LIBRA - 222 udostępnienia



EBOOKPOINT BIBLIO - 447 udostępnień

15.1.7. Osiągnięcia i nagrody.
1) I miejsce w powiecie będzińskim (według agregatowego indeksu aktywności samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego) za działalność w 2020 roku.
Wskaźniki obejmowały m. in. liczbę czytelników, udostępnień, zakupionych woluminów;
2) laureat V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady organizowanego przez Wydawnictwo
Akapit Press, za nagrany z pomocą iTVSiewierz fragment „Szóstej klepki” Małgorzaty
Musierowicz. Spośród 189 nadesłanych zgłoszeń wydarzenie zorganizowane przez
bibliotekę znalazło się w pierwszej piątce laureatów, a biblioteka otrzymała zestaw
książek wraz z dyplomem;
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

wyróżnienie za wirtualną lekcję biblioteczną pt. „Dziś w Siewierzu garncarzy już
nie ma …, czyli poznajemy dawne zawody siewierskie”, zrealizowaną w ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na najciekawsze
wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek 2021;
biblioteka znalazła się wśród 12 najlepszych bibliotek w Polsce wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie Wielkie Litery dla Bibliotek, za przygotowany film promocyjny
dotyczący książek dla osób słabowidzących;
wyróżnienie w jedenastej edycji Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki.
Na 140 ocenionych najwyżej placówek w Polsce, siewierska książnica znalazła się
na 107 pozycji, czyli o 34 pozycje wyżej niż w roku poprzednim. W rankingu wzięło
udział 837 bibliotek z całego kraju;
certyfikat Instytutu Książki za udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”,
skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym;
podziękowanie od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i okolicznościowy
egzemplarz „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej za zaangażowanie
i udział w Narodowym Czytaniu dzieł literatury polskiej w dniu 4 września 2021 roku;
dyplomy – podziękowania za zorganizowanie obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

15.1.8. Inne działania biblioteki.
1) Od dn. 5 lipca 2021 roku biblioteka w Siewierzu oraz filie biblioteczne w Brudzowicach
i Żelisławicach zostały otwarte dla czytelników z wolnym dostępem do księgozbioru,
przy zachowaniu rekomendacji Biblioteki Narodowej;
2) przeniesiono księgozbiór i wyposażenie filii bibliotecznej w Brudzowicach z remizy OSP
do Centrum Kulturalno – Edukacyjnego przy ulicy Szkolnej 2 w Brudzowicach. Filia
w Brudzowicach zyskała nowe, większe, odnowione pomieszczenie oraz pełne wyposażenie (nowe regały, biurka dla bibliotekarza oraz czytelników, stoliki i krzesła dla dzieci).
Środki na remont pochodziły z funduszu sołeckiego;
3) w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych przeprowadzono prace remontowe
obejmujące m.in. wymianę podłóg, instalacji, oświetlenia, odnowienie ścian i prace
wykończeniowe. Remont został wykonany w ramach realizowanego przez gminę zadania pn. „Przebudowa i remont budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w Wojkowicach Kościelnych”;
4) trwały prace przygotowawcze do uruchomienia komputerowego udostępniania zbiorów
bibliotecznych w centrali i filiach od 2022 roku.
5) pracownicy biblioteki brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – webinariach, konferencjach tematycznych, szkoleniach, warsztatach i wykładach, służących
podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu umiejętności pracy z czytelnikiem.
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15.2. Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.
W ramach instytucji kultury działała placówka w Siewierzu oraz filie zamiejscowe, tj.
1) Centrum Kształcenia w Żelisławicach. W placówce odbywały się zajęcia w ramach
Akademii Młodego Muzyka dla dzieci i młodzieży, a także próby Orkiestry Dętej OSP
Żelisławice;
2) świetlica wiejska i kafejka internetowa w remizie OSP w Leśniakach, gdzie prowadzono
zajęcia i kursy edukacyjno-informatyczne oraz zajęcia wolnoczasowe dla dzieci
i młodzieży;
3) Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach. W placówce od dn. 5 lipca 2021 r.
mieści się filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza
w Siewierzu.
15.2.1. Działalność zespołów artystycznych, grup i klubów zainteresowań.
1) W ramach amatorskiego ruchu artystycznego, grup i klubów zainteresowań działały
24 stałe formy zajęć kulturalno-edukacyjnych, w które angażowało się ok. 450 uczestników. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia,
liczba zajęć była ograniczona, a niektóre z nich odbywały się w formule on-line.
W ciągu roku odbywały się m. in.:


zajęcia plastyczno-techniczne



Akademia Młodego Muzyka



zajęcia wokalne - emisja głosu



Szkoła Tańca Akcent



Ognisko Umuzykalniające



Lego-Robotyka



warsztaty wokalne



zajęcia szachowe



zajęcia i próby 5. orkiestr dętych, 8. Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich,
2. zespołów wokalnych i chóru.

15.2.2. Organizacja imprez kulturalnych i frekwencja.
1) Zorganizowano i przeprowadzono 20 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło około
5.500 osób.
2) Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym,
zorganizowanych i współorganizowanych przez MGCKSiT należały:


31 stycznia - 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert on-line)



13 - 14 marca - Zlot Food Trucków na Rynku w Siewierzu



22 maja - zajęcia z kreatywnej twórczości dla dzieci z okazji Dnia Matki



1 czerwca - Dzień Dziecka w Parku Miejskim w Siewierzu oraz przedstawienia
teatralne dla dzieci



27 czerwca - Koncert „Na pewno się uda” w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry
Miasta i Gminy Siewierz na Rynku w Siewierzu
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5 - 9 lipca i 12-16 lipca - półkolonie w Gminie Siewierz (dwa turnusy)



lipiec i sierpień - WAKACJE 2021, w ramach których odbywały się: zajęcia mażoretek,
Wakacyjna Akademia Młodego Muzyka, zajęcia plastyczne, sportowe, wokalne,
Extreme City, warsztaty kreatywne: „Żywe obrazki z mchem” i „Kolorowe gniotki
z bujną fryzurą”, karaoke, gry i zabawy integracyjne dla dzieci, tenis ziemny, warsztaty
mydlarskie



4 września - koncert na cześć Świętego Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin
oraz z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego



17-19 września - JUROMANIA 2021 - Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Zlot
Food Tracków na błoniach zamkowych oraz Zlot Craftów i Browarów Regionalnych



2 października - Dzień Rozrywki Seniora - koncert Kapeli Folkowej „Janicek”



19 października - Inauguracja Roku Kulturalnego i Akademickiego 2021/2022 (współorganizator UTW Siewierz)



22 października - Stand up Rafała Rutkowskiego



5 listopada - przedstawienie teatralne dla dzieci w ramach Bajkolandii Najmłodszych



14 listopada - Koncert Pieśni Patriotycznej w Brudzowicach, w wykonaniu Orkiestry
Dętej w Brudzowicach



16 listopada – akcja „Idę do kina” - profesjonalne kino objazdowe Outdoor Cinema,
podczas 6 seansów wyświetlono 4 filmy



6 grudnia - Mikołaj 2021



8 grudnia - Rodzinne warsztaty marcepanowe

3)

Na zaproszenie MGCKSiT w gminie gościli z występami artyści polskiej sceny
rozrywkowej, ludzie kultury i sztuki, a wśród nich: Anita Maszczyk, Leopold Stawarz,
Kapela Folkowa „Janicek”, dr Leszek Woszczek, Piotr Przytuła, Rafał Rutkowski
Przeprowadzono konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży:

4)


Konkurs fotograficzny „Bałwankowe wyzwanie” (on-line),



XXVIII Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego (on-line),



konkurs na „Najpiękniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną” (on-line),



Konkurs plastyczny pn. „Pożar, powódź - dniem czy nocą - Straż przychodzi
ci z pomocą” (współorganizator OSP Siewierz), pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz



fotograficzny konkurs on-line „Pamięć i Tożsamość - 230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”,



konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową,



Świąteczny konkurs muzyczny „Niech grzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka
płynie…” (edycja druga).
Zorganizowano wystawy pokonkursowe i tematyczne:



wystawa prac w ramach konkursu plastycznego pn. „Pożar, powódź - dniem czy nocą
- Straż przychodzi ci z pomocą”,



wystawa prac w ramach fotograficznego konkursu on-line „Pamięć i Tożsamość
- 230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”,

5)
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wystawa ozdób choinkowych w ramach konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową,



„Kanion Colca - Polacy w Peru” - wystawa zorganizowana w Izbie Tradycji i Kultury
Dawnej w Siewierzu z okazji 40. Rocznicy odkrycia przez Polaków Kanionu Colca najgłębszego kanionu na Ziemi.

15.2.3. Występy oraz osiągnięcia i laury w dziedzinie kultury.
1) Udział w festiwalach i konkursach oraz występy wokalne:


27-29 sierpnia - udział Stanisławy Myrta (KGW Leśniaki) i Kariny Sornik w 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,



17 listopada - prezentacja obrzędu ludowego „Od ziarenka do bochenka” w wykonaniu
Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki, podczas V Forum Regionalnego „Między
Małopolską a Górnym Śląskiem” w Katowicach.
Nagrody za działalność kulturalną:



wyróżnienie w kategorii „Palma wielkanocna” dla Koła Gospodyń Wiejskich Leśniaki w
konkursie pn. „Wielkanocna Rewia Palm i Koszyczków”, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie,



nagroda w konkursie „Marka Lokalna” w kategorii „Produkt turystyczny /rekreacyjny”
dla usługi „Z przewodnikiem turystycznym Siewierskim Traktem Biskupim z gminy
Siewierz”,



nagroda Starosty Będzińskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury dla Zespołu Śpiewaczego KGW w Wojkowicach Kościelnych,



III miejsce w kategorii „Gawędziarz” dla Stanisławy Myrta z KGW Leśniaki na Festiwalu Folkloru Polskiego 55. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej,



III miejsce w kategorii „Śpiew solowy” dla Kariny Sornik z Leśniaków na Festiwalu
Folkloru Polskiego 55. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej,



I miejsce w województwie śląskim dla Orkiestry Dętej OSP Brudzowice w Plebiscycie
Dziennika Zachodniego pod hasłem „Orkiestra OSP Roku 2021”,



wyróżnienia dla Zespołu Wokalnego „Siewierzanie” oraz dla Zespołu Wokalnego
„Niezapominajki” w trzeciej edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki dla Seniorów
„JURA SENIOR FESTIVAL” - Poręba 2021.

2)

15.2.4. Działania promujące gminę
W ramach promocji Miasta i Gminy Siewierz oraz walorów historycznych i kulturalnych gminy,
oferowano:


okolicznościowy dukat wybity w Mennicy Polskiej w Warszawie o nazwie „4 Dukaty
Siewierskie”,



płytę CD „Wirtualny przewodnik po Zamku w Siewierzu”,



publikację E. Kosteczki pt. „Jerzy Majcherczyk - Odkrywca z Siewierza” i publikację
J.M. Maciąg pt. „Jedno życie”,



płyty CD z nagraniami utworów w wykonaniu zespołów Sonitus i Clipsy,



kartki i bombki świąteczne, magnesy i kubki z wizerunkiem Zamku,
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wydano publikację pt. „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu.
Monografia 1993-2018”, autorstwa E. Kosteczki.

15.2.5. Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
1) Kontynuowano działalność „Szkółki Piłkarskiej” dla uczniów z terenu gminy. Programem
szkolenia objęto 108 młodych adeptów piłki nożnej w czterech grupach wiekowych:
Młodzik - roczniki 2008-2009, Orlik - roczniki 2010-2011, Żaki - roczniki 2012-2013
i Skrzaty roczniki – 2014-2015-2016.
2) Treningi Szkółki Piłkarskiej odbywały się 2 razy w tygodniu w podziale na grupy
wiekowe, na obiektach sportowych: stadionie LKS Przemsza Siewierz, kompleksie boisk
Orlik 2012, hali sportowej i sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu
oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu;
3) We współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowym Extreme Live For Ride (BXPevent)
z Dąbrowy Górniczej zorganizowano cykl szkoleń, warsztatów oraz mini zawodów
w ramach wakacyjnego projektu „Extreme City”, podczas których młodzież miała
możliwość doskonalenia umiejętności jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz
bmx’ach. Zajęcia odbywały się pod okiem doświadczonych instruktorów w skateparku
w Siewierzu w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Projekt Extreme City był realizowany
oraz monitorowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach;
4) prowadzono zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu w dwóch grupach wiekowych (7-9 lat
i 10-13 lat). Podczas zajęć dzieci uczyły się podstawowych elementów jiu-jitsu, poprawiały ogólną sprawność fizyczną i poznawały elementy gimnastyki;
5) prowadzono zajęcia taneczne z elementami akrobatyki dla dziewcząt w wieku 5-15 lat
(mażoretki), zajęcia dla dzieci i młodzieży - tenis ziemny, nordic walking oraz zajęcia
dla dorosłych – joga, tai chi, aerobik i nordic walking.
15.2.6. Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
Upowszechnianie sportu.
1) przygotowywano zaplecze socjalno-techniczne oraz płyty boiska głównego i treningowego, a także realizowano obsługę techniczną meczów. We współpracy z Ludowym
Klubem Sportowym „Przemsza” Siewierz, na stadionie przy ul. Sportowej 1 w Siewierzu
zorganizowano:


rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo IV ligi grupy I Śląskiego Związku Piłki Nożnej
w sezonie 2020/2021. Odbyło się 8 spotkań



rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo IV ligi grupy I Śląskiego Związku Piłki Nożnej
w sezonie 2021/2022. Odbyło się 7 spotkań



rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo B - klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej
podokręg Sosnowiec w sezonie 2020/2021.Odbyły się 4 spotkania



rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo B - klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej
podokręg Sosnowiec w sezonie 2021/2022. Odbyło się 7 spotkań



rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo V Ligi Okręgowej Orlik E1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2020/2021
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rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo V Ligi Okręgowej Młodzik D1 Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w sezonie 2020/2021



rozgrywki rundy jesiennej IV ligi okręgowej C2 Trampkarz młodszy



rozgrywki rundy jesiennej IV ligi okręgowej D2 Młodzik młodszy



rozgrywki Podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej o mistrzostwo Żaków
F1 grupa 1.

2)

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 6 spotkań



rozgrywki rundy wiosennej o mistrzostwo Zina klasa Okręgowa grupa I Śląskiego
Związku Piłki Nożnej (Sosnowiec) w sezonie 2021/2022 - 8 spotkań

3)

We współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Ostoja” Żelisławice, na stadionie
w Żelisławicach zorganizowano:


rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo Zina klasa Okręgowa grupa I Śląskiego
Związku Piłki Nożnej (Sosnowiec) w sezonie 2020/2021 - 6 spotkań



rozgrywki rundy jesiennej o mistrzostwo Zina klasa Okręgowa grupa I Śląskiego
Związku Piłki Nożnej (Sosnowiec) w sezonie 2021/2022 - 8 spotkań

4)

Udostępniano kompleks boisk „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowany przy Zamku
w Siewierzu. Z obiektu skorzystało 5.190 osób.
Na „Orliku” odbyło się:


10 treningów seniorów LKS Przemsza Siewierz,



15 treningów LKS Przemsza II Siewierz,



26 treningów Żaków,



48 treningów Orlików,



66 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.

5)

Udostępniano korty tenisowe znajdujące się na:


stadionie sportowym LKS Przemsza Siewierz, z których skorzystało 390 osób,



kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zamku Siewierskim, z których skorzystało
1.189 osób.

6)

Pozostałe wydarzenia sportowe:


19 czerwca - współorganizacja Superpucharu Polski w brazylijskim jiu-jitsu, w hali
sportowej w Siewierzu,



10 lipca - Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego,



14 sierpnia - Turniej Piłki Siatkowej,
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2 października - współorganizacja finałowego turnieju RETRO LIGI, na obiektach LKS
Przemsza Siewierz oraz LKS Ostoja Żelisławice.
We wszystkich obiektach, w których odbywały się wydarzenia, obowiązywały zasady
korzystania zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
15.2.7. Upowszechnianie turystyki, świadczenie usług z zakresu obsługi ruchu
turystycznego


prowadzono obsługę Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego w budynku Izby
Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, który w ciągu roku odwiedziło łącznie 129 osób,



ruiny zamku siewierskiego odwiedziły 19.583 osoby (od 1 maja 2008 r. zamek zwiedziły 297.024 osoby),



zbiory zgromadzone w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu obejrzało 78 osób.
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V.

PODSUMOWANIE

Sporządzony Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 roku obejmuje specyficzny okres
dla gminy, nacechowany licznymi problemami i trudnościami w realizacji zadań, bowiem
trwająca pandemia COVID-19 zachwiała wieloma sektorami gospodarki narodowej,
a konsekwencje tego procesu w wielu dziedzinach odczuły również samorządy.
Władze gminy stawały często wobec trudności z terminową realizacją inwestycji,
nadmiernym wzrostem ich kosztów, licznymi problemami z wykonawcami, rosnącą inflacją.
Często dokonywano trudnych wyborów, aby zaplanowane działania mogły być realizowane.
Pomimo wielu dylematów udało się zakończyć kilka znaczących inwestycji, które mają duże
znaczenie dla mieszkańców i dla dalszego, zrównoważonego rozwoju gminy.
Z sukcesem zakończono budowę nowoczesnego przedszkola i żłobka dla najmłodszych
mieszkańców gminy. Obiekt, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, został
wyposażony w instalację fotowoltaiczną, co znacząco wpłynie na koszty eksploatacji.
W bezpośrednim otoczeniu przedszkola utworzono dobrze wyposażony plac zabaw
i siłownię terenową. W instalację fotowoltaiczną został również wyposażony budynek
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, ponadto rozpoczęto
lub kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace przy budowie pomp ciepła i ogniw
fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy. Kolejne zmiany następowały w siewierskiej
warowni – na zamku prowadzono zaplanowane prace konserwatorskie i restauratorskie oraz
zabezpieczające obiekt. Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piwoni
oraz budowę ulicy Krakowskiej w Siewierzu. Rozpoczęto budowę drogi gminnej na ulicy
Chabrowej w Siewierzu, przystąpiono do przebudowy dróg w Tuliszowie. Na budowę
lub przebudowę kilku innych dróg w gminie została przygotowana dokumentacja projektowokosztorysowa.
Szereg prac i zakupów dla poszczególnych sołectw zostało zrealizowanych w ramach
funduszu sołeckiego, a o przeznaczeniu środków decydowali sami mieszkańcy.
Oddano do użytku budynek wielofunkcyjny z lokalami socjalnymi i komunalnymi, w którym
znaleźli swój dom mieszkańcy, borykający się z trudnościami mieszkaniowymi.
W trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców kontynuowano programy ekologiczne –
mieszkańcy gminy korzystali z dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła,
pozyskiwali środki na budowę przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków
oraz na likwidację groźnego dla zdrowia azbestu.
Szeroką i wieloaspektową pomoc najbardziej potrzebującym świadczył Ośrodek Pomocy
Społecznej, udzielając wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym.
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Nie sposób w kilku zdaniach podsumować wielokierunkową aktywność siewierskiego
samorządu i osiągnięcia w trakcie 2021 roku, niemniej jednak należy zaakcentować rozmiar
i wielość pozytywnych zmian, które zaszły w gminie. Już sama analiza budżetu gminy
na przestrzeni ostatnich lat wskazuje na poważny progres w rozwoju, co w dobie pandemii
i licznych problemów przez nią wywołanych, jest szczególnie istotne.
Jestem przekonany, że przejściowe problemy, z którymi boryka się samorząd, zostaną
pokonane, a wizja rozwoju gminy sformułowana w strategii w następującym brzmieniu:
SIEWIERZ TO GMINA DBAJĄCA O ŚRODOWISKO NATURALNE,
ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW, INWESTORÓW I TURYSTÓW,
CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ JAKOŚCIĄ USŁUG PUBLICZNYCH

będzie konsekwentnie realizowana.
Jak wynika z analizy przedkładanego raportu, rozwój gminy Siewierz jest dynamiczny.
Zachodzi wiele zmian, postęp jest namacalny i zauważalny w wielu dziedzinach życia, co jest
konsekwencją obranej ścieżki rozwoju.
Mam nadzieję, że przedkładany „Raport o stanie Gminy Siewierz za rok 2021”, obejmujący
kolejny rok działania siewierskiego samorządu, dobrze obrazuje obrane kierunki działań oraz
aktywności, dedykowane wspólnocie lokalnej, a dla Mieszkańców stanowi rzetelną
informację o gminie i jej kondycji w wielu aspektach działalności.

MAJ 2021 r.
Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok.
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