BURMISTRZ SĘDZISZOWA
ul. Dworcowa 20
::!3-340 Sędziszów

Urząd Miejski
Sędziszów 2018-06-11

Znak: BM.0057. . 2018

Rada Miejska
w Sędziszowie.

INFORMACJA
o realizacji zadań przez Burmistrza
w okresie międzysesyjnym

W okresie od ostatniej sesji były realizowane następujące zadania:
1. W zakresie spraw oświaty, służby zdrowia i społeczno - obywatelskich.
I. W dniu 18.05.20 l 8r. odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pawłowicach. Wpłynęła jedna oferta złożona przez pana Tomasza Musiała, który
w wyniku postępowania konkursowego został wskazany jako kandydat na dyrektora
szkoły. Konkurs został zatwierdzony w dniu 21 maja zarządzeniem Nr BM.120.57.2018
Burmistrza Sędziszowa. A następnie zarządzeniem BM.120.61.2018 z dnia 28 maja
wskazanemu kandydatowi powierzyłem funkcję dyrektora Szkoły na okres od 0lsierpnia
2018 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

2. Arkusze organizacji szkół prowadzonych przez gminę Sędziszów na rok szkolny
2018/2019 uzyskały pozytywną opinią zarówno związków zawodo\\-ych jak oraz
Kuratora Oświaty w Kielcach i zastały zatwierdzone przez burmistrza.
3. W dniu 21 maja złożono wniosek o dofinansowanie projektu p.n. ,, Żłobek Kraina
maluszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa
Świętokrzyskiego. Wartość projektu 2.697.820,12 zł. Brutto, w tym dofinansowanie
2.282.820,12 zł . wkład własny gminy w formie rzeczowej o wartości 415.000,00 zł.
4. Zadanie p.n." Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej" zostało pozytywnie
zaopiniowane na posiedzeniu Zarządu WFOŚi GW w Kielcach. Pracownie otrzyma Szkoła
Podstawowa nr 1 w Sędziszowie. Wartość zadania 30.000,00 zł z tego dotacja 24.000,00
zł.
5. Gmina Sędziszów otrzymała z Kuratorium Oświaty w Kielcach 6 miejsc na bezpłatne
kolonie do Zakopanego dla uczniów o niskich dochodach. Uczniowie wytypowani zostaną
we współpracy z MGOPS.
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6. Wyłoniono wykonawcę zadania „ Zakup wyposażenia i sprzętu przez gminę Sędziszów
z przeznaczeniem dla OSP realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości. Wygrała firma Arpapol Sp.
z o.o. z Wrocławia z którą podpisano stosowna umowę. Oferowana kwota- 30.931,80 zł
7. Zakupiono 3 komplety mundurów koszarowych dla strażaków ochotników pełniących
dyżur w posterunku mieszanym.
2. W zakresie planowania przestrzennego, inwestycji
komunalnej

remontów, infrastruktury

1. Wydano opinię w sprawie projektu organizacji ruchu dla przejazdu kolejowo- drogowego
linii kolejowej LHS Trzciniec- Wojciechowice.
2. Wykonano zgłoszenie na Komisariat Policji w sprawie zdewastowania wiaty
przystankowej w m. Piołunka i Boleścice.
3. Przesłano informację do Przewoźników w sprawie zamieszczania rozkładów jazdy na
przystankach.
4.

Wykonano częściowo objazd terenu w sprawie remontu wiat przystankowych.

5.

W trakcie rozstrzygania jest przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
- etap II" w ramach zadania:
i sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Sędziszowie
Uzbrojenie działek w Sędziszowie Nr 481/4,480,475/5,475/10 w sieć wodociągowo
kanalizacyjną.
W dniu 30.05.2018 roku nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 2 oferty. Cena
najkorzystniejszej oferty wynosi: 48 297,87 zł brutto z terminem wykonania do 10.08.2018
roku W budżecie na to zadanie zaplanowane jest 30 000,00 zł brutto. Po zapewnieniu
brakujących środków finansowych komisja przetargowa podejmie dalsze czynności.

6.

Zako11czono roboty na zadaniu Modernizacja Świetlicy w Klimontówku. Wartość robót
w zakres których wchodziła wymiana zewnętrznych drzwi, montaż nowego okna PCV
oraz remont elewacji wyniosła łącznie 18 880,71 zł.

7.

Zako11czono roboty na elewacji frontowej Świetlicy Wiejskiej w Tarnawie (OSP). Koszt
robót wyniósł 20 000,00 zł.

8.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. Budowa miejsca aktywności lokalnej na
Osiedlu Sady - etap I. Otwarcie ofert planowane jest na 22.06.2018r. Projekt przewiduje
zagospodarowanie działki na Os. Sady w rejonie bloków nr 17, 18. Wykonany zostanie
plac zabaw , strefa fitness, teren do jazdy na rolkach, alejki spacerowe z ławkami,
nasadzenia niskiej zieleni oraz ustawiona wiata.

9.

W związku z nieuwzględnieniem protestu przez Instytucje zarządzającą RPOWŚ
dotyczącego oceny projektu Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa
przygotowano skargę do WSA w powyżej sprawie. W wyniku dokonanej oceny wniosek
otrzymał 53 pkt , skutkiem czego umieszczony został na liście rezerwowej i na obecną
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chwilę nie jest możliwe zakwalifikowanie go do dofinansowania. Wg Gminy dokonana
ocena jest nieprawidłowa i z zastosowaniem obiektywnych, prawidłowych kryteriów
oceny wniosek otrzymałby większą liczbę punktów tj. 64 i zostałby zakwalifikowany do
dofinansowania.
1 O. Dla projektu Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej
w Sędziszowie - etap II oczekujemy na aneks ze strony Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego zwiększający dofinansowanie w ramach działania 4.3
RPOWŚ 2014-2020 z kwoty 14 844 060,21 do kwoty: 15 723 209,96zł. tj. zwiększenie
dofinansowania o kwotę około 879.140, 00 zł. Wartość całkowita projektu po
dofinansowaniu wyniesie 26 049 178,69 zł.
11. W ramach naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
Gmina zakwalifikowała się do dofinansowania budowy infrastruktury sportowo
rekreacyjnej w wariancie podstawowym w Mierzynie, w skład którego wchodzą:
- siłownia plenerowa wyposażona w 6 podwójnych urządze11 na słupach:
Biegacz + Koła Tai Chi,
Krzesło+ Motyl rozciągający,
Jeździec+ Prostownik nóg,
Pajacyk+ Sztanga,
Orbitrek+ Narciarz,
Twister+ Wioślarz,
- strefa relaksu wyposażona w 4 ławki z oparciami, plenerowy stół do szachów
z siedziskami, regulamin korzystania z urządzeń, kosz na śmieci oraz zagospodarowanie
zieleni (wykonanie trawnika z siewu)
Całkowite wnioskowane środki FRKF 25 000,00
Całkowite koszty brutto 52 000,00
Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie
zaopiniowano 792 .
12. Trwają przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Przebudowa świetlicy wiejskiej
w Czekaju w ramach konkursu na przyznanie pomocy finansowej na operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie do
29 czerwca 2018 r.
3. W zakresie rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, działalności
gospodarczej, gospodarki komunalnej i lokalowej.
Referat Ochrony Środowiska
1.

W dniu 29 maja br. podpisano umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem
Inwestycyjnym WUDIMEKS Sp. z o.o. z Częstochowy, której przedmiotem jest
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla Projektu „Instalacja systemów odnawialnych
źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 3
„Efektywna i zielona energia" Działanie 3 .1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
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pochodzącej ze źródeł odnawialnych nr umowy RPSW.03.01.00-26-0020/I 7-00 z dnia
27.03.2018 r. Koszt usługi 98 682,90 złotych brutto. Termin realizacji 14.12.2018 r.
2.

W dniu 17 maja br. zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych na
terenie miasta i gminy Sędziszów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.:
,, Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów"
Regionalnego
Rozwoju
Funduszu
Europejskiego
z
współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia" Działanie 3.1 Wytwarzanie
i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Otwarcie ofert dnia 02 lipca
br.

3. Przygotowano i przekazano Burmistrzowi Sędziszowa i Radzie Miejskiej w Sędziszowie
analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.
4.

Wystąpiono z wnioskiem do Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, zakładów pracy
i sklepów o obowiązkowe przeprowadzenie deratyzacji na terenie swoich budynków,
posesji i magazynów.

5.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę na postanow1e111e
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach sprawie decyzji środowiskowej
wydanej przez Burmistrza Sędziszowa dla budowy terminalu gazowego prowadzonej
przez GASPOL S.A. tym samym decyzja środowiskowa zachowuje swoją moc prawną

6.

Przeprowadzono rozeznanie cenowe o waiiości nieprzekraczającej równowartości 30 OOO
euro na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sędziszów
w 20 I 8 roku ". Zapytanie ofertowe dla zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu w dniu 30.05.2018 r. W wyznaczonym terminie oferty na realizację zadania
złożyło siedmiu Wykonawców. Wybrano ofertę firmy Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
z Warszawy za kwotę ogółem 34 966,44 złotych brutto.

Referat Gospodarki Rolnej
1.

Przeprowadzono oględziny trzech upraw zniszczonych przez dziki, oszacowano straty
i sporządzono dokumentację. Zgodnie ze zmienionym Prawem łowieckim od dnia l .04.
br. wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny rolnik zgłasza do właściwego urzędu gminy. ( Dodaję
: że mimo iż zmiana zapisów ustawy przyznająca Urzędom Gmin kompetencję do
szacowania szkód została wprowadzona 2 miesiące temu - została do Sejmu z zlożona już
propozycja zmiany tych zapisów ). We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się
następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa gospodarstwa, które poniosło straty, adres
miejsca zamieszkania rolnika, numer telefonu rolnika, wskazanie miejsca wystąpienia
szkody oraz wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy. Nowe prawo określa m.in. zasady i
procedurę szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez
zwierzynę oraz podczas polowań. Zgodnie z nowelizacją, określeniem wysokości strat na
polach rolnika zajmuje się zespół złożony z przedstawiciela gminy (zazwyczaj sołtysa),
przedstawiciela koła łowieckiego oraz właściciela lub posiadacza gruntów. Oszacowanie
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szkody musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku a sołtys lub
urzędnik gminy ma 3 dni na określenie terminu szacowania i powiadomienia o nim
rolnika i koła łowieckiego. Zgodnie z prawem szacowanie składa się z oględzin oraz z
ostatecznego
szacowania
na 7 dni przez planowanym zbiorem. Powiadomienie o terminie zbioru jest obowiązkiem
rolnika.
2. Dokonano oględzin terenów, na których likwidowany jest Barszcz Sosnowskiego.
Populacja rośliny systematycznie maleje, jednakże pojawiają się nowe ogniska tej
rośliny. Mieszkaó.cy gminy nie powinni przyjmować na swoje nieruchomości ziemi
pochodzącej z różnego rodzaju wykopów gdyż może to być jednym ze źródeł
przenoszenia się barszczu.
3.

Wydano decyzję na uprawę konopi włóknistych na powierzchni 4,12 na działkach
w sołectwie Marianów.

4.

Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne. Jedna umowa
obowiązuje od dnia 04 czerwca do dnia 03 września (3 miesiące) - 7 osób długotrwale
bezrobotne. Druga umowa od dnia Ol sierpnia do dnia 31 października - 5 osób powyżej
45 roku życia. Zobowiązanie gminy - zatrudnienie na jeden miesiąc wszystkich osób
z ww. umów.

5. Złożono dwa wnioski o staż dla 10 osób. Realizacja od lipca 2018 r.
6.

Zamówiono cztery namioty promocyjne o wymiarach 2,0 x 4,0 m ze stalowym stelażem
na wyposażenie Kół Gospody11 Wiejskich w miejscowości Jeżów, Mierzyn, Krzelów
Czekaj i dla Koła Pszczelarzy w Sędziszowie. Koszt całkowity zakupu kwota 6 720,38
złotych brutto.

7.

Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie odznaki
honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa" dla ośmiu mieszka11ców gminy Sędziszów
mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Referat Gospodarki Gruntami
1.

W dniu 9 maja br. podpisano z firmą STOMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
s.c. z siedzibą w Sędziszowie umowę dzierżawy na okres 3 lat części działki Nr 167/1
o pow. 14,50 ni położonej w Sędziszowie przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Zdrowia
Os. Na Skarpie 17, obręb Ol. Cena dzierżawy 1 1112 gruntu 3,00 zł netto. Miesięczny
czynsz za dzierżawę gruntu kwota 43,50 zł netto.

2.

Zarządzeniem Nr BM.120.60.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 25 maja 2018 r.
podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu - zabudowana nieruchomość gruntowa działka Nr 48/1
o powierzchni 0,2148 ha, położona w Sędziszowie przy ulicy Działkowej, obręb Ol.

3. Umową nieodpłatnego przekazania gruntów w formie Aktu Notarialnego
w dniu 29 maja br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie
5

przekazał na rzecz gminy Sędziszów nieruchomość działka Nr 7/27 o powierzchni 3649
ni położona w miejscowości Boleścice.
4. Umową darowizny w formie Aktu Notarialnego w dniu 15 maja br. gmina Sędziszów
nabyła nieruchomości - działka Nr 266/13 i Nr 266/15 o łącznej powierzchni 1214 1112
położone w Sędziszowie przy ul. 1000-Lecia.
5.

Umową sprzedaży w formie Aktu Notarialnego w dniu 30 maja br. gmina Sędziszów
nabyła w trybie bezprzetargowym od PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
prawo użytkowania wieczystego działki nr 336/3 o powierzchni 309 m2, obręb 01
Sędziszów, gm. Sędziszów wraz z prawem własności znajdującej się na niej budowli
w postaci parkingu za cenę 35 724,00 złotych. Zakup zwolniony z opodatkowania
podatkiem V AT.

6.

Obciążono firmę GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie opłatą roczną z tytułu
użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych
z produkcji zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Radomiu znak: ZS.224.2.131.2017 z dnia 17.10.2017 r. w wysokości 2 607,10 złotych
oraz należnością z tytułu jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb
drzewostanu kwotą w wysokości 589,62 złotych.

7. PKP S.A. Oddział Gospodarowania w Krakowie ogłosił przetarg ustny nieograniczony na
zbycie nieruchomości położonej w Sędziszowie obejmującej prawo użytkowania
wieczystego działki Nr 336/2 o pow. 237 1112 obręb 01 Sędziszów. Przetarg odbędzie się
w dniu 18.06.2018 r. Gmina Sędziszów przystępuje do przetargu i dokonała wpłaty
wadium w kwocie 820,00 złotych.
8.

Złożono właścicielom działek położonych w rejonie ul. Leśnej i Osiedla Na Skarpie
propozycję wykupu przez gminę Sędziszów omawianych nieruchomości. Oczekujemy na
stanowisko w sprawie.

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
1. W dniu 06.06. br. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Zakup energii
elektrycznej" na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla gminy
Sędziszów i jednostek organizacyjnych tj. OSiR, MGOPS, szkoły i przedszkola.
Wpłynęło siedem ofert. Kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena 100%.
Wybrana została oferta WM MALTA Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej z którą zostanie
zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej. Cena brutto za 1 kWh 0,3013 złotych.
Łączna wartość brutto oferty kwota 769 420,68 złotych.
2.

Opracowane zostały projekty realizacyjne na dobudowę oświetlenia:
- przy ul. Marianowskiej w rejonie posesji 16
- Osiedlu Na Skarpie w rejonie bl.15
- Łowini w rejonie posesji 69.
W najbliższym czasie gmina przystąpi do realizacji ww. zadań.
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3.

W okresie od 20.04.2018 r. do 08.06.2018 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej zweryfikowane i przekształcone na wersJę
elektroniczną 34 wnioski CEIDG-1 w tym, wnioski o:
- założenie nowej działalności - 11
- zmianę wpisu - 16
- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 3
- wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - 2
- wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG - 2.

4.

W związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie złamanych i pochylonych słupów oraz
zwisających przewodów telefonicznych uzgodniono z przedstawicielem Orange Polska
S.A. konieczność oględzin infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy. Zgłoszeń
uszkodzeń winni dokonywać właściciele nieruchomości na adres Wydział Utrzymania
Usług i Infrastruktury Orange Polska w Kielcach.

5.

Złożono do Komisariatu Policji w Sędziszowie zawiadomienie o dewastacji urządzenia
zabawowego na placu zabaw przy ul. Klonowej w Sędziszowie. Koszt wymiany
zniszczonej części urządzenia zabawowego wyniesie 897,90 złotych brutto.

6.

Zakupiono 19 ton piasku i dokonano wymiany w piaskownicach usytuowanych na
placach zabaw na Osiedlu Sady w rejonie bloku nr 3, Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku
nr 16, ul. Klonowej, ul. Pai1yzantów, Osiedlu Drewnianym i w miejscowości
Borszowice. Koszt zakupu 703,00 złotych brutto.

7. BGK Nieruchomości S.A. rozpatrzył wniosek gminy Sędziszów pod kątem możliwości
finansowania ze środków funduszy, których aktywami zarządza bank inwestycji
pole�ającej na budowie około 50 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni użytkowej
50m w ramach komercyjnej części programu Mieszkanie Plus - ,,Mieszkania dla
Rozwoju - Mieszkania dla Rodzin". Pod uwagę zostały wzięte liczne aspekty
ekonomiczne potencjalnej inwestycji. Szczególną uwagę przywiązano do możliwości
zapewnienia niższych niż obecnie obowiązujące na rynku stawek czynszu, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu w pełni komercyjnego charakteru realizowanej
inwestycji, która musi być zgodna z zapisami ustawy o funduszach regulującej w sposób
rygorystyczny aktywność rynkową BGKN. Nieruchomość o powierzchni 0,5309 ha,
działka nr 646/4 przy ul. Spółdzielczej 4 w Sędziszowie, na której planowano inwestycję
nie uzyskała wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych i tym samym na tym etapie
nie jest możliwe zapewnienie finasowania inwestycji ze środków funduszy, których
aktywami zarządza BGKN. Jednocześnie poinformowano, iż w najbliższym czasie
wszystkim zainteresowanym gminom przedstawiona zostanie ofe11a realizacji inwestycji
polegających na budowie domów jednorodzinnych, segmentów jednorodzinnych oraz
niewielkich domów wielorodzinnych.
8.

Z dniem 31 maja br. rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 7,50
m2 usytuowanego w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie.
Pomieszczenie zostanie zagospodarowane pod potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Sędziszowie.
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9.

Sporządzono sprawozdanie rzeczowo - finansowe i rozliczono dotację celową z realizacji
wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawmiego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2018 roku.

1 O.

Złożona przez gminę Sędziszów Fiszka projektowa „Human Smart Cities. Inteligentne
miasta współtworzone przez mieszkańców" do konkursu organizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Pomocowych dla projektu
pt. Realizacja pilotażowego projektu wdrażania rozwiązań Smart City dla gminy
Sędziszów z uwzględnieniem strategii rozwoju 2013-2020 i programu rewitalizacji
Podtytuł: Implementacja inteligentnych rozwiązań dla rozwoju Sędziszowa została
zakwalifikowana do II etapu konkursu. Termin składania koncepcji projektu upływa
w dniu 28 września 2018 r. Działania proponowane w projekcie:
1) W drożenie inteligentnego systemu monitoringu
2) Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania miastem
3) Aplikacja mobilna dla mieszkańców
4) Sensory do monitorowania stanu czystości powietrza
5) Opracowanie strategii dotyczącej efektywności energetycznej gminy.
Organizacja konkursu promującego ryby i produkty rybne podczas XI Festiwalu
Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora otrzymała dofinansowanie w ramach
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny
na lata 2018-2019. Na realizację operacji Gmina Sędziszów jako Partner KSOW
otrzymała kwotę 6 901,83 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu promującego
ryby i produkty rybne podczas Festiwalu Ludowego. Operacja współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11.

12. W dniu 24 maja 2018 roku Gmina Sędziszów podpisała z Województwem Świętokrzyskim
umowę na realizację operacji pt.: "Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady
- etap I" ramach, której wykonane zostanie gospodarowanie działki poprzez wydzielenie
strefy fitness, placu zabaw, strefy ćwicze11 sprawnościowych, alejek spacerowych oraz
toru rowerowo-rolkowego. Nasadzona zostanie ziele11 niska i średniowysoka. Obiekt
będzie posiadał wyposażenie: biegacz+koła tai czi; kolarz+chodziarz; drabinka+podciąg
nóg; prasa nożna+wahadło; twister+wiślarz; piaskownica; karuzela; huśtawka wagowa;
huśtawki sprężynowe; huśtawka wahadłowa; urządzenie ruchowe; zestaw rekreacyjny;
stoliki do szachów, urządzenia sprawnościowe; zestaw sprawnościowy; ławki parkowe;
kosze parkowe; stół do biesiadowania; pawilon ogrodowy; regulamin. Wykonane zostaną
nawierzchnie z kostki brukowej, mat przerostowych, nawierzchnie żwirowe i asfaltowe.
Ponadto, wykonane będzie zabezpieczenie kabli energetycznych i przebudowane
oświetlenie zewnętrzne - zaprojektowano latarnię na słupie z oprawą LED48W.
Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Sędziszów, Nr dz. ewid. 344/13.
Całkowita wartość operacji: 308 305,34 złotych. Zarząd Województwa przyznał Gminie
Sędziszów pomoc finansową na realizację operacji w wysokości do 75% kosztów
kwalifikowalnych tj. kwotę 230 519,00 złotych. Współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach EFMR wynosi 195 94 I,15 złotych.
13.

Zlecono firmie TOI TOI Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Kraków wykonanie usługi
wynajmu 5 sztuk kabin wc standard wraz z usługą sanitarną polegającą na wykonaniu
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serwisowania oraz usługę sanitarną polegającą na wykonaniu serwisowania 5 sztuk kabin
własnych będących na wyposażeniu Bazy TKR przy ul. Sportowej 5 w Sędziszowie na
imprezy XIX Dni Sędziszowa i XI Festiwal Ludowy im. Stefana Ostrowskiego i Jana
Jawora. Koszt usługi 939,65 złotych brutto.
14.

Zlecono firmie TOI TOI Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Kraków wykonanie usługi
wynajmu 5 sztuk kabin wc standard oraz usługę sanitarną polegającą na wykonaniu
serwisowania 5 sztuk kabin własnych będących na wyposażeniu Bazy TKR przy
ul. Sportowej 5 w Sędziszowie na imprezę Dożynki Gminne Sędziszów 2018. Koszt
usługi 523,80 złotych brutto.

15.

Zlecono firmie TOI TOI Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Kraków wykonanie usługi
wynajmu jednej kabiny wc z umywalką w dniu 18.08.2018 rok - cmentarz Ofiar
Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie. Koszt usługi 160,32 złotych brutto.

16.

W dniu 5 czerwca br. zawarto umowę z Panem Zenonem Śmietai1skim Stacja Kuźnia
z Jędrzejowa na przygotowanie i wykonanie pokazu sztuki kowalstwa podczas XI
Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Ostrowskiego z możliwością
czynnego udziału uczestników imprezy. Koszt pokazu 720,00 złotych brutto.

17.

W dniu 5 czerwca br. zawarto umowę z Panem Pawłem Pileckim z Ostrowca
Świętokrzyskiego na przygotowanie i wykonanie pokazu sztuki garncarstwa podczas
XI Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Ostrowskiego
z możliwością czynnego udziału uczestników imprezy. Koszt pokazu 1 100,00
złotych brutto.

18.

W dniu 5 czerwca br. zawarto umowę z Panem Ryszardem Arkuszyńskim
Garncarstwo Tradycyjne z Człuchowa na przygotowanie i wykonanie pokazu sztuki
garncarstwa podczas XI Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana
Ostrowskiego z możliwością czynnego udziału uczestników imprezy. Koszt pokazu
950,00 złotych brutto.

19.

W dniu 25 maja br. zawarto umowy z trzema kapelami na występy podczas imprezy pn.
Dożynki Gminne Sędziszów 2018 za ogólną kwotę 3 675,00 złotych brutto.
W dniu 25 maja br. zawarto umowę z Panią Anną Adamską na przygotowanie
i wykonanie oprawy muzycznej imprezy pn. Dożynki Gminne Sędziszów 2018 za kwotę
3 000,00 złotych brutto.

20.

21.

W dniu 11 czerwca br. zawarto umowę z firmą ESTRADA Katarzyna Słaboszewska
z Kielc na wykonanie usługi nagłośnienia i oświetlenia imprezy pn. XI Festiwal Ludowy
im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora za kwotę 4 797,00 złotych brutto.

22.

W dniu 11 czerwca br. zawarto umowę z firmą ESTRADA Katarzyna Słaboszewska
z Kielc na wykonanie usługi nagłośnienia i oświetlenia imprezy pn. Dożynki Gminne
Sędziszów 2018 za kwotę 4 797,00 złotych brutto.
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W ramach bieżącej współpracy ze środowiskiem jako organ wykonawczy gminy, proszę
o przyjęcie następujących oświadcze{1 dotyczących:
po pierwsze:
1) interwencji mieszkaóców Sędziszowa w formach: telefonów, sms-ów, facebooka z jednoczesnym przesyłaniem zdjęć sfotografowanego niechlujnie odmalowanego
krawężnika na ul. Armii krajowej i kierowanymi związku z tym oskarżeniami
o rzekomym marnotrawieniu publicznych pieniędzy- wyjaśniam i informuję:
Po otrzymaniu wyżej opisanych interwencji podjęłam działania wyjaśniające,
w wyniku których ustaliłam że ani Wydział BRI ani Spółka ZUK - nie zlecali i nie
byli wykonawcami tych prac. Po czym na facebooku umieściłem wpis, że uznaję ten
wyczyn tj. niechlujne wykonanie malowania krawężników białą farbą przed procesją
Bożego Ciała za chuligaóstwo. Być może winienem użyć tego słowa w cudzysłowie,
co oddałoby właściwą ocenę zdarzenia jako odesłanie do przenośni. W dalszym
wyjaśnianiu sprawy, okazało się że malowanie krawężników zostało zlecone
z inicjatywy samych mieszkaóców, a źle wykonana praca wynikała z braku
odpowiedzialności osoby ją wykonującej. Następnie zwróciłem się do Zarządu
Osiedla o poprawienie wykonanych prac, czego Zarząd nie odmówił, a prace trwały
do późnych godzin wieczornych. W tym miejscy chcę podziękować wszystkim
zaangażowanym, za to że swoją pracą przyczynili się do poprawy estetyki ulicy i w
dniu święta Bożego Ciała wygląd ulicy (krawężników) był właściwy.
W tym zbiegu okoliczności sprawy, otrzymałem od p. Radnej na facebooku pouczenia
co to jest chuligaóstwo, poprzez cytowanie definicji tego określenia. Uznaje iż tego
typu działanie ze strony p. Radnej za nieuprawnione. Uważam, że jako Radnej
należało włączyć się wraz z mieszkaócami w usunięcie niechlujstwa rozlania farby niż
zająć się osobą Burmistrza i publicznie go strofować, że nie wie lub nie rozumie
określenia „chuliga11stwo".
po drugie:
2) interwencji i sygnalizowania urządzenia w dniu 01 czerwca, w czasie spotkania
z okazji Dnia Dziecka - sesji, pokazu sztucznych ognii. Podejmujący interwencje
mieszkaócy, pytali czy organizatorzy (2 osoby z Rady i osoba prywatna) mieli
wymagane prawem zgody w tym zakresie i czy były zapewnione warunki
bezpieczeóstwa dla uczestników. W tym zakresie podaję, że Urząd Miejski nie
wydawał zgody na przedmiotowy pokaz sztucznych ognii. Obowiązek uzyskania
takiej zgody wynika a art. 51 i 83 Kodeksu Wykrocze11.
Pokaz odbył się bez wiedzy Urzędu i bez angażowania środków samorządu.
Dodatkowo wyjaśniam że z tego typu zgody zwolnieni są organizatorzy pokazów
w noc sylwestrową.

mgrini.
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