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Sędziszów, 2019-11-25

Znak: BM. 0057. 7 . 2019

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 rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, działalności
gospodarczej, gospodarki komunalnej i lokalowej.
Referat Ochrony Środowiska
1. Zako11.czono realizację zamówienia, którego przedmiotem była „Instalacja systemów
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż 220 szt.
instalacji fotowoltaicznych i 135 szt. kolektorów słonecznych" współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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. Złożono wnioski o refundację kosztów. W dniu 21.1O. br. Gmina
Sędziszów wystąpiła do IZ RPOWŚ o wyrażenie zgody na dostawę i montaż ok. 50
dodatkowych instalacji fotowoltaicznych w ramach przyznanego dofinansowania,
ponieważ powstały oszczędności.
2. W dniu 31.1O.br zamieszczono na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
publicznego o wa11ości poniżej 30 OOO euro, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie
instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych Gminy Sędziszów
na okres 60 miesięcy". W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. T1wa procedura
badania ofe1t.
3. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
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właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów".
Do wyznaczonego tenninu składania ofert wpłynęły dwie ofetiy:
I) ,,EKOM" Maciejczyk Sp. J. Spółka Jawna ul. Zakładowa 29, z siedzibą w Nowinach
cena oferowana brutto 4 516 200,00 zł,
2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX" Szczepan Cieślak, z siedzibą w
Sędziszowie, cena oferowana brutto 5 045 040,00 zł.
W dniu 24.10.2019 r. podpisano umowę z finną „EKOM" Maciejczyk Sp. J. na realizację
świadczenia usług pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów"
w okresie od dnia 24.10.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. Tym samym zakończono w dniu
podpisanai niniejszej umowy - umowę udzielenia zamówienia na świadczenie usługi
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
4. Fi1ma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Kuliński z siedzibą w miejscowości Piła
wykonała zadanie pn. ,,Utwardzenie placu pod osłonę śmietnikową przy bloku nr 16
Osiedle Sady w Sędziszowie". Koszt robót kwota 7 066,47 złotych brutto.
5. Zgodnie z zawa1ią w dniu 10.10.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Sędziszów Umową dotacji na
dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sędziszów w 2019 roku" dokonano demontażu 885 m2 azbestu i odebrano składowany
z wcześniejszego okresu azbest w ilości 6982 m2• Koszty ogółem kwota 32 402,92 złotych.
Zadanie w całości dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW.
6. Zgodnie z zawa1ią w dniu 16.1O.br. umową z fitmą BESKID INSTRUMENTS Marek
Stopka z Cięcina dostarczono i zainstalowano na budynku Przedszkola Samorządowego w
Sędziszowie stację pomiarową jakości powietrza, której podstawową funkcją jest
info1mowanie użytkownika o stanie jakości powietrza poprzez wyświetlanie aktualnych
pomiarów PM2.5 i PM1 O, temperatury, wilgotności oraz ciśnienia. Tablicę świetlną LED
zainstalowano na budynku Urzędu Miejskiego. W skład zestawu wchodzi czujnik mobilny
z opłaconym abonamentem na 24 miesiące. W ramach umowy dostarczono,
uruchomiono i udostępniono aplikację na urządzenia mobilne służącą do prezentacji
wyników pomiaru oraz aplikację www. Link do odczytu parametrów zamieszczony jest na
stronie internetowej Urzędu. Całkowity koszt 12 400,00 złotych brutto.
7. Usunięto odpady zgromadzone na działce komunalnej nr 8/1 w miejscowości Czepiec.
Teren został oznakowany znakiem zakazu wyrzucania śmieci i gruzu.
Referat Gospodarki Rolnej
1.

W wyniku przedłużenia do dnia 31.1 O.br. terminu składania przez rolników wniosków o
oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
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w gospodarstwie - susz - wpłynęło dodatkowo 13 wniosków. Powołana Zarządzeniem
Nr BM.120.69.2019 Burmistrza Sędziszowa z dnia 24 czerwca 2019 r. Komisja Gmi1ma
oszacowała zgłoszone szkody w uprawach, które pozostawały na polu tj. łąki, trawy na
gruntach ornych, motylkowe, kukurydza i sporządziła zestawienie zbiorcze. Łącznie
Komisja oszacowała w 2019 r. szkody w 94 gospodarstwach na powierzchni 684,88 ha.
Protokoły w których oszacowano szkody powyżej 30 procent szkód średniej rocznej
produkcji rolnej, zostały przekazane do Wydziału Urzędu Wojewódzkiego . Była to ilość
12 protokołów, które zostały już zaakceptowane - zwrócone rolnikom . Protokoły
częściowe w ilości 19, przesłano do gmin ościennych :Wodzisław, Słupia i Nagłowice.
Pozostałe protokoły w których szkody oszacowano poniżej 30 % zostały przekazane
rolnikom do dalszego postepowania w ARiMR.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o
dofinansowanie
w
ramach
programu
priorytetowego
„Usuwanie
folii
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Gmina Sędziszów zamierza
wystąpić z wnioskiem o dotację w ramach przedmiotowego programu. W ramach dotacji
kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę
Sędziszów oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Koszt
dostarczenia ww. odpadów do punktu zbierania odpadów wskazanego przez Gminę
ponosi Wnioskodawca. Wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie
Gminy Sędziszów mogą zgłaszać się do udziału w programie poprzez wypełnienie
formularza
Ankiety
(ankiety
przesłano
do
sołtysów
z
prośbą
o rozdysponowanie, zamieszczono na stronie internetowej), którą należy złożyć do tut.
Urzędu do dnia 30.11.2019 r. Formularze złożone po terminie nie zostaną uwzględnione
w ewentualnym wniosku. Do dnia dzisiejszego do Urzędu wpłynęło około 20 wniosków.
3. W dniu 30.09.2019 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne z Kielc zakończyło likwidację
barszczu Sosnowskiego w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności biologicznej
i funkcji ekosystemów - zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy
Sędziszów". Koszt robót 25 920,00 złotych brutto. Zgodnie z zawartą w dniu 23.10.2015
r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych.
Referat Gospodarki Gruntami
I. W dniu 22.10.2019 r. Burmistrz Sędziszowa ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:
- działka Nr 48/3 o pow. O,1130 ha, cena wywoławcza 70 000,00 zł netto,
- działka Nr 48/4 o pow. 0,1042 ha, cena wywoławcza 65 000,00 zł netto.
Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT w wysokości 23%.
Działki usytuowane są w pośredniej strefie miasta Sędziszów, na osiedlu domów
jednorodzinnych w rejonie ulicy Działkowej i Rajskiej. Zgodnie z Miejscowym Planem
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Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sędziszowa przedmiotowe działki leżą
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolem MNl. Termin przetargów 02.12.2019 r. godz. odpowiednio 10:00 i 13.00.
Wadium winno wpł ynąć do dnia 25.11.2019 r.
2. Dnia 21.11.br. podpisano protokół uzgodnień spisany pomiędzy Polskimi Kolejami
Państwowymi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie a Gminą Sędziszów, w sprawie
„warunków nieodpłatnego przekazania przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Krakowie, w trybie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o
komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje
Państwowe" na rzecz Gminy Sędziszów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej, położonej w Sędziszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 334/3 o
pow. 0,0129 ha, obręb 1 Sędziszów wraz z prawem własności zabudowy (w rejonie
poczty).
3. Umową sprzedaży w fonnie Aktu Notarialnego w dniu 28.10.br. Gmina Sędziszów
sprzedała osobie fizycznej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
działki Nr 255, 256, 257 o łącznej powierzchni 1,9600 ha, obręb 19 Pawłowice za cenę 67
670,00 zł brutto. Sprzedaż ww. nieruchomości w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT.
4. Umową darowizny w formie Aktu Notarialnego w dniu 07 października br. Gmina
Sędziszów nabyła od osób fizycznych działki Nr 197 /2, 194/2, 202/2, 211/1, 205/2
o łącznej powierzchni 0,0902 ha, obręb 17 Mierzyn stanowiące teren drogi wewnętrznej.
5. Umową darowizny w formie Aktu Notarialnego w dniu 07 października br. Gmina
Sędziszów nabyła od osób fizycznych działki Nr: 198/2, 199/2, 200/2, 209/2, 201/2, 207/2
o łącznej powierzchni 0,0253 ha, obręb 17 Mierzyn stanowiące teren drogi wewnętrznej.
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
1. W dniu 7.11.2019 r. dokonano komisyjnego odbioru wykonania robót dwóch zada11
inwestycyjnego pn.:
- ,,Dobudowa oświetlenia kablowego od ulicy Zielonej do Ogrodowej". Wykonawcą robót
była firma F.H.U. ELDEKO Krzysztof Dwojewski z siedzibą Sztombergi. Zakres robót
obejmował ułożenie w gruncie kabla o długości 263 mb, usadowienie 6 słupów
aluminiowych z podwójnymi wysięgnikami i montaż 12 sztuk opraw LED o mocy
36 W oraz zabudowę szafki oświetleniowej z wyposażeniem,
- ,,Dobudowa punktu świetlnego w Pawłowicach dr. gminna kierunek Boleścice".
Wykonawcą robót był finna Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy ELRAD Radosław
Baran z siedzibą w Słupi. Zakres robót obejmował montaż 2 sztuk opraw sodowych o
mocy 70 W na wysięgniku i zabudowę szafki oświetleniowej z wyposażeniem.
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W związku z wykonaniem powyższych zadań pismem z dnia 08.11.2019 r. zwrócono
się do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kielce o dokonanie ze swojej strony
odbioru technicznego dobudowy
punktu świetlnego w Pawłowicach dr. gminna
kierunek Boleścice załączając komplet dokumentacji w celu wydania dokumentu tj.
„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów
technicznych dostaw" a w dniu 12.11.2019 r. gmina wystąpiła do WM MALTA
Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Dąbrowie Górniczej o zwiększenie punktu poborn
energii elektrycznej dla wybudowanego oświetlenia ul. Ogrodowej i zgłoszenia tego
punktu do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kielce w celu zawarcia przez
gminę umowy na usługę dystrybucyjną, co sfinalizuje w dalszej kolejności
podwieszeniem licznika poboru energii elektrycznej.
2. W okresie od dnia 19.09.2019 r. do 20.11.2019 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej zweryfikowane i przekształcone na wersję
elektroniczną 54 wnioski CEIDG-1 w tym, wnioski o:
- założenie nowej działalności - 4
- zmianę wpisu - 39
- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - 4
- wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - 3
- wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG - 4.
3. W II półroczu 2019 r. przyjęto 475 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawaiiego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącu
październiku br. wypłacono rolnikom kwotę 264 591,17 złotych. Sporządzono
sprawozdanie rzeczowo - finansowe i rozliczono dotację celową z realizacji wypłat
producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2019 roku.
4. Firma ZHUP EXPORT-IMPORT Baniak Łukasz z Sędziszowa wykonała ogrodzenie
placu zabaw na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie za kwotę 11 562,00 złotych brutto.
5. Zlecono firmie Usługi Koparko-Ładowarką Maiia Łysek z Zielonek ścięcie, transpo1i
i montaż choinki bożonarodzeniowej w okolicy parowozu przy ul. Dworcowej
w Sędziszowie. Całkowity koszt usługi kwota 2 600,00 złotych brutto.
6. Firma Z.P.H.U. ELRAD Radosław Baran z siedzibą Słupi realizuje zadanie pn.
„Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu dla istniejącego obiektu cmentarza
Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie - Etap II oraz wymiana drzwi wejściowych do
kaplicy". Termin wykonania robót 02.12.2019 r. Koszt robót kwota 25 497,90 złotych
brutto. Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na powyższy cel kwota 20 000,00 złotych.
7. Zgłoszono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Biura Wojewody
potrzeby finansowe na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych dla
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Gminy Sędziszów na rok 2020 w kwocie 96 000,00 złotych z przeznaczeniem m.in. na
wykonanie utwardzenia placu przed cmentarzem Ofiar Egzekucji z 1944 roku
w Swaryszowie, malowanie konstrukcji wsporczej dzwonnicy, remont kaplicy - iniekcja
i malowanie ścian i sufitu, czyszczenie elewacji kaplicy oraz alejek z kostki brukowej
i odnowienie drewnianego krzyża. Wojewoda Świętokrzyski przyznał na powyższy cel
dotację celową w kwocie 36 000,00 złotych.
2. W zakresie spraw oświaty, służby zdrowia i społeczno - obywatelskich.
1. W trybie zamówienia publicznego do 30.000,00 euro wybrany został wykonawca na
dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego oraz pływania, które odbywają się
w OSiR-e. Złożone zostały 2 oferty, korzystniejszą ofertę (287,28 zł za jeden przewóz na
dowolnej trasie) złożyła firma: Usługi, Handel, Transport Anna Chmiel. Niniejszym
dowozem objęci są uczniowie ze szkół podstawowych: SP Nr 2 w Sędziszowie,
Pawłowice, Mstyczów, Tarnawa, Krzcięcice.
2. Do Kuratorium Oświaty złożono zapotrzebowanie na środki finansowe w wysokości
64.648,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
pracowników młodocianych.
3. Wydawane są decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego za okres wrzesień grudzień 2019r. Miesięczna kwota stypendium uzależniona jest od dochodu na jednego
członka rodziny i wynosi odpowiednio: 133,00 zł,135,00zł i 137,00 zł .
4. Z uwagi na wynikający z ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad
uczniami obowiązek zawarcia przez organ prowadzący porozumienia z podmiotem
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu
leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków
publicznych, zawarte zostały niniejsze porozumienia z:
a) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „STOMED" - opieka nad uczniami
ZSO w Sędziszowie
b) Centrum Stomatologicznym „ Bio-Dent" - opieka nad uczniami SP Nr 2 I SP
w Pawłowicach.
Podmioty te prowadzą działalność na terenie Sędziszowa.
5. Do Urzędu Marszałkowskiego przekazane został sprawozdanie z realizacji projektu
„ Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostki
OSP"- dotyczy rozliczenia kwoty 7.500,00 zł otrzymanej przez gminę na wymianę
pokrycia dachowego budynku OSP w Klimontowie. Natomiast do MSWiA przekazano
sprawozdanie z rozliczenia dotacji w wysokości 9.000,00 zł otrzymanej przez OSP
Klimontów na to samo zadanie.
Wartość całego zadania to kwota 36.300,01. Różnica pokryta została z budżetu gminy.
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6. Do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przekazano sprawozdanie z rozliczenia dotacji
w kwocie 5.000,00 zł jaką otrzymało OSP Krzcięcice z przeznaczeniem na remont sali,
w ramach programu „Aktywizacja i Estetyzacja Powiatu Jędrzejowskiego".
7. W dniu 25 września 2019 roku, ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka
Samorządowego „KRAINA MALUSZKA" w Sędziszowie. W ramach konkursu oferty
złożyły dwie kandydatki. Obie panie spełniały kryteria formalne i zostały dopuszczone
do drugiego etapu postępowania konkursowego. W drugim etapie komisja oceniała
przedstawione przez kandydatki koncepcje funkcjonowania placówki oraz
przeprowadzono z nimi rozmowy kwalifikacyjne. W wyniku postepowania konkursowego
nawiązanie stosunku pracy zostało zaproponowane pani Marioli Domańskiej, z którą w
dniu 04 listopada 2019 roku została podpisana umowa o pracę na stanowisko Dyrektora .
Zatrudniona dyrektor w ramach świadczenia pracy wykonuje czynności organizacyjne i
przygotowawcze w celu uruchomienia placówki . Wynagrodzenie finansowane jest ze
środków pozabudżetowych w ramach realizowanego projektu z RPO WŚ. - według jego
założeń.
3. W zakresie planowania przestrzennego, inwestycii
komunalne.

remontów, infrastruktury

1. Dokonano odbioru zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Klimontówek".
Wykonany został remont odcinka o łącznej długości 1446 m. Na odcinku dł. 1150 m
(teren zabudowań) wykonano nową nawierzchnię asfaltową szer.4 m i pobocza 0,5 m,
na dalszym odcinku (dojazd do pól) nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa.
Całkowita wartość zadania 336 001,17 zł,
pozyskane dofinansowanie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych 168 OOO zł;
środki Gminy Sędziszów 168 001,17 zł
2. Wystąpiono do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z prośbą o przygotowanie
kompleksowych wniosków o dofinansowanie z dostępnych programów rządowych
(Fundusz Dróg Samorządowych, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) budowy
chodników przy drogach powiatowych.
3. Przeprowadzono procedurę - zapytanie ofertowe na wykonanie projektów zmian
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrze1mego Miasta i Gminy Sędziszów
w części tekstowej. Wptynęły dwie ofe1ty, z których najkorzystniejsza to ofeita Pracowni
Architektoniczno-Urbanistycznej Knura s.c. z Rybnika - cena brutto 32 000,00 zł.
4. Sporządzono i podpisano umowę na „Ułożenie kostki brukowej przy 4 wiatach
przystankowych w m. Zielonki, Piołunka, Sosnowiec, Boleścice. Wartość umowy
11 499,27 zł. Zadanie zostało już zrealizowane
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5. W dniu 05.11.2019r. podpisano zlecenie „Wykonania oraz zaopm1owania zmian
projektów stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania dróg nr 376011T Boleścice-Piołunka
i nr 37601 ST Mierzyn- Piołunka. Wa1tość zlecenia 1 230,00 zł.
6. Podpisano umowę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z operatorem
zapewniającym dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy
7. Przesłano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie o wyrażenia zgody na
wstępną lokalizacje nowego przystanku komunikacyjnego w m. Wojciechowice
8. Wydano uzgodnienie
z Pińczowa.

przystanków

komunikacyjnych

dla

firmy

mgrinż.

MAT-BUS

law Szarek
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