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                                SPRAWOZDANIE  NR 38/2014  

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW  ZA 

OKRES OD 24 MARCA 2014 R. DO 25 KWIETNIA 2014 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.      WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr  1031/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej 

w Stowarzyszeniu  Refugium w Węgorzewie Koszalińskim. 

2. Zarządzenie Nr 1032/2014 w sprawie  powołania komisji  ds. oceny 

projektu znaku  graficznego – logotypu Gminy i Miasta Sianów. 

3. Zarządzenie nr 1033/2014 w sprawie  przekazania w eksploatację 

przyłączy wodno-kanalizacycjnych przy Hali Sportowej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Sianowie . 

4. Zarządzenie Nr  1034/2014  w sprawie przedstawienia  Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy  Sianów  za 2013 rok. 

5.  Zarządzenie Nr 1035/2014 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2014 r. 

6.  Zarządzenie Nr 1036/2014 w sprawie  zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu na 2014 r. 

7. Zarządzenie Nr 1037/2014 w sprawie udzielenia  bonifikaty   przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/2. 

8. Zarządzenie Nr  1038/2014 w sprawie  przeznaczenia do  dzierżawy 

działki  nr  971  w Sianowie w trybie bezprzetargowym. 

9. Zarządzenie Nr 1039/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

do dzierżawy dla działki  nr 971 w Sianowie. 

10.  Zarządzenie Nr 1040/2014 w sprawie  upoważnienia do pełnienia 

obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie w czasie  jego 

nieobecności. 
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11. Zarządzenie Nr 1041/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w 

zakresie  wykonywania obowiązków  mieszkańców w zakresie 

gospodarki odpadami.  

12.  Zarządzenie  Nr  1042/2014 w sprawie   odpracowania  należności  z 

tytułu  zaległości  w opłatach za lokal mieszkalny  w Sianowie  ul. 

Chrobrego 1/2. 

13. Zarządzenie Nr  1043/2014 w sprawie   rozłożenia na raty  zaległości w 

opłatach za lokal mieszkalny  w Sianowie ul. Piastów  18/4. 

14. Zarządzenie Nr 1044/2014 w sprawie  ustalenia ceny  do sprzedaży 

nieruchomości gminnych w drodze  III przetargu dla działek nr  81/23 w 

Sianowie  ul. Tylna, nr  62 w Sianowie ul. Ogrodowa, nr  189/7 w 

Wegorzewie Koszalińskim. 

15.  Zarządzenie Nr 1045/2014 w sprawie  ustalenia ceny  do sprzedaży dla  

nieruchomości gminnych  w drodze II przetargu , dla działek nr 126 w 

Sierakowie Sławieńskim, nr 168/2 w Węgorzewie Koszalińskim. 

16. Zarządzenie  Nr 1046/2014 w sprawie ustalenia  ceny  dla działek 

sprzedawanych w I przetargu ; nr 244/8 w Skibnie, nr 151/5 w Bielkowie, 

nr 150/4 w Dąbrowie, nr  76/2 Kleszczach, nr 23/8 w Grabówku i nr 42/2 

w Sianowie ul. Tylna. 

17. Zarządzenie Nr 1047/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze  przetargu  działek nr 25/7, 25/8 i 25/9 w  Grabówku. 

18. Zarządzenie Nr 1048/2014 w sprawie  przeprowadzenia postępowania  w 

drodze przetargu na wykonanie  zadania „Zagospodarowania  centrum 

wsi Węgorzewo Koszalińskie”. 

19. Zarządzenie Nr  1049/2014 w sprawie  przeprowadzenia postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie zadania  „Wymiana sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami  w Skibnie”. 

20. Zarządzenie Nr 1050/2014 w sprawie  przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na wykonanie zadania „Przebudowa dróg gminnych”. 

21. Zarządzenie Nr 1051/2014 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalinska 2/6. 

22. Zarządzenie Nr 1052/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej 

w Stowarzyszeniu Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej. 

23. Zarządzenie nr  1053/2014 w sprawie  ustalenia  dni wolnych od pracy  

dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 
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24. Zarządzenie Nr  1054/2014 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

działki nr  3  o pow. 126146 ha w Sianowie  ul. Łubuszan na rzecz 

dotychczasowego  użytkownika wieczystego. 

II.      ROZSTRZYGNĄŁ  NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 24 i 25 marca 2014 r.: 

1. postanowił o przeprowadzeniu postępowania w trybie  bezprzetargowym 

w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług 

telekomunikacycjnych dla telefonów stacjonarnych  zlokalizowanych w  

siedzibie Urzędu  ul. Armii Polskiej 30  i   siedzibie Straży Miejskiej  ul. 

Łużycka 27. 

2. przyjął ofertę firmy  „Pracowni Projektowej E. Wojciechowskiej z 

Koszalina w sprawie wykonania  projektu organizacji  ruchu dla  

prowadzenia  kontroli  drogowej  kierujących pojazdami  przez Straż 

Miejską w Sianowie  ul. Koszalińskiej za kwotę  850 zł brutto. 

3. wyraził zgodę na przedłużenie  na  3 lata  umowy dzierżawy działki  nr  

971 w Sianowie  ul. Łubuszan z przeznaczeniem na  ogród przydomowy. 

4. wyraził zgodę na przedłużenie  na okres 10 lat umowy użyczenia  działki  

nr  335 o pow. 1,0226 ha  położonej w  Sierakowie Sławieńskim  z 

przeznaczeniem na  wioskę tematyczną Stowarzyszenia Hobbiton. 

5. przyjął ofertę Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o.  w sprawie  

opracowania  i wyemitowania  cyklu  10 programów o gminie Sianów pt. 

„Kierunek Sianów” za kwotę  12 000 zł brutto. 

6. przyznał Sebastianowi Korzeniewkiemu stypendium  artystyczne  w 

kwocie  2 999,97 zł 

7. podpisał z dwoma osobami   niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

8. wyraził zgodę na  sfinansowanie kosztów  transportu  i zainstalowania  

domku  typu holenderskiego dla rodziny   pogorzelców z Bielkowa w 

wysokości  1621,32 zł brutto. 

9. przyjął ofertę  Agencji Projektowo Reklamowej GEMMA  z Koszalina w 

sprawie  rozszerzenia opracowania  projektu  aranżacji  części 
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komunikacyjnej  dobudowanego  obiektu przedszkola  za łączną kwotę  

2460 zł brutto. 

10. przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego ROMEX  z 

Sianowa  w sprawie  wykonania  remontu przepustu  drogowego  na 

drodze nr 186 w Maszkowie za kwotę  3690 zł brutto.  

11. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr  134/1 w Kędzierzynie,  elementu drenażu melioracji  

szczegółowej. 

12. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr 210 w Iwięcinie, kabla  energetycznego. 

13. wyraził zgodę na  umieszczenie w  pasie dróg gminnych niebędących  

publicznymi działkach nr  315/1 i 315/2  w Bielkowie,  linii kablowej. 

14. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi  gminnej działce  nr  125/2 

położonej w obrębie ewidencyjnym Iwięcino, kabla energetycznego 0,4 

kV . 

Podczas posiedzenia w dniu  27 marca 2014 r.: 

1. unieważnił postępowanie przetargowe za wykonanie zadania  Dostawa 

mieszanki kruszywa łamanego oraz  gruzu ceglano – betonowego 

przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy  Sianów w 2014 roku. 

W przetargu złożono dwie oferty podlegające odrzuceniu. 

2.  zatwierdził wyniki  przetargu na wykonanie zadania   Remont bieżący 

dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Przedsiębiorstwo Transportowo –Handlowe „LEWAR”  Ryszard 

Szczygiel , które  wykona  zadanie  za kwotę  0,89 zł/m
2 
 brutto. 

Podczas posiedzenia w dniach 31 marca  i  01  kwietnia 2014r.: 

1. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 15.05.2014 r. terminu  

wykonania  przez  Biuro Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego  

AQUA PROJEKT  z  Koszalina  prac projektowych  dla  realizacji  

zadania  budowy sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku 

przy ul. Łużyckiej i  Piastów. 
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2. w wyniku przeprowadzenia przez  Komisję  Przetargową ponownej 

oceny  ofert  zatwierdził wyniki przetargu  nieograniczonego na  

wykonanie zadania „Dostawa mieszanki kruszywa łamanego oraz 

gruzu ceglano – betonowego przeznaczonego do remontu dróg na 

terenie  gminy  Sianów  w 2014 roku”. Najkorzystniejszą  ofertę 

złożyło Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe Teresa Dydyna 

z Darłowa,  które wykona zadanie za kwoty:  

- część I ( kruszywo łamane)  97,17 zł/tonę, 

- część II( gruz ceglano-betonowy)  56,58 zł/tonę. 

          3.  postanowił o przeprowadzeniu  postępowania  w sprawie wykonania 

zadania  pn.”Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

Skibnie”. 

           4.  zatwierdził  wyniki  przetargu na  realizację  zadania  „Dostawa – 

zakup mikrobusu  9 – ci osobowego, przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” pod 

warunkiem dokonania zmian w budżecie Gminy  Sianów na 2014 r. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  INTER AUTO Wiesław Siwek  

z Zielonki, która wykona  zamówienie za kwotę  120.890 zł brutto           

( w budżecie  zagwarantowano kwotę 120.000 zł). 

            5.  postanowił o przeprowadzeniu  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dla realizacji zadania „Zagospodarowanie 

centrum wsi Węgorzewo Koszalińskie”. Zatwierdził  treść ogłoszenia 

oraz specyfikację  istotnych warunków zamówienia. 

           6.   wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr  250 

w Skwierzynce  kabla energetycznego. 

7.    przyjął ofertę  firmy  TV Przemysłowa.pl  Karol Nowak z Poznania w  

sprawie  dostawy i montażu  dwóch specjalistycznych kamer do 

kontroli  przestrzegania przepisów  ustawy o utrzymaniu   porządku i 

czystości  w gminie  za kwotę   4 865,21 zł brutto. 

8. podpisał z siedmioma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w 

sprawie dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach 

specjalistycznych oraz z  dwiema osobami niepełnosprawnymi   w 
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sprawie dofinansowania  kosztów udziału  w zabiegach 

rehabilitacyjnych. 

9. wyraził zgodę na zmianę  lokalu  socjalnego w  Kościerzy  2/1 na 

lokal stały. 

10. wyraził zgodę na zmianę lokalu  stałego w Kościerzy 2/2 na lokal 

socjalny. 

11. zatwierdził  sprawozdanie częściowe z wykonania zadania 

publicznego „Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Iwięcinie”  za 

okres od  01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Podczas posiedzenia w dniu  08 kwietnia 2014 r.: 

1.  wyraził zgodę na  rozpoczęcie postępowania przetargowego na 

wykonanie dokumentacji  technicznej dotyczącej rozbudowy ujęcia wody 

w Sianowie  wraz ze stacją  uzdatniania wody oraz wodociągiem 

magistralnym na trasie  Sianów – Osieki  - Rzepkowo . Jednocześnie 

wyraził zgodę na  zmianę w planie wydatków inwestycyjnych  na rok 

2014 wprowadzając  kwotę  50.000 zł z przeznaczeniem na ten cel. 

2. przyjął ofertę  Usługowego Zakładu Teleelektronicznego „AB TEL”  z 

Koszalina w sprawie dostawy  zakupu  instalacji systemu wysyłania SMS 

za kwotę   2314,86 zł brutto. 

3. podpisał z Klubem Abstynenta „ISKRA” w Sianowie  umowę w sprawie  

realizacji  zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz 

przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym w zakresie  

leczenia i profilaktyki uzależnień w roku  2014 r.” 

4. wyraził zgodę na  dokonanie zmian w planie  dochodów i wydatków do 

zadań finansowanych  ze  środków zewnętrznych. 

5. zwiększył limit wydatków związanych z realizacją zadania  „Budowa 

żłobka w gminie Sianów oraz przebudowa pomieszczeń przedszkola 

gminnego na potrzeby organizacji  opieki dla dzieci w wieku  do 3 lat”  o 

kwotę  350 000 zł . 

6. przyjął ofertę  firmy  ADSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA  Adam 

Wróbel w sprawie  wykonania projektu zamiennego  i uzyskaniu  decyzji 

zmieniającej pozwolenie na budowę  w sprawie  realizacji  zadania  

parkingu oraz  adaptacji  dachu  na taras  za kwotę   6 500 zł  brutto. 
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7. postanowił o  wyborze dróg gminnych przeznaczonych do remontu  

Sianów  ul. Klonowa, Kłos, Mokre oraz Maszkowo ( zakup płyt i 

podbudowy). 

8. postanowił o przeprowadzeniu  postępowania przetargowego na 

wykonanie zadania  „Przebudowa dróg gminnych”  w Sianowie ul. 

Klonowa, w  Kłosie   i Mokrem. 

9. wyraził zgodę na umieszczenie w  pasie drogi gminnej działce nr  516 w 

Sianowie,   przyłącza kanalizacji deszczowej. 

10. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną  działce nr  50/8 w Karnieszewicach,  linii kablowej. 

11. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr  52/1 w 

Karnieszewicach,  linii kablowej. 

12. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr 68 w Rzepkowie,  linii kablowej. 

13. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej działce  nr 366 w 

Dąbrowie,  linii kablowej. 

14. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych niebędących 

publicznymi działkach nr 217, 222, 261 w Skibnie,  linii kablowej. 

15. postanowił o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na 

wyłonienie wykonawcy zadania  „Budowa ciągów  pieszo- rowerowych 

w Skibnie, Osiekach (łącznie z  budową kanalizacji  deszczowej) i  

Kłosie”. 

16. postanowił o  zwiększeniu  dochodów  budżetu w związku  ze 

zwiększonym wpływem opłat za korzystanie ze środowiska,  w 

szczególności  z tytułu opłat za  usunięcie drzew. 

17. postanowił o  wystąpieniu do WFOŚiGW w sprawie  dofinansowania  

projektu Przedszkolne Centrum Edukacji  Ekologicznej „Ekoludek” wraz 

z dofinansowaniem  działań przedszkola  z  budżetu Gminy  w kwocie  

3 500 zł. 

18. wyraził zgodę na zakup   5 szt. koszy ulicznych  przeznaczonych do 

miejscowości  Kędzierzyn i Skibno  za łączną  kwotę  1672,80  zł brutto. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  15 kwietnia 2014 r.: 

 

1. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych  działkach  nr 

574/2 i 582 w Sianowie, przyłącza wodociągowego i kanalizacji  

sanitarnej. 
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2. wyraził zgodę na  umieszczenie  w pasie drogi gminnej działce nr  151/29 

w Osiekach,  przyłącza  wodociągowego. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych działkach nr 109  i 

111/2 w Suchej Koszalińskiej  przyłączy telekomunikacyjnych. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej  niebędącej 

publiczną działce nr  115/3 oraz działce gminnej nr  47/9 w Suchej 

Koszalińskiej,  przyłączy telekomunikacyjnych. 

5. przyjął ofertę Pracowni Projektowej Elzbiety Wojciechowskiej  w sprawie  

sporządzenia  projektu organizacji  ruchu   ul. Słowackiego w Sianowie za 

kwotę  2152,50 zł brutto. 

6. przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „MAGRO” 

z Koszalina w sprawie wykonania  utwardzenia drogi w Wierciszewie 

płytami  drogowymi za kwotę  szacunkową  9 200 zł brutto. 

7. wyraził zgodę na  wycinkę 4 szt. drzew rosnących w pasie drogi 

powiatowej w miejscowości Skibno. 

8. podpisał z czterema osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

9. wyraził zgodę na  pokrycie kosztow  zatrudnienia przez ZB ABK   6 osób 

bezrobotnych na staż  do prac porządkowych i konserwacyjnych. 

10. wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat  części działki nr  56 w 

Sianowie ul. Morska. 

11. wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat  działki  nr  263 w 

Sianowie ul. Mickiewicza z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

12.zatwierdził treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Przebudowa dróg gminnych”. 

12. przyjął ofertę Pracowni Projektowej Elżbieta Wojciechowska z Koszalina 

w sprawie  wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na drodze 

wojewódzkiej nr 206 w miejscowościach Maszkowo i Szczeglino za 

kwotę 1722 zł brutto. 

13. przyjął ofertę  firmy ANPOL Anna Nosal z Plany w sprawie dostawy  

szlabanu  obrotowego  za kwotę  720 zł brutto. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  22 kwietnia 2014 r.: 

1. przyjął treść obwieszczenia w sprawie  numerów i granic obwodów 

głosowania  oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych w wyborach 
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posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 

2014 r. 

2. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie po 500 zł kosztów organizacji   

gminnych konkursów  : języka angielskiego i matematycznego. 

3. wyraził zgodę na  dofinansowanie ze środków rezerwy oświatowej 

kosztów  zakupu materiałów potrzebnych do remontu sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej  w Suchej Koszalińskiej w kwocie  6 867,48 zł . 

4. wyraził zgodę  na  postawienie ogrodzenia  na działce nr  263 w Sianowie 

ul. Mickiewicza. 

5. wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną, działce nr 64 w Sianowie, przyłącza  kanalizacji sanitarnej. 

6. wyraził zgodę na  sfinansowanie w kwocie  500 zł  kosztów  zakupu 

nagród  dla uczestników  powiatowego turnieju w zakresie 

bezpieczeństwa w ruchu  drogowym. 

7.  unieważnił postępowanie w sprawie realizacji  zadania „Wymiana sieci 

wodociągowej wraz z przyłączeniami w Skibnie” oraz postanowił o  

przeprowadzeniu  kolejnego postępowania  w tej sprawie, zatwierdził  

treść ogłoszenia oraz specyfikację  istotnych warunków zamówienia. 

8. na wniosek GWiK w Sianowie wyraził zgodę  na sprzedaż w drodze 

przetargu  samochodu  dostawczego  VW Transporter (po uprzedniej 

wycenie). 

9. podpisał umowę  z Pomorską Grupą Konsultingową SA z Bydgoszczy w 

sprawie  przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej  

w okresie  od 01.07. 2015 r. do 31.12.2016 r. w ramach porozumienia  z  

Gminą Sławno. 

Podczas posiedzenia w dniu  24 kwietnia 2014 r.: 

1. wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków rezerwy oświatowej 

kosztów remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suchej 

Koszalińskiej  w zakresie  kosztów zakupu materiałów malarskich oraz 

robocizny  na kwotę 12 217,28 zł. 
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2. postanowił o przeprowadzeniu  postępowania przetargowego na 

wyłonienie wykonawcy zadania  „Budowa ciagów pieszo rowerowych : 

Skibno,Osieki, Kłos. Zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację 

istotnych warunków zamówienia dla tego zadania. 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 

SIANOWIE: 

1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmian budżetu 

Gminy  Sianów na 2014 r. 

2. projekt Uchwały  w  sprawie realizacji  i finansowania projektu 

„Modernizacja Centrum Miasta Sianów – II etap”. 

Projekty te zostały  włączone do porządku  obrad Sesji  Rady Miejskiej w 

Sianowie  w dniu  26 marca 2014 r. 

1. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  utworzenia 

gminnej jednostki  budżetowej Żłobek Gminny „Skrzat” w Sianowie  oraz 

nadania  jego statutu. 

2.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmian budżetu 

Gminy  Sianów na 2014 r. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2014-2024. 

4. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w sprawie  zmiany  zasad i trybu  

przeprowadzania  konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta 

Sianów. 

  5.    projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniający uchwałę w 

sprawie  utworzenia Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w 

Sianowie. 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE : 

1. Uchwała Nr XLIV/332/2014 w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin.  
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2. Uchwała Nr XLIV/333/2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2014”. Uchwała 

została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.. 

 

3. Uchwała Nr XLIV/334/2014 w sprawie rozstrzygnięcia o 

wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki. Uchwałę przesłano do RIO ZZ 

Koszalin.  

 

4. Uchwała Nr XLIV/335/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta 

Sianów. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

5. Uchwała Nr XLIV/336/2014 udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin.  

 

6. Uchwała Nr XLIV/337/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na 2014 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  Uchwałę przesłano do RIO 

ZZ Koszalin.  

 

7. Uchwała Nr XLIV/338/2014 w sprawie realizacji i finansowania 

projektu „Modernizacja Centrum Miasta Sianów – II etap”.  

Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

 

 

     V.     W  POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I  

MANDATOWYM   WYDAŁ  I   PRZYJĄŁ : 

1)    120        decyzji  administracyjnych,       

2)      12        postanowień, 
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      3)     47         zaświadczeń,         

     4)     34        wpisów do CEIDG, 

     5)     42        upomnienia, 

     6)   197        tytułów wykonawczych, 

7)     25        deklaracji w sprawie opłat za odbiór  odpadów, 

8)   148        dowodów  osobistych, 

     9)   130        wniosków  o dowody osobiste, 

   10)   127        unieważnień dowodów osobistych, 

   11)     29        wypisów  i wyrysów  z planów, 

   12)      5         aktów stanu  cywilnego, 

   13)    44         odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

   15)     29          poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

   16)   145          postępowań  mandatowych SM, 

   17)     18          postępowań  sądowych  SM, 

   18)     63          interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. z rodziną  pogorzelców z miejscowości Bielkowo, 

2. w sprawie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców, 

3. w posiedzeniu  komisji  konkursowej ds. wyboru  logotypu dla Gminy 

Sianów, 

4. w sprawie  rozbudowy obiektu przedszkola . 

5. w Kędzierzynie w zebraniu  mieszkańców, 

6. w cyklu  posiedzeń  Rady Doradczej ŚGD. 

7. na terenie rozbudowy obiektu przedszkola. 

8. z Andrzejem Pawłowskim przewodniczącym Rady Gospodarczej. 

9. z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Iwięcinie w sprawie  inwestycji na 

terenie szkoły w Iwięcinie, 

10.  w Gimnazjum Gminnym w Targach Zawodoznawczych, 

11.  w Koszalinie  podpisał porozumienie ZIT, 
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12.  w  Galerii Zorza w wernisażu wystawy „Mali i  wielcy artyści z  

Węgorzewa”, 

13.  w  Walnym Zgromadzeniu OSP Sianów, 

14.  w objeździe terenów gminy    w okolicach Zakładu Odzysku  Odpadów, 

15.  w dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie  oraz Przedszkola  Gminnego w 

sprawie naboru do oddziałów przedszkolnych, 

16. w Mokrem wizytował budynek mieszkalny po  katastrofie drogowej, 

17.  w posiedzeniu  Zarządu DLGR, 

18.  z Ewą Ciszek dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w 

sprawie  remontu  drogi twz. starej trasy, 

19.  z Sebastianem Korzeniewskim stypendystą  artystycznym Gminy 

Sianów, 

20.  z Anną Januszewską, 

21.  w sprawie  nowej wersji  oprogramowania  strony internetowej. 

22.  w Bielkowie z rodziną  pogorzelców, 

23.  w  Eliminacjach Gminnych  Turnieju  Wiedzy Pożarniczej, 

24.  z przedstawicielem AMB Energia, 

25.  z Andrzejem Mundzielem  właścicielem  firmy AGBIL. 

26.  w centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów w 

konferencji   kierowników bibliotek z Powiatu Koszalińskiego z udziałem  

dyrektora Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Lucjana Bobolewskiego i  

dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzeja Ziemińskiego, 

27.  w Maszkowie w  przedsiębiorstwie „Polryb”, 

28.  z Renatą Bąk dyrektorem Przedszkola Gminnego  w Sianowie w sprawie 

naboru  na rok szkolny 2014/2015, 

29.  w inauguracyjnym seansie DKF w Kinie Zorza, 

30.  z Pawłem Romańcem w sprawie  bilbordu na terenie tzw „ Osiedla 

Wschód”, 

31.  w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie  

w posiedzeniu  Rady Gospodarczej, 



14 

 

32.  w sprawie  nowej szaty graficznej strony internetowej, 

33.  z właścicielami  nieruchomości  nr  18 w Sianowie ul. Węgorzewska, 

34. w  posiedzeniu  Zarządu DLRG, 

35.  z przedstawicielem  telefonii komórkowej PLUS , 

36.  w ŚDS w spotkaniu  promocyjnym  projektu Pomocna Dłoń PLUS, 

37.  z A. Milewską ze Spółdzielni  Socjalnej Nowa Przystań w sprawie  

realizacji   prac porządkowych, 

38.  wizytował tereny położone przy ul. Ogrodowej, 

39. z  Wiceministrem  Środowiska  Stanisławem Gawłowskim 

odwiedzającym Gminę z wizytą roboczą,, 

40. z majorem Mikołajem Kaczanowiczem Komendantem Placówki  Straży 

Granicznej w Darłowie, 

41.   z mieszkańcami   budynku  przy ul. Armii Polskiej 38 w sprawie  

podpisania weksli, 

42.  podpisał umowę  w sprawie komunikatora  sms dla mieszkańców  gminy 

i miasta , 

43.  z ks. Proboszczem Pawłem Brostowiczem w sprawie organizacji   

uroczystości  beatyfikacyjnych Jana Pawła II, 

44.  udzielił wywiadu TV MAX, 

45.   w Karnieszewicach  na terenie  remontowanego kościoła, 

46.  w ŚDS w spotkaniu  Wielkanocnym z osobami  niepełnosprawnymi, 

47.  w sprawie  nowej szaty graficznej strony  internetowej , 

48.  w spotkaniu  Wielkanocnym z osobami  bezdomnymi, 

49.  z dyrektorem CK i BP Aleksandrą Kowalczyk, 

50.  z przedstawicielami  firmy ABRAWA POLOMARKET, 

51.  w Gimnazjum Gminnym w Sianowie  z dziećmi przystępującymi  do 

egzaminu końcowego, 

52. z Małgorzatą Darnielewicz –Bado dyrektorem Oddziału Banku  BGŻ w 

Koszalinie w sprawie  organizacji  w Sianowie  imprezy „Filmowy  

Piknik  Banku BGŻ”, 
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53.  w Kinie Zorza w  VIII  Wiosennym Festiwalu Kultury Ekologicznej 

„Zielono mi…”, 

54.  z przedstawicielami  domowego hospicjum dla dzieci, 

55. w posiedzeniu  wspólnym komisji  Rady Miejskiej  w Sianowie, 

56.  w jubileuszu  „Złote Gody”     Państwa Janiny i Mariana Pawlonka. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

                                   

SPRAWOZDANIE NR  37/2014 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

       ZA OKRES OD 25 LUTEGO 2014 R. DO 24 MARCA 2014 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.       WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 1010/2014 w sprawie ustalenia ceny dla  

kompleksu  działek  gruntu przy ul. Łużyckiej o łącznej         

powierzchni  18 7242 ha  na kwotę   6 200 000,00 zł. 

2. Zarządzenie Nr 1011/2014 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  

lokalu użytkowego w Sianowie  ul. Armii Polskiej  25. 

3. Zarządzenie  Nr  1012/2014 w sprawie  ustalenia  ceny dla działek  

nr 126 w Sierakowie Sławieńskim, nr 168/2 w Węgorzewie. 

4. Zarządzenie Nr 1013/2014 w sprawie  ustalenia ceny  dla działek nr  

81/22 i 81/23 w Sianowie ul. Tylna oraz  nr  62 w Sianowie ul. 

Ogrodowa i działki  nr  189/7 w Węgorzewie. 

5.  Zarządzenie Nr  1014/2014 w sprawie ustalenia ceny   do 

sprzedaży dla działek  244/8 w Skibnie, nr 151/5 w Bielkowie, nr 

150/4 w Dąbrowie, nr 76/2  w Kleszczach, nr  23/8 w Grabówku i  

42/2 w Sianowie ul. Tylna. 

6.  Zarządzenie Nr 1015/2014 w sprawie  powołania Komisji 

Opiniującej oferty  złożone w otwartym konkursie na realizację 
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zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa  

publicznego  i przeciwdziałania  patologiom społecznym w 2014 r. 

7.  Zarządzenie Nr  1016/2014 w sprawie  zmiany  w planie dochodów 

i  wydatków budżetu na rok 2014. 

8.  Zarządzenie Nr 1017/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli 

doraźnej w Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju  Wsi Iwięcino. 

9.  Zarządzenie Nr 1018/2014 w sprawie  rozłożenia na raty 

należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii 

Polskiej 44/1. 

10. Zarządzenie Nr 1019/2014 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Koszalińska 2/6. 

11. Zarządzenie Nr  1020/204 w sprawie  zmiany  Zarządzenia  

dotyczącego  określenia  stawek i zasad stosowania  opłat za 

udostępnienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy  Sianów , na cele realizacji  infrastruktury technicznej. 

12.  Zarządzenie nr  1021/2014 w sprawie  odwołania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

13.  Zarządzenie Nr  1022/2014 w sprawie  przeprowadzenia  

postępowania  przetargowego na wykonanie zadania  Dostawa  - 

zakup mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych, w tym wózków inwalidzkich. 

14. Zarządzenie Nr  1023/2014 w sprawie  przeprowadzenia 

postępowania  przetargowego  na wykonanie zadania „Remont 

bieżący dróg gminnych o  nawierzchni gruntowej” 

15. Zarządzenie nr 1024/2014 w sprawie  przeprowadzenia  

postępowania przetargowego na wykonanie zadania „Dostawa 

mieszanki   kruszywa łamanego oraz gruzu ceglano – betonowego 

przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy  Sianów w 2014 

roku”. 
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16. Zarządzenie Nr  1025/2014 w sprawie rozłożenia na raty  zaległości 

z tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie  ul. Armii Polskiej  

6/1. 

17. Zarządzenie Nr  1026/2014 w sprawie rozłożenia na raty należności 

z tytułu opłat za  lokal mieszkalny w Sianowie  ul. Koszalińska 

13/1 

18. Zarządzenie Nr 1027/2014 w sprawie ustanowienia  odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości  stanowiącej działkę nr  

28/5 w Kłosie. 

19. Zarządzenie Nr 1028/2014  w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul.Łużycka 44/2. 

20.  Zarządzenie Nr  1029/2014 w sprawie powołania  członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

21. Zarządzenie Nr  1030/2014 w sprawie  nieodpłatnego przekazania 

sprzętu sportowego Centrum  Kultury i  Biblioteki Publicznej  

Gminy i Miasta Sianów. 

 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ  SPRAWY: 

      Podczas posiedzenia w dniu  25 lutego 2014 r.: 

1. przyjął wniosek   Agencji Projektowo Reklamowej  GEMMA z Koszalina 

w sprawie  wykonania  projektu aranżacji głównego wejścia  do budynku  

przedszkola i szatni za kwotę 1000 zł netto. 

2. podpisał z  siedmioma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych  

lub w zabiegach rehabilitacyjnych. 

3. przyjął wniosek w sprawie  ujęcia w budżecie Gminy  Sianów na 2014 r. 

zadania  pn. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta 

Sianów. 

4. przyjął ofertę  firmy Usługi Elektryczne Projektowo Pomiarowe Stefan 

Smogur z Koszalina w sprawie  wykonania pomiarów natężenia  
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oświetlenia w pomieszczeniach biurowych  w Urzędzie Gminy  i Miasta  

w Sianowie za kwotę 650  zł brutto. 

5. wyraził zgodę na zmianę  lokalu przy ul. Koszalińskiej  3/1 z  socjalnego  

na lokal komunalny. 

6. wyraził zgodę na zmianę  lokalu  przy ul. Armii Polskiej 17/4 w Sianowie 

z komunalnego na socjalny. 

7. zatwierdził treść ogłoszenia w sprawie  realizacji   zadań  gminy z zakresu  

zapewnienia porządku  i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w zakresie  

leczenia  i profilaktyki uzależnień. 

8. wyraził zgodę na   zatrudnienie dwóch  animatorów sportowych do 

prowadzenia zajęć sportowych na obiekcie Orlik 2012 w Sianowie  w 

okresie od  01.03.2014 do 30.11.2014  r. za kwotę  16 200 zł  w tym  

dotacja  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki -  9 000 zł  . 

9. zatwierdził  sprawozdanie z wykonania zadania  publicznego w 2013 r. 

przez  KS Darz Bór Karnieszewice. 

10. przyznał stypendia sportowe na  rok  2014     3 trenerom  i 15  

sportowcom.  

11. przyjął ofertę  firmy  Cinevision Film Produktion   w sprawie  

przygotowania filmu promującego Gminę  Sianów oraz jego emisję na 

antenie Polsat News za kwotę   5 166,00 zł brutto. 

12. przyjął ofertę  wydawcy „Głosu Koszalińskiego” w sprawie  

zamieszczenia prezentacji  promocyjnej w ramach akcji „Mała  ojczyzna, 

duża sprawa” za kwotę  1968,00 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  28 lutego 2014 r.: 

1. przyjął ofertę  firmy  Wolters Kluwer S.A.  Warszawa w sprawie  dostępu  

do systemu  informacji  prawnej Lex na okres 3 lat za kwotę  14 760 zł 

brutto.  

Podczas posiedzenia w dniu   4 marca 201 4 r. 

1.  podpisał z pięcioma osobami  umowy w sprawie dofinansowania kosztów  

uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 
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2. podpisał z OSP  w Sianowie umowę w sprawie  wyłapywania 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Sianów. 

3. wyraził zgodę na zamianę  lokali mieszkalnych pomiędzy  lokatorami  

lokali  komunalnych  ul. Koszalińska 3/1 i ul. Piastów 8/4. 

4. skierował do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w Sianowie ul. 

Armii Polskiej  17/4  rodzinę   zamieszkującą w tym lokalu bez  tytułu 

prawnego. 

5. wyraził zgodę na  przejęcie na mienie gminne wybudowanej przez 

prywatnego inwestora sieci wodociągowej w Maszkowie. 

6. przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego ROMEX  z 

Sianowa  w sprawie  wymiany  przepustu drogowego we wsi Sierakowo 

Sławieńskie,  działka nr 40,  za kwotę  5904 zł brutto. 

7. przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego ROMEX  z 

Sianowa  w sprawie  naprawy przyczółku  przepustu drogowego we wsi 

Sierakowo Sławieńskie, działka nr  138,  za kwotę  1599  zł brutto. 

8.  postanowił o przeprowadzeniu  procedury przetargowej w sprawie  

wykonania zadania  pn. ”Zagospodarowanie terenu – centrum wsi 

Węgorzewo”. 

9. przyjął aneks do  umowy w sprawie  sporządzenia projektu miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego gminy  Sianów  obejmującego 

obszar w obrębie ewidencyjnym Ratajki. 

10. przyjął ofertę  firmy W.P.H.U.  Adam Pawłowski  z Koszalina w sprawie 

wykonania remontu sanitariatu na I piętrze Urzędu Gminy i Miasta 

Sianów za kwotę  1630 zł brutto. 

11. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia dla zadania Dostawa  - zakup mikrobusu 9-cio osobowego, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym wózków 

inwalidzkich. 

12. zatwierdził treść ogłoszenia  o przetargu oraz specyfikację istotnych 

warunków zamówienia dla zadania „Remont bieżący dróg gminnych o  

nawierzchni gruntowej”. 
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13. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Dostawa mieszanki   kruszywa łamanego oraz 

gruzu ceglano – betonowego przeznaczonego do remontu dróg na terenie 

gminy  Sianów w 2014 roku”. 

14. zatwierdził  plan zamówień publicznych dla zadań  inwestycyjnych i  

remontowych na rok 2014. 

Podczas posiedzenia w dniu  11 marca 2014 r.: 

1. wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata  umowy najmu  lokalu  

socjalnego w Kościerzy 2/1. 

2. zatwierdził sprawozdanie  z wykonania zadania publicznego 

realizowanego przez: 

- Klub Kickboxingu i Boksu Wiktoria Sianów, 

- Klub Sportowy Sieciemin. 

3. wyraził zgodę na usunięcie  1 drzewa  rosnącego w pasie drogi  

wojewódzkiej nr 203  w Suchej Koszalińskiej. 

4. wyraził zgodę na usunięcie  2 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

w Węgorzewie. 

5. podpisał aneks do umowy w sprawie sporządzenia  projektu miejscowego 

planu  zagospodarowania przestrzennego gminy  Sianów  obejmującego 

obszary w obrębie ewidencyjnym Węgorzewo Koszalińskie. 

6. wyraził zgodę na zmianę  w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 r. 

polegającej na zmianie nazwy zadania „Zagospodarowania  centrum wsi 

Węgorzewo Koszalińskie”. 

7. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr  618 w 

Sianowie  przyłącza wodociągowego. 

8. wyraził zgodę na nieodpłatne  zajęcie  działek  gminnych do 

przeprowadzenia sondażowych badań archeologicznych  w pasach dróg 

gminnych  działkach  nr 2 7 i 35 w Sianowie  oraz  261 i 287 w Skibnie. 

9. podpisał z czterema osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 
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10. przyjął sprawozdanie z działalności MGOPS w roku  2014 . 

11. przyjął wniosek GWiK w sprawie przeprowadzenia postępowania  

przetargowego dla wykonania zadania  „Wymiana sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w miejscowości Skibno”. 

12. wyraził zgodę na zatrudnienie przez AB ABK  w formie umowy zlecenia  

konserwatora  do obsługi Stadionu  Miejskiego w Sianowie. 

13. wyraził zgodę na przedłużenie o  kolejne 10 lat umowy użyczenia  działek 

nr 285 o pow. 10,43 ha i  działki nr  91 o pow.  0,0335 ha  z 

przeznaczeniem na ogrody działkowe  prowadzone przez Stowarzyszenie 

Ogródków Działkowych „Dąb” w Sianowie. 

14. zatwierdził wytyczne  do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i 

przedszkola na rok szkolny 2014/2015. 

15. przyjął wniosek w sprawie zmiany  nazwy zadania  inwestycyjnego                 

„ Zakup Mikrobusa 9-cio osobowego, przystosowanego  do przewozu 

osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”. 

Podczas posiedzenia w dniach 17 i 18 marca 2014 r.: 

1. unieważnił postępowanie przetargowe  na  dostawę  - zakup   mikrobusu          

9 –  cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak ofert 

oraz  postanowił  o ogłoszeniu  kolejnego przetargu na realizację tego 

zadania. 

2. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki  nr  39/12 w Kłosie. 

3. przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „MAGRO” 

z Koszalina w sprawie  wykonania remontu drogi gminnej w Siecieminie 

za kwotę  15 468,55 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce  nr 516 w 

Sianowie  przyłącza wodociągowego. 

5. zatwierdził sprawozdanie z wykonania  zadania publicznego przez UKS 

Wanta z  Iwięcina. 



22 

 

6. zatwierdził wyniki  konkursu otwartego  na wykonanie zadania  „Porządek 

i bezpieczenstwo publiczne oraz przeciwdziałanie  uzależnieniom i 

patologiom społecznym w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień w 

roku  2014” . Ofertę złożył Klub Abstynentów Iskra z Sianowa,  który 

wykona zadanie za kwotę 20 000 zł . 

7. wyraził zgodę na przedłużenie o kolejne 3 lata umowy  najmu  lokalu  

mieszkalnego  w Ratajkach 3/2. 

8. zatwierdził wykonanie zadania realizowanego w 2013 r. przez Sianowską 

Akademię Sportu . 

9. w związku  z obchodami   5 lecia  powstania zespołu ludowego „Złoty 

Dukat”, wyraził zgodę na zakup strojów, sprzętu muzycznego oraz  innych 

przedmiotów  niezbędnych do animacji  życia kulturalnego  wsi 

Węgorzewo Koszalińskie  w kwocie 1500 zł. 

10.  przyjął ofertę  FHU Adam Fira  z Koszalina w sprawie  wykonania 

oczyszczenia  i pogłębienia  zbiornika przeciwpożarowego na działce nr  

333 w Sierakowie Sławieńskim. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY  MIEJSKIEJ w 

SIANOWIE: 

1.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia  

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2014”. 

2.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  rozstrzygnięcia  

o wyodrębnieniu w budżecie Gminy  Sianów  na rok 2015 środków  

stanowiących fundusz sołecki. 

     3.   projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  zasad 

wynajmowania  lokali   oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w 

skład  mieszkaniowego zasobu  Gminy i Miasta Sianów. 

    4.   projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  udzielenia 

dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 
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IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XLIII/328/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ 

Koszalin.  

2. Uchwała Nr XLIII/329/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta 

Sianów.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin, oraz do 

publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

3. Uchwała Nr XLIII/330/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na 2014 rok.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin.  

4. Uchwała Nr XLIII/331/2014 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2014-2025.  Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ Koszalin.   

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

1)      305      decyzji  administracyjnych,       

3)       15      postanowień, 

4)         1      opinię, 

      4)       73      zaświadczenia,          

     5)       36      wpisów do CEIDG, 

     6)       12       upomnień, 

     7)    210        tytułów wykonawczych, 

8)      40       deklaracji w sprawie opłat za odbiór  odpadów, 

9)    103       dowody  osobiste, 

   10)    130        wniosków  o dowody osobiste, 

   11)    101        unieważnień dowodów osobistych, 

   12)      22        wypisów  i wyrysów  z planów, 

   13)        6        aktów stanu  cywilnego, 

   14)      87        odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

   15)      33        poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

   16) 2        jubileusze wieloletniego pozycia małzenskiego, 
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   16)    244        postępowań  mandatowych SM, 

   17)      62        postępowania sądowe  SM, 

   18)      56        interwencji  ze zgłoszeń. 

 

 

VI.    UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

 

1. w zebraniu  mieszkańców Osiedla  Nr 1 w Sianowie. 

2. z dyrektorem PZD Mieczysławem Zwolińskim. 

3. z wykonawcą  rozbudowy budynku  przedszkola w Sianowie. 

4. z właścicielem  firmy  AGROBUD. 

5. z przedstawicielem Zakładu Gazowniczego w Koszalinie. 

6. z pracownikami  Domowego Hospicjum dla Dzieci. 

7. w zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sianowie . 

8. z prezesem SM Bratek i dyrektorem GWiK w Sianowie  Aleksandrem 

Janowskim. 

9. z Jarosławem Tarasewiczem w  podsumowaniu  kontroli NIK. 

10. w sprawie rekrutacji  do przedszkoli z dyrektorami  Przedszkola Gminnego, 

SP  Nr 2 w Sianowie i  SP w Dąbrowie. 

11.  z Sebastianem Boberem  wiceprezesem TPZS. 

12.  w posiedzeniu  Zarządu oraz Walnym Zebraniu DLGR  

13.  z dyrektorem Przedszkola Gminnego Renatą Bąk i  dyrektorem ZAOO 

Heleną Zochniak w sprawie w sprawie  naboru  dzieci w roku  szkolnym 

2014/2015. 

14.  w uroczystości  z okazji obchodów  10 Dnia Osadników Ziemi  

Sianowskiej. 

15.  w sprawie adaptacji  pomieszczeń po  Bibliotece Publicznej na siedzibe 

Straży Miejskiej w Sianowie. 

16.  w Urzędzie Marszałkowskim na spotkaniu  z Marszałkiem  Olgierdem 

Gemblewiczem. 

17.  z Michałem Jabłońskim  kierownikiem Posterunku  Policji w Sianowie. 

18.  w spotkaniu  Gminnej Organizacji Turystycznej na temat organizacji  Dni 

Ziemi Sianowskiej. 

19.  w jubileuszu  64 rocznicy ślubu  Państwa  Jadwigi i Konstantego 

Sławińskich. 

20.  w spotkaniu  z  stypendystami  gminnych stypendiów sportowych. 
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21.  w Iwięcinie z członkami tamtejszej  OSP. 

22.   w Kinie Zorza w uroczystości z okazji  Dnia Kobiet, zorganizowanej przez 

Zarządy Osiedli Nr 1, 2 i  3  oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Gminy i  

Miasta Sianów. 

23.  w hali sportowej przy SP Nr 2  w  zawodach rekreacyjno sportowych 

pt.”Gala piłki nożnej i ręcznej kobiet”.  

24.   w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Sianowie z członkami  

zespołów ludowych z Węgorzewa, Wierciszewa i Sianowa. 

25.  w Osiekach z ks . proboszczem Parafii w Osiekach  Henrykiem 

Romanikiem. 

26.  z Januszem Sokalskim  z firmy ZRUG Zabrze. 

27.  w posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej i Ochrony  Środowiska  Rady 

Miejskiej w Sianowie. 

28.  z członkami  Stowarzyszenia Ogródków Działkowych „Dąb” w Sianowie. 

29.  w Nadleśnictwie Manowo  z naradzie przeciwpożarowej. 

30.  z radnym Maciejem Lewandowskim i  Tomaszem Tesmerem kierownikiem 

Referatu Rozwoju w sprawie organizacji VII Ogólnopolskiego Biegu im. 

Ryszarda Targaszewskiego. 

31.  w zebraniu członków OSP Osieki. 

32.  w Bielkowie z  mieszkancami  wsi, których dom uległ pożarowi. 

33.   w jubileuszu 60 rocznicy ślubu Państwa Ireny i Józefa Wolskich. 

34.   w sprawie  organizacji  Dni Ziemi Sianowskiej ( catering). 

35.  z  Wicestarostą Koszalińskim Andrzejem Leśniewiczem  i prezesem 

Zarządu Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Nowych Bielicach. 

36. w Dębem k /Warszawy w dwudniowej  konferencji  dotyczacej współpracy 

z partnerami  z Norwegii. 

37.  w „Dniu Otwartym”  kotłowni Osiedlowej w Sianowie , organizowanym 

przez MEC Koszalin. 

38.  udzielił wywiadu TV MAX w sprawie rozbudowy obiektu predszkola w 

Sianowie. 

39.  w cyklicznej naradzie  dyrektorów szkół i przedszkola . 

40.  z rzeczoznawcą budowlanym  Ryszardem Bruskim. 

41.  z Beatą Staszak z Domowego Hospicjum dla Dzieci w sprawie organizacji   

turnieju  tańca  wspólnie ze Szkołą Tańca „Pasja”  w Koszalinie 

połączonym ze zbiórką  publiczną na rzecz hospocjum. 

42.  w Sianowie z  Wicemarszałkiem Województwa Wojciechem Drożdżem. 
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43.  z Markiem Adamkiewiczem w sprawie zmiany  miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego. 

44.  z ks. Proboszczem Pawłem Brostowiczem w sprawie remontu kościoła 

parafialnego  w Sianowie. 

45.  z Jackiem Matyszczukiem w sprawie  pomocy pogorzelcom z Bielkowa. 

46.  z przedstawicielem firmy Agbil w sprawie remontu budynku  Armii 

Polskiej 6. 

47.  w spartakiadzie rodzinnej „Sportowe zabawy z mamą  i tatą” w hali 

sportowej  SP Nr 2 w Sianowie. 

48.  w Węgorzewie  w uroczystości  z okazji 5 – lecia  zespołu „Złoty Dukat”. 

49.  w posiedzeniu  Komisji Budżetowej  oraz Komisji Rolnej. 

50.  wspólnie z Komisją Gospodarczą i Ochrony Środowiska  w posiedzeniu  

wyjazdowym  w Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie. 

51.  z ks. Proboszczem  Pawłem Brostowiczem w sprawie remontu kościoła 

parafialnego. 

52.  z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie  Sebastianem Boberem. 

53.  w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej ul. Słowackiego 10. 

Sporządziła Teresa Soróbka 

 

SPRAWOZDANIE NR 36/2014 

 Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW  W 

OKRESIE OD 25 STYCZNIA  2014 R. DO 24 LUTEGO 2014 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ  GMINY  I  

MIASTA SIANÓW: 

I.      WYDAŁ ZARZĄDZENIA : 

1.  Zarządzenie Nr 991/2014 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy części 

działki  nr 402/7  w Sianowie. 

2. Zarządzenie Nr 992/2014  w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości 

do dzierżawy dla działki  nr 402/7 w Sianowie. 
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3. Zarządzenie Nr  993/2014 w sprawie  obciążenia  nieruchomości 

nieodpłatną służebnością   gruntową drogi koniecznej na działce gminnej  

nr 55 w Sianowie . 

4. Zarządzenie Nr  994/2014 w sprawie przekazania  Bibliotece Publicznej 

Gminy i Miasta w Sianowie  zakończonego  zadania  inwestycyjnego  

pn.”Modernizacja kina Zorza w Sianowie”  na kwotę 258 667,10 zł. 

5. Zarządzenie Nr  995/2014 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2014 r. 

6. Zarządzenie Nr  996/2014 w sprawie umorzenia zaległości odsetkowej od 

opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Mickiewicza 21/1 . 

7. Zarządzenie Nr  997/2014 w sprawie przekazania w administrowanie  

przez ZB ABK  terenu  rekreacyjno – sportowego w Sianowie  przy ul. 

Dębowej. 

8. Zarządzenie Nr 998/2013 w sprawie  upoważnienia do pełnienia  

obowiązków  dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie 

9. Zarządzenie Nr  999/2014 w sprawie przekazania w administrowanie  

przez ZB ABK  terenu rekreacyjno – sportowego w Sianowie ul. 

Mickiewicza. 

10. Zarządzenie Nr 1000/2014 w sprawie kontroli  doraźnej podmiotów, które 

otrzymały w 2013 r. dotację z  budżetu Gminy Sianów  w ramach 

otwartego konkursu ofert upowszechniania kultury fizycznej i  sportu . 

11.  Zarządzenie Nr 1001/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej 

w Stowarzyszeniu  Sianowska Akademi  Sportu 

12.  Zarządzenie Nr  1002/2014 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości za 

lokal mieszkalny wykupiony przy ul. Koszalińskiej 34/4 w Sianowie. 

13. Zarządzenie Nr 1003/2014 w sprawie  przeznaczenia  do sprzedaży w 

drodze  przetargu działki nr  195/4 w Dąbrowie. 

14.  Zarządzenie Nr 1004/2014 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10B/3. 

15. Zarządzenie Nr 1005/2014 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11/7. 

16. Zarządzenie Nr  1006/2014 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 29/1. 

17. Zarządzenie Nr  1007/2014 w sprawie   ustanowienia  na rzecz Gminy   

służebności przesyłu na  działce nr  133 w Maszkowie. 

18. Zarządzenie Nr 1008/2014 w sprawie  przekazania w administrację  

placu zabaw  przy Szkole Podstawowej  Nr 2 w Sianowie . 
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19. Zarządzenie Nr  1009/2014 w sprawie  eksmisji najemcy lokalu  

komunalnego  w Sianowie ul. Piastów 18/2. 

 

II.       ROZPATRZYŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniach 28 i 31 stycznia 2014 r.: 

1. wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów naprawy oczyszczalni ścieków 

w Kołzinie ze środków  przyznanej dotacji  na remonty. 

2. zaakceptował treść porozumienia  z  Powiatem Koszalińskim w sprawie  

zarządzania  przystankami  komunikacyjnymi w ciągu dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy  Sianów. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w  pasie drogi  gminnej  niebędącej 

publiczną  działce nr 92 w Sianowie   przyłącza gazu. 

4. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej  niebędącej 

publiczną działce nr  13  w Sianowie  przyłącza  kablowego sieci 

energetycznej. 

5. po przedstawieniu  przez Kieronika BOI  projektu wykazu osób  

zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu  lokalu socjalnego na rok 

2014 postanowił  o  przygotowaniu  projektu Uchwały Rady Miejskiej 

łagodzącej kryteria  do przyznania  takiego lokalu. 

6. wyraził zgodę na   dzierżawę części działki  nr 402/7 położonej w 

Sianowie ul. Słowackiego z przeznaczeniem na plac składowy płyt 

granitowych. 

7. wyraził zgodę na  usunięcie 9  szt drzew rosnących  w pasie drogi 

wojewódzkiej nr  206 w miejscowości  Mokre. 

8.  zatwierdził  rozliczenie dotacji udzielonych ZB ABK  z budżetu Gminy 

Sianów w 2013 r.  w łącznej kwocie  786 890 zł. 

 

Podczas  posiedzenia  w  dniu  4 lutego 2014 r.: 

 

1. podpisał  z dziesięcioma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania  kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

2. przyjął sprawozdanie z  realizacji w 2013 r.  Gminnego  Programu 

Działań  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2010-2015.  
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3. wyraził zgodę na  przeprowadzenie eksmisji z lokalu  komunalnego w 

Sianowie ul. Piastów 18/2 do lokalu  socjalnego w Skibienku. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych niebędących  

publicznymi działkach 222 w Skibnie i 206 w Karnieszewicach gazociągu 

średniego  ciśnienia. 

5. wyraził zgodę na  umieszczenie  w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr 2/18 w Osiekach przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

6. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną, działce nr  351 w Iwięcinie przyłącza kablowego. 

7. wyraził zgodę na budowę na terenie drogi gminnej działce nr  222 w 

Skibnie  gazociągu średniego ciśnienia. 

8. zrezygnował z prawa pierwokupu  ½ udziału do  działki  nr 590 w 

Sianowie. 

9. wyraził zgodę na zatrudnienie animatora sportowego do prowadzenia 

zajęć sportowych na kompleksie „Moje Boisko Orlik 2012”  w Sianowie  

w okresie  04-28.02.2014r. 

10. zatwierdził  sprawozdanie z  wykonania zadania  publicznego 

realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Skibnie. 

11. zatwierdził  sprawozdanie z wykonania zadania publicznego  

realizowanego przez Stowarzyszenie  Inicjatyw Społecznych w 

Kędzierzynie . 

 

 

Podczas posiedzenia w dniu  11 lutego 2014 r.: 

 

1. podpisał  z  jedenastoma  osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinsowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych . 

2. wyraził zgodę na  przedłużenie o kolejne 3 lata umowy dzierżawy części 

działki  nr 21/22 w Skibienku z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

3. zatwierdził sprawozdanie  końcowe  z wykonanaia zadania publicznego 

„Prowadzenie świetlic środowiskowych – placówek  opiekuńczo – 

wychowawczych wsparcia dziennego za okres 03.01. 2013 -31.12.2013. 

4. zatwierdził  roczne sprawozdanie z wykorzystania  dotacji przez Wiejskie 

Ognisko Przedszkolne TPD „Bajka” w Szczeglinie. 

5. zatwierdził roczne sprawozdanie  z wykorzystania dotacji Punktu 

Przedszkolnego”Muszelki” w Suchej Koszalińskiej. 
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6. postanowił o przeprowadzeniu   przetargu nieograniczonego na dostawę   

mieszanki kruszywa łamanego oraz gruzu ceglano – betonowego 

przeznaczonego  do remontu dróg na terenie gminy  Sianów  w 2014 r. 

7. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia  o 15 000 zł środków  

finansowych na zakup energii elektrycznej na potrzeby  funkcjonowania 

hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie  na okres  3 miesięcy 2014 r. 

8. przyjął  wniosek w sprawie  zmiany w planie  wydatków majątkowych na 

2014  r.  

9. nie zgłosił uwag do studium  uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo. 

 

Podczas  posiedzenia w dniu  18 lutego 2014 r.: 

 

1. zatwierdził  sprawozdania z wykonania zadnia  publicznego w zakresie  

upowszechniania  sportu za rok 2013 : 

- KS Victoria Sianów, 

- UKS Kometa Sianów, 

- UKS Sucha Koszalińska, 

-UKS Victoria SP 2 Sianów, 

- MKS Start-Iskra Mokre, 

- UKS Tori im. E.L. Krause w Dabrowie. 

   2. przyjął projekt planu finansowego na rok 2014  dla  Referatu Rozwoju. 

3. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Budowlanego „MAGRO” z 

Koszalina w sprawie  cząstkowego remontu nawierzchni gruntowej  drogi 

gminnej w Sianowie  ul. Łubuszan  (dz. Nr 973, 972/2)  za kwotę  4 700 zł  

brutto. 

4. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną  działce nr  50/8 i 52/1  w Karnieszewicach przyłącza  

wodociągowego. 

5. przyjął ofertę firmy WB –Drogi Projektowanie i Obsługa Inwentaryzacji 

Drogowych Dorota Wojtkiewicz – Bąkowska z Koszalina  w sprawie  

opracowania części kosztowej i rysunkowej dla  zadań „Budowa ściezki  

rowerowej w Skwierzynce”  za kwotę 1 750 zł brutto , oraz zadania 

„Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Osiekach” za kwotę 2 250 zł 

brutto 
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6. przyjął ofertę firmy SEKA S.A. Oddział w Szczecinie  w sprawie 

opracowania  dokumentacji niezbędnej do zmiany granic   Aglomeracji  

Sianów za kwotę   6 765  zł brutto. 

7. postanowił o przeprowadzeniu  postępowania przetargowego na wykonanie 

zadania  „Remonty bieżące dróg  gminnych o nawierzchni  gruntowej”. 

8. przyjął  propozycję zmiany  planu  finansowego  dotyczącego realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych na 2014 r. 

9. zatwierdził  sprawozdanie  końcowe Klubu Anstynenta „Iskra” z realizacji 

zadania publicznego z zakresu leczenia  i profilaktyki uzależnień w roku  

2013 . 

10. wyraził zgodę na wykonanie wyroku  eksmisji z lokalu  socjalnego w 

Węgorzewie  40/2 i przeznaczył na  to  kwotę  2 065,95 zł. 

11. zatwierdził  roczne sprawozdanie  z wykorzystania  dotacji  przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Wsi Iwięcino  na prowadzenie  

niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pod Kogucikiem” w Iwięcinie. 

12.  nie wyraził zgody na sprzedaż działki  nr 219  w Maszkowie z uwagi na  

użytkowanie jej jako droga przez mieszkańców  okolicznych miejscowości. 

13. wyraził zgodę na usunięcie 114 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

Sianów – Ratajki – Nadbór. 

14. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej  nr 52/1 

w Karnieszewicach  przyłącza energetycznego. 

 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 

SIANOWIE: 

1.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  udzielenia 

bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa  użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

2. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie zmieniający                                               

zasady wynajmowania lokali oraz  pomieszczeń tymczasowych 

wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany budżetu 

Gminy  Sianów na 2014 r. 
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4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  wieloletniej 

prognozy finansowego Gminy  Sianów na lata 2014 -2025. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1.Uchwała Nr XLII/323/2013 w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Uchwala została skierowania do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

2.Uchwała Nr XLII/324/2014 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2012-2020”. Uchwała 

została skierowana do publikacji Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

3.Uchwała Nr XLII/325/2013 w sprawie upoważnienia do zawarcia 

umowy leasingu operacyjnego. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w 

Koszalinie. 

4.Uchwała Nr XLII/326/2014 w  sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na  2014  r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

5.Uchwała Nr XLII/327/2014 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2014-2025.  Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

     V.     W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I 

MANDATOWYM   WYDAŁ: 

1)  4 907     decyzji  administracyjnych,       

5)         6     postanowień, 

      3)      37      zaświadczeń,          

     4)      40     wpisów do CEIDG, 

     5)      45     upomnień, 
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     6)      47     tytułów wykonawczych, 

7)      42     deklaracje w sprawie opłat za odbiór  odpadów, 

8)    105      dowodów osobistych, 

     9)    118      wniosków  o dowody osobiste, 

   10)    110      unieważnień dowodów osobistych, 

   11)      23      wypisów  i wyrysów  z planów, 

   12)      10      aktów stanu  cywilnego, 

   13)    110      odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

   14)       35       poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

   15)     342       postępowania  mandatowe SM, 

   16)       87       postępowań sądowych  SM, 

   17)       53       interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI.UCZEST NICZYŁ   W SPOTKANIACH: 

1.  wspólnie z Heleną Zochniak dyrektorem ZAOO  z dyrektorem PKS 

Koszalin  w sprawie  dowozu uczniów do szkół  w Iwięcinie i Szczeglinie, 

2. w Koszalinie w uroczystym przekazaniu   PSP  nowych wozów  bojowych, 

3.  z dyrektorem SP w Szczeglinie  Dorotą Rabsztyn Dudek i   Heleną 

Zochniak w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w 

Szczeglinie, 

4. z Hanną Dowgiałło z działu  marketingu Głosu Koszalińskiego, 

5.  z Heleną Zochniak w sprawie  finansowania  ferii zimowych ze srodków 

budżetu Gminy, 

6. w cyklicznej naradzie dyrektorów szkół i przedszkola, 

7. z radnym  Rady Powiatu Koszalińskiego Zbigniewem Grabarkiem, 

8. w GWiK w Sianowie w sprawie założeń do taryfy opłat za wodę i  odbiór 

ścieków na rok 2014, 

9.  z dyrektorem Przedszkola Gminnego Renatą Bąk  w sprawie nowych zasad 

naboru do Przedszkola Gminnego na rok szkolny 2014/2015 , 

10.  w Tychowie gm. Sławno w posiedzeniu  zarządu DLGR, 
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11.  podpisał  umowy w ramach programu PROW, 

12.  z ks. Cezarym Lesikowskim   Proboszczem Parafii Sieciemin w sprawie 

remontu kościoła  w Karnieszewicach, 

13.  udzielił wywiadu do   radia  RMFMAX, 

14.  z prezesem KS Gwardia  w sprawie  promocji  piłki ręcznej, 

15.  z właścicielami  firm: MER KURIER Anettą  Łękowską,  Abat  Trend 

Stanisławem Kurkiem  i SIAN – RYB Sylwestrem Strojnowskim, 

16.  w Mokrem z mieszkańcami, których dom uległ pożarowi, 

17.  z Ryszardem Sobczyńskim  w sprawie działalności Akcji  Katolickiej w 

Sianowie 

18.  z Arkadiuszem Czechowskim,  Krzysztofem Kostrzewą i Bogusławem 

Czarneckim, 

19.   z prezesem TKK w sprawie współpracy, 

20.  z Sebastianem Boberem dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie, 

21. z Piotrem Jaśkiewiczem w sprawie  Strategii Rozwoju  Gminy, 

22.  w Darłowie w posiedzeniu  Zarządu DLGR, 

23.  w cyklicznej naradzie z sołtysami i  przewodniczącymi Zarządów Osiedli  

połączonej z posiedzeniem Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie, 

24.  z dyrektorami  ZS w Dąbrowie Marią Ignatowicz,  SP Nr 1 Sebastianem 

Boberem  i SP Nr 2 Ireneuszem Megielem oraz dyrektorem Przedszkola 

Gminnego Renatą Bąk  w sprawie  nowych warunków rekrutacji do 

przedszkola na rok szkolny 2014/2015, 

25.  z prezydentem Koszalina Piotrem Jedlińskim, 

26.  z  radną  Renatą Grosiak w sprawie organizacji wypoczynku  dzieci w 

czasie ferii zimowych, 

27.  w uroczystej gali z okazji  wręczania  nagród „Sianowskich Rybogryfów”, 

28.  w Gimnazjum Gminnym w Międzyszkolnym Turnieju  Sportowym”, 
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29.  w Koszalinie z Januszem Łodziewskim  prezesem MWiK . 

30.  w Kołobrzegu w Konwencie Burmistrzów i Wójtów.   

31.  w Koszalinie  w  siedzibie TKK w sprawie dalszej współpracy, 

32.  w Siecieminie w zebraniu  spawozdawczo wyborczym OSP, 

33.  w uroczystym otwarciu  Centrum Kultury i  Biblioteki Publicznej Gminy i 

Miasta Sianów, 

34.  z Kazimierzem Grzywaczem w sprawach Osiedla Nr 1 w Sianowie, 

35.  z dyrektorami  szkół i przedszkola w sprawie  nowego regulaminu naboru 

do  oddziałów przedszkolnych i przedszkola, 

36.   w Szczecinie  w Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej  w 

uroczystości pożegnania  st. bryg. Romana Budynka, 

37.   w Koszalinie  w w seminarium pn. „Ciepło Systemowe – komfort i 

bezpieczeństwo z MEC Koszalin”, 

38.  w zebraniu  sprawozdawczo -  wyborczym OSP  w Sierakowie 

Sławieńskim, 

Sporzadziła Teresa Soróbka. 

 

SPRAWOZDANIE   NR 35/2014 

Z  DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W 

OKRESIE OD 20 GRUDNIA 2013 R. DO 24 STYCZNIA 2014 R. 

 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.      WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1.  Zarządzenie Nr  961/2013 w sprawie  przygotowania  postępowania   na 

wykonanie zadania „ Odbiór, transport i zagospodarowanie  odpadów  
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komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Gminy i Miasta Sianów”. 

2.  Zarządzenie Nr  962/2013 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

3.  Zarządzenie Nr  963/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej 

w Towarzystwie  Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie. 

4.  Zarządzenie Nr  964/2013 w sprawie zmiany  w planie wydatków 

budżetu na 2013 r. 

5.  Zarządzenie nr  965/2013 w sprawie  rozłożenia na raty  zaległości z 

tytułu opłat za lokal mieszkalny  w Sianowie ul. Koszalińska 13/1. 

6.  Zarządzenie Nr  966/2014 w sprawie  ustanowienia  służebności przesyłu 

na nieruchomości nr  224 w Maszkowie. 

7.  Zarządzenie Nr  967/2014 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11/2. 

8.  Zarządzenie Nr  968/2014 w sprawie  szczegółowych zasad udzielania  

pomocy  finansowej w ramach  realizacji Gminnego Programu Działań 

na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. 

9.  Zarządzenie Nr  969/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w KS 

Victoria Sianów. 

10. Zarządzenie  Nr  970/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli 

doraźnej  w Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska  

w związku  z realizacją zadania  „Sianowskie  Centrum Trzeciegio 

Wieku – II edycja” 

11.  Zarządzenie Nr  971/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  

doraźnej w Stowarzyszeniu  na Rzecz Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska  

w związku z realizacją zadania  „Centrum Organizacji Pozarządowych w 

Sianowie”. 

12. Zarządzenie Nr  972/2014 w sprawie  powołania Komisji ds. wniosków 

na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych na terenie  

gminy i miasta Sianów. 
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13. Zarządzenie Nr  973/2014 w sprawie  upoważnienia dyrektora SP Nr 1 

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności szkoły. 

14. Zarządzenie Nr  974/2014 w sprawie  upoważnienia dyrektora 

Przedszkola Gminnego do składania oświadczeń woli związanych z 

prowadzeniem bieżącej działalności przedszkola. 

15.  Zarządzenie Nr  975/2014 w sprawie  upoważnienia dyrektora Zespołu 

Szkół w Dąbrowie do składania oświadczeń woli związanych z 

prowadzeniem bieżącej działalności zespołu. 

16. Zarządzenie Nr  976/2014 w sprawie  upoważnienia dyrektora SP Nr 2 

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności szkoły. 

17. Zarządzenie Nr  977/2014 w sprawie  upoważnienia dyrektora  

Gimnazjum Gminnego do składania oświadczeń woli związanych z 

prowadzeniem bieżącej działalności szkoły. 

18. Zarządzenie  Nr 978/2014 w sprawie zmiany w planie wydatków 

budżetu Gminy  na 2014 r. 

19. Zarządzenie Nr 979/2014 w sprawie planu  finansowego budżetu Gminy 

Sianów na 2014 r. 

20.  Zarządzenie Nr  980/2014 w sprawie  nadania Regulaminu  

Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta  w Sianowie. 

21. Zarządzenie Nr 981/2014 w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy  

Sianów odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach nr 126/1, 

126/2,126/10 w Sianowie ul. Węgorzewska. 

22. Zarządzenie Nr  982/2014 w sprawie powłania Komisji Stypendialnej na 

rok 2014. 

23. Zarządzenie Nr  983/2014 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  

doraźnej stowarzyszeń : Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Skibnie i 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie 

24.  Zarządzenie Nr 984/2014 w sprawie  ustalenia wysokości 

dofinansowania do niepublicznych przedszkoli  . 
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25.  Zarządzenie Nr 985/2014 w sprawie  przekazania w eksploatację 

agreagatu prądotwórczego, przewoźnego o mocy  40 kV na przyczepie  

homologowej. 

26.  Zarządzenie N r  986/2014 w sprawie  ustalenia ceny  do dzierżawy  

działki nr  456/1 w Sianowie ul. Słowackiego. 

27. Zarządzenie Nr  987/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części 

działki  nr  285 w Iwięcinie. 

28. Zarządzenie Nr  988/2014 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do dzierżawy dla części  działki  nr  285 w Iwięcinie. 

29.  Zarządzenie Nr  989/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części 

działki nr  833 w Sianowie. 

30.  Zarządzenie Nr  990/2014 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy dla części działki  nr 833 w Sianowie. 

 

II.     ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  27 grudnia 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na zakup   agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 

40kW z przeznaczeniem na cele utrzymania  zasilania energetycznego 

ujęć wody podczas  awarii zasilania  za kwotę  55 000 z brutto. 

2. wyraził zgodę na przesunięcie na dzień 31.01.2013 r. terminu  wykonania 

zadania  „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie”. 

3. przyjął ofertę firmy SELFA Spółka z o.o. w Koszalinie w sprawie 

wykonania  ściany oporowej  do  nowowybudowanej  hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie za kwotę  65 876,65 zł brutto. 

4. zaakceptował treść umowy  w sprawie  świadczenia usług 

eksploatacyjnych dla 50 szt  punktów oświetlenia drogowego 

stanowiącego  własność Gminy Sianów. 

 

Podczas posiedzenia w dniach 30 i 31 grudnia 2013 r.: 

 

1. przyjął ofertę Pracowni Projektowej BIZNES PROJEKT  ze Słupska  

arch. Wiesławy Studnickiej – Lisek w sprawie  sporządzania  projektów 

decyzji  o  warunków zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu   

publicznego  na obszarze miasta Sianów. 

2. zatwierdził   wyniki postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy 

zadania  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy gminy i miasta 
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Sianów”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło  Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej Spółka z o.o. z Koszalina , która   wykona zadanie za kwotę   

103 966,97 zł brutto miesięcznie. 

3. wyraził zgodę na zmianę  w  planie wydatków budżetu Gminy  na 2014 r.  

o kwotę  416.000 zł   i zwiększenie  o taką samą kwotę   planu  dochodów  

budżetu Gminy   oraz wprowadzenie  zmiany  do  wieloletnej prognozy 

finansowej na lata 2014- 2016  . 

 

Podczas posiedzenia w dniu 02 stycznia 2014r.: 

 

1. udzielił  ZB ABK  w Sianowie  pożyczki w wysokości 65  000 zł z 

obowiązkiem spłaty do 31 .12.2014 r. 

2. udzielił  GWiK  w Sianowie  pożyczki w wysokości 65 000 zł  z 

obowiązkiem spłaty do dnia 31.12.2014 r. 

 

Podczas posiedzenia w dniu 7 stycznia 2014 r.: 

1. wyraził zgodę na  realizację przyłączy  wodociągowego  i  kanalizacji  

sanitarnej  w działce gminnej nr 59/5 w Osiekach. 

2. podpisał z firmą utylizacyjną  „STRUGA”  umowę  w sprawie wywozu i 

unieszkodliwiania ubocznych  produktów pochodzenia zwierzęcego – 

materiału kategorii I i II za kwotę  162 zł brutto miesięcznego  

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. wyraził zgodę na  przyznanie Bibliotece Publicznej Gminy  i Miasta w 

Sianowie dotacji celowej w kwocie  181.378,88 zł  z przeznaczeniem na 

zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Sianowie. 

4. przyjął wniosek w sprawie  zwołania Sesji  Rady Miejskiej w Sianowie  w 

trybie § 15 ust.3 Statutu  Gminy Sianów na dzień 10.01.204 r. 

5. zatwierdził wyniki postępowania na wykonanie zadania „Opracowanie 

dokumentacji  projektowo  kosztorysowej przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie  gminy  Sianów”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła  

firma  KAN EKO Marcin Ciołkowski  Wola Krokocka , która wykona 

zadanie za kwotę 86 456,70 zł brutto. 

 

Podczas posiedzenia w dniu 14 i 15 stycznia 2014r.: 
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1.  wyraził zgodę na przeznaczenie ze środków rezerwy  ogólnej budżetu  

kwoty  770,76 zł  + 2,96 zł  odsetek  jako zwrot  niewykorzystanej części 

dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

realizację  zadania „Modernizacja kina Zorza w Sianowie” 

2. wyraził zgodę na  zwiększenie środków  finansowych przeznaczonych na 

zakup  energii elektrycznej w kwocie  3 790,82 zł  na potrzeby  

funkcjonowania hali  sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie. 

3. przyjął ofertę  Dariusza Lubery w sprawie wykonania operatu 

wodnoprawnego za kwotę  3000 zł  brutto  w związku  z realizacją 

zadania  budowa ciągu pieszo rowerowego w Skibnie. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr  516 w 

Sianowie  przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. 

5. przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego ROMEX  z 

Sianowa w sprawie wykonania  wymiany  uszkodzonego przepustu 

drogowego w Dąbrowie za cenę  4 305 zł brutto.  

6. przyjął  ofertę  Radosława Jasińskiego z Koszalina w sprawie  

świadczenia usługi  audytu wewnętrznego  Gminy  Sianów w roku  2014. 

7. przyjął ofertę  Elżbiety Karnickiej na świadczenie usług z zakresu 

poradnictwa rodzinnego i konsultacji trudnych środowisk  w 2014 r. za 

kwotę  2 208 zł  miesięcznie. 

8. przyjął ofertę Zbigniewa Cieślika  na świadczenie  usług z zakresu  terapii  

uzależnień  w Punkcie Konsultacyjnycm Uzależnień w Sianowie  w 2014 

r. za wynagrodzeniem  70 zł za  1 godzinę  udzielania świadczeń. 

9. wyraził zgodę na zmianę terminu   dostarczenia  wyceny  nakładów  

poniesionych podczas adaptacji lokalu  w Skibienku 6D/6  do dnia  10 

lutego 2014 r. 

10. przyjął ofertę   firmy  ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie w sprawie dostawy  

licencji  oprogramowania  do obsługi  tzw. dodatków energetycznych za 

kwotę  600 zł  netto. 
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11. wyraził zgodę na  zakup  tablicy promocyjnej do hali sportowej  przy SP 

nr 2  w Sianowie za kwotę  369 zł  - płatne ze środków rezerwy ogólnej 

budżetu. 

12. zatwiedził wyniki  postępowania w sprawie  świadczenia usług 

geodezyjnych  oraz wycen nieruchomości w roku  2014. 

13.  wyraził zgodę na usunięcie  dwóch drzew rosnących w pasie drogi  

powiatowej  w miejscowości Sowno. 

14. przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa  Inzynieryjno Budowlanego MAGRO  z 

Koszalina w sprawie  odwodnienia działki  nr  519/11 w Sianowie za 

kwotę  11 000 zł brutto. 

15. wyraził zgodę na rozliczanie  zużycia wody w lokalu  komunalnym w 

Sianowie ul. Koszalińska 30 z zastosowaniem ryczałtu 3 m
3
/ 1 miesiąc. 

Podczas posiedzenia w dniu 22 stycznia 2014 r.: 

1. wyraził zgodę na zakup  w trybie  bezprzetargowym  1 serwera  do obiegu 

dokumentów , UTM-a do zabezpieczenia sieci  komputerowej wraz z 

oprogramowaniem  oraz 1 komputera stanowiskowego wraz z 

oprogramowaniem , 

2. przyjął wniosek w sprawie  zmiany   adresata dotacji  podmiotowej  

zawartej w budżecie Gminy  Sianów na 2014r. z Biblioteki Publicznej 

Gminy i Miasta Sianów  na centrum Kultury i  Biblioteka Publiczna 

Gminy i Miasta Sianów. 

3. przedłużył  na kolejne trzy lata  umowę dzierżawy części działki  nr 285 o 

pow.12 m2  w Iwięcinie. 

4. przedłużył o kolejne trzy lata  umowę dzierżawy części działki nr  833 o 

pow. 0,1100 ha w Sianowie ul. Łużycka z przeznaczeniem na ogród 

przydomowy. 

5. przyjął sprawozdanie  z wykonania zadania  publicznego realizowanego 

przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska  

pn.”Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku – II edycja”. 
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6. przyjął sprawozdanie  z wykonania zadania  publicznego realizowanego 

przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska  

pn.”Centrum Organizacji  Pozarządowych w Sianowie” 

7. przyjął  sprawozdanie z wykonania zadania publicznego  realizowanego 

przez KS Victoria Sianów pn. „Sport to zdrowie”. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ  RADY MIEJSKIEJ W    

SIANOWIE: 

 

1.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  ustalenia 

wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku  

budzetowego 2013. 

2.  atopoprawkę do projektu Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w 

sprawie  wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2014-2024. 

3.  autopoprawkę do projektu Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w  

sprawie zmiany budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

4. autopoprawkę do projektu Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w 

sprawie  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024. 

Projekty te zostały przyjęte podczas  Sesji Rady Miejskiej w Sianowie dnia 

27 grudnia 2013 r. 

5.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Sianów na 2014 r. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata  2014 -

2025. 

7. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Szczecinie na 

finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja Zachód – 

skanalizowanie miejscowości w Gminie Sianów wraz z 

uporządkowaniem gospodarki  ściekowej – I etap. 

Projekty te  zostały przyjęte podczas Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w 

dniu  10 stycznia 2014r. 

8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania  nieodpłatnie  pomocy w zakresie dożywiania w formie 
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świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób  

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego  gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc  państwa w zakresie  dożywiania na  

lata 2014-2020”. 

9. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

ustanowienia  wieloletniego programu   osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-

2020”. 

10.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

upoważnienia  do zawarcia umowy  leasingu operacyjnego. 

11.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  zmian 

budżetu Gminy  Sianów na 2014 r. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1) Uchwała Nr XL/308/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sianów na rok 2014. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

2) Uchwała Nr XL/309/2013  w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2014-

2024.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

3) Uchwała Nr XL/310/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2014 rok. Uchwała została skierowana do realizacji przez 

Pełnomocnika Burmistrza GiM Sianów. 

4) Uchwała Nr XL/311/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016. 

Uchwała została skierowana do realizacji  prze Pełnomocnika 

Burmistrza GiM Sianów. 

5) Uchwała Nr XL/312/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału 

Gminy i Miasta Sianów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała została przesłana do Komisarza wyborczego w 

Koszalinie. 
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6) Uchwała Nr XL/313/2013 w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla ZB ABK w Sianowie.  Uchwałę przesłano do 

RIO ZZ Koszalin. 

7) Uchwała Nr XL/316/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie zawiązania ZIT w celu współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych 

działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Uchwała będzie stanowić podstawę do podpisania przez Burmistrza 

GiM Sianów stosownego porozumienia . 

8) Uchwała Nr XL/317/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów 

na 2013 rok.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin.  

9) Uchwała Nr XL/318/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2013-2023.  Uchwałę przesłano 

do RIO ZZ Koszalin.  

10)Uchwała Nr XL/319/2013 w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Uchwałę przesłano 

do RIO ZZ Koszalin.  

                11)Uchwała Nr XLI/320/2014  w sprawie zmian  budżetu Gminy 

Sianów na rok 2014.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

                 12)Uchwała Nr XLI/321/2014  w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2014-

2025.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

                 13)Uchwała Nr XLI/322/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn: „Kanalizacja Zachód – skanalizowanie miejscowości w 

Gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej – 

I etap”. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

 

 

V.      W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I  

MANDATOWYM WYDAŁ: 

1) 152   decyzje  administracyjne,       

2)    16  postanowień, 

      3)    52 zaświadczenia,          

      4)  56 wpisów do CEIDG, 

      5)   32 upomnienia, 
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      6)   25 tytułów wykonawczych, 

7)  51 zmian deklaracji w sprawie opłat za odbiór  odpadów, 

8)   17 wezwań, 

9) 132  dowodów osobistych, 

   10) 123 wniosków  o dowody osobiste, 

   11) 125  unieważnień dowodów osobistych, 

   12)   31  wypisów  i wyrysów  z planów, 

   13)     9  aktów stanu  cywilnego, 

   14)   70  odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

   15)    45  poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

   16)     3  jubileusze, 

   17)   583  postępowań mandatowych SM, 

   18)     64  postępowań sądowych  SM, 

   19)     47  interwencji  ze zgłoszeń. 

 

 

VI.  UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1.  w spotkaniu kapituły (laureaci nagrody „Wolontariusz 2012 r.” ) w 

sprawie nagród  „Wolontariusz 2013 r.” 

2.  w sprawie  rozstrzygnięcia przetargu na  odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalych, 

3. z Przewodniczacą Rady Miejskiej w Sianowie Joanną Czerwińską  w 

sprawie  sesji  Rady Miejskiej  zwołanej w trybie  par. 15 ust. 3 statutu, 

4. w sprawie  wydanej przez Starostę Koszalińskiego decyzji  zezwalającej 

na  składowanie odpadów na ul. Ogrodowej w Sianowie, 

5. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie w sprawie  organizacji  

wyżywienia dzieci podczas rozbudowy obiektu, 

6. z właścicielami  firmy  Arka w sprawie  składowania odpadów na ul. 

Ogrodowej, 

7. z kierownikiem Rejony  Dróg Krajowych w sprawie remontu chodników 

przy ul. Łużyckiej, 

8. w sprawie organizacji  gminnego Finału WOŚP, 

9. w TV MAX w sprawie podsumowania roku  2013, 

10.  w spotkaniu   opłatkowym z Biskupem Koszalińsko Kołobrzeskim 

Edwardem Dajczakiem, 

11.  z przedstawicielami  RDOŚ w sprawie  wycinki drzew  rosnących przy 

drodze powiatowej Ratajki  - Nadbór, 
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12.  z sołtysem wsi Wierciszewo, 

13.   w sprawie Dni Ziemi Sianowskiej, 

14.  z Andrzejem Lesiszem i Janem Poczyńczukiem z ZZDW, 

15.   z Piotrem Sfoczyną w sprawie wyposażenia Centrum Kultury, 

16.   z Radosławem Jasińskim – audytorem , 

17.   w Szkole Podstawowej w Iwięcinie  w spotkaniu  noworocznym, 

połączonycm z oddaniem  po remoncie auli, 

18.   w imprezach sportowych i kulturalnych  towarzyszących  Finałowi 

WOŚP, 

19.   w sprawie rozliczenia zakupu średniego samochodu pożarniczego dla 

OSP Sianów, 

20.  z Elżbietą Majewską dyrektorem BOŚ, 

21.  z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem, 

22.  z Wiesławem Gronkiewiczem  z Centrum  Innnowacji Przedsiębiorczosci 

w Koszalinie, 

23.  w sprawie rozliczenia remontu Kina Zorza, 

24.  w  warsztatach tn. Zarządzanie strategiczne dla partnerstwa, 

25.  w sprawie organizacji  ferii zimowych, 

26.  z Rafałem Wołyniakiem z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w 

Koszalinie, w sprawie wystawiania repertuaru BTD w sianowskim Kinie 

Zorza. 

27.  w sprawie świetlic na terenie Gminy i Miasta Sianów, 

28.  w sprawie koncertu dla wolontariuszy za 2013 r. 

29.  z prezesem PGK Tomaszem Ucińskim, 

30.  z członkami  Sianowskiej Akademii Seniora , 

31.   z Dyrektorem Generalnym Energa Operator w Koszalinie w sprawie  

współpracy  w czasie  działań kryzysowych, 

 

32.  z Barbarą Bawiec  - Kusz ze Środkowopomorskiej Grupy Działania, 

33.   w Koszalinie w sprawie RPOWZ na lata 2014-2020, 

34.   z Włodzimierzem Zimnowłockim z KS Wanta z Iwięcina w sprawie  

przekazania żaglówek Optimist do OSP Osieki 

35.  w posiedzeniu  zarządu DLGR, 

36.  w uroczystości z okazji  90 urodzin  Feliksa Dziuby  z Gorzebądza, 

37. w zebraniu  wiejskim w Suchej Koszalińskiej w sprawie wyboru sołtysa 

wsi, 

38. z Meczysławem Zwolińskim dyrektorem PZD, 
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39.  z radnym Wiesławem Raczyńskim oraz sołtysami wsi Iwięcino i 

Rzepkowo w sprawie świetlic wiejskich, 

40.  w podsumowaniu  akcji „Dziewczynki  z zapałkmi”, 

41.  z Alicją  Górką  w sprawie prowadzenia „Koncertu dla wolontariuszy” 

0raz  wręczenia Rybogryfów 2014, 

42.  w Szczecinie w Urzędzie Marszałkowskim Wydziale Rolnictwa i  

Rybactwa  podpisał aneksy  do umów do dofinansowanie  zadań 

inwestycyjnych, 

43.   w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej z okazji Dnia Babci i 

Dziadka, 

44.  z instruktorami   w sprawie organizacji  zajęć w Centrum Kultury, 

45.  z pracownikami  Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta  w Sianowie, 

46.  w  Nadleśnictwie Karnieszewice  w posiedzeniu  Rady Gospodarczej, 

47.  w czynnościach związanych  z naborem  na stanowisko  urzędnicze  w 

Referacie Rozwoju, 

48.  z przedstawicielem firmy KAN EKO, 

49. z Wiesławą Pastusze z centrum Finansowego  REVERTO Z Koszalina, 

50.  z  Włodzimierzem Zimnowłockim  i Arturem Czechowskim w sprawie 

uruchomienia szkółki żeglarskiej na jeziorze Jamno, 

51. w posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej i Ochrony Środowiska, 

52.  w sprawie  Gali  Boksu, 

53.  z Komendantem Straży Miejskiej w Sianowie Zbigniewem Stopa w 

sprawie  osób bezdomnych, 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

SPRAWOZDANIE  NR 34/2013 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  GMINY I MIASTA SIANOW ZA 

OKRES OD  27 LISTOPADA 2013 R. DO 20 GRUDNIA 2013 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 
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1.  Zarządzenie Nr 943/2013 w sprawie  uchylenia Zarządzenia Nr  

936/2013 w sprawie  odpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego w 

Sierakowie Sławieńskim. 

2.  Zarządzenie nr  944/2013 w sprawie  zmiany  w składzie  Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. 

3. Zarządzenie nr  945/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania  

przetargowego dla zadania „Dostawa energii dla potrzeb jednostek 

Sianowskiej Grupy Zakupowej”. 

4.  Zarządzenie Nr 946/2013 w sprawie zmiany  w planie dochodów i 

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

5. Zarządzenie Nr  947/2013 w sprawie   umorzenia  zaległości odsetkowej z 

tytułu opłata za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 7/4. 

6. Zarządzenie Nr  948/2013 w sprawie  umorzenia zaległości odsetkowej  z 

tytułu  opłat za  lokal mieszkalny w Sianowie ul. Dworcowa 26/3. 

7.  Zarządzenie Nr  949/2013 w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr  

940/2013 w sprawie nabycia  przez  gminę działki  nr  248/5 w Skibnie. 

8. Zarządzenie Nr  950/2013 w sprawie  kontroli  doraźnej w Uczniowskim 

Klubie Jeździeckim Farah w Kędzierzynie. 

9. Zarządzenie Nr  951/2013 w sprawie  powołania Gminnej Rady Sportu w 

Sianowie. 

10. Zarządzenie Nr  952/2013 w sprawie  ustalenia stawek czynszu za 

wynajem pomieszczeń w szkołach  prowadzonych przez Gminę Sianów. 

11. Zarządzenie Nr   953/2013 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10B/3. 

12. Zarządzenie Nr  954/2013 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 29/1. 

13. Zarządzenie 955/2013 w sprawie  powołania komisji  konkursowej ds. 

oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert z zakresu  

upowszechniania  kultury fizycznej i sportu na rok 2014. 
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14.  Zarządzenie Nr  956/2013 w sprawie  zmiany  planu  dochodów i  

wydatków  budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

15. Zarządzenie  Nr  957/2013  w sprawie  określenia wzoru umowy 

określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz  

program działania Domu Kultury w Sianowie. 

16. Zarządzenie Nr  958/2013 w sprawie  zatwierdzenia  planu  finansowego 

ZB ABK na 2013 r. w Sianowie  po zmianach. 

17. Zarządzenie Nr 959/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania  w trybie zapytania o cenę  na 

wykonywanie  prac geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości w 2014 r. 

18. Zarządzenie Nr  960/2013 w sprawie powołania Aleksandry Kowalczyk 

na stanowisko  Dyrektora Domu Kultury  w Sianowie. 

 

II.      ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  27 i 29 listopada 2013 r.: 

1.  wyraził zgodę na  sfinansowanie ze środków rezerwy kryzysowej 

kosztów montażu otrzymanego  z  ZUW w Szczecinie nowego zestawu 

alarmowego syreny  radiowej DSE 600S, która wymaga  włączenia w 

system RCA. Przybliżony koszt wykonania usługi wyniesie  5 500 zł 

brutto. 

2. podpisał z czterema osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

3. wyraził zgodę na zmianę w planie finansowym Straży Miejskiej 

dotyczącej przeznaczenia  kwoty  1600 zł  na wynagrodzenia 

bezosobowe. 

4. wyraził zgodę na  usunięcie 8 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

ul. Łubuszan w  związku  z planowaną  przebudową przepustu pod tą 

drogą. 

5. zlecił  Przedsiębiorstwu Inżynieryjno Budowlanemu MAGRO  Andrzej 

Grochowina   roboty uzupełniające w ramach zadania  inwestycyjnego 

„Przebudowa nawierzchni drogi – ul. Słowackiego w Sianowie” za kwotę 

27 138 zł  brutto. 
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6. postanowił o  zawarciu umowy  z firmą  AGROBUD Sp. z  o.o. w 

Koszalinie w sprawie wybudowania  sieci wodociągowej i kanalizacji  

sanitarnej celem zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków  dla  

działki  nr 140 w ob. Nr 2 w Sianowie. 

7. wyraził zgodę na przesunięcie  środków  w ramach  Gminnego Programu  

Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r. 

Podczas posiedzenia w dniu  3 grudnia 2013 r.: 

1. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MITEX Michał 

Wojewoda ze Szczecinka w sprawie dostawy i montażu  dwóch wiat 

przystankowych za kwotę 12 300 zł brutto. 

2. przyjął ofertę firmy Usługi Projektowe Irena Bakalarska w sprawie 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  - remont 

chodników  w pasie dróg powiatowych Plac pod Lipami i ul. Piastów za 

kwotę  615 zł brutto. 

3. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

4. wyraził zgodę na wydzierżawienie firmie Usługi Transportowe Robert 

Góra części działki  nr  524 w Sianowie. 

5. wyraził zgodę na   zawarcie  przez ZB ABK porozumienia w sprawie  

najmu  lokalu użytkowego w Sianowie ul. Słowackiego 3 a,  jako  

siedziby  Klubu Abstynenta Iskra. 

6. wyraził zgodę na usunięcie  5 drzew  rosnących w pasie dróg         

powiatowych   w miejscowościach  Węgorzewo i Sieciemin. 

7. wyraził zgodę na  zatrudnienie w grudniu  2013 r.  animatora  sportowego  

do prowadzenia  zajęć sportowych na  kompleksie „Moje Boisko Orlik 

2012 w Sianowie”. 

8. wyraził zgodę na  zmianę umowy  zawartej z Klubem Sportowym 

Sieciemin w prawie realizacji  zadania publicznego  upowszechniania 

kultury fizycznej i  sportu  w roku  2013. 

9. wyraził zgodę na zmianę w planie finansowym Straży Miejskiej w 

Sianowie . 
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10. przyjął ofertę  firmy  PRO-SYSTEM  z Będzina w sprawie   przebudowy 

systemu  monitoringu  ulicznego  za kwotę 4 674 zł brutto. 

11. wyraził zgodę na zmianę w planie  wydatków budżetu Gminy  Sianów na 

2013 r. poprzez dodanie zadania inwestycyjnego  „Dostawa i montaż 

platformy dla osób niepelnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w 

Sianowie”  za kwotę  37 700 zł brutto. 

12. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania  „Zimowe utrzymanie  

dróg gminnych na terenie  gminy Sianów w okresie  zimowym 2013-

2014”. Najkorzystniejsze oferty  złożyły firmy : TOMBUD Tomasz 

Pawelec Skwierzynka, dla Rejonu A; Gospodarstwo Rolne Stanisław  

Gawin Sowieński Młyn , dla Rejonu B i C; Janusz Potocki Darskowo dla 

Rejonu D.  Wybór  wykonawcy zadania   dla  Rejonu E  zostanie 

dokonany  9 grudnia 2013 r. 

Podczas posiedzenia w dniu  10 grudnia 2013 r.: 

1.   wyraził zgodę na zakup czterech zestawów stacji  obiektowych DSP -52 

BS dla jednostek OSP w Siecieminie, Sierakowie Sławieńskim , 

Iwięcinie  i Osiekach. 

2.   wyraził zgodę na  dokonanie przeniesienia środków finansowych   

związanych z  montażem  syreny  alarmowej z rezerwy  kryzysowej do 

działu  754 -  pod warunkiem, że syrena nie będzie uruchamiana przy 

SMS – owych alarmach OSP. 

3.   zatwierdził wyniki  postępowania  w sprawie realizacji  zadania 

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Sianowskiej Grupy  

zakupowej (Sianów, Będzino, Manowo,Świeszyno). Najkorzystniejszą  

ofertę  złożyła firma  ENERGA-OBRÓT SA  z Gdańska,  która wykona 

zadanie za kwotę  897 526, 78 zł.           

4.   wyraził zgodę na  budowę na terenie drogi gminnej działki nr  257 w 

Skwierzynce     przyłącza gazu.       

5.   wyraził zgodę na  zniszczenie dokumentacji  projektowej związanej z  

budową budynków mieszkalnych STBS w Sianowie.      
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6.   wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę  4 570 zł   wydatków budżetu     

Gminy  Sianów na rok 2013 z przeznaczeniem na  wypłatę dodatków 

mieszkaniowych.    

7.   wyraził zgodę na zwiększenie o  5 000 zł  środków przeznaczonych na 

utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich.  W ramach tych  

środków  zostanie  wykonane ogrodzenie boiska sportowego w Skibnie.                                                                                                                      

8.  wyraził zgodę na   zwiększenie  o kwotę 2005,49 zł  wydatków  działu 

promocja. 

9.  wyraził zgodę na  zwiększenie o kwotę  4 217,16 zł  planu  dochodów i  

wydatków  funduszu związanego z realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

10. wyraził zgodę na wprowadzenie do dochodów budżetu Gminy  Sianów 

na 2014, kwoty  517 300 zł z tytułu refundacji  poniesionych kosztów 

budowy  hali sportowej przy SP nr 2 w Sianowie. 

11. wyraził zgodę na  zwiększenie o kwotę  6 225 zł  planu  wydatków  

przeznaczonych na  ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na  

remont  samochodu pożarniczego OSP w Siecieminie. 

12.  przyjął wniosek w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy  Sianów na lata 2013- 2023 w zakresie zadania  „Budowa żłobka 

w gminie Sianów  oraz przebudowa pomieszczeń przedszkola gminnego 

na potrzeby  organizacji  opieki  dla dzieci  w wieku  do 3 lat”.  

Podczas posiedzenia w dniach 16 i 17 grudnia 2013 r.: 

1.    wyraził  zgodę na  przeznaczenie kwoty  9 572,25 zł  ze środków 

rezerwy ogólnej  budżetu na  sfinansowanie  kosztów organizacji   

Jarmarku  Bożenarodzeniowego  w Sianowie,  z  zapewnioną refundacją  

ze środków  WPROW kwoty   5690,00 zł. 

2. wyraził zgodę na zwiększenie  o kwotę 4000 zł  wydatków  ochotniczych 

straży pożarnych  w przeznaczeniem na  wypłatę ekwiwalentu za udział  

w akcjach  ratowniczo-gaśniczych. 

3. wyraził zgodę na  zmianę  przeznaczenia kwoty   7 500 zł zawartej w 

planie wydatków  na ochronę środowiska  i  gospodarkę wodną w 2013 r. 
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4. wyraził zgodę na  przedłużenia do dnia 31.03.2014 r. terminu  wykonania  

dokumentacji  technicznej dla zadania „Wykonanie sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej do budynku przy ul. Łużyckiej i Piastów w Sianowie”, 

oraz  ujęcie tego wydatku  jako niewygasającego z upływem 2013 r. 

5. wyraził zgodę na  przedłużenie  o 6 tygodni od dnia uprawomocnienia się 

decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego, terminu  

wykonania  dokumentacji  technicznej dla zadania „ Budowa sieci 

wodociągowej w Skwierzynce” oraz ujęcie  zadania w wykazie  

wydatków niewygasających z upływem 2013 r. 

6. przyjął ofertę Zakładu Robót  Drogowych Halina Maśnik  z Polanowa w 

sprawie wykonania nawierzchni  z płyt YOMB ul. Krótkiej w Osiekach za  

kwotę  32.000 zł brutto. 

7. wyraził zgodę na  przedłużenie do dnia 20 grudnia  2013 r.  wykonania 

zadania  „Remont chodników przy ul. Tylnej  i Plac pod Lipami w 

Sianowie”. 

8. przyjął ofertę  ADSAN  PRACOWNIA PROJEKTOWA  Adam Wróbel 

w sprawie pełnienia  nadzoru autorskiego dla zadania  „Rozbudowa 

żłobka w gminie Sianów oraz przebudowa pomieszczeń przedszkola 

gminnego na potrzeny organizacji  opieki dla dzieci w wieku do 3 lat” za 

kwotę  6 500 zł brutto. 

9. przyjął ofertę firmy  FORMAT Tadeusz Osiecki w sprawie  dostawy płyt 

betonowych typu YOMB  za cenę 33 zł/ 1 szt. na łączną kwotę 16 . 000 zł 

z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej dojazdowej w Skibnie. 

10. wyraził zgodę na   wprowadzenie zmian w planie wydatków na 

utrzymanie dróg w kwocie 16.000 zł. 

11. podpisal  z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  udziału  w badaniach specjalistycznych. 

12. zatwierdził  treść ogłoszenia  oraz  specyfikację istotnych warunków 

zamówienia w trybie zapytania  o cenę  na wybór wykonawcy prac 

geodezyjnych  oraz wycen nieruchomości w roku 2014. 

13. przyjął ofertę  lekarza weterynarii  Zbigniewa  Grabarka w sprawie  

świadczenia usług weterynaryjnych  w latach 2014-2016. 

14. wyraził zgodę na usunięcie  3 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

w Sownie oraz  1 drzewa rosnącego  w pasie drogi powiatowej w 

Sianowie ul. Dworcowa. 

15.wyraził zgodę na: 
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1) zmniejszenie o 5 000 zł dotacji  celowej  na budowę Centrum Kultury 

w Sianowie oraz  zwiększenie o 5 000 zł dotacji podmiotowej dla 

Biblioteki  Publicznej Gminy i Miasta  Sianów z przeznaczeniem  na 

remont komina w Osiekach. 

2) zmniejszenie o kwotę 6 000 zł  dotacji  celowej na budowę Centrum 

Kultury i  zwiększenie o tą kwotę  dotacji  podmiotowej z 

przeznaczeniem na zakup sprzetu multimedialnego. 

15. wyraził zgodę na  przesunięcie kwoty  4 000 zł  w  planie wydatków Rady 

Miejskiej  na pokrycie kosztów organizacji  uroczystej Sesji  Rady 

Miejskiej w Sianowie w dniu  27.12.2013 r. 

16.  wyraził zgodę na zakup opraw  oświetleniowych LED ONE za kwotę  

3 075,00 zł  brutto, w celu   oświetlenia  boiska bocznego na Stadionie 

Miejskim w Sianowie. 

17. wyraził zgodę na  przesunięcie w planie wydatków inwestycyjnych kwoty 

700 zł  w związku  z realizacją zadania  dostawa i montaż platformy 

schodowej dla osób niepełnosprawnych. 

18. zatwierdził  treść ogłoszenia w sprawie  współpracy  przy realizacji 

działań w sferze profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych i 

narkomanii. 

19. przyjął ofertę  firmy  BUGLO Place zabaw Sp. z o.o. z Koszalina w 

sprawie  wykonania placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie za kwotę  42 928,28 zł brutto. 

 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 

SIANOWIE: 

1. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniającej Uchwałę 

Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  podziału  Gminy i Miasta Sianów 

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz  siedzib 

obwodowych komisji  wyborczych. 

2. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  określenia 

stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego ABK w 

Sianowie. 

3. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie  zawiązania ZIT . 
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4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2014 -2016. 

5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 r. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  zmian budżetu 

Gminy  Sianów na 2013 r. 

7. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmian budżetu 

Gminy Sianow na  2013 r. 

 

 

IV . WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1) Uchwała Nr XXXIX/299/2013 w sprawie przyjęcia rocznego Programu 

Współpracy Gminy i Miasta Sianów  z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.    

2) Uchwała Nr XXXIX/300/2013 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sianów w roku podatkowym 

2014. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

3) Uchwała Nr XXXIX/301/2013 w sprawie  określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sianów w roku 

podatkowym 2014. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

4) Uchwała Nr XXXIX/302/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 

Gminy Sianów na 2014 rok.   Uchwałę przesłano do RIO ZZ w 

Koszalinie. 

5) Uchwała Nr XXXIX/303/2013  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

6) Uchwała Nr XXXIX/304/2013  w sprawie połączenia samorządowych 

instytucji kultury – Domu Kultury w Sianowie oraz Biblioteki Publicznej 

Gminy i Miasta Sianów i utworzenia samorządowej instytucji kultury 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów 

7) Uchwała Nr XXXIX/305/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów 

na 2013 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

8)  Uchwała Nr XXXIX/306/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2013-2023. Uchwałę przesłano do RIO 

ZZ w Koszalinie. 
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IV. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I  

MANDATOWYCM  WYDAŁ: 

 1.  123         decyzji  administracyjne,       

 2.    14         postanowień, 

 3.    38        zaświadczeń,          

      4.    22        wpisów do CEIDG, 

      5.  932        upomnień, 

      6.  187        tytuły wykonawcze, 

      7.   30       deklaracji  i zmian deklaracji w sprawie opłat za odbiór  odpadów, 

 8. 105         dowodów osobistych, 

      9. 108         wniosków  o dowody osobiste, 

   10.    98         unieważnień dowodów osobistych, 

   11.    15         wypisów  i wyrysów  z planów, 

   12.      5          aktów  stanu  cywilnego,  

   13.   68           odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

   14.   22           poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

   15.     2 jubileusze pożycia małżeńskiego, 

   16.  384          postępowań mandatowych SM, 

   17.    55          postępowań sądowych  SM, 

   18.    50          interwencji  ze zgłoszeń. 

 

      VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1.   z Mieczysławem Zwolińskim dyrektorem PZD. 

2.   w sprawie  bezpieczeństwa w gminie i mieście. 

3.  w Polanowie  w posiedzeniu  Zarządu DLGR. 

4.  w sprawie  organizacji Jarmarku Bożenarodzeniowego. 

5.  w Gimnazjum Gminnym  w  warsztatach pt. „Kropla ciepła od Ciebie”. 

6.  z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

7.  w sprawie  rajdu charytatywnego  organizowanego  przez  Sianowski 

Team Rajdowy. 

8.   z uczniami  Gimnazjum Gminnego w Sianowie w sprawie  działań 

gminy  na rzecz osób niepełnosprawnych. 

9. w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej   w związku  z 

prowadzoną tam kontrolą. 

10.  z Gminną Radą Sportu w  posiedzeniu  podsumowującym jej 

działalność. 
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11.  w Manowie  w konferencji  na temat współpracy  Lasów Państwowych 

z samorządami. 

12.  w Skibnie w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. 

13.  z przedsiębiorcą Krzysztofem Hendzlem. 

14.  w Sibnie z  mieszkańcami  Skibienka w sprawie wykupu mieszkań. 

15. z uczniami  Gimnazjum Gminnego w Sianowie w sprawie  działań 

gminy  na rzecz osób niepełnosprawnych. 

16.  w Koszalinie podpisał umowę  w prawie realizacji  projektu 

„Rekreacyjno – turystyczne  centra wsi” oraz Jarmark 

Bożenarodzeniowy. 

17.  z Ks.  Proboszczem  Pawłem Brostowiczem w sprawie  Jarmarku 

Bożenarodzeniowego. 

18. z uczniami  Gimnazjum Gminnego w Sianowie w sprawie  działań 

gminy  na rzecz osób niepełnosprawnych. 

19.  z dziećmi w   przedszkolu,  oddziałach przedszkolnych, szkołach i  

gimnazjach z okazji  „Mikołajków”. 

20.  w posiedzeniu   Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

21.  z uczestnikami  rajdu charytatywnego z Sianowskiego Teamu 

Rajdowego „ Ogólnopolska  Terenowa Integracja dla Choinki”. 

22.   w Skibnie w  konferencji promującej  organizacje pozarządowe z terenu 

Gminy i miasta Sianów. 

23.  w sprawie  sytuacji  kryzysowej w gminie i mieście Sianów. 

24.  z przedstawicielem  firmy  projektowej „Budzisz” w sprawie projektu 

sieci wodociągowej  w Skwierzynce. 

25.  z Rafałem Rudzinem  twórcą  fotografii ptaków , które  umieszczone 

zostały  w kalendarzu gminnym na rok 2014. 

26.  w podsumowaniu   i przekazaniu  środków zebranych  w czasie rajdu 

charytatywnego Ogólnopolska Terenowa Integracja dla Choinki. 

27.  w sprawie  przekazania  samochodów pożarniczych. 

28.  z Józefem Grobelnym  zastępcą dyrektora Zachodniopomorskiego 

Osrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie. 

29.   z Ziemowitem Kalkowskim w sprawie konkursu fotograficznego w SP 

Nr 7  . 

30.  z Renatą Bąk dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

31.  z Arkadiuszem Żukowskim w sprawie  działalności po byłęj Wytwórni  

Aparatury Mleczarskiej w Sianowie. 
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32.  w sprawie organizacji  akcji  charytatywnej „Dziewczynki  z zapałkami”  

oraz  finału  WOŚP. 

33.  w Kołobrzegu w konferencji organizowanej prze ŚGD. 

34.  w  uroczystym  przekazaniu  do użytku kotłowni  osiedlowej  na Osiedlu 

Nr 2 w Sianowie  po zakończeniu  projektu pn.”Ograniczenie emisji 

gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni  osiedlowej zlokalizowanej w 

Sianowie ul. Słowackiego 30”. 

35. w Gimnazjum Gminnym w turnieju piłki  nożnej  ministrantów. 

36. w  Jarmarku  Bożenarodzeniowym. 

37.  w Gimnazjum Gminnym w spotkaniu świątecznym „Kropla ciepła od 

Ciebie” 

38.  w akcji  ratowniczej w związku  z  katastrofą budowlaną po wypadku 

drogowym  na ul. Koszalińskiej. 

39.  w wizji  zniszczonego budynku  przy  ul. Koszalińskiej. 

40.  w wizji  na  budowie  Centrum Kultury . 

41.  z mieszkańcami i przedsiębiorcami,  wręczając kalendarz gminny na rok 

2014. 

42.  podpisał umowę z  Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 

Andrzejem Jakubowskim w sprawie  projektu pn. „Poprawa 

skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez wdrożenie 

systemu  zarządzania kryzysowego wraz z modernizacją budynku i  

doposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie”. 

43.  z  mieszkańcami   budynku  przy ul. Koszalińskiej oraz 

ubezpieczycielem sprawcy katastrofy, 

44.  w posiedzeniu  Komisji  Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie. 

45.  w spotkaniu  opłatkowym z radnymi Rady Miejskiej  i sołtysami . 

46.  z pracownikami  Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów w 

związku  z reorganizacją. 

47.   z dyrektorami szkół i przedszkola. 

48.  w przekazaniu  środków  pozyskanych w ramach zbiórki publicznej 

przeprowadzonej prze KS 4X4 podczas „Rajdu dla choinki”. 

49.  z wolontariuszkami rozpoczynającymi   zbiórkę  publiczną  pn. 

„Dziewczynki  z zapałkami”. 

50.  w Gimnazjum Gminnym w spotkaniu  opłatkowym. 

51.  w Skibnie w wigilii dla osób  samotnych i starszych. 

52.  w Gimnazjum Gminnym w Sianowie  w wigilii dla osób samotnych . 

53.  w Iwięcinie w spotkaniu  wigilijnym strażaków ochotników. 
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54.  w Skibnie w  spotkaniu  wigilijnym  dla osób niepełnosprawnych. 

55.  w Jubileuszach  pożycia małżeńskiego  Franciszka i Jadwigi Gurdak  

oraz Krzysztofa i Jolanty Gurdak. 

56.  w spotkaniu wigilijnym z osobami  bezdomnymi. 

Sporządziła Teresa Soróbka 

                                    

SPRAWOZDANIE  NR  33/2013 

Z  DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA 

OKRES OD  27 PAŹDZIERNIKA 2013 R. DO  26  LISTOPADA 2013 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.      WYDAŁ ZARZĄDZENIA : 

1. Zarządzenie Nr  926/2013 w sprawie zmiany  w planie dochodów i 

wydatków budżetu Gminy Sianów na 2013 r. 

2. Zarządzenie Nr  927/2013 w sprawie  odroczenia  terminu    spłaty  

zadłużenia  z tytułu opłat za lokal  komunalny  w Sianowie ul. Armii 

Polskiej 7/4. 

3.  Zarządzenie Nr 928/2013 w sprawie  odmowy umorzenia  zaległości z 

tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie  Plac pod Lipami  3/2. 

4. Zarządzenie Nr  929/2013 w sprawie  ustalenia ceny  do dzierżawy w II  

przetargu nieograniczonym  działki  nr  456/1 w Sianowie ul. 

Słowackiego,  stanowiącej  parking strzeżony. 

5.  Zarządzenie Nr  930/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli 

doraźnej  w Stowarzyszeniu  na Rzecz Rozwoju  Wsi  Iwięcino. 

6. Zarządzenie Nr 931/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Zimowe utrzymanie 

dróg gminnych na terenie gminy  Sianów w okresie  zimowym 2013-

2014”. 

7. Zarządzenie Nr  932/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania 
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„Opracowanie dokumentacji  projektowo kosztorysowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  gminy  Sianów”. 

8. Zarządzenie Nr 933/2013 w sprawie  przekazania  sprzętu 

nagłaśniającego. 

9.  Zarządzenie Nr  934/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli 

doraźnej w Stowarzyszeniu  Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej 

Koszalińskiej. 

10.  Zarządzenie Nr 935/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli 

doraźnej w Stowarzyszeniu  „REFUGIUM”  w Węgorzewie. 

11.  Zarządzenie Nr  936/2013 w sprawie  nabycia na mienie komunalne, 

nieruchomości – lokalu mieszkalnego  w Sierakowie Sławieńskim    za 

kwotę  5.000, 00 zł brutto. 

12.  Zarządzenie Nr  937/2013 w sprawie  kontroli  wykonania zadania  

publicznego pn.”Warsztaty graffiti i tworzenia murali dla młodzieży z 

gminy  Sianów”. 

13. Zarządzenie Nr  938/2013 w sprawie  kontroli wykonania zadania w 

ramach  konkursu ofert „XI Ogólnopolski Integracyjny Plener 

Artystyczny  Osieki 2013”. 

14. Zarządzenie Nr  939/2013 w sprawie przedłożenia   projektu  uchwały 

budżetowej  Gminy  Sianów na 2014 r. 

15.  Zarządzenie Nr  940/2013 w sprawie   odpłatnego nabycia działki  nr  

248/5 w Skibnie. 

16.  Zarządzenie Nr 941/2013 w sprawie   udzielenia bonifikaty  przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Dworcowa 11/1A. 

17. Zarządzenie nr  942/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania  

przetargowego dla zadania  „Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  

Sianów”. 

 

II.       ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

 

Podczas posiedzenia w dniu  29 października 2013 r.: 
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1. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną – działce nr  240 w Siecieminie, kabla energetycznego. 

2. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną - działce nr 68 w Rzepkowie,  przyłącza wodociągowego. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie  gminnej niebędącej publiczną 

- działce nr 270 w Skwierzynce, kabla energetycznego. 

4. wyraził zgodę na wykup części działki  nr  134/6  pod planowaną 

budowę  ścieżki  rowerowej w Skibnie. 

5. wyraził zgodę na wykup części działki  nr  136 pod planowaną budowę 

ścieżki  rowerowej w Skibnie, 

6. postanowił  o  przeprowadzeniu  postępowania przetargowego na 

wyłonienie wykonawcy zadania pn.”Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych na terenie Gminy Sianów w okresie zimowym 2013-2014”. 

7. przyjął ofertę Przedsiebiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego 

„MAGRO” z Koszalina w sprawie  wykonania remontu cząstkowego 

dróg gminnych w Dąbrowie i  Sierakowie Sławieńskim za kwotę  

10 500 zł  brutto. 

8. wyraził zgodę na zwiększenie  o kwotę 39 603 zł wkładu własnego  

wydatków przeznacznych na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 

zasiłków szkolnych w 2013 r. 

9. wyraził zgodę na zamianę lokali mieszkalnych  w Sianowie ul. Armii 

Polskiej 25/7 i  Koszalinie ul. Morska 4/7. 

10. podpisał z trzema osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania  kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  31 października 2013 r.: 

1.  zatwierdził wyniki  przetargu na wyłonienie wykonawcy  zadania pn.  

„Kanalizacja Zachód – skanalizowanie miejscowości w Gminie 

Sianów wraz z  uporządkowaniem gospodarki ściekowej – I etap”. 

Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła firma ZUBWiT „Mętlowie” Cezary 

Mętel i Dariusz Mętel z Reska, która wykona zadanie za kwotę  

12 .998.600 zł brutto. 

 Podczas posiedzenia w dniu 05 listopada 2013 r.: 

1.  podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 
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2. przyjął ofertę firmy „Ogrody  u3mane” Paweł Mania z Koszalina w 

sprawie  wykonania  prac pielęgnacyjnych na drzewie gatunek jesion za 

kwotę 750 zł brutto. 

3.  przyjął wniosek w sprawie  przesunięcia  środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie  ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w roku  2013. 

4. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania  „Opracowanie dokumentacji  projektowo 

kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  gminy  

Sianów”. 

5. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na 

terenie gminy  Sianów w okresie  zimowym 2013-2014”. 

6. wyraził zgodę na  lokalizację budynków gospodarczych w Grabówku w 

odległości mniejszej niż 4 m od  drogi gminnej. 

7.  przyjął  aneks do umowy z  wykonawcą  projektu zmiany  

miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego  

obszar  położony w obrębie ewidencyjnym Ratajki. 

8.  przyjął ofertę Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego ROMEX 

Roman Różański z Sianowa w sprawie   rozbiórki  uszkodzonej kładki  

na  rzece Polnica w rejonie ul. Łubuszan za kwotę  2460 zł brutto. 

9.  przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego Edward 

Bernacki  z Koszalina w sprawie wykonania remontu nawierzchni  

bitumicznej drogi  Karnieszewice  - Płonka za szacunkową kwotę                 

13 503,00 zł brutto. 

10.    zobowiązał  osobę  rezygnującą  z adaptacji pomieszczenia w 

Skibienku  do sporządzenia wyceny  nakładów poniesionych w związku  

z tą adaptacją. 

Podczas posiedzenia w dniu  8 listopada 2013 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie  zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie 

„ Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.  Jedyną - 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe „MOTO –TRUCK” z Kielc, która wykona zadanie za kwotę 

1. 077. 840,00 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  12 listopada 2013 r.: 
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1. wyraził zgodę na usunięcie 5  drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

w miejscowości Sowno. 

2. wyraził zgodę na przesunięcie  kwoty 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na 

zakup  lokalu mieszkalnego w Sierakowie Sławieńskim. 

3.  przyjął wniosek w sprawie zmian w planach finansowych szkół. 

4. przyjął ofertę Zakładu Produkcyjno- Handlowo Usługowego ROMEX 

Raman Różański z Sianowa w sprawie  poprawy nawierzchni  pobocza 

dróg gminnych w Skibnie za kwotę  5 750 zł brutto. 

5. postanowił  o  przeznaczeniu  kwoty  14.000,00 zł ze środków  rezerwy 

ogólnej budżetu, na zakup usług i  materiałów w dziale promocja.  

Podczas posiedzenia w dniu  15 listopada 2013 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie zmian w budżecie Gminy  Sianów na 2013 r. 

w zakresie  wydatków majątkowych  ( zadań inwestycyjnych), 

2. zwiększył do kwoty 18 500 zł  limit wydatków na zadanie  bieżące 

utrzymanie dróg -„zakup wiaty przystankowej  - Sianów ul. Koszalińska, 

Skibno, Sucha Koszalińska”. 

3. wyraził zgodę na zmniejszenie o kwote 450 000 zł dotacji  celowej  

udzielonej BPGiM w Sianowie  na budowę Centrum Kultury oraz    

dotacji  przedmiotowej w kwocie 20 000 zł na zakup nowości 

wydawniczych  do nowej biblioteki. 

 

 

Podczas  posiedzenia w dniu  19 listopada 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na wykonanie wyroku   eksmisji  z lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Piastów 18/2. 

2. wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy dzierżawy  części 

działki  nr 40 w Sianowie  z przeznaczneiem na ogródek przydomowy. 

3. wyraził zgodę na  przedłużenie  na kolejne 3 lata umowy dzierżawy  

lokalu użytkowego w Skibienku. 

4. przyznał  kwotę  67 160 zł  z przeznaczeniem na zakup  wyposażenia w 

sprzęt  wyremontowanych  pomieszczeń  kuchennych Przedszkola 

Gminnego  w Sianowie. 
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5.   zatwierdził  sprawozdanie częściowe z wykonania  zadania publicznego 

„Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Iwięcinie”. 

6. zatwierdził sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego 

„Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej”. 

7. zatwierdził sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego 

„Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie”. 

8. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi   umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów uczestnictwa  w badaniach specjalistycznych. 

9. przyjął wniosek w sprawie zmiany  przeznaczenia kwoty 1 000 zł  w 

ramach  środków  na realizację  Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

10. zatwierdził treść ogłoszenia w sprawie  otwartego konkursu ofert w 

zakresie upowszechniania   kultury fizycznej i  sportu na rok 2014. 

11. wyraził zgodę na  zwiększenie wydatków  na zakup nieruchomości o 

kwotę 16 650 zł. 

12. przyjął ofertę firmy KM-TECHNOLOGY Kamil Mioduszewski   w 

sprawie wykonania i montażu  piłkochwytu na boisku  sportowym w 

Sianowie ul. Dębowa. 

13.  przyjął ofertę  firmy  UNICOM-STENCEL  w sprawie dostawy 10 ławek  

z przeznaczeniem na boisko  sportowe w Sianowie ul. Dębowa. 

14. wyraził zgodę na umieszczenie w drodze gminnej ( na granicy pasa 

drogowego) działce nr  215 w Suchej  Koszalińskiej słupa  linii SN 15 

kV. 

15. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren drogi gminnej – działce nr  

163 w Maszkowie  przyłącza kablowego. 

16. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr  185 w Osiekach linii  światłowodowej. 

17. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 379 oraz 

działce gminnej nr 400 położonych w Sianowie , kabla energetycznego. 

18. wyraził zgodę na  uiszczenie opłat z tytułu zajęcia  nieruchomości m. 

Koszalina  w związku  z projektowaną  budową  sieci wodociągowej  w 

Skwierzynce. 

19. wyraził zgodę na  zmianę przeznaczenia kwoty 8 000 zł w ramach   

budżetu Straży Miejskiej w Sianowie. 

Podczas posiedzenia w dniu  22 listopada 2013 r.: 

1. unieważnił  postępowanie przetargowe na  wybór wykonawcy zadania 

„Zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 
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Sianów”.  Zatwierdził  treść  ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych 

warunków zamówienia dla zadania  „Zaprojektowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków w gminie Sianów”. 

 

 

 

 

 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  gminy  

Sianów w roku podatkowym  2014. 

      2. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  obniżenia 

średniej ceny  skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy  Sianów na rok 2014. 

3.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy  Sianów w 

roku podatkowym 2014. 

4. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie zamieniającej  uchwałę   w 

sprawie poboru od osób fizycznych podatku  rolnego, podatku leśnego i 

podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmian budżetu 

Gminy  Sianów na 2013 r. 

6.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2013-2023. 

7.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  połączenia  

samorządowych  instytucji kultury – Domu Kultury w Sianowie  oraz 

Bibblioteki Publicznej Gminy i Miasta  Sianów i utworzenia „Centrum 

Kultury-Bibioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów”. 

8.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia 

rocznego Programu  współpracy Gminy i Miasta Sianów  z organizacjami 
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pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2014 roku. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XXXVII/288/2013 w sprawie zapewnienia środków 

finansowych na inwestycję finansowaną częściowo za środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, planowaną do realizacji w latach 

2015-2016.Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie . 

 

2. Uchwała Nr XXXVII/289/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie oraz 

Referatu Ochrony  Środowiska i  Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Gminy i Miasta w Sianowie. 

 

3. Uchwała Nr XXXVII/290/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

opłat za świadczenie udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sianów. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie oraz 

Przedszkola Gminnego w Sianowie celem realizacji. 

 

4. Uchwała Nr XXXVII/291/2013 w sprawie przyjęcia aktualizacji 

„Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2013 

– 2016   z perspektywą na lata 2017 – 2020”. Uchwała została skierowana 

do  realizacji  przez  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Gminy  i Miasta w Sianowie. 

 

5. Uchwała Nr XXXVII/292/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów 

na 2013 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

6. Uchwała Nr XXXVII/293/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2013 – 2023. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I  MANDATOWYM    

WYDAŁ: 

 

          1.  104        decyzje  administracyjne,          
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          2.     6         postanowień, 

     3.   66         zaświadczeń, 

     4.   37         wpisów do CEIDG, 

5.   94         upomnienia, 

     6. 143         tytuły wykonawcze, 

     7.   41         deklaracji  i zmian deklaracji w sprawie opłat za odbiór                  

odpadów, 

8. 114         dowodów osobistych, 

     9. 110         wniosków  o dowody osobiste, 

    10.  92          unieważnień dowodów osobistych, 

    11.  14          wypisów  i wyrysów  z planów, 

   12.     8          aktów  stanu  cywilnego, 

         13.   77           odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

         14.   31            poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    15. 415            postępowań mandatowych SM, 

              16. 103            postępowań sądowych  SM, 

   17.   40            interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. w sprawie umowy partnerskiej  z ramach  Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Pomorza Środkowego, 

2. w sprawie zatrudnienia nauczycieli  w  oddziałach przedszkolnych, 

3. z Lesławem Spisakiem w sprawie budowy farmy wiatrowej, 

4.  z ks. Henrykiem Romanikiem Proboszczem Parafii w Osiekach w 

sprawie  cmentarza w Suchej Koszalińskiej, 

5. w spotkaniu  konsultacyjnym z organizacjami  pozarządowymi, 

6. w sprawie organizacji  XXVII Dni Ziemi  Sianowskiej, 

7. w uroczystej kolacji   z delegacją nauczycieli  z Rezekne na Łotwie, 

8. w sprawie funkcjonowania  hal sportowych w SP Nr 2  i Gimnazjum 

Gminnym, 

9. z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem w sprawie  

organizacji  obchodów Dnia Niepodległości , 

10.  z Martą Walkowiak i  Maciejem Ileckim, 

11.  z dyrektorem Przedszkola Gminnego Renatą Bąk, 

12.  w sprawie działalności  Sianowskiej Akademii Sportu, 

13.  w odbiorze robót remontowych  sali  wystawowej w Kinie Zorza, 
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14.   Markiem Jackowskim  w sprawie krótkiej prezentacji dotyczącej 

remontu sali wystawowej w Kinie Zorza, 

15.  w sprawie  budżetu oświaty na 2014 rok, 

16.   w Środowiskowym Domu  Samopomocy w warsztatach kulinarnych 

osób niepełnosprawnych, 

17.   w  Zespole Szkół w Dąbrowie w Dniach Patrona, 

18.  w Koszalinie w  uroczystości  XXX lecia  Polskiego Stowarzyszenia 

Osób  z  Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie, 

19.  w uroczystościach Dnia Niepodległości, 

20.  z  Aleksandrą Bukowską prezesem  Banku  Spółdzielczego w Sławnie, 

21.  z dyrektorem BPGiM w Sianowie Krystyną Sak. 

22.  z przedstawicielami  firmy „PRIMA” - wykonawcy rozbudowy  budynku  

Przedszkola Gminnego, 

23.   z Krzysztofem  Gortem, Maciejem  Lewandowskim, Januszem 

Szawurskim  i  Grzegorzem Grygielem w sprawie organizacji  turnieju  

charytatywnego, 

24.  w uroczystym  otwarciu  sali wystawowej w Kinie Zorza i   koncercie  z 

okazji  Imienin Miasta. 

25. w podsumowaniu   konkursu „Nasze dobre z Pomorza 2013”. 

26.  w posiedzeniu  Komisji Oświatowej i Budżetowej Rady Miejskiej w 

Sianowie. 

27.  w sprawie   sprzedaży lokali   mieszkalnych w Skibienku. 

28.  z Lechem Wojciechowskim prezesem firmy  EKO WODROL. 

29.  z  wykonawcą  zadania „Doradztwo podatkowe w zakresie   podatku 

VAT”  firmą Horwath,  Sztuba , Kaczamarek z Poznania. 

30.  z przedstawicielami  ZNP  w sprawie  zmian w Karcie Nauczyciela. 

31.  z Krzysztofem Chwaliszem  inspektorem nadzoru  rozbudowy  obiektu  

przedszkola . 

32.  z członkami  zespołu „Bursztyny” z okazji rocznicy 5 – lecia 

działalności. 

33. w posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej i Ochrony Środowiska  Rady 

Miejskiej w Sianowie. 

34.  w comiesięcznej  naradzie dyrektorów szkół i przedszkola. 

35.  w cyklicznym spotkaniu   sołtysów    z Komisją Rolną Rady Miejskiej w 

Sianowie. 

36.  z Arturem Czechowskim prezesem OSP w Osiekach. 

37.  z wykonawcą zadania  budowa kanalizacji Zachód. 
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38.  Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego z pracownikami  MGOPS w 

Sianowie. 

39.  w zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr 3 w Sianowie. 

40.  Z   Zarządem OSP w Sianowie. 

41.  w posiedzeniu  wspólnym  komisji Rady Miejskiej w Sianowie. 

42.  w manewrach gminnych OSP, 

43.  w turnieju  charytatywnym w SP Nr 2 w Sianowie, 

44.   w Kobylnicy w zebraniu  Stowarzyszenia Samorządowego  S6. 

45.  w posiedzeniu  Rady Fundacji ŚGD. 

46.  w Szczecinie podpisał umowę w sprawie realizacji projektu  pn. „Miejsce 

rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie”. 

47. w Szczecinie  z dyrektorem  PROW Arkadiuszem Żychem. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

  

                                           

SPRAWOZDANIE  NR 32/2013 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW  

ZA OKRES OD  23 WRZEŚNIA 2013 R. DO 26 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 

 

W OKRESIE  SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA 

SIANÓW  : 

I.       WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1.  Zarządzenie Nr  905/2013 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z 

tytułu opłat za lokal mieszkalny  w  Wierciszewie 54 a/2. 

2. Zarządzenie Nr  906/2013 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

opłat za lokal  mieszkalny  w  Kołzinie 3. 

3. Zarządzenie Nr 907/2013 w sprawie  rozłożenia na raty  zaległości z 

tytułu rozliczenia  opłat za dostarczona wodę do lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Słowackiego 10/9. 
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4. Zarządzenie Nr 908/2013 w sprawie  określenia sposobu oznaczania 

Gminy  Sianów w umowach cywilno – prawnych i innych dokumentach. 

5. Zarządzenie Nr  909/2013 w sprawie  ustalenia poziomu dochodów dla 

sołectw i zarządów Osiedli na 2014 r. 

6. Zarządzenie Nr 910/2013 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

7. Zarządzenie Nr  911/2013 w sprawie  przekazania w eksploatację 

urządzeń kanalizacji deszczowej w Osiekach –ul.Jaśminowa. 

8. Zarządzenie Nr  912/2013 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z 

tytułu kosztów naprawy instalacji  elektrycznej w lokalu mieszkalnym w 

Sianowie  ul. Armii Polskiej 34/2. 

9. Zarządzenie Nr 913/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na  nieodpłatne 

nabycie  na mienie  komunalne od ANR działki nr  184/1 w Osiekach. 

10. Zarządzenie Nr  914/2013 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  ul. Dworcowa 11/1A. 

11.  Zarządzenie Nr  915/2013 w sprawie  zatwierdzenia cennika usług ZB 

ABK w Sianowie . 

12.  Zarządzenie Nr 916/2013 w sprawie  umorzenia  odsetek od zaległości  

za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Koszalińska 38/3. 

13. Zarządzenie Nr 917/2013 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

opłat za wodę dostarczoną do lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. 

Słowackiego 11A/13. 

14. Zarządzenie Nr  918/2013 w sprawie  rozłożenia na raty  zaległości za 

lokal  mieszkalny  w Sianowie ul. Słowackiego  11A/13. 

15. Zarządzenie Nr  919/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę  ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

16. Zarządzenie Nr  920/2013 w sprawie  określenia form i zakresu 

przeprowadzenia konsultacji  społecznych z mieszkańcami gminy  

Sianów w sprawie  projektu „Program współpracy Gminy  Sianów z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2014” 
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17.  Zarządzenie Nr 921/2013 w sprawie  wprowadzenie Regulaminu 

organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w  Urzędzie 

Gminy i Miasta w Sianowie oraz zasad jej koordynacji w gminnych 

jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury. 

18. Zarządzenie Nr 922/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

przeprowadzania kontroli. 

19. Zarządzenie nr  923/2013 w sprawie zgody na odpracowanie należności z 

tytułu zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego. 

20. Zarządzenie Nr  924/2013 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska  5/1. 

21.  Zarządzenie Nr  925/2013 w sprawie  ustalenia  wysokości i 

przekazywania składki członkowskiej Stowarzyszeniu  pn. „Koszaliński 

Bank  Żywności”  z siedzibą w Nowych Bielicach. 

 

 

 

II.       ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  24 września 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na  sprzedaż przez ZB ABK  2 kosiarek typu MURRAY. 

2. postanowił o wszczęciu postępowania przetargowego   dla realizacji  

zadania  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości  zamieszkałych na terenie gminy i miasta Sianów oraz 

zapewnienia pojemników i worków na wszystkie odpady komunalne w 

okresie  od roku  2014 do roku 2016”. 

3. przyjął  ofertę firmy  P.P.U-H Mirosław Mospinek z Koszalina w sprawie  

wykonania zadania  pn.”Usuwanie wyrobów zawierających  azbest z terenu 

gminy  Sianów 2013”  za kwotę  48 499,46 zł brutto. 

4. wprowadził do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sianów na lata 

2013 -2023 następujących zadań: 

- przebudowa i remont dróg powiatowych Nr  3541 Z Kawno – Sieciemin 

i  Nr 353 9 Z Wiekowo- Grabowo  droga nr 6 oraz budowa chodnika w 

pasie drogowym drogi powiatowej Nr  3541Z – 260 285,00  zł. 
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- przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3546Z Sianów – Nadbór III 

etap – 500 000, 00 zł. 

     5.  przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „MAGRO” 

z Koszalina w sprawie remontu chodników w pasie drogi powiatowej ul. 

Tylna i Plac pod Lipami  w Sianowie  za kwotę  45.000,00 zł brutto. 

     6.  zaopiniował pozytywnie zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego miasta Koszalina. 

    7.   wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr 240 w Siecieminie przyłącza wodociągowego do 

projektowanego budynku na działce 117. 

   8.    przyjął ofertę  firmy BiuroAudytora Energetycznego DELTA Ewa 

Horków z Koszalina w sprawie  opracowania dokumentacji  niezbędnej 

do wniosku  aplikacyjnego dla zadania „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy zastosowaniu 

odnawialnych źródeł energii na terenie dorzecza Parsęty – 

termomodernizacja obiektów” za kwotę  23 788, 20 zł brutto. 

   9.    wyraził zgodę na  budowę na terenie dróg gminnych – publicznych 

działkach nr 3 w Rzepkowie i 244/2 w Iwięcinie, linii światłowodowej. 

 10.     wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie dróg gminnych niebędących 

publicznymi , działkach nr 185 w Osiekach i  nr 301/2, nr 302/2 nr 301 w 

Iwięcinie  linii światłowodowej. 

11.    wyraził zgodę na budowę na terenie  dróg gminnych – publicznych 

działkach nr 270/2 w Iwięcinie, nr 9/1 i nr 9/2 w Bielkowie linii 

światłowodowej. 

 12.    podpisał z osobą  niepełnosprawną  umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów likwidacji  barier architektonicznych. 

 13.   zatwierdził wyniki  przetargu na wykonanie  zadania pn. „Przebudowa 

dróg gminnych”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno Budowlane inż. Andrzej Grochowina, które wykona zadania: 

- Węgorzewo Koszalińskie za kwotę  209,10 żł/1mb, 

- Sierakowo Sł. za kwotę  215,25 zł/mb, 
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- Grabówko za kwotę 215,25 zł/mb, 

- Sianów ul. Lipowa za kwotę 209,10 zł/mb, 

- Sianów ul. Słowackiego za kwotę 209,10 zł/mb. 

14.   zatwierdził częściowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 

„Prowadzenie świetlic środowiskowych – placówek opiekuńczo 

wychowawczych wsparcia dziennego”  realizowanego przez TPD O 

Koszalin. 

15.   wyraził zgodę na   sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej kosztów 

modernizacji  mechanizmu  odtwarzania  kuranta w kwocie 1850 zł brutto,  

oraz przyznania dotacji  w kwocie  3000 zł   dla Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie ,  

związanej z organizacją XI Ogólnopolskiego Integracyjnego Pleneru 

Artystycznego w Osiekach. 

16.  przyjął wniosek w sprawie przeniesienia zmiany planu finansowego na 

zadania bieżące. 

 

Podczas  posiedzenia w dniu  1 października 2013 r: 

1. przyjął wniosek w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej zadania pn.”Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta 

Sianów oraz zapewnienie pojemników i worków na wszystkie odpady 

komunalne w okresie  od roku  2014 do roku 2016”. 

2.  wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi  gminnej niebędącej 

publiczną – działce nr  11/15 w Osiekach kabla energetycznego. 

3. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MITEX  ze 

Szczecinka w sprawie  dostawy wiaty przystankowej za kwotę 6 150 zł 

brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  9 października 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na  odtworzenie  punktów granicznych  drogi gminnej – 

działki  nr 97 w Osiekach za kwotę  950 zł brutto. 
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2. wyraził zgodę na usunięcie 10 szt drzew rosnących w pasie drogi  

krajowej nr 6. 

3. podpisał aneks do umowy z UKS Sucha Koszalińska  w sprawie realizacji  

zdania pn. „Tenis stołowy dzieci i mieszkańców Gminy  Sianów”. 

4. przyjął ofertę  Firmy  Produkcyjno-Handlowo- Usługowej „ABAT-

TREND” Stanisław Kurek z Sianowa w sprawie  wykonania  szafy 

aktowej  do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  za 2 091 zł brutto. 

5.  zaakceptował treść umowy  o świadczenie  kompleksowej usługi  

oświetlenia  na terenie Gminy i Miasta Sianów. 

6. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 25 .10.2013 r. terminu wykonania 

umowy w sprawie  realizacji  zadania „Modernizacja kina Zorza w 

Sianowie”. 

7. skierował do zawarcia umowy w sprawie najmu  lokalu  w celu  adaptacji  

na  lokal mieszkalny w Skibienku 6D/14, rodzinę  Daniela Kozłowskiego. 

8. zatwierdził wyniki zapytania o  cenę  dostawy  platformy dla osób 

niepełnosprawnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Eko – Instal 

Miziołek, Śliwa Sp. J. z Koszalina, która dokona dostawy za  kwotę  

37 670, 88 zł brutto. 

9. wyraził zgodę na zakup przez Gimnazjum Gminne w Sianowie 

kserokopiarki, tym samym zmianę na przesunięcie  środków z remontów 

na zakupy  inwestycyjne. 

10. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania  

kosztów uczestnictwa  w badaniach specjalistycznych. 

11. podpisał  z osobą niepełnosprawną umowę  w sprawie dofinansowania 

kosztów  likwidacji  barier  architektonicznych w mieszkaniu. 

Podczas posiedzenia w dniu  15 października 2013 r.: 

1. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

2. zatwierdził wyniki przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania 

„ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA  PODATKOWEGO  W 
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ZAKRESIE ODZYSKIWANIE PODATKU  VAT”. Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma TPA Hortwath Sztuba Kaczmarek Sp. z o.o.  z 

Poznania, która wykona usługę  za  4,4%  od  odzyskanej kwoty podatku  

VAT. 

3. postanowił o  przeprowadzeniu  postępowania przetargowego na 

wykonanie zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

gminy i miasta Sianów”. 

4. postanowił o przeprowadzeniu postępowania -  przetargu 

nieograniczonego na zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla  potrzeb 

Sianowskiej Grupy Zakupowej”. 

5. wyraził zgodę na  budowę na terenie drogi gminnej publicznej, działce nr 

301 położonej w Sianowie  przyłącza gazowego. 

6.  przyjął wniosek w sprawie zmiany  w planie  wydatków majątkowych  

budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

7. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o  100 tyś zł  nakładów 

finansowych na realizację zadania „Kanalizacja Zachód”. 

8. przyjął ofertę   Przedsiębiorstwa Usługowo  Handlowego „Dąb” ze 

Szczeglina w sprawie  usunięcia 62 drzew rosnących na działkach 

gminnych za łączną kwotę  15 822 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  22 października 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na  przesunięcie środków budżetowych w kwocie  3 000 zł 

z przeznaczeniem na  zakup usług pozostałych tj. wydatków związanych z  

kosztami organizacji  spotkania z delegacją z Rezekne. 

2. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej  publicznej działce 

nr  114/2 w Suchej Koszalińskiej linii kablowej oświetlenia ulicznego. 

3. przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno –Handlowo Usługowego ROMEX  z 

Sianowa w sprawie naprawy wiat przystankowych za kwotę  3 609,37 zł 

brutto. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi gminnej  niebędącej 

publiczną  działce nr  53 w Sianowie  przyłącza wodociągowego i 

kanalizacyjnego. 
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5. przyjął wniosek w sprawie wszczęcia postępowania  przetargowego na 

wybór wykonawcy   zadania „ Zaprojektowanie przydomowych 

oczyszczalni  ścieków w  Gminie Sianów”. 

6. przyjął wniosek w sprawie  skierowania do zawarcia umowy najmu  

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/9 oraz  

przekwalifikowanie tego lokalu   na lokal socjalny. 

7. postanowił  o wstrzymaniu  procedury  aktualizacji  wykazu osób  

zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu  lokalu  komunalnego w 

2014 r.  oraz  o rozpoczęciu  prac nad zmianą  uchwały  Rady Miejskiej w 

Sianowie   Nr  XXVI/209/2012  z dnia  24.10.2012 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali oraz  pomieszczeń tymczasowych wchodzących  w 

skład  mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów. 

8. odstąpił od naliczenia kar umownych dla wykonawcy  zadania   projekt 

techniczny   „Budowa ciagu pieszo – rowerowego w Osiekach”. 

9. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2013  dla 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino o  kwotę 27 335,83 zł. 

10. przyjął  wniosek o  zwiększenie dotacji na rok 2013 dla Stowarzyszenia 

Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej  o kwotę 67 183,04 zł. 

11. przyjął  wniosek w sprawie  zmniejszenia dotacji  dla Stowarzyszenia 

„Refugium” w Węgorzewie o kwotę  47 137, 91 zł. 

 

 

III. PRZYJĄŁ  PROJEKTY  UCHWAŁ: 

1.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  udzielenia 

bonifikaty od ceny  sprzedaży nieruchomości gruntowej i sprzedaży 

nieruchomości w drodze  bezprzetargowej. 

2.  projekt   Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zgody na 

przystąpienie Gminy i Miasta Sianów do „Stowarzyszenia 

samorządowego S6”. 

3. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmian budżetu 

Gminy Sianów na 2013 r. 

4. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2013-2023. 

5. autopaprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w 

sprawie zmian budżetu Gminy  Sianów. 
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IV.WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ  w SIANOWIE: 

9) Uchwała Nr XXXVII/288/2013 w sprawie zapewnienia środków 

finansowych na inwestycję finansowaną częściowo za środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, planowaną do realizacji w latach 

2015-2016. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

10) Uchwała Nr XXXVII/289/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. Uchwałę przesłano do RIO ZZ  w Koszalinie. 

 

11) Uchwała Nr XXXVII/290/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

opłat za świadczenie udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sianów. Uchwałę przesłano do RIO ZZ   w Koszalinie. 

 

12) Uchwała Nr XXXVII/291/2013 w sprawie przyjęcia aktualizacji 

„Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2013 – 

2016  z perspektywą na lata 2017 – 2020”. Uchwała została skierowana do 

Referatu OŚGN celem realizacji. 

 

13) Uchwała Nr XXXVII/292/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów 

na 2013 rok.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

14) Uchwała Nr XXXVII/293/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2013 – 2023. Uchwałę przesłano do 

RIO ZZ w Koszalinie. 
 

 

V.      W  POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I 

MANDATOWYM WYDAŁ: 

          1.  191       decyzji  administracyjnych,          

          2.    27       postanowień, 

     3.  111       zaświadczeń, 

     4.    51       wpisów do CEIDG, 

5.   473      upomnienia, 

     6.     62       tytuły wykonawcze, 

     7.     11       deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów, 

8.   158        dowodów osobistych, 
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     9.  159       wniosków  o dowody osobiste, 

    10.  187       unieważnień dowodów osobistych, 

    11.    20       wypisów  i wyrysów  z planów, 

    12.   13        aktów  stanu  cywilnego, 

         13.   95       odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

         14.   33       poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    15. 804       postępowań mandatowych SM, 

              16.   17       postępowań sądowych  SM, 

    17.   25       interwencji  ze zgłoszeń. 

 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1.  w sprawie farmy wiatrowej w Wierciszewie, 

2.  w sprawie remontu Stadionu Miejskiego w Sianowie, 

3.  z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem, 

4.  z dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie Ireneuszem Megielem i  dyrektorem 

Przedszkola Gminnego Renatą Bąk, 

5.  z prezesem OSP w Sianowie Ryszardem Kabatą, 

6.  z radnym Rady Miejskiej w Sianowie Maciejem Lewandowskim, 

7.  w Krakowie w konferencji organizowanej przez Związek Miast Polskich, 

8.  w Koszalinie w podpisaniu  umowy dotyczącej realizacji projektu „Szlak 

Św. Jakuba”. 

9.  w uroczystym wręczeniu   aktów mianowania nauczycielom, którzy  

uzyskali  awans zawodowy, 

10.  w konferencji prasowej z udziałem osób niesłyszących z okazji  

Międzynarodowego Dnia Głuchych. 

11. w zebraniu  wiejskim w Sownie, 

12. z Renatą Kuczyńską, 

13.  z Komendantem Miejskim Policji w Koszalinie Wiesławem Tylem oraz 

jego zastepcą Sławomirem Boberem, 
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14.  z Ewą Horków w sprawie  efektywnosci energetycznej, 

15.  w zebraniu  wiejskim w Kłosie, 

16.  podpisał umowę w sprawie  obligacji  gminnych z dyrektorem  

Oddziału  Koszalińskiego  ING Bank Śląski Maciejem Downarem, 

17. w zebraniu  wiejskim w Osiekach, 

18.  w Szczecinie    w Książnicy Pomorskiej w uroczystym otwarciu  

wystawy pn.”Gmina i Miasto Sianów w obiektywie”, 

19.  w sprawie zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego w Ratajkach, 

20.  udzielił wywiadu w TV MAX Koszalin, 

21.  w Poznaniu  w MTP w części dotyczącej  samorządu, 

22. w cyklicznej naradzie dyrektorów szkół i przedszkola, 

23. w Szczecinie  w Oddziale GDDKiA  w sprawie  budowy obwodnicy 

Sianowa, 

24.  w Nadleśnictwie Karnieszewice w Radzie Społeczno-Naukowej 

Leśnego Kompleksu promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie”, 

25. w SP Nr 2 w Sianowie oraz w Gimnazjum Gminnym w Sianowie w 

uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

26.   w zamurowaniu  „Kapsuły Czasu”, 

27. w hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie  Grand Prix Sianowa w 

badmintonie. 

28.  z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej wręczył nagrody Burmistrza 

wyróżnionym nauczycielom, 

29. w zebraniu wiejskim w Skwierzynce, 

30.   z dyrektorem SP Nr 2  w Sianowie  oraz  dyrektorem Przedszkola 

Gminnego w Sianowie w sprawie zajęć dodatkowych, 

31. w posiedzeniu  Społecznej Rady Sportu, 
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32. w sprawie  budowy ścieżki  rowerowej w Skwierzynce, 

33.  w cyklicznym spotkaniu  z sołtysami   i  przewodniczącymi  Zarzadów 

Osiedli w Sianowie, 

34.  udzielił  wywiadu TVP Regionalna  dotyczacego Starosianowskiego 

Szlaku Turystycznego, 

35.  w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej ul.Dworcowej 11, 

36.  w zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w Sianowie, 

37.  w sprawie  realizacji  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

38.  w sprawie  turnieju  charytatywnego,  

39.  w Koszalinie w uroczystości z okazji  10 lecia Koszalińskiej Podstrefy 

Ekonomicznej, 

40.  w Iwięcinie  z Ks. Biskupem Pawłem Cieślikiem  z organizacjami  

pozarządowymi  w sprawie  szlaku kulturowego, 

41. w Darłowie w posiedzeniu  Zarządu DLGR, 

42. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie, 

43.  w sprawie projektu kalendarza gminnego na 2014 r., 

44.  w siedzibie  firmy  ARKA w Sianowie w posiedzeniu  „Rady 

Gospodarczej”, 

45. w zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sianowie, 

46.  w Bobolinie w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu  DLGR, 

47.  w Koszalinie w konferencji  prasowej dotyczacej  wniosku SGiPPŚ  w 

sprawie scieżek  rowerowych, 

48.  podpisał umowę  z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 

Andrzejem Jakubowskim w sprawie  zagospodarowania  centrum wsi 

Węgorzewo Koszalińskie, 

49.  w „Dniu Seniora” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 

Sporządziła Teresa Soróbka 
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SPRAWOZDANIE NR 31/2013 

            Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY I MIASTA SIANÓW                                 

ZA OKRES OD 10 SIERPNIA 2013 R. DO  21 WRZEŚNIA 2013 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ GMINY I MIASTA  

SIANÓW: 

I.       WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1.  Zarządzenie Nr  876/2013 w sprawie  odmowy rozłożenia na raty 

zasądzonej  zaległości  z tytułu  niedopłaty kosztów dostawy energii 

cieplnej do lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego  10B/6. 

2.  Zarządzenie Nr 877/2013 w sprawie  rozłożenia na raty należności z 

tytułu opłat za lokal użytkowy w Sianowie ul. Słowackiego 3a. 

3. Zarządzenie Nr  878/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  

wykonania zadania publicznego zleconego w ramach trybu 

pozakonkursowego, na podstawie oferty  złożonej przez organizację 

pozarządową pn. „Targ Cysterski”. 

4. Zarządzenie Nr  879/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania „Świadczenie 

usług doradztwa podatkowego w zakresie  odzyskiwania podatku  VAT w 

Gminie Sianów”. 

5. Zarządzenie Nr 880/2013  w sprawie rozłożenia na raty zaległości  w 

opłatach za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 6/1. 

6. Zarządzenie Nr  881/2013 w sprawie  udzielenia bonifikaty do ceny  

zakupu lokalu mieszkalnego w Grabówku 27/1. 

7. Zarządzenie Nr  882/2013 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  ul. Mickiewicza 7/2. 

8. Zarządzenie Nr  883/2013 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 7/2. 

9. Zarządzenie Nr  884/2013 w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora  

Zespołu Szkół w Dąbrowie Marii Ignatowicz. 

10. Zarządzenie Nr  885/2013  w sprawie  zasad organizacji   dowozu 

uczniów niepełnosprawnych. 
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11.Zarządzenie Nr  886/2013 w sprawie  zmian w planie dochodów i  

wydatków  budżetu na 2013 rok. 

     12.Zarządzenie  Nr 887/2013 w sprawie  przedłożenia sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 2013 r. 

12. Zarządzenie Nr 888/2013 w sprawie  zatwierdzenia planu finansowego 

ZB ABK  po zmianach. 

13. Zarządzenie Nr  889/2013 w sprawie sposobu  oznaczania  Gminy 

Sianów jako strony umów cywilno-prawnych.  

14. Zarządzenie Nr  890/2013 w sprawie nieodpłatnego  przekazania  2 

zestawów komputerowych do ZB ABK w Sianowie. 

15. Zarządzenie Nr  891/2013 w sprawie  przeznaczenia  do dzierżawy 

działek nr  65, 66, 67 i 68  położonych w obrębie  nr 3 w Sianowie. 

16.  Zarządzenie Nr  892/2013 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy. 

17. Zarządzenie Nr  893/2013 w sprawie  ogłoszenia  konkursu ofert na 

realizację programu zdrowotnego pn. „Szóstka na szóstkę”. 

18. Zarządzenie Nr  894/2013 w sprawie  ustalenia wysokości 

dofinansowania dla niepublicznych przedszkoli w roku  2013. 

19.  Zarządzenie Nr  895/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania w 

sprawie  przygotowania  przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa 

dróg gminnych”. 

20. Zarządzenie Nr  896/2013 w sprawie przygotowania  II przetargu na 

wykonanie  zadania  „Kanalizacja Zachód – skanalizowanie 

miejscowości w Gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki 

ściekowej I etap”. 

21. Zarządzenie Nr 897/2013 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

22. Zarządzenie nr 898/2013 w sprawie przejęcia nieruchomości 

komunalnych oddanych w administrowanie - dotyczy działek  nr 161/1, 

161/2 i 161/3 w Sianowie ul. Koszalińska. 

23. Zarządzenie Nr 899/2013 w sprawie  ustalenia ceny do III przetargu dla 

działek nr 126 w Sierakowie Sławieńskim i 168/2 w Węgorzewie. 

24. Zarządzenie Nr  900/2013 w sprawie  ustalenia  ceny  do I przetargu  dla 

działek 81/22 i 81/23  w Sianowie ul. Tylna , nr 62 w Sianowie ul. 

Ogrodowa i 189/7 w Węgorzewie. 
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25. Zarządzenie Nr  901/2013 w sprawie  ustalenia cen do II przetargu dla 

działek : nr 151/5 w Bielkowie, nr 150/4 w Dąbrowie, nr 23/8 w 

Grabówku , nr 76/2 w Kleszczach, nr 244/8 w Skibnie, nr 42/2 w 

Sianowie ul. Tylna. 

26. Zarządzenie Nr  902/ 2013 w sprawie  ustalenia ceny do III przetargu dla 

kompleksu działek o pow. łącznej 18,7242 ha  położonych w Sianowie 

ul. Łużycka. 

27. Zarządzenie Nr  903/2013 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na mienie 

komunalne od Powiatu Koszalińskiego  działki  nr  87/2 w Sianowie ul. 

Plac pod Lipami. 

28. Zarządzenie Nr  904/2013 w sprawie określenia wskazówek do 

sporządzenia  projektu budżetu Sianowa na 2014 r oraz  wysokości 

środków na 2014 rok dla jednostek pomocniczych – sołectw  oraz osiedli. 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

 

Podczas posiedzenia w dniu  13 sierpnia 2013r.: 

1. na wniosek wykonawcy  zadania „Starosianowski Szlak Turystyczny” 

zatwierdził  protokoły konieczności robót dodatkowych  dla zadań w 

Osiekach i  Dąbrowie  oraz przedłużył termin wykonania  całego zadania   

do dnia 22 sierpnia 2013 r. 

2. na wniosek firmy POLSPORT S.A.  z Bielska Białej wyraził zgodę na  

przedłużenie terminu  wykonania zadania wyposażenia  w sprzęt 

sportowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie do 

dnia 30 sierpnia 2013 r. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną -działce nr  186/3 w Sieciemnie   linii napowietrznej  wraz z 

wymianą słupów 15 kV. 

4. przyjął ofertę  firmy  KM-TECHNOLOGY z Glęźnowa w sprawie 

dostawy i montażu  stojaków na rowery za ceny : 

-  stojak typu U za kwotę  178,35 zł brutto /szt, 

- stojak typu U z tablicą za kwotę 215,25 zł brutto/szt, 

- montaż  86,10 zł brutto/szt. 

    5.   wyraził zgodę na usunięcie 19  szt. drzew rosnących w pasie drogi 

krajowej nr 6. 
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    6.  wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości  1 500 zł  kosztów  

udziału  rolników z terenu  Gminy Sianów w XXVI Targach Rolnych 

Agro Pomerania w Barzkowicach. 

   7.   przyjął ofertę  firmy  Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane Roboty 

Ziemne i Melioracyjne ze Staniewic w sprawie wykonania naprawy 

studzienki odwadniającej drogę gminną w Iwięcinie za kwotę  5 600 zł 

brutto. 

8.  podpisał z KS Victoria umowę użyczenia na okres 3 lat boiska   

sportowego wraz z zapleczem w związku  z  udziałem klubu  w 

rozgrywkach  A klasy.  

9.  wystąpił do Rady Miejskiej  o wprowadzenie do  budżetu Gminy  Sianów 

na 2013 r. zadania inwestycyjnego pn.”Poprawa skuteczności 

prowadzenia akcji ratowniczych poprzez wdrożenie  systemu  zarządzania  

kryzysoweggo wraz z  modernizacją budynku i doposażenia OSP w 

Sianowie”. 

10.  odrzucił wszystkie oferty  które wpłynęły na przetarg  na wykonanie 

zadania „Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie  

odzyskiwania podatku  VAT w Gminie Sianów” , oraz unieważnił 

postępowanie przetargowe, 

11. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi  umowy w  sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

Podczas posiedzenia w dniu  20 sierpnia 2013 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie  udzielenia zamówienia dla realizacji zadania 

„Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu  gminy  Sianów 

2013”. 

2. wyraził zgodę na  sfinansowanie (dodatkowych) kosztów  zatrudnienia 6 

stażystów  skierowanych  przez PUP w Koszalinie do prac  

porządkowych w ZB ABK. 

3. przyjął wniosek w sprawie  wprowadzenia zmian w planie wydatków  

majątkowych  w budżecie Gminy  Sianów  na 2013 r. w związku  z  

realizacją zadania  „Budowa chodnika w Maszkowie”  w partnerstwie z  

Województwem Zachodniopomorskim. 

4. przyjął i uzgodnił  rozwiązania projektowe zaproponowane przez  

projektanta  „Przebudowy nawierzchni drogi Rzepkowo –Iwięcino”. 
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5. przyjął ofertę  firmy  Instalacje Elektryczne Krzysztof Mleczko w sprawie 

wymiany  uszkodzonego okna  w hali sportowej  przy SP Nr 2 w 

Sianowie za kwotę  3 198 zł brutto. 

6.  przyjął ofertę firmy KM-TECHNOLOGY  z Glęźnowa w sprawie  

odbudowy  ogrodzenia  terenu  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 

7. podpisał umowę z osobą niepełnosprawną w sprawie  dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

8. ogłosił  nabór ofert na adaptację pomieszczenia gospodarczego na  

mieszkanie w Skibienku  6D/14. 

Podczas posiedzenia w dniu  27 sierpnia 2013 r.: 

1. wszczął procedurę  przetargową  dotyczącą realizacji  zadania                        

” Przebudowa dróg gminnych”. 

2. uniważnił II postępowanie przetargowe na wykonanie zadania 

„Rekonstrukcja – renowacja studni głębinowej w Bielkowie” z uwagi na 

brak ofert. 

3.   podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

4. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł  zawodów  

pożarniczych z  zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Podczas posiedzenia w dniu  03 września 2013r.: 

1. przyjął roszczenie w sprawie sprzedaży części działki  nr  469 w Sianowie 

ul. Koszalińska z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania działki 470 w związku  z wybudowaniem  ogrodzenia , 

którego wartość przewyższa  wartość gruntu. 

2. wyraził zgodę na odtworzenie  punktów granicznych drogi gminnej 

oznaczonej działką nr  241 w Siecieminie. 

3. wyraził zgodę na zakup  koszy ulicznych  z przeznaczeniem dla wsi  Kłos, 

Wierciszewo, Iwięcino, Gorzebądz, Mokre, Sierakowo Sławieńskie, 

Skibienko, Skwierzynka  i Sieciemin. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie  stojaka reklamowego szkoły językowej z 

Sianowa na terenie gminnym przy ul. Morskiej  na okres 1 miesiąca. 

5. na 6 miesięcy przedłużył  umowę w sprawie  umieszczenia reklamy na 

budynku  komunalnym w Sianowie ul. Koszalińska 16. 

6. wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej na  zakup 

ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Sianowie. 
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7. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną, działce nr 194 w Karnieszewicach przyłącza 

optoteletechnicznego do stacji bazowej POLKOMTEL. 

8. wyraził zgodę na budowę na  terenie drogi gminnej – publicznej działki nr 

368 i działkach gminnych  372 i 678 w Sianowie  przyłącza gazowego. 

9. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia  10.09.2013  terminu wykonania  

projektu technicznego dla zadania „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w 

Skwierzynce”. 

10. wyraził zgodę  na  dofinansowanie  w kwocie 4 800, 00 zł kosztów 

realizacji  przez Stowarzyszenie Na  Rzecz Rozwoju Wsi Sucha 

Koszalińska  zadania pn. „Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku”. 

11. wyraził zgodę na zwiększenie  o kwotę 12 000 zł kosztów 

funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. 

12. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

13. podpisał z Fundacją Victus Melior z Grabówka umowę w sprawie  

realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty  graffiti i tworzenia murali 

dla młodzieży z Gminy  Sianów” i przyznał kwotę 1 500 zł dotacji. 

14. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Przebudowa dróg gminnych”. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  10 września 2013 r.: 

1. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

2. wyraził zgodę na przedłużenie  do dnia 31 .08.2014 r. umowy o adaptację 

na lokal mieszkalny,  pomieszczenia  w Skibienku  6D. 

3. wyraził zgodę na wygaszenia  administrowania przez ZB ABK  działkami 

nr  161/1, 161/2 i 161/3 w Sianowie ul. Koszalińska 30. 

4. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej  niebędącej 

publiczną działce nr 81/17 w Sianowie  przyłącza energetycznego. 

5. wyraził zgodę na  budowę na terenie drogi gminnej – publicznej działce 

nr 120 w Suchej Koszalińskiej przyłącza energetycznego. 

6. wyraził zgodę na  budowę na drodze gminnej – publicznej działce nr 

180/3 w Szczeglinie przyłącza  enrgetycznego. 

7. wyraził zgodę na  budowę na drogach gminnych  publicznych działkach 

nr  301 i 483 w Sianowie  przyłącza energetycznego. 
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8. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną  działce nr 3/2  w Osiekach  przyłącza kanalizacyjnego do 

budynku na działce  3/9. 

9. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr 3/2 przyłącza kanalizacyjnego do budynku  na 

działce nr 3/8. 

10. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr 197 w Szczeglinie  przyłącza wodociągowego. 

11. wyraził zgodę na  budowę na terenie drogi gminnej – publicznej działce 

nr  257 w Skwierzynce przyłącza energetycznego. 

12. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej 

publiczną działce nr 65 w Sianowie linii kablowej 0,4kV. 

13. wprowadził  do realizacji  zadanie „Poprawa efektywnści energetycznej w 

budynkach użyteczności  publicznej przy zastosowaniu odnawialnych 

źródeł energii na terenie Dorzecza Parsęty –termomodernizacja obiektów” 

– 30.000, 00 zł. 

14. wyraził zgodę na zwiększenie do kwoty  229 224 zł brutto kosztów  

remontów i wymiany  sieci wodociągowej w miejscowości Skibno. 

15. wyraził zgodę na dokonanie zamówienia z wolnej ręki  dla wykonania 

zadania  wymiany  fragmentu wodociągu w Iwięcinie  za kwotę 27 985 zł 

brutto. 

16. wyraził zgodę na wykonanie  fragmenty sieci  wodociągowej i 

kanalizacyjnej w Sianowie  ul. Dworcowa  za kwotę 5 500 zł brutto. 

17.  zatwierdził  treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania zadania  „Kanalizacja Zachód – skanalizowanie 

miejscowości w Gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki 

ściekowej I etap”. 

 

Podczas posiedzenia w dniu 17 września 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na usunięcie  3 drzew rosnących w pasie drogi krajowej   

Nr 6 . 

2. wyraził zgodę na  podział działki  nr 469 w Sianowie  ul. Koszalińska , 

koszty podziału , wyceny  i  zawarcia aktu notarialnego  poniesie 

właściciel  nieruchomości sąsiedniej , który  wystąpił z roszczeniem o 

odkupienie  części działki  gminnej. 
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3. wyraził zgodę na  dofinansowanie kosztów  wyjazdu rolników z terenu  

Gminy i Miasta Sianów  na XV Międzynarodową Wystawę Rolniczą 

AGRO SHOW 2013 w Bednarach koło Poznania. 

4. przyjął ofertę  firmy  Sklep „GRAM” Teresa Wieniawska z Koszalina w 

sprawie  dostawy i montażu  systemu  nagłośnienia sali posiedzeń Urzędu 

Gminy i Miasta za kwotę 5347 zł brutto. 

5. wyraził zgodę na przybliżenie do drogi gminnej,  projektowanych miejsc 

postojowych w Maszkowie. 

6. obniżył o 20% wynagrodzenie  wykonawcy zadania  „Przebudowa 

nawierzchni drogi w Kłosie”. 

7. przyjął ofertę Agencji Projektowo – Rekalmowej „gemma” z Koszalina w 

sprawie  wykonania opisow informacyjnych pomieszczeń w hali 

sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie za kwotę  2 460 zł brutto. 

8. przyjął ofertę  firmy AIGMA Projektowanie i Obsługa Inwestycji 

Grzegorz Maliszewski  w sprawie  wykonania opracowania dokumentacji  

projektowej dla zadania „Przebudowa nawierzchni  drogi Karnieszewice – 

Płonka”  za kwotę  2 500 zł. 

9. przyjął jako  najtańszą ofertę firmy Sklep „GRAM” Teresa Wieniawska z 

Koszalina w sprawie  wyposażenia obiektu hali sportowej przy SP Nr 2 w 

Sianowie  w nagłośnienie za kwotę  24 894 zł brutto. 

10. przyjął ofertę Pomorskiej Grupy  Konsultingowej SA z Bydgoszczy w 

sprawie  opracowania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia  

przetargu na zakup energii elektrycznej za kwotę  2000 zł brutto                        

( przetarg wspólny z gminami Będzino,Świeszyno i Manowo). 

11. wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie  700 zł  kosztów  udziału  

sołtysów  w XIII Forum Sołtysów, które odbędzie się w Bobolicach w 

dniu  12.10.2013 r. 

12. przyjął ofertę  firmy  ZPHU ROMEX Roman Różański  z Sianowa w 

sprawie  wykonania   wycięcia zakrzaczeń oraz  oczyszczenia i odmulenia  

rowu przydrożnego w Iwięcinie za kwotę  10 455 zł brutto. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  20 wrzesnia 2013 r.: 

1. zatwierdził wyniki  konkursu na wyłonienie realizatora programu  

zdrowotnego „Szóstka na szóstkę”, wykonawcami  programu  w 2013 r. 

zostali  wybrani  Tomasz Karpowicz i  Robert Jackowski. 

 

 



89 

 

 

III.      PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia 

aktualizacji „Programu ochrony  środowiska dla Gminy i Miasta 

Sianów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017- 2020”. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

3.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmian 

budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

4. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2013 -

2023. 

5.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie 

zapewnienia środków finansowych na inwestycję finansowaną 

częściowo ze srodków  Norweskiego mechanizmu Finansowego i 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

planowaną do realizacji na lata 2015-2016. 

6.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniający uchwałę 

w sprawie  opłat za świadczenie udzielane przez Przedszkole 

Gminne w Sianowie i  oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów. 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XXXVI/281/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. 

2. Uchwała Nr XXXVI/282/2013 w sprawie ustalenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sianów oraz 

warunkó  i zasad korzystania przez przewoźników   z przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Sianów. Uchwała została 

skierowana do Referatu GKAPP. 

3. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 w sprawie ustalenia opłat za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Sianów. Uchwała została przesłana 

do RIO ZZ w Koszalinie. 
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4. Uchwała Nr XXXVI/284/2013 w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Koszalińskiego zadań z zakresu zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w 

granicach administracyjnych Gminy Sianów. Uchwała została 

przesłana do Starostwa Powiatowego w Koszalinie 

5. Uchwała Nr XXXVI/285/2013 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta 

Sianów z Domem Kultury  w Sianowie. Uchwała będzie podstawą  

do prowadzenia procedury  utworzenia jednej instytucji  kultury w 

Sianowie. 

6. Uchwała Nr XXXVI/286/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na 2013 r.  Uchwała została przesłana do RIO ZZ w 

Koszalinie 

7. Uchwała Nr XXXVI/287/2013 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2013-2023. Uchwała 

została przesłana  do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

V.       W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I  

MANDATOWYM WYDAŁ: 

1.   241        decyzji  administracyjnych, 

          2.       2        postanowienia, 

          3.       2       opinie, 

     4.    123      zaświadczenia, 

     5.     67       wpisów do CEIDG, 

6.     42       upomnienia, 

7.   374       tytułów wykonawczych, 

     8.     17       deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów, 

9.   153       dowodów osobistych, 

    10.  180       wniosków  o dowody osobiste, 

    11.    86       uniewaznień dowodów osobistych, 

    10.    24       wypisy  i wyrysy  z planów, 

    11.    20       aktów  stanu  cywilnego, 

    12.    64       odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    13.    49       poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    14.  751       postępowań mandatowych SM, 

    15.  103       postępowań sądowych  SM, 

    16.   40        interwencji  ze zgłoszeń. 
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VI.  UCZESTNICZYŁ : 

1.  w imprezach w ramach projektu „Sfera Kultury” w Parku  Miejskim w 

Sianowie, 

2. w sprawie  budowy Sianowskiego Centrum Kultury, 

3. z  Bartoszem Brzeskotem w sprawie  organizacji kabaretonu w Sianowie, 

4. w sprawie remontu drogi w Kłosie, 

5. z Renatą Pacholczyk w sprawie „Jarmarku  Sianowskiego”, 

6. z wizytatorem Krajowej Rady Bibliotek Janem Krajewskim, 

7. w sprawie wodociągu w Węgorzewie, 

8. w sprawie remontu budynku  ratusza, 

9. z sołtysem wsi Kleszcze Edwardem Samerytem i Kazimierzem 

Kuligowskim  radnym Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie organizacji 

„Dożynek Gminnych”, 

10. w posiedzeniu  Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, 

11.  w uroczystościach związanych z 65 leciem KS Victoria Sianów, 

12.  w sprawie  podświetlenia ratusza  po zakończeniu  remontu elewacji, 

13.  w wizji remontu  drogi w Kędzierzynie, przebudowy  budynku  

przedszkola w Sianowie  i rozbudowy obiektu sportowego przy ul. 

Mickiewicza, 

14. z radnym Rady Miejskiej Andrzejem Danielewiczem, 

15.  w posiedzeniu  wspólnym Komisji  Rady Miejskiej w Sianowie, 

16.  udzielił wywiadu TV MAX, 

17.  w cyklicznym spotkaniu  z sołtysami  i przewodniczącymi  Zarządów 

Osiedli wraz z Komisją Rolną Rady Miejskiej, 

18.  w sprawie remontu Kina Zorza w Sianowie, 

19.  z Aleksandrem Janowskim dyrektorem GWiK w Sianowie w sprawie  

stacji  wodociągowej w Kleszczach i sieci wodociągowej w Iwięcinie, 

20.  z Markiem Gilem  dyrektorem ANR O/Szczecin w Koszalinie, 

21.   wizytował halę sportową przy SP Nr 2 w Sianowie, 

22.  z Weroniką Sobczyńską  z OSP- Oddział Ratownictwa Medycznego, 

23. z Januszem Łodziewskim dyrektorem MWiK w Koszalinie, 

24.  w uroczystościach związanych z 20 leciem Hospicjum im. M. Kolbe w 

Koszalinie, 

25.  w imprezie pt. „Jarmark Sianowski” organizowanym w ramach  projektu 

„Sfera Kultury”, 

26.  wizytował halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 
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27.  w posiedzeniu Zarządu DLGR, 

28.  z Andrzejem Jankowiakiem w sprawie fermy fotowoltaicznej, 

29.  w Kleszczach wizytował teren  przyszłych „Dożynek Gminnych” oraz  

budowany plac zabaw i  boisko wielofunkcyjne, 

30.  z radnymi  Rady Powiatu Koszalińskiego, 

31.  z Kazimierzem  Grzywaczem w  sprawie  imprez  sportowych na 

Stadionie Miejskim w Sianowie, 

32. z Mirosławem Penderem  Komendantem Miejskim PSP w Koszalinie, 

33.  z mieszkańcem wsi Skibno w sprawie ścieżki  rowerowej, 

34.  w Radiu Koszalin w koncercie charytatywnym pn. „Pożegnanie Lata”, 

35.  z Januszem Szawurskim prezesem KS Victoria Sianów, 

36.  w Gimnazjum Gminnym w pożegnaniu  zastępcy dyrektora Danuty 

Stężały. 

37.  w „Dożynkach Działkowych”   organizowanych przez działkowców  

Ogrodu Działkowego „Słoneczny” w Sianowie, 

38.  w Siecieminie w „Dożynkach Wiejskich”, 

39.  w uroczystym rozpoczęciu  roku  szkolnego w ZS w Dąbrowie i w 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

40.  z Joanną Czerwińską Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie w 

sprawie wyjazdu delegacji  samorządowej do Rezekne, 

41.  z radnym RM Andrzejem Danielewiczem w sprawie remontu Kina 

Zorza, 

42.  wizytował budowę  ul. Łubuszan oraz Osiedle Nr 3 w Sianowie, 

43.  wizytował budowę Sianowskiego Centrum Kultury, 

44.  w sprawie organizacji  wyjazdu do Rezekne, 

45.   w Sławnie  w posiedzeniu  Zarządu i Walnym Zebraniu  DARLOT-u, 

46.  w inauguracji  projektu „Sianowskie Centrum III wieku” II edycja, 

47.  z Ryszardem Sobczyńskim, 

48.  w Koszalinie w sprawie  utworzenia ZIT –u, 

49.  w sprawie organizacji  „Dożynek Gminnych”  w Kleszczach, 

50.  w Kleszczach w „Dożynkach Gminnych”, 

51.   z radnym RM w Sianowie Janem Grzybowskim  w sprawie   festynu 

wiejskiego  w Szczeglinie, 

52.  w wyjeździe studyjnym do Bułgarii organizowanym przez  DLGR, 

53.  w Kobylnicy w sprawie  budowy drogi ekspresowej nr 6, 

54.  z radnym Andrzejem Danielewiczem, 

55.  z  Bartoszem Brzeskotem w sprawie  organizacji „Kabaretonu”, 
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56.  z Aleksandrem Janowskim dyrektorem GWiK w Sianowie, 

57.  z Krystyną Sak dyrektorem BPGiM w Sianowie, 

58.  w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami  szkół i przedszkola, 

59.  z Łukaszem Cendrowskim w sprawie funkcjonowania SM w Sianowie, 

60.  w Łazach w  zebraniu  Stowarzyszenia Kocham Polski  Bałtyk, 

61.  z dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie Ireneuszem Megielem w sprawie 

organizacji  „Dnia  otwartego hali sportowej”, 

62. w konferencji  pt.”Las i zwierzyna” organizowanej  przez Nadleśnictwo 

Karnieszewice, 

63.  z radnym Maciejem Lewandowskim, 

64.  z przedstawicielem  Stowarzyszenia „Przystań”, 

65.  w Biesiekierzu  w Dożynkach Powiatowych, 

66.  w cyklicznym spotkaniu  z sołtysami  i przewodniczącymi  Zarządów 

Osiedli połącznonym z posiedzeniem Komisji  Rolnej RM w Sianowie, 

67. w uroczystym otwarciu   hali sportowej przy SP Nr 2  w Sianowie, 

68.   w sprawie organizacji  „Dnia otwartego hali sportowej przy SP Nr 2 w 

Sianowie”, 

69.  z przedstawicielem firmy  Hawe Budownictwo z Legnicy w sprawie  

budowy  światłowodu, 

70.  w posiedzeniu Komisji Gospordarczej i Ochrony  Środowiska  Rady 

Miejskiej w Sianowie, 

71.  w otwarciu XI Ogólnopolskiego Integracyjnego  Pleneru Artystycznego 

Osieki  2013, 

72.  w Koszalinie w posiedzeniu  Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

73.  w uroczystym  otwarciu drogi powiatowej ul. Łubuszan  po  

zakończonym remoncie, 

74.  w Nadleśnictwie Karnieszewice  z delegacją Książnicy Pomorskiej w 

Szczecinie. 

75.  w Karnieszewicach w Dożynkach Wiejskich, 

76.  w Iwięcinie w Dożynkach Wiejskich. 

77.  w „Dniu Otwartym” hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie oraz w 

turnieju  charytatywnym pt. „Gramy  dla Janusza”. 

Sporządziła Teresa Soróbka 
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SPRAWOZDANIE  NR 30/2013 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA   SIANÓW                                                    

ZA OKRES   OD DNIA  22 CZERWCA 2013 R. DO DNIA  09 SIERPNIA 

2013 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

1. Zarządzenie Nr 837/2013 w sprawie  odmowy rozłożenia na raty zaległości 

czynszowych za lokal mieszkalny  w Sianowie ul. Piastów 18/4.  

2. Zarządzenie Nr  838/2013 w sprawie  ustanowienia na rzecz  WIND INVEST 

Sp. z o.o.    odpłatnej służebności przesyłu  dla kabli elektroenergetycznych 

posadowionych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy  Sianów. 

3. Zarządzenie Nr  839/2013  w sprawie przygotowania przetargu i   powołania 

komisji przetargowej do  przeprowadzenia przetargu na wybór  wykonawcy 

zadania „Świadczenie  usług  doradztwa podatkowego w zakresie  odzyskiwania 

podatku VAT”. 

4.  Zarządzenie Nr 840/2013 w sprawie zmiany  w planie dochodów i wydatków 

budżetu Gminy  Sianów  na 2013 r. 

5. Zarządzenie Nr  841/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania 

przetargowego  na wykonanie zadania „Rekreacyjno turystyczne centra wsi na 

terenie Gminy  Sianów”. 

6.Zarządzenie nr  842/2013 w sprawie  upoważnienia dyrektora ZAOO w 

Sianowie do  zaciągnięcia  zobowiązania z tytułu kosztow dowozów uczniów i 

wychowanków do  szkół  na lata 2013/2014 i  2014/2015. 

7. Zarządzenie nr 843/2013 w sprawie zmiany  Regulaminu  Organizacyjnego 

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 

8.  Zarządzenie Nr  844/2013 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu  

czynszu najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. B.Chrobrego 1/2. 

9.  Zarządzenie nr  845/2013 w sprawie umorzenia  części zaległości z tytułu  

czynszu najmu  za lokal mieszkalny  w Sianowie ul. Łużycka  14/2. 
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10.  Zarządzenie Nr  846/2013 w sprawie  określenia stawek  i  zasad stosowania 

opłat za udostępnienie nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność 

Gminy  Sianów na cele realizacji infrastruktury technicznej. 

11. Zarządzenie Nr  847/2013 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu na 2013 r. 

12.Zarządzenie Nr 848/2013 w sprawie  przeprowadzenia  postępowania o 

udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego dla 

zadania   świadczenia  usług nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: 

-  budowa żłobka w gminie Sianów oraz przebudowa  pomieszczeń przedszkola  

gminnego na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, 

- modernizacja kina Zorza 

- kanalizacja Zachód. 

13. Zarządzenie Nr  849/2013 w sprawie   przeprowadzenia postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania  „Rekonstrukcja- renowacja studni głębinowej w 

miejscowości Bielkowo , gm. Sianów”. 

14. Zarządzenie Nr  850/2013 w sprawie  powołania  komisji egzaminacyjnej 

dla  nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  

nauczyciela  mianowanego Anny Wandycz. 

15.Zarządzenie Nr  851/2013 w sprawie  powołania  komisji egzaminacyjnej dla  

nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  

nauczyciela  mianowanego Agnieszki Wysockiej. 

16.Zarządzenie Nr  852/2013 w sprawie  powołania  komisji egzaminacyjnej dla  

nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  

nauczyciela  mianowanego  Katarzyny  Bober. 

17.Zarządzenie Nr  853/2013 w sprawie  powołania  komisji egzaminacyjnej dla  

nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  

nauczyciela  mianowanego  Jolanty Lemankiewicz. 

18.  Zarządzenie Nr  854/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania    w 

trybie przetargu nieograniczonego dla zadania  „Modernizacja kina Zorza w 

Sianowie”. 
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19. Zarządzenie Nr  855/2013 w sprawie przeznaczenia  do  sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 38/3A. 

20. Zarządzenie Nr  858/2013 w sprawie  przeprowadzenia  przetargu na 

wykonanie zadania  „Kanalizacja  zachód – skanalizowanie miejscowości w 

Gminie Sianów  wraz z uporządkowaniem gospodarki  ściekowej – I etap”. 

21. Zarządzenie Nr 859/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na wykonanie zadania Usługi edukacyjne w ramach  projektu              

„ Kapitał na przyszłość”. 

22. Zarządzenie Nr  860/2013 w sprawie  ogłoszenia przetargu na  wykonanie 

zadania Dostawa i montaż nagłośnienia w ramach realizacji zadania  

inwestycyjnego : „Budowa hali sportowej w SP Nr 2 w Sianowie – poprawa 

warunków uprawiania sportu przez młodzież szkolną”. 

23. Zarządzenie nr  861/2013 w sprawie  eksmisji najemcy lokalu komunalnego 

przy ul. Łużyckiej 44/9 w Sianowie. 

24. Zarządzenie Nr  862/2013 w sprawie odmowy zaliczenia  kwoty  3200 zł na 

poczet zaległości czyszowych  lokalu mieszkalnego w Sianowie ul.Armii 

Polskiej 28/1. 

25.Zarządzenie Nr 863/2013 w sprawie zawieszenia egzekucji  komorniczej i 

rozłożenia na raty zaległości czynszowych  dla lokalu komunalnego w Sianowie 

ul. Mickiewicza 17/1. 

26.  Zarządzenie Nr  864/2013 w sprawie ponownego przeprowadzenia 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Rekonstrukcja 

– renowacja studni  głębinowej w miejscowości Bielkowo, gm. Sianow”. 

27. Zarządzenie Nr 865/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór 

Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy i Miasta Sianów i powołania 

Komisji do wyboru Agenta Emisji  Obligacji Komunalnych. 

28.  Zarządzenie Nr  866/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości 

na mienie komunalne dot. działki nr  479 o pow. 0,0629 ha  w Sianowie . 

29. Zarządzenie  Nr  867/2013 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy działki nr  

456/1 w Sianowie ul. Słowackiego,  z przeznaczeniem na parking strzeżony. 

      30. Zarządzenie Nr  868/2013 w sprawie ustalenia ceny do dzierżawy dla   

działki nr 456/1  w Sianowie ul. Słowackiego. 

31. Zarządzenie Nr  869/2013 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomoś do 

dzierżawy dla działki  nr 456/1 w Sianowie ul. Słowackiego. 
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32. Zarządzenie Nr 870/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej  działkę nr  365/2 w  Dąbrowie na rzecz  

właścicieli  sąsiedniej nieruchomości na poprawę  warunków jej 

zagospodarowania. 

33.Zarządzenie Nr  871/2013 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

34.  Zarządzenie Nr 872/2013 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej działki  nr  54/1 w Osiekach na rzecz właścicieli  

sąsiedniej nieruchomości celem poprawy warunków  jej 

zagospodarowania. 

35. Zarządzenie Nr  873/2013 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

36. Zarządzenie Nr 874/2013 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w  

drodze bezprzetargowej  lokal mieszkalny w Sianowie  ul. Koszalińska  

5/1 

      37. Zarządzenie Nr  875/2013 w sprawie  powołania komisji  

egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

II. ROZPATRZYŁ  NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2013 r.: 

1. zatwierdził treść ogłoszenia oraz  specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Świadczenie  usług  doradztwa podatkowego w 

zakresie  odzyskiwania podatku VAT”. 

2. przyjął ofertę  firmy  N3M Spółka z o.o. Koszalin  ul. Połczyńska 61, która  

wykona serwis  urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w 

Sianowie za kwotę  1 789, 65 zł. 

3. zatwierdził wyniki  konkursu ofert na realizację zadania określonego  w art. 4 

ust. 1  ustawy  o pożytku publicznym i  wolontariacie. 

4. wyraził zgodę na  sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej  kosztów 

dostawy energii elektrycznej do  obiektu świetlicy w Sownie. 

5. przyjął ofertę Firmy  Handlowo – Usługowej Adama Firy z Koszalina w 

sprawie  wykonania  utwardzenia dojazdu do Stadionu  Miejskiego ( do bramy 

bocznej) z płyt  drogowych za kwotę  6 000 zł  brutto. 
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6. przedłużył  do dnia 16 sierpnia 2013  r. termin  wykonania przez  Zakład 

Produkcyjno Usługowo – Handlowy „BERNACKI” projektu technicznego dla 

zadania  „Budowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Sianowie”. 

7. przyjął wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania  „Rekreacyjno turystyczne centra wsi na 

terenie Gminy  Sianów – place zabaw” oraz  „Rekreacyjno – turystyczne centra 

wsi na terenie  Gminy  Sianów – boiska wielofunkcyjne” w miejscowosciach 

Kleszcze , Osieki  i Skibno. 

8. zatwierdził regulamin  konkursu „Najbardziej zadbana zagroda  rolna”,  

„Najbardziej zadbana posesja” oraz „Najpiękniejsza wieś”. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  28 czerwca 2013 r.: 

1. zatwierdził wyniki postępowania w sprawie  udzielenia zamówienia na 

świadczenie usług ubezpieczeniowych. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy 

ubezpieczniowe: 

       1) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, które  

ubezpieczenia  mienia  od ognia  i innych zdarzeń losowych, mienia od 

kradzieży,  sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności 

cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków   wykona za kwotę 172.000 zł 

brutto. 

        2) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , które ubezpieczenie 

komunikacyjne i  następstw nieszczęśliwych wypadków   członków 

ochotniczych straży pożarnych  wykona za kwoty : 13 671 zł brutto i  5 760 zł 

brutto. 

2. zatwierdził  treść ogłoszenia  oraz specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania  „Rekreacyjno turystyczne centra wsi na terenie Gminy  

Sianów”. 

Podczas posiedzenia w dniu 02 lipca 2013 r.: 

1.przyjął ofertę  Muzeum w Koszalinie  w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacyjnych  badań archeologicznych na terenie projektowanych miejsc 

postojowych w Osiekach za kwotę  3900  zł brutto. 
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2. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” z 

Koszalina w sprawie  prowadzenia  nadzoru  inwestorskiego nad 

przedsięwzięciem  „Rekreacyjny Sianów” za kwotę  5 000 zł brutto. 

3.  wyraził zgodę na dofinansowanie  kosztów  uczestnictwa   4  dzieci w obozie  

sportowym dla badmintonistów. 

4. przyjął ofertę  Ewy Satoła z Białego Dunajca w sprawie  organizacji 

wypoczynku  letniego z programem profilaktycznym dla 40 dzieci  za kwotę 

29 600 zł brutto. 

5. wyraził zgodę na  zlecenie  w okresie wakacji  prowadzenia zajęć dla dzieci w  

7 świetlicach na łączną kwotę 18 700,00 zł brutto.  Zajęcia zostaną 

sfinansowane  ze środków przeznaczonych w budżecie na  realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. wyraził zgodę (na okres  3 lat) na umieszczenie na ogrodzeniu  cmentarza 

komunalnego w Sianowie  baneru reklamowego firmy  kamieniarskiej . 

7. wyraził zgodę na  dzierżawę części działki nr  844 w Sianowie  ul. Łużycka z 

przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

8. podpisał z  jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów  udziału  z badaniach specjalistycznych. 

9. wyraził zgodę  na    przedłużenie  umowy  najmu lokalu socjalnego w 

Skibienku   6C/1  na kolejne 3 lata. 

10.  przyznał Stowarzyszeniu  Na Rzecz  Rozwoju  Wsi Iwiecino  dotację w 

kwocie  3 500 zł z przeznaczeniem na  realizację zadania  pn. „Targ Cysterski”. 

Podczas  posiedzenia w dniu  9 lipca 2013r.: 

1.  nie przyjął  oferty   kupna działki  nr  189/7 w Węgorzewie Koszalińskim, z 

uwagi  na oferowaną  zbyt niską cenę. 

2. wyraził zgodę na usunięcie 4 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej w 

Wierciszewie. 

3. przyjął ofertę   Komendy Hufca ZHP  w Szczecinku w sprawie  organizacji  

obozu  w Stanicy Harcerskiej w Drężnie dla  15 dzieci , za kwotę  9 750 zł 

brutto. 
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4.przyjął aneks do  umowy w sprawie świadczenia  kompleksowej usługi  

oświetlenia  na terenie  Gminy i Miasta Sianów. 

5.  w związku  z  zaistniałą awarią  studni   na stacji  wodociągowej w Bielkowie 

przyjął wniosek w sprawie  przeprowadzenia postępowania  w  sprawie  

remontu – renowacji tej   studni  głębinowej . 

6.  przyjął ofertę  Biura Usług Projektowych i Nadzoru Danuty Zubrzyckiej z 

Koszalina w sprawie wykonania  projektu technicznego  dla  przebudowy 

nawierzchni drogi Rzepkowo –Iwięcino, za kwotę  10 000 zł  brutto. 

7. wyraził zgodę na zakup przez ZB ABK   koszy ulicznych oraz wkładów do 

koszy za łączną kwotę  2.607,60 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniach 15 i 16 lipca 2013 r.; 

1. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz  specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia dla zdania świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadań 

inwestycyjnych: 

-  budowa żłobka w gminie Sianów oraz przebudowa  pomieszczeń przedszkola  

gminnego na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, 

- modernizacja kina Zorza 

- kanalizacja Zachód. 

2. zatwierdził  treść ogłoszenia  oraz  specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Rekonstrukcja – renowacja studni głębinowej w 

Bielkowie”. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej  niebędącej drogą 

publiczną – działce  nr  65  w Sianowie   linii kablowej 0,4 kV, 

4.wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi  gminnej niebędącej drogą 

publiczną  działce nr 112 w Suchej Koszalińskiej linii kablowej 0,4 kV . 

5. przyjął wniosek w sprawie  przetargu nieograniczonego dla zadania 

„Modernizacja kina Zorza w Sianowie”. 

6. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 31 sierpnia 2013 r.  terminu  

wykonania  projektu technicznego  dla zadania „Budowa ciągu pieszo – 

rowerowego w Skwierzynce”. 
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7.wyraził zgodę na przedłużenie  o 30 dni terminu  wykonania  projektu 

technicznego dla zadania „Budowa ciągu pieszo –rowerowego w Osiekach”. 

8. wyraził zgodę na przesunięcie o  30 dni  terminu  wykonania projektu 

technicznego dla zadania „ Budowa ciągu pieszo -  rowerowego w Rzepkowie”. 

9. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki  nr  102  o pow. 0,0024 ha  

położonej w Sianowie ul. Dębowa. 

10.  podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania  

kosztów udziału  w badaniach specjalistycznych. 

11. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

12. wyraził zgodę  na  podpisanie na  kolejne  3 lata umowy najmu  lokalu  

socjalnego w Sianowie ul. Koszalińska 16/5. 

13. wyraził  zgodę na wydzierżawienie  części działki  nr  21/22 w Skibnie  z 

przeznaczeniem  na ogródek przydomowy. 

14.wyraził zgodę na  postawienie tymczasowego garażu na działce nr  21/22 w 

Skibnie. 

Podczas posiedzenia w dniu  18 lipca 2013 r.: 

1.  zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na realizację zadania  

„Rekreacyjno  turystyczne  centra wsi na terenie  gminy  Sianów”.  

Najkorzystniejsze  oferty złożyły firmy: 

-  Józef Kozłowski  Tychowo, który wykona zadanie -   place zabaw za  kwotę 

77 533,05 zł brutto, 

 -  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „MAGRO” inż. Andrzej 

Grochowina z Koszalina , które wykona zadanie -  boiska wielofunkcyjne za 

kwotę 125 214,00 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  23 lipca 2013 r.: 

1.zatwierdził  treść ogłoszenia oraz  specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia dla zadania  „Modernizacja kina Zorza  w Sianowie”. 
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2. wyraził zgodę na sfinansowanie  z dotacji  przeznaczonej na remont kina 

Zorza  kosztów zakupu 18 kompletów mebli ogrodowych  dla potrzeb 

organizowanych imprez plenerowych na terenie  gminy i miasta Sianów. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  25 lipca 2013 r.: 

 

1. zatwierdził wyniki  przetargu  na usługi zastępstwa inwestorskiego dla 

zadań inwestycycjnych.  

Najkorzystniejsze  oferty  złożyły: 

-  dla zadania Budowa żłobka w gminie Sianów oraz przebudowa 

pomieszczeń przedszkola gminnego na potrzeby organizacji  opieki dla 

dzieci w wieku  do 3 lat – Rejonowy Zarząd Inwestycji z Człuchowa , 

który wykona zadanie za  cenę 0,75% wartości robót wykonawcy, 

- dla zadania  Modernizacja  kina Zorza – Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowo Handlowe Krzysztof Chwalisz, które wykona zadanie za  cenę  

1,24 % wartości robót wykonawcy, 

- dla zadania  Kanalizacja Zachód- Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowo Handlowe Krzysztof Chwalisz, które wykona zadanie za  cenę  

0,62 % wartości robót wykonawcy. 

 

 

Podczas posiedzenia w dniu  30 lipca 2013 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie  wykonania zadania  pn.:”Kanalizacja 

Zachód”. 

2. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej  działce nr  229 w 

Sianowie  przyłączy wodociągowych zasilających budynki  mieszkalne  

od strony  ulicy Działkowej. 

3.  wyraził zgodę na  umieszczenie w  pasie drogi gminnej działce nr  379 w 

Sianowie  przyłącza gazu śr/c PE de  32 mm. 

4. w związku  ze zmianą sposobu   gospodarowania odpadami wprowadził 

zmiany  w planie  finansowania  wydatków  ochrony środowiska. 
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5. podpisał z  dwoma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów  uczestnictwa  w badaniach specjalistycznych. 

6. wyraził zgodę na  przedłużenie umowy w sprawie  serwisu i nadzoru nad  

oprogramowaniem  użytkowym SELFIN ewidencji  ludności i  rejestru 

wyborców. 

7. podpisał z firmą  Eden Springs Sp. z o.o. umowę w sprawie dostawy  

wody i dzierżawy urządzeń do jej dystrybucji . 

8. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania „Kanalizacja  zachód – skanalizowanie 

miejscowości w Gminie Sianów  wraz z uporządkowaniem gospodarki  

ściekowej – I etap”. 

9. postanowił o  przeprowadzeniu  postępowania przetargowego na 

wykonanie zadania  polegajacego na świadczeniu  usług edukacyjnych dla  

uczniów klas IV –VI w ramach  proejktu „Kapitał na przyszłość” 

obejmujący  szkoły  podstawowe  w Iwięcinie , Suchej Koszalińskiej, SP 

Nr 1 w Sianowie  i Zespole Szkół w Dąbrowie. 

Podczas  posiedzenia w dniu   01 sierpnia 2013 r.: 

1. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia na wykonanie zadania Usługi edukacyjne w ramach projektu 

„Kapitał na przyszłość”. 

2. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania Dostawa i montaż nagłośnienia w ramach 

realizacji zadania  inwestycyjnego : „Budowa hali sportowej w SP Nr 2 w 

Sianowie – poprawa warunków uprawiania sportu przez młodzież 

szkolną”. 

  Podczas posiedzenia w dniu  06 i 08 sierpnia 2013 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o 34 300 zł kosztów wynagrodzeń 

i pochodnych dla grupy 16 osób zatrudnionych w ramach umowy z  PUP 

w Koszalinie. 

2. podpisał z  firmą Dokumenta ze Słupska umowę w sprawie niszczenia 

dokumentacji  niearchiwalnej wytwarzanej przez Urząd Gminy i Miasta w 

Sianowie. 
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3. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

4. zatwierdził treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia dla zadania  „Rekonstrukcja – renowacja studni  głębinowej 

w miejscowości Bielkowo, gm. Sianow”. 

5. przyjął ofertę Biura Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego AQUA – 

PROJEKT z Koszalina w sprawie  opracowania  dokumentacji  

technicznej dla zadań: 

- podłączenie sieci  kanalizacji  sanitarnej do budynku przy ul. Łużyckiej 

23 i 23a w Sianowie za kwotę  6.150 zł brutto, 

- podłączenie sieci  wodociągowej i sanitarnej do budynków  przy ul. 

Łużyckiej 33 i 35 w Sianowie za kwotę  5 535 zł brutto, 

-podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Piastów 4 w 

Sianowie  za kwotę  5 535 zł brutto. 

6. wyraził zgodę na  umieszczenie przyłącza gazowego w pasie drogi 

gminnej niebędącej drogą publiczną  - działce  nr 513 w Sianowie . 

7. wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup 

średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sianów za łączną kwotę 

700 000 zł,  w tym 200 000 zł z budżetu Gminy Sianów. 

8. zatwierdził  uzupełnienie  informacji  o radzaju, ilości  i miejscach 

występowania azbestu w Programie  usuwania azbestu i planu  ochrony 

przed jego  szkodliwością dla Gminy i Miasta Sianów. 

9. na wniosek ANR wyraził pozytywną opinię  w sprawie  planowanej 

sprzedaży  działki nr  21/36. 

10. nie skorzystał z prawa pierwokupu  wobec działki nr  684 o pow. 0,0263  

ha  w Sianowie ul. Dębowa. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 

SIANOWIE: 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1)  Uchwała Nr XXXV/273/2013 w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2012 r.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ w 

Koszalinie. 
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2)  Uchwała Nr XXXV/274/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu 

korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Sianów. 

Uchwała została  skierowana do publikacji  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

3) Uchwała Nr XXXV/275/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Gminy i Miasta  Sianów. 

4) Uchwała Nr XXXV/276/2013 w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych niewykorzystanych wydatków, które podlegają przekazaniu 

na dochody budżetu. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

5) Uchwała Nr XXXV/277/2013 w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

Gminy Sianów dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sianowie. Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

6) Uchwała Nr XXXV/278/2013 w sprawie emisji obligacji Gminy Sianów 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

7) Uchwała Nr XXXV/279/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów 

na 2013 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

8) Uchwała Nr XXXV/280/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2013 -2023. Uchwałę przesłano do 

RIO ZZ w Koszalinie. 

 

V.  W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I MANDATOWYM  

WYDAŁ: 

1.  275    decyzje  administracyjne, 

2.  199    postanowień, 

3.  104   zaświadczenia, 

4.    64   wpisów do CEIDG, 

5.   677  upomnień, 

6.   212  tytułów wykonawczych, 

7.     96  deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów, 

8.     17  wezwań, 

9.  220   dowodów osobisty 

     11.   34    wypisów  i wyrysów  z planów, 

     12.   22    akty  stanu  cywilnego, 

     13. 156    odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

     14.   52    poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

     15. 735    postępowań mandatowych SM, 

    16.  112    postępowań sądowych  SM, 



106 

 

    17.    70        interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W  SPOTKANIACH: 

1. w Koszalinie w posiedzeniu  Rady Doradczej ŚGD. 

2.  z Kierownikiem Posterunku  Policji  w Sianowie Michałem Jabłońskim w 

wizji  na terenie byłej fabryki  zapałek. 

3.  z najlepszymi  absolentami  szkół z terenu  gminy  i miasta , ich rodzicami, 

wychowawcami  i dyrektorami  szkół z okazji wręczenia  nagród Burmistrza. 

4. w sprawie pobytu w Zespole Szkół w Dąbrowie  młodzieży z Wöhrden. 

5. w sprawie organizacji   Dożynek Gminnych . 

6. w sprawie  budowy  żłobka  i przebudowy przedszkola . 

7. z mieszkańcem  Skwierzynki  na temat budowy  wodociągu. 

8. w sprawie  organizacji  imprez  wakacyjnych. 

9. z członkami  Stowarzyszenia  „Sianowska Akademii  Seniora”. 

10. w Gimnazjum Gminnym  w Sianowie w uroczystym zakończeniu  roku  

szkolnego klas III. 

11.  w Szkole Podstawowej Nr 2  w Sianowie w  uroczystym zakończeniu   roku  

szkolnego klas VI. 

12. w Koszalinie  podpisał umowę w sprawie dofinansowania  ze środków 

PROW  zadania inwestycyjnego  pn. Kanalizacja Zachód. 

13. w Koszalinie z dyrektorem Koszalińskiej  Biblioteki Publicznej Andrzejem 

Ziemińskim. 

14. z Aleksandrem Janowskim  dyrektorem GWiK w Sianowie. 

15. w kinie Zorza z członkami  wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych 

przystąpieniem do projektu rewitalizacji  zabytkowej części miasta. 

16. w sprawie  uroczystosci z okazji 65  lecia KS Victoria Sianów. 

17. w SP Nr 2 w Sianowie w sprawie funkcjonowania  hali sportowej. 

18. w Łazach w imprezie integracyjnej osób niepełnosprawnych pn. „Powitanie 

Lata”. 
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19. w spotkaniu  Gminnej Rady Sportu. 

20. z Ewą Harków  z firmy  Delta w sprawie  termomodernizacji  obiektów  

publicznych. 

21. w posiedzeniu  wyjazdowym ( w Zakładzie Odzysku  Odpadów)  Komisji  

Gospodarczej i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Sianowie. 

22. z dyrektorem ZB ABK Jadwigą Satkowską Onoszko w sprawie gospodarki  

odpadami. 

23. z przedstawicielami firmy reklamowej Studio 22. 

24. w Parku  Miejskim w Sianowie w   imprezie  z cyklu Sfera Kultury. 

25. z  członkami drużyny  siatkówki  działającą w ramach Środowiskowego 

Domu  Samopomocy w Sianowie. 

26. z sołtysami   i pracownikami  Urzędu w sprawie  gospodarki odpadami. 

27. z sołtysem wsi Węgorzewo Koszalińskie Piotrem Kłobuchem. 

28. z młodzieżą  z  Wöhrden odpoczywającą w Zespole Szkół w Dąbrowie. 

29. w sprawie organizacji  jubileuszu 65 lecia istnienia KS Victoria  Sianów. 

30. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie w sprawie zasad funkcjonowania 

hali  sportowej. 

31. w Skibnie w zebraniu  wiejskim mieszkańców wsi. 

32. z Jerzym Kozłowskim  dyrektorem   Zakładu ENERGA  Koszalin . 

 33. z Michałem Masiukiewiczem. 

34. z Robertem Jackowskim i Tomaszem Karpowiczem  w sprawie  programu  

zdrowotnego „Szóstka na szóstkę”. 

35. w Szczeglinie w posiedzeniu   Gminnej Rady Gospodarczej. 

36. w podsumowaniu   Pleneru Osieckiego „Czas i miejsce dla sztuki”. 

37. z trenerem  badmintona Robertem Kowalczykiem. 

38. z przedsiębiorcą Jackiem Matyszczukiem. 

39. w Skibnie w przeglądzie  gwarancyjnym   świetlicy wiejskiej. 

40. udzielił wywiadu TV MAX  na temat  prowadzonych przez Gminę  

inwestycji. 
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41. z Piotrem Kłobuchem w sprawie  organizacji  Jarmarku  Sianowskiego. 

42. z Käte Templin zastępcą wójta gminy  Wöhrden. 

43. z Michałem Jabłońskim  Kierownikiem Posterunku Policji  w Sianowie w 

sprawie  bezpieczeństwa publicznego. 

44. w sprawie organizacji  65 lecia  KS Victorii Sianów. 

45. w Bobolicach    w powiatowych obchodach Święta Policji. 

46. z Tomaszem Ucińskim dyrektorem PGK Koszalin. 

47.  w imperezie integracyjnej osób niepełnosprawnych  „Dzień Sportowca”. 

58. w sprawie spółdzielni  socjalnej. 

59. z wykonawcą  prac remontowych  w ratuszu. 

50 z inpektorem nadzoru Wojciechem Michałowskim  nadzorującym  remont 

ratusza. 

51. z Aleksandrem Janowskim dyrektorem GWiK w Sianowie. 

52. z Michałem Jabłońskim Kierownikiem Posterunku  Policji w Sianowie. 

53. udzielił wywiadu TV MAX w sprawie oreganizacji  wypoczynku  letniego 

dla dzieci i młodzieży. 

54. z Andrzejem Jankowiakiem w sprawie farm fotowoltaicznych. 

55. w Osiekach w  letnim festynie  pożarniczo - lotniczym. 

56. z Krystyną Sak w sprawie organizacji  Dożynek Gminnych. 

57. z radnym Andrzejem Danielewiczem. 

58. z Agnieszka Czupajło w sprawie  dowozu dzieci  z Bielkowa do szkoły w 

Dąbkach. 

59. wspólnie z Joanną Czerwińską  i Elzbietą Ałtyn odwiedził dzieci 

odpoczywające w stanicy harcerskiej w Drężnie. 

60. w sprawie  podsumowania działalności swietlic dziecięcych w miesiącu 

lipcu. 

61. z wykonawcą remontu ratusza. 

62.  z sołtysem wsi Kleszcze Edwardem Samerytem. 
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63. w sprawie  organizacji  jubileuszu 65 lecia KS Victoria Sianów. 

64. z Mieczysławą Juszczyk w sprawie organizacji  Jarmarku  Hobbitów. 

65. z dyrektorem ZB ABK Jadwigą Satkowską Onoszko. 

66. wizytował  prowadzone zadania inwestycyjne na terenie miasta Sianów. 

67. z dyrektorem SP nr 2 w Sianowie  Ireneuszem Megielem w sprawie hali 

sportowej. 

68. w sprawie remontu sali  posiedzeń w ratuszu. 

69.  ze Stanisławem Kuźmą  reprezentantem Polskiego Związku  Emerytów i 

rencistów Koło w Sianowie. 

70.  z dyrektorem  ENERGA  Zenonem  Lenkiewiczem w sprawie  opłat za 

udostępnienie nieruchomości  gminy dla urządzeń energetycznych. 

71. w sprawie  lokalizacji  Sławogrodu na terenie gminy  Sianów. 

72.z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie  Sebastianem Boberem. 

73. z dyrektorem PZD Mieczysławem Zwolińskim    i dyrektorem Wydziału 

Komunkacji  i Dróg Starostwa Powiatowego w Koszalinie  Grzegorzem 

Pecoltem w sprawie  bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Sianowie. 

74.z dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie Ireneuszem Megielem  w sprawie 

funkcjonowania hali sportowej . 

75. z Andrzejem Wolskim w sprawie poprawy bezpieczeństwa  na drogach 

powiatowych w Sianowie. 

76. z Ks. Proboszczem Parafii w Osiekach  Mieczysławem Romanikiem w 

sprawie  remontów kościołów  w Suchej Koszalińskiej i  Osiekach. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

                           

SPRAWOZDANIE  NR 29/2013 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD DNIA 27 MAJA 2013 R. DO  21 CZERWCA 2013 R. 

W  OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ GMINY I MIASTA  

SIANÓW: 
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I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1.  Zarządzenie Nr  827/2013 w sprawie  podania do publicznej wiadomości  

informacji  za  2012 r. dotyczącej  wykonania budżetu Gminy Sianów , oraz  

wykazu osób prawnych i  fizycznych , którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń 

lub rozłożeń na raty jak również osób i podmiotów którym udzielono pomocy 

publicznej. 

2. Zarządzenie Nr 828/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej w 

Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska w zakresie 

realizacji projektu „Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku”. 

3. Zarządzenie Nr  829/2013 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i 

wydatków  budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

4. Zarządzenie  Nr 830/2012 w sprawie  przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania   „Rekreacyjny Sianów – podniesienie 

standardów i jakości życia mieszkańców Sianowa poprzez rozbudowę i  budowę  

obiektów sportowo – rekreacyjnych  na terenie miasta Sianowa. 

5. Zarządzenie Nr  831/2013 w sprawie  warunkowego zawieszenia  

postępowania egzekucyjnego  wobec  najemcy lokalu mieszkalnego w Sianowie 

ul. Dworcowa 60/5 oraz wyraził zgodę na rozłożenie na raty  zaległości 

czynszowych. 

6. Zarządzenie Nr  832/2013 w sprawie  sprzedaży  samochodu pożarniczego 

Marki  MERCEDES 911. 

7. Zarządzenie Nr 833/2013 w sprawie  przeprowadzenia  przetargu na  

realizację  zadania  „Rozbudowa Przedszkola Gminnego”. 

8.  Zarządzenie Nr 834/2013 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

przetargu na  usługi ubezpieczeniowe. 

9.  Zarządzenie nr  835/2013 w sprawie  rozłożenia na raty  zaległych opłat  

czynszowych za lokal mieszkalny w Sianowie  ul. Armii Polskiej 17/3. 

10. Zarządzenie Nr  836/2013 w sprawie  powołania „Komisji konkursowej ds. 

oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z art.  4 ust.1 ustawy z dnia  24 kwietnia 203 r. o działalności 

pożytku publicznego i o  wolontariacie i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 
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1990 r. o samorządzie gminnym, których finansowanie zabezpieczone będzie w 

części ze źródeł zewnętrznych”. 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  28 maja 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na odtworzenie granic  drogi gminnej oznaczonej działką nr  

227 w Siecieminie. 

2.zatwierdził treść ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego dla organizacji  pozarządowych. 

3. wyraził zgodę na  zmianę wykonawcy zadania „Budowa nawierzchni ul. 

Dworcowej w Sianowie”  z firmy  INVEST-DRÓG Tomasz Bernacki na  firmę  

Zakład Produkcyjno – Usługowo- Handlowy „Bernacki” Edward Bernacki, oraz 

na  przesunięcie terminu wykonania zadania  na dzień  24 czerwca 2013 r. 

4. przyjął ofertę  Artura Czechowskiego z Osiek w sprawie  opracowania 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla  obiektu hali sportowej przy SP Nr 2 

w Sianowie za kwotę  1 400 zł brutto. 

5. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  w przetargu na wykonanie  zadania  „Rekreacyjny Sianów – 

podniesienie standardów i jakości życia mieszkańców Sianowa poprzez 

rozbudowę i  budowę  obiektów sportowo – rekreacyjnych  na terenie miasta 

Sianowa. 

Podczas posiedzenia w dniu 4 czerwca 2013r.: 

1.  wyraził zgodę na umieszczenie  w Suchej Koszalińskiej , w pasie  drogi 

gminnej, działce nr 215 – linii kablowej, w pasie drogi gminnej, działce nr 114/2 

– słupowej stacji  transformatorowej, działce nr  62/1  wymianę przewodów    

sieci nn  0,4 kv. 

2. wyraził zgodę na odpłatne umieszczenie  sieci wodociągowej w Skwierzynce 

w działkach należących do miasta Koszalina . Kwota odpłatności wyniesie  

6 715,80 zł brutto. 

3. podpisał aneks do umowy w sprawie wykonania  robót dodatkowych  podczas 

realizacji  zadania  „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu  



112 

 

środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sianów”, 

przedłużając termin wykonania na dzień 28 czerwca 2013 r. 

4. wyraził zgodę na  usunięcie  3 drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej 

nr 206 w miejscowości Mokre. 

5. wyraził zgodę na usunięcie  5 drzew rosnących  w pasie drogi powiatowej  w 

miejscowości Sucha Koszalińska. 

6. przyjął wniosek sprawie  zmian w budżecie Gminy  Sianów na 2013 r. w 

związku  z przyznaną przez WFOŚIGW  dotacją na realizację projektu 

„Międzyszkolne Kwietniowe Spotkania Ekologiczne”. 

7. przyjął wniosek w sprawie zmiany  w budżecie Gminy  Sianów w związku  z 

zakupem od Agencji  Własności Rolnej działki  nr  176/63 w Osiekach 

przeznaczonej  na boisko sportowe. 

8. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki  nr  113 w Sianowie ul. 

Dębowa. 

9.nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki  nr 116 w Sianowie  ul. 

Dębowa. 

10.  wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu  lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Koszalińska 1/1. 

11. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa 

nawierzchni drogi w Kłosie”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wytwórnia 

Materiałów Bitumicznych   EMULEX Irena Kalinowska ze Stargardu 

Szczecińskiego, która wykona  zadanie za kwotę  62 544,80 zł netto, 76 930,10 

zł  brutto. 

12. zatwierdził  wyniki przetargu na realizację zadania „Dostawa sprzętu 

komputerowego”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład  Elektronicznej 

Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie , który wykona zadanie za 

kwotę  39 893,82 zł brutto. 

13. zatwierdził  wyniki przetargu na  wykonanie zadania  „Odbiór, transport i 

zagospodarowania  odpadów komunalnych z nieruchomości , na których 

zamieszkują mieszkańcy gminy i miasta Sianów”. Najkorzystniejszą ofertę 
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złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka Z o.o. w Koszalinie , 

które wykona zadanie za kwotę  450 450, 64 zł. brutto. 

14.przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o 40 000 zł środków budżetowych 

przeznaczonych na realizację zadania „Rekreacyjno turystyczne centra wsi na 

terenie Gminy Sianów”. 

15.  przyjął ofertę CKU MERCURY w sprawie  przeprowadzenia w Urzędzie 

szkolenia zamkniętego dla kadry kierowniczej  w zakresie  wdrażania  zasad 

kontroli  zarządczej za kwotę  2500 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  11 czerwca 2013 r.: 

1.  przyjął wniosek w sprawie dofinansowania  programu  profilaktycznego – 

nauka pływania dla najmłodszych jako  alternatywny  sposób spędzania czasu 

przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie  w kwocie  10 350 zł. 

2. zatwierdził  sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Sianowskie 

Centrum Trzeciego Wieku”. 

3. wyraził zgodę na  odtworzenie granic drogi gminnej  nr  25/3 w Szczeglinie 

Nowym  za kwotę  950 zł . 

4.  podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

5. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów  

zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego. 

6. podpisał z czterema osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania  udziału w badaniach specjalistycznych. 

7.  przyjął wniosek w sprawie zwiększenia  o kwotę  40 000 zł  środków  

przeznaczonych w budżecie na zakup  samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

8.  przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o  50 000 zł  środków 

przeznaczonych w budżecie  na remonty szkół. 

9. przyjął wniosek w sprawie  zwiększenia  o kwotę 50 000 zł  środków 

przeznaczonych w budżecie  na remonty i  wymianę  sieci wodociągowej w 

Skibnie. 
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10.  przyjął ofertę  firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne  Marek Wal ze Staniewic w sprawie wykonania  

ogrodzenia  placu zabaw dla dzieci w Skwierzynce za kwotę  12 800 zł w tym  

2000 zł ze środków sołectwa Skwierzynka. 

11.przyjął ofertę  firmy  Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne  Marek Wal ze Staniewic w sprawie  konserwacji około 

200 m  rowu w miejscowości Dąbrowa za kwotę  4 920 zł brutto. 

12. zatwierdził wyniki  przetargu na wykonanie zadania  „Starosianowski szlak  

turystyczny”. Najkorzystniejszą  ofertę złożyła  Firma Handlowo – Usługowa 

Adam Fira   z Koszalina , która wykona zadanie za kwotę   233 030, 64 zł 

brutto. 

13. przyjął ofertę Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w 

Koszalinie w sprawie przeprowadzenia badań kontrolnych dla zadania  

„Przebudowa nawierzchni drogi w Kłosie”. 

14.przyjął wniosek w sprawie zwiększenia  o kwotę  60 000 zł  środków 

przeznaczonych w budżecie  na bieżące utrzymanie dróg. 

15. przyjął wniosek w sprawie zmiany  planu   inwestycyjnego budżetu na          

2013 r. 

16. przyjął ofertę  firmy  Biuro Projektowania i Nadzoru Budownictwa 

Komunikacyjnego  mgr inż. Rafała Klimka ze Szczecinka w sprawie  pełnienia 

nadzoru inwestorskiego podczas realizacji  zadania  „Przebudowa nawierzchni 

drogi w Kłosie”  za kwotę  1 845 zł brutto. 

17.  w związku  z przyznanym dofinansowaniem   w kwocie  888  000 zł  na 

realizację  projektu „Maluch 2013 – edycja I” postanowił  zmienić plan  

inwestycyjnych  Gminy  Sianów   poprzez  wprowadzenie  zadania  „Budowa 

żłobka w gminie Sianów  oraz przebudowa  pomieszczeń przedszkola gminnego 

na potrzeby   organizacji opieki dla dzieci  w wieku  do 3 lat”  wraz z limitem 

wydatków w kwocie  1 298 743 zł  w roku  2013  i 1 625 186 zł  w budżecie  

2014 r. 

18. postanowił  o ogłoszeniu  przetargu  nieograniczonego na   ubezpieczenie  

mienia i odpowiedzialności    Gminy  Sianów oraz  jej jednostek 

organizacyjnych. 
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Podczas posiedzenia w dniu  14 czerwca 2013 r.: 

1. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz  specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla  realizacji  zadania  „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w 

Sianowie”. 

2. zatwierdził  treść ogłoszenia  oraz specyfikację  istotnych warunków  

zamówienia dla zadania „Usługi ubezpieczeniowe”.  

Podczas posiedzenia w dniu 18 czerwca 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżaw  ogrodów przydomowych w 

Skibienku  i  w Sianowie  ul. Piastów. 

2. przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego „Bernacki” z 

Koszalina w sprawie  pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania  pn. 

Starosianowski Szlak Turystyczny za kwotę   9 717 zł brutto. 

3. przyjął ofertę Tadeusza Ciemnoczołowskiego z  Redęcina  w sprawie  

sporządzenia  zmiany  planu miejscowego planu  zagospodarowania  

przestrzennego gminy  Sianów obejmującego obszary położone w obrębie 

ewidencyjnym Węgorzewo. 

4. postanowił o  przystąpieniu do postępowania  przetargowego na wyłonienie  

inspektora nadzoru inwestorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych: 

- rozbudowa Przedszkola  Gminnego w Sianowie, 

-  rekreacyjny Sianów, 

- modernizacja Kina Zorza, 

- kanalizacja „Zachód”. 

5.przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” w 

sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania  wyposażenie  hali  

sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie za kwotę  5000 zł brutto. 

6. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia  na świadczenie usług doradztwa podatkowego w tym zastępstwa 

procesowego w postępowaniu  o zwrot  nadpłaty podatku od towarów i usług          

( zwanym dalej VAT) poprzedzone kompleksowym przeglądem podatkowym 
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podatku  VAT i wskazaniem poszczególnych obszarów optymalizacji rozliczeń  

podatku VAT. 

7.  przyjął wniosek w sprawie zmian w budżecie Gminy  Sianów na 2013 r. 

8.  zatwierdził  podział środków budżetowych  przeznaczonych na   stypendia za 

wyniki  w nauce  dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I – III szkół 

gimnazjalnych, w tym  środków na nagrody Burmistrza  dla najlepszych 

uczniów tych szkół. 

9. wyraził zgodę na usuniecie   jednego drzewa rosnącego w pasie drogi 

powiatowej w Sianowie ul. Łubuszan. 

Podczas posiedzenia w dniu  21 czerwca 2013 r.: 

1.  zrezygnował z montażu  pomp ciepła  zaplanowanego w obiekcie  Stadionu  

Miejskiego w Sianowie w ramach  projektu „Działania infrastrukturalne na 

rzecz poprawy stanu  środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie 

Dorzecza Parsęty”. 

2. przyjął wniosek w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Sianów na lata 2013 – 2023  w zakresie zwiększenia wartości zadania  

inwestycyjnego pn. „Kanalizacja Zachód – skanalizowanie miejscowości w  

gminie Sianów  wraz z uporządkowaniem gospodarki  ściekowej”. 

3. zatwierdził wyniki  postępowania w przetargu na wykonanie  zadania                   

„ Rekreacyjny Sianów” – podniesienie standardów i jakości życia  mieszkańców 

Sianowa poprzez rozbudowę i budowę  obiektów sportowo-rekreacyjnych na 

terenie  miasta Sianowa. 

Najkorzystniejsze oferty  złożyło: 

- zadanie I - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „MAGRO”                          

z Koszalina,  które wykona zadanie za kwotę  597 227, 56 zł brutto, 

- zadanie II - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „MAGRO”                          

z Koszalina,  które wykona zadanie za kwotę  225 052, 26 zł brutto. 

4. przyjął ofertę  firmy  N3M sp. z o.o.  w Koszalinie w sprawie  dostawy, 

montażu  i uruchomienia   klimatyzatora w pomieszczeniu  serwerowni w Straży 

Miejskiej w Sianowie za kwotę  4 477, 20 zł brutto. 
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III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

1.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie uchwalenia  

regulaminu  korzystania  z cmentarzy komunalnych  na terenie Gminy  Sianów. 

2. zaopiniował pod względem prawnym projekt Uchwały Rady Miejskiej w 

Sianowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi  absolutorium  z wykonania 

budżetu Gminy  Sianów  za 2012 r. 

3. zaopiniował pod względem prawnym projekt Uchwały Rady Miejskiej w  

sprawie  skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  udzielenia dotacji 

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sianowie. 

5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  ustalenia  wysokości 

środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które podlegają 

przekazaniu  na dochody budżetu. 

6.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  zmiany  budżetu 

Gminy  Sianów na rok 2013. 

7. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata  2013 -2023. 

8.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie emisji  obligacji 

Gminy i Miasta Sianów oraz  zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XXXIV/269/2013 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania 

Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2009 – 2012 z 

perspektywą na lata 2013 – 2016 za okres sprawozdawczy 2011 – 2012.   

2. Uchwała Nr XXXIV/270/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 

2013 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

3. Uchwała Nr XXXIV/271/2013  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2013-2023.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ w 

Koszalinie. 
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4. Uchwała Nr XXXIV/272/2013 w sprawie poparcia stanowiska Konwentu 

Starostów Województwa Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji 

dotyczących włączenia budowy drogi ekspresowej S-6, w tym obwodnicy 

Sianowa  i Koszalina, do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 

2020. Uchwała została przesłana do sąsiednich samorządów  przez których teren 

przebiega trasa  S-6.  

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I MANDATOWYM 

WYDAŁ ( PRZYJĄŁ) : 

     1.   193    decyzji  administracyjnych, 

2.     10    postanowień, 

3.     50    zaświadczeń, 

4.     26   wpisów do CEIDG, 

5.    599   upomnień, 

6.      26   tytułów wykonawczych, 

7.    224   deklaracji  o opłacie za gospodarowanie  odpadami, 

     8.    116    dowodów  osobistych, 

     9 .   137    wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

    10.   121    unieważnień dowodów osobistych, 

    11.    25     wypisów  i wyrysów  z planów, 

    12.      6     aktów  stanu  cywilnego, 

    13.    65     odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    14.   22    poświadczeń, zaświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu 

cywilnego, 

    15.      1       ślub poza siedzibą USC, 

    16.      1       jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

    17.  457       postępowań  mandatowych SM, 

    18.    72       postępowań sądowych  SM, 

    19.    35       interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI.UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. z  przedstawicielem Regionalnego  Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w  sprawie remontów  urządzeń melioracji  ogólnej na terenie gminy , 
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2. w sprawie zbiórki publicznej podczas XXVI  Dni Ziemi  Sianowskiej, 

3. w posiedzeniu  Zarządu DLGR, 

4.  z ks. proboszczem Parafii w Osiekach  Henrykiem Romanikiem, 

5.  z Łukaszem  Samołajtisem  z firmy  Glob Metal. 

6.  z Sebastianem Boberem w sprawie  wakacji   na Orliku  w Sianowie, 

7.  w sprawie odbioru inwestycji hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie  z PUI 

Powiernik w Koszalinie, 

8.  z Ireneuszem Megielem  dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie w sprawie  

przygotowania szkoły na przyjęcie  5- latków i   hali sportowej, 

9. w sprawie  oświetlenia  budynku   ratusza  po przeprowadzonym remoncie 

elewacji, 

10.  w sprawie  projektu „cyfryzacji  Kina Zorza”, 

11.  z radnym Janem Grzybowskim, 

12.  w sprawie dewastacji  urządzeń  towarzyszących  na ścieżce   edukacyjno  -  

ekologicznej wokół jeziora Topiele, 

13. na Stadionie Miejskim w Sianowie  w Gminnych Zawodach  Sportowo 

Pożarniczych, 

14. w zawodach wędkarskich na jeziorze Topiele, 

15.  z Kazimierzem Grzywaczem Prezesem OSP w Sianowie i  Markiem 

Brzozowskim Komendantem OSP w Sianowie w sprawie sytuacji w jednostce, 

16. z Jerzym Kozłowskim z  ENERGA  Oświetlenie, 

17. z Henrykiem Kozłowskim dyrektorem PUP w Koszalinie, 

18. w konferencji  prasowej  w związku  z XXVI Dniami  Ziemi  Sianowskiej, 

19. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie Renatą Bąk i  dyrektorem 

SP Nr 2 w Sianowie Ireneuszem Megielem, 

20. z Tomaszem Bernackim, 
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21.  z MKS  START Iskra  Mokre, 

22.  w SP Iwięcino w VII Sejmiku  Ekologicznym, 

23.  z Piotrem Jesionowskim w sprawie testu  „Sianów zna  język angielski”, 

24.  z  zastępcą Komendanta I Komisariatu  Policji w Koszalinie nadkom. 

Adamem Załuskim  

25. w sprawie inwestycji  w Osiekach, 

26.  z Kazimierą Drozdowicz główną księgową ZAOO w Sianowie, 

27. w turnieju  piłki  nożnej o Puchar Przewodniczącego koła PO, 

28. w V Ekologicznym Festynie Rodzinnym „Radew  - energia życia” w 

Niedalinie , 

29. w teście  języka  angielskiego w Kinie Zorza pn. „Sianów zna  angielski”, 

30. z  przedstawicielem firmy MAXIMUS BROKER  z Torunia w sprawie  

przygotowania do przetargu na  ubezpieczenie mienia Gminy  Sianów, 

31. w SP Nr 1 w Sianowie  w konkursie języka angielskiego, 

32. z Romanem Lechem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 

33. w Nadleśnictwie Karnieszewice  w sprawie XXVI Dni Ziemi Sianowskiej. 

34. w posiedzeniu  wspólnym  Komisji Rady Miejskiej w Sianowie 

35. w uroczystym zakończeniu  projektu Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku, 

36. w sprawie wyjazdu dzieci na wakacje  do Białego Dunajca, 

37. w sprawie  przekazania młodzieży  symbolicznego  „klucza do miasta”,  

38. z mieszkańcami  ul. Łubuszan w sprawie remontu ulicy. 

39. w Kinie Zorza w  konkursie    twórczości Karola Wojtyły. 

40. z  przedstawicielem  TPD O/ Koszalin w sprawie wakacji  w prowadzonych 

przez TPD świetlicach. 

41. w  debacie  dziećmi  z młodzieżą  z sianowskich szkół z  okazji przekazania  

symbolicznego „Klucza do  miasta”. 
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42. w ramach obchodów XXVI Dni Ziemi Sianowskiej w meczu piłki nożnej             

„urzędnicy – rzemieślnicy”. 

43. w Dąbrowie  w Ogólnopolskim Turnieju  Judo im. L. Krause. 

44. w  imprezach z okazji  XXVI Dni Ziemi Sianowskiej. 

45. w Sesji Rady Powiaty Koszalińskiego. 

46. w Koszalinie  w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalin w 

sprawie środków unijnych  2014-2022. 

47. w Darłowie w  walnym Zebraniu  Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej. 

48. z radnym Januszem Machałą w sprawie  gospodarki  odpadami. 

49. w cyklicznej naradzie z dyrektorami  szkół i przedszkola. 

50.  w posiedzeniu  Zarządu Gminnego ZNP na temat wyników  testów 

kompetencji  klas VI szkół podstawowych. 

51. w posiedzeniu  Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

52. w posiedzeniu  wspólnym  Komisji Rady Miejskiej w Sianowie. 

53. w Karlinie w  siedzibie Związku  Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  w 

spotkaniu  organizacyjnym  w sprawie  projektu pn. Poprawa efektywności 

energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie 

Dorzecza Parsęty”. 

 

54.w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej w Sianowie z udziałem dyrektora  

PGK Koszalin Tomaszem  Ucińskim. 

55.  w Koszalinie w festynie  na rzecz  Hospicjum Domowego  dla Dzieci. 

Sporządziła Teresa Soróbka 

                          

SPRAWOZDANIE NR 28/2013 

Z  DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW 
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ZA OKRES OD DNIA  24 KWIETNIA 2013 R. DO 25 MAJA 2013 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1.Zarządzenie Nr  803/2013 w sprawie  braku  zgody na wycofanie tytułu 

wykonawczego dotyczącego egzekucji zaległości czynszowych za lokal 

mieszkalny w Sianowie ul. Łużycka  35/2. 

2. Zarządzenie nr  804/2013 w sprawie  odmowy umorzenia zaległości opłat  za 

lokal mieszkalny w Sianowie ul . Dworcowa 60/1. 

3. Zarządzenie Nr  805/2013 w sprawie  ustalenia cen dla    działek  nr 81/22,  

81/23, 62 w Sianowie oraz  189/7 w Węgorzewie. 

4. Zarządzenie Nr  806/2013 w sprawie  ustalenia ceny do zbycia  działek nr 126 

w Sierakowie Sławieńskim i  168/2 w Węgorzewie. 

5. Zarządzenie nr  807/2013 w sprawie  ustalenia ceny do zbycia dla działek  nr 

151/5 w Bielkowie, nr 150/4 w Dąbrowie, nr 23/8 w Grabówku, nr 76/2 w 

Kleszczach, nr 42/2  w Sianowie oraz 244/8 w Skibnie. 

6. Zarządzenie Nr  808/2013 w sprawie nieodpłatnego  przekazania  ZB ABK w 

Sianowie,   ciągnika rolniczego NEW HOLLAND  wraz z oprzyrządowaniem. 

7. Zarządzenie nr 809/2013 w sprawie zmiany  w planie dochodów i wydatków 

budżetu Gminy Sianów na 2013 r. 

8. Zarządzenie Nr 810/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania „Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej”. 

9. Zarządzenie nr 811/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie  zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa i 

montaż wyposażenia  sportowego oraz monitoring w ramach realizacji  zadania  

inwestycyjnego : Budowa hali sportowej w SP Nr 2 w Sianowie – poprawa 

warunków uprawiania sportu przez młodzież szkolną”. 

10. Zarządzenie nr  812/2013 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

czynszu najmu za lokal mieszkalny w Ratajkach  3/2. 

11. Zarządzenie nr  813/2013 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

czynszu najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej  28/1. 



123 

 

12.  Zarządzenie nr  814/2013 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

czynszu najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 23/9. 

13. Zarządzenie Nr  815/2013 w sprawie  odpłatnego nabycia na mienie 

komunalne od ANR nieruchomości oznaczonej działką  nr 176/63 w Osiekach z 

przeznaczeniem na realizację zadań gminy  tj. boisko sportowe. 

14. Zarządzenie Nr  816/2013 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia  Nr  1090/10  z 

dnia 15.06.2010 r.  dotyczącego  przeznaczenia  do sprzedaży działki  nr 3 w 

Sianowie. 

15. Zarządzenie Nr  817/2013 w sprawie przekazanie nieodpłatnie do ZB ABK  

w Sianowie używanego sprzętu medycznego. 

16. Zarządzenie Nr  818/2013 w sprawie  rozłożenia na raty należności 

cywilnoprawnej z tytułu remontu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 1/5. 

17. Zarządzenie Nr  819/2013 w sprawie  ustanowienia na rzecz Gminy Sianów 

służebności przesyłu na działce nr  662/17 w Sianowie ul. Węgorzewska. 

18. Zarządzenie Nr  820/2014 w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy Sianów 

odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 661/10 w Sianowie ul. 

Węgorzewska. 

19. Zarządzenie Nr  821/2013 w sprawie  przeprowadzenia   postępowania    na 

wykonanie zadania „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy Gminy i  

Miasta Sianów”. 

20. Zarządzenie Nr 822/2013 w sprawie  przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Starosianowski szlak 

turystyczny”. 

21. Zarządzenie nr 823/2013 w sprawie  przygotowania postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na 

wykonanie zadania  pn. Dostawa sprzętu komputerowego. 

22. Zarządzenie Nr  824/2013 w sprawie  zatwierdzenia planu finansowego ZB 

ABK na rok 2013  po zmianach. 

23.Zarządzenie Nr  825/2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany  regulaminu  

organizacyjnego  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. 

24.Zarządzenie Nr 826/2013 w sprawie  przekazania  w eksploatację urządzeń 

wodociągowych na terenie m. Sianowa ( działka nr 525/1 i 525/6 obr. 3 m. 

Sianów). 
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II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  26 kwietnia 2013 r.: 

1. przyjął ofertę  firmy  Safety Camera Systems sp. z o.o. w Warszawie w 

sprawie dostawy  laserowego urządzenia rejestrującego do pomiar prędkości za 

kwotę   64 499,97 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  30 kwietnia 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na   przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

części działki  nr  54 w Osiekach. 

2.  nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki  nr  101 w Sianowie ul. 

Dworcowa . 

3. zlecił wykonanie wskazania granic działki nr 204 w Siecieminie. 

4. wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania „Rekreacyjny Sianów”. 

5. wyraził zgodę na  sfinansowanie ze środków  rezerwy  ogólnej  kosztów 

dostawy energii elektrycznej do świetlicy w Sownie. 

6. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie  drogi gminnej działce nr 137/2  w 

Kędzierzynie kabla energetycznego. 

7. wyraził zgodę na  zlecenie wskazania granic działki nr  72/2  w Sianowie. 

8. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni  

gruntowej”. 

9. przyjął „Ocenę  zasobów  pomocy społecznej dla gminy  Sianów” 

Podczas posiedzenia w dniu 07 maja 2013 r.: 

1.  podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

2. wyraził zgodę na wykonanie remontu remizy OSP w Siecieminie za kwotę 

 20 000 zł. 

3.  przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne Marek Wal , Staniewice w sprawie wykonania  

odwodnienia drogi gminnej ul. Miłej za kwotę  3690 zł brutto. 
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4 .wyraził zgodę  na dofinansowanie w kwocie 1000 zł  kosztów udziału 

rolników z terenu  gminy  Sianów w wyjeździe do gospodarstw w woj. 

kujawsko-  pomorskim . Organizatorem wyjazdu jest Zachodniopomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

6. wyraził zgodę na  usunięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogi 

powiatowej w miejscowości Rzepkowo. 

7.wyraził zgodę na  usunięcie 6 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej w 

Wierciszewie. 

8.  przyjął ofertę firmy   „ em software” s. c. z Radomska w sprawie  dostawy 

oprogramowania  informatycznego  do obsługi laserowego urządzenia  

rejestrującego do kontroli  drogowej przez SM w Sianowie za kwotę   4 920 zł 

brutto. 

9. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz  specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania  „Przebudowa nawierzchni drogi w Kłosie”. 

10.w związku  z odstąpieniem od podpisania umowy wyłonionego w przetargu 

wykonawcy zadania pn.”Opracowanie dokumentacji  projektowo kosztorysowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Sianów” Burmistrz 

dokonał wyboru kolejnego wykonawcy zadania. Najkorzystniejsze warunki  

wykonania zadania  zaproponowało Przedsiębiorstwo Naukowo Techniczne 

GLOBAL TECHNIKS z Bielska Podlaskiego, które wykona je za kwotę  

48 885,12 zł. 

11. zatwierdził wybór wykonawcy zadania  pn.”Modernizacja centrum miasta 

Sianów”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  EKO- INSTAL  Miziołek, 

Śliwa Sp. J. z Koszalina , która wykona zadanie za kwotę 944,907,39 zł brutto. 

12. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo –Handlowym „STS 

ELEKTRONIK” z Koszalina w sprawie  konserwacji i remontów systemu  

telewizji  dozorowanej CCTV zainstalowanej na obiekcie Urzędu Gminy i 

Miasta  w Sianowie  za kwotę  836,40 zł rocznie. 

13. przyjął ofertę firmy  HR KONSULTING Sp. z o.o.  z Legnicy w sprawie 

świadczenia usług w Systemie Komunikacji „Równość Człowieka Głuchego” w 

cenie miesięcznego abonamentu 367,77 zł brutto. 

Podczas  posiedzenia w  dniu  14 maja 2013 r. 

1.  wyraził zgodę na  zwiększenie o  kwotę  5 928 zł brutto,  funduszu 

wynagrodzeń Straży Miejskiej w Sianowie w związku  z koniecznością wypłaty  

nagrody jubileuszowej  pracownikowi  Straży. 
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2. wyraził zgodę na ujęcie w budżecie Gminy  Sianów na 2013 r. kwoty 20 000 

zł jako  wkładu własnego  dla  konkursów  przeprowadzanych wspólnie z 

organizacjami  pozarządowymi. 

3.  podpisał z Pocztą Polską  S.A. aneks do umowy  w sprawie  świadczenia 

usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 

4. wyraził zgodę na zmianę dzierżawcy działki  nr  56 w Sianowie ul. Morska  8. 

5. przyjął ofertę  Firmy Wielobranżowej MiFOR  Wojciech Michałowski z 

Koszalina w sprawie  pełnienia  nadzoru inwestorskiego  nad zadaniem 

Modernizacja Centrum Sianowa. 

6. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego   inż. Mieczysław Lusawa z 

Koszalina w sprawie naprawy części ogrodzenia przy kaplicy  cmentarnej w 

Sianowie  za kwotę  3000 zł netto, z płatnością ze środków budżetowych  na 

utrzymanie  miasta. 

7.  w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wybranego oferenta  

Pracownię Projektową ELBI,  przyjął ofertę kolejnego  wykonawcy zadania   

„Budowa ciągów pieszo – rowerowych – opracowanie PT: Rzepkowo, 

Skwierzynka, Osieki”, firmy WB –Drogi Projektowanie i Obsługa Inwestycji 

Drogowych, Dorota Wojtkiewicz – Bąkowska z Koszalina, która wykona 

opracowanie  projektu technicznego dla budowy  ciągu pieszo – rowerowego w 

Skwierzynce za kwotę 13 530 zł brutto. 

8. zatwierdził protokół konieczności wykonania robót dodatkowych przy 

realizacji projektu pn. „Działania  infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu  

środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy  Sianów” na 

łączną kwotę  34 918, 30 zł brutto. 

9. zaakceptował treść umowy w sprawie współdziałania w opracowaniu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Sianów 

obejmującego obszary  położone w obrębie ewidencyjnym w Węgorzewie. 

10.  postanowił o przesunięciu środków finansowych  w celu  zapłaty 

wynagrodzeń  za dostarczone  deklaracje  o wysokości  opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

11. wybrany  wykonawca zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej przydomowych  oczyszczalni  ścieków na terenie gminy  

Sianów”  nie wyraził zgody na przystąpienie do umowy , w związku  z tym 

został wykluczony z postępowania   i całe postępowanie zostało unieważnione. 

12. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania „Starosianowski szlak turystyczny”. 
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Podczas posiedzenia w dniach 20 i 21 maja 2013 r.: 

1. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla wykonania  zadania  pn. Dostawa sprzętu komputerowego. 

2. podpisał z pięcioma osobami niepełnosprawnymi  z terenu  Gminy i Miasta 

Sianów  umowy w sprawie dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach 

specjalistycznych. 

3. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

4. wyraził zgodę na sfinansowanie w kwocie  324 zł ( ze środków rezerwy 

ogólnej  Burmistrza) kosztów transportu uczestników spotkania integracyjnego 

rodzin zastępczych w Parnowie  pn. „Rodzinalia”. 

5. wyraził zgodę na wypłatę  kwoty  14 579,68 zł  brutto  tytułem  odprawy 

emerytalnej dla byłej nauczycielki Szkoły Podstawowej  w Szczeglinie. 

6. zatwierdził częściowe sprawozdanie z wykonania przez TPD Oddział 

Koszalin zadania  publicznego  „Prowadzenie świetlic środowiskowych –

placówek  opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego”  -  prowadzenie 

Wiejskich Ognisk Przedszkolnych na dzień 30 kwietnia 2013 r. 

7.  przyjął ofertę Firmy  Wielobranżowej „MIFOR” Wojciech Michałowski  w 

sprawie  wykonania dokumentacji  technicznej dla realizacji zadania   

Modernizacja Kina Zorza w Sianowie za kwotę  9. 225 zł brutto. 

8.pozytywnie zaopiniował  pozbawienie drogi  powiatowej – ul. Ogrodowej w 

Sianowie  dotychczasowej kategorii. 

9. skierował   do zawarcia umowy najmu  lokalu  mieszkalnego w Sianowie ul. 

Kopernika 8/3 . 

10. skierował do zawarcia umowy najmu  lokalu  mieszkalnego w Sianowie ul. 

Armii Polskiej15/2 . 

11. zatwierdził wyniki postępowania  przetargowego na zadanie  „Remont 

bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ” . Najkorzystniejszą ofertę 

złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo –Handlowe „LEWAR” Ryszard 

Szczygieł  Sławino, które wykona zadanie za kwotę  0,74 zł /m
2
. 

12. wyraził zgodę na  sfinansowanie z dotacji  na  utrzymanie miasta  kosztu 

dostawy wody do podlewania nasadzeń kwiatów w mieście. 

13. wyraził zgodę na przekazanie OSP Sierakowo i OSP Osieki  sprzętu 

sportowego będącego na wyposażeniu  byłej siłowni w Sianowie. 
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14. wyraził zgodę na  nieodpłatne przejęcie na mienie Gminy wybudowanej  

sieci wodociągowej w obrębie działek  525/1 i 525/6 w Sianowie. 

15.  zatwierdził wyniki przetargu na  wykonanie zadania  Dostawa i montaż 

wyposażenia sportowego oraz  monitoring w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego : ”Budowa hali sportowej w SP nr 2 w Sianowie – poprawa 

warunków uprawiania sportu przez młodzież szkolną”. 

1)  unieważnił  postępowanie  w części I – dostawa i montaż nagłośnienia,             

z uwagi na oferowaną cenę  przewyższającą kwotę przeznaczoną na wykonanie 

tego zadania, 

2) część II – dostawa i montaż  sprzętu do monitoringu elektronicznego oraz 

wizyjnego CCTV, najkorzystniejszą  ofertę złożyła Agencja Ochrony  LEX 

CRIMEN Sp. z o. o., która wykona zadanie za kwotę  26 565,54 zł brutto, 

3) część III -  dostawa  i montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma w&w Design Katarzyna Kaczmarczyk z 

Katowic, która wykona zadanie za kwotę  7. 413,21 zł brutto, 

4) część IV – dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń 

socjalnych, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  w&w Design Katarzyna 

Kaczmarczyk z Katowic, która wykona zadanie za kwotę  39.650,63 zł brutto, 

5) część V -  dostawa i montaż wyposażenia  hali widowiskowo – sportowej, 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  POLSPORT S.A. z Bielska – Białej, 

która wykona zadanie za kwotę  207.888,53 zł brutto, 

6) część VI -  dostawa urządzeń  do utrzymania czystości, najkorzystniejszą 

ofertę  złożyła firma w&w Design Katarzyna Kaczmarczyk z Katowic, która 

wykona zadanie za kwotę  8.265,60 zł brutto. 

16. wyraził zgodę na  zakup komputera  typu NETBOOK jako wyposażenia 

Straży Miejskiej  niezbędnego do obsługi  laserowego urządzenia  

rejestrującego, zakup  zostanie przeprowadzony w ramach rozszerzenia  

przedmiotu zamówienia w prowadzonym  postępowaniu  przetargowym na 

dostawę sprzętu komputerowego. 

17.wyraził zgodę na  dofinansowanie  w kwocie  2 500 zł ( w tym 500 zł – z 

tytułu kosztów transportu uczestników) kosztów organizacji X Sejmiku 

Ekologicznego w Iwięcinie. 

18.przyjął ofertę Zakładu Produkcyjno Usługowo –Handlowego „BERNACKI” 

z Koszalina w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi  z płyt 

betonowych  w technologii - masa mineralno – asfaltową w cenie  861  zł brutto 

/1 tonę ( ubytki  o  gł. 6 cm) oraz  emulsja  i grys za cenę  18,45 zł m
2
 brutto 
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(ubytki  do gł. 2 cm). Szacunkowy koszt  wykonania remontu wyniesie  12.000 

zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu24 maja 2013 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia  o kwotę  8100 zł środków 

budżetowych na realizację  zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w Kłosie”. 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie przyjęcia raportu z 

wykonania  Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 

2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 -2016 za okres sprawozdawczy 2011 -

2012. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  budżetu 

Gminy  Sianów na 2013 r. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy  Sianów  na lata 2013-2023. 

4.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  poparcia stanowiska 

Konwentu Starostów Województwa zachodniopomorskiego oraz działań innych 

instytucji dotyczących włączenia budowy drogi ekspresowej S- 6 do programu 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2020. 

5.  przyjął autopoprawkę do  projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w 

sprawie zmiany  budżetu Gminy Sianów na 2013 r. 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1) Uchwała Nr XXXIII/261/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych. Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

2) Uchwała Nr XXXIII/262/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego G i M Sianów dla obszarów położonych w obrębach 

ewidencyjnych: Dąbrowa  i Karnieszewice. Uchwała została skierowana 

do Referatu GKAPP celem  realizacji. 

 

3) Uchwała Nr XXXIII/263/2013  w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 24 października 2012 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sianów 

dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bielkowo, 

Dąbrowa, Grabówko, Iwięcino, Karnieszewice, Rzepkowo, Skibno i 

Wierciszewo. Uchwała została skierowana do Referatu GKAPP celem 

realizacji. 

 

4) Uchwała Nr XXXIII/264/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę przesłano do RIO ZZ 

w Koszalinie oraz do Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

5) Uchwała Nr XXXIII/265/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów 

na  2013 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

6) Uchwała Nr XXXIII/266/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2013-2023. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w 

Koszalinie. 

 

7) Uchwała Nr XXXIII/267/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru 

od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

8) Uchwała Nr XXXIII/268/2013 w sprawie deklaracji na podatek od 

środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

V.W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I  MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

     1.  165      decyzji  administracyjnych, 

2.     5      postanowień, 

3.   61      zaświadczeń, 

4.   54      wpisy do CEIDG, 

5.      35        upomnień, 

6.    227        tytułów wykonawczych, 

7.  2100        deklaracji  o opłacie za gospodarowanie  odpadami, 
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     8.    120        dowodów  osobistych, 

     9 .   131        wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

    10.    98        unieważnień dowodów osobistych, 

    11.    28        wypisów  i wyrysów  z planów, 

    12.    10        aktów  stanu  cywilnego, 

    13.    89        odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    14.    28        poświadczeń, zaświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu        

cywilnego, 

    15.      1 ślub poza siedziba USC, 

    17.  418        postępowań  mandatowych SM, 

    18.   75         postępowań sądowych  SM, 

    19.   40         interwencji  ze zgłoszeń. 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH : 

1. z przedsiębiorcami  z gminy i miasta Sianów w sprawie partnerstwa  przy 

organizacji  Dni Ziemi Sianowskiej. 

2. w Kinie Zorza  w konkursie recytatorskim „Ptaki, ptaszki i ptaszęta”. 

3.  z uczestnikami  szkolenia  pod hasłem „Działaj lokalnie”. 

4. w Darłowie z  posiedzeniu Zarządu DLGR. 

5.w sprawie cyfryzacji Kina Zorza. 

6. w   Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku  w 

Ogólnopolskim Święcie Lasu. 

7. w uroczystości  35 – lecia Klubu Seniora w Sianowie. 

8. w posiedzeniu  Sianowskiej Rady Sportu. 

9. w mitingu profilaktycznym „Masz wybór”, który odbył się  w obiekcie 

sportowym Mój Orlik 2012 w Sianowie. 

10.  z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej w III  „Pikniku z Flagą”  w Parku  

Miejskim. 

11. w uroczystej Mszy Świętej z okazji  222 rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 

Maja. 

12.  z członkiem Zarządu SM Jutrzenka Elżbietą Jankowską. 
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13. w wizji  terenowej Parku  Miejskiego i  parkingu przy ul. Morskiej w 

Sianowie. 

14. z ks. Proboszczem Parafii Osieki Henrykiem Romanikiem w sprawie 

Starosianowskiego Szlaku Turystycznego. 

15. udzielił wywiadu TV MAX  w sprawie  hali sportowej przy SP Nr 2 w 

Sianowie. 

16. z Burmistrzem Polanowa Grzegorzem Lipskim 

17. w sprawie organizacji  wypoczynku  wakacyjnego dla dzieci i młodzieży . 

18. w Darłowie z wójtem Gminy  Darłowo Franciszkiem Kupraczem. 

19. z radnymi  Rady Miejskiej  Józefem Hryckowianem i  Andrzejem 

Danielewiczem. 

20. w sprawie budowy Centrum Kultury w Sianowie. 

21.z Piotrem Jesionowskim w sprawie  ogólnopolskiego testu języka 

angielskiego „Sianów zna angielski”. 

22.  z pracownikami  Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów  z okazji 

Dnia Bibliotekarza. 

23. w spotkaniu  założycielskim Stowarzyszenia Sianowskiej Akademii Seniora. 

24. w uroczystościach związanych z obchodami  68 rocznicy zakończenia II 

Wojny Światowej. 

25. z dyrektorem PKG Koszalin Tomaszem Ucińskim. 

26. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie Renatą Bąk i  dyrektorem 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie Ireneuszem Megielem w sprawie  

organizacji  opieki nad dziećmi w czasie wakacji. 

27. w Malechowie z wójtem Gminy  Malechowo  Janem Szlufikiem. 

28. w sprawie organizacji XVI Ogólnopolskiego  Biegu Ulicznego im. Ryszarda  

Targaszewskiego. 

29. w Koszalinie w sprawie  realizacji  projektu „Uruchomienie  lotniska w 

Zegrzu Pomorskim k. Koszalina”. 
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30. w sprawie budowy Centrum Kultury w Sianowie. 

31.z dyrektorem GWiK w Sianowie Aleksandrem Janowskim. 

32. w Przedszkolu  Gminnym  w Sianowie  z uczestnikami  konkursu 

plastycznego. 

33. z zespołem kontrolnym z Kuratorium Oświaty przeprowadzającym kontrolę 

w SP Nr 1 w Sianowie. 

34. w   „Majówce” w firmie ARKA.   

35. z ks. Proboszczem Parafii w Sianowie  Pawłem Brostowiczem. 

36. z przedstawicielami  firmy Elektrownie Pomorskie Słupsk – Fotowoltaika. 

37. w Koszalinie w  uroczystościach powiatowych z okazji  Dnia Strażaka. 

38. w sprawie  organizacji  testu „ Sianów zna angielski” 

39.  z prezesem OSP  Osieki i prezesem OSP Sierakowo Sławieńskie w sprawie 

przekazania sprzętu sportowego . 

40.  z przedstawicielami  firmy  PROJ -PRZEMEKO  w sprawie solarów. 

41.  w sprawie zabezpieczenia  biegu ulicznego i wyścigu kolarskiego. 

42.    w  Międzynarodowych Targach Poznańskich. 

43.  z ks. Kapelanem oraz Renatą Wrzesińską i  Beatą Cypun z  Fundacji 

Zachodniopomorskie  Hospicjum dla Dzieci i  Dorosłych Filia  w Koszalinie. 

44. z dyrektorami  szkół w sprawie projektu  Aqua edukacja w Gminie Sianów – 

nauka pływania dla dzieci w wieku  7 -10 lat (dla 165 dzieci). 

45. w  Parku Miejskim w Sianowie podczas uruchomienia  fontanny. 

46. z Jerzym Kozłowskim – dyrektorem Energa Oświetlenie. 

47. z przedstawicielami  firmy HAWE Budownictwo w sprawie przebiegu 

światłowodu przez teren Gminy Sianów. 

48. z Marcinem Kmieciem  w sprawie  możliwości budowy myjni 

samochodowej w Sianowie. 
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49. z Tadeuszem Kanasem i  Andrzejem Borukało z GDDKiA O/ Szczecin 

Rejon Koszalin. 

50. z prezesem TV MAX  w Koszalinie 

51. w Darłowie  w uroczystościach z okazji  Święta Straży Granicznej. 

52. z przedsiębiorcami  z  Gminy i Miasta Sianów w sprawie partnerstwa  w 

organizacji  Dni Ziemi Sianowskiej. 

53.  w cyklicznym spotkaniu  z sołtysami,  połączonym z posiedzeniem Komisji 

Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie. 

54. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie  Renatą Bąk w sprawie 

planów  remontowych. 

55. w sprawie cyfryzacji Kina Zorza. 

56.w  Koszalinie z Przemysławem Stefanowskim Zastępcą Redaktora 

naczelnego Głosu Koszalińskiego. 

57. w Koszalinie w Radzie Fundacji ŚGD. 

58. w Koszalinie z zarządem Radia Koszalin. 

59.  w sprawie zabezpieczenia  XXVI Dni Ziemi Sianowskiej  z 

przedstawicielami  służb mundurowych. 

60. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony  Środowiska  Rady 

Miejskiej w Sianowie. 

61. w Koszalinie  w  siedzibie WFOŚiGW  podpisał umowę w sprawie   

dofinansowania zakupu  samochodu specjalistycznego dla OSP Sianów oraz  

umowę  w sprawie dofinansowania  realizacji  projektu proekologicznego pn. 

Międzyprzedszkolne spotkania ekologiczne. 

62. z przedstawicielami  firmy PROJ- PRZEMEKO w sprawie solarów. 

63. w Parnowie w VII Rodzinaliach -  imprezie integracyjnej  rodzin 

zastępczych z terenu  Powiatu Koszalińskiego. 

64. w VII Wyścigu Kolarskim  „Masters po latach”. 

65. w XVII Ogólnopolskim Biegu Ulicznym im. Ryszarda Targaszewskiego. 
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66. w uroczystym rozpoczęciu  Misji  w  Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki  w 

Sianowie. 

Sporządziła  Teresa Soróbka. 

                                  

SPRAWOZDANIE NR 27/2013 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD 23 MARCA 2013 R. DO  23 KWIETNIA 2013 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1.Zarządzenie Nr 781/2013 w sprawie  uchylenia w całości  Zarządzenia Nr 

712/2012   z dnia  11.12.2012  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

użytkowego w Sianowie ul. Armii Polskiej 23. 

2. Zarządzenie Nr 782/2013 w sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy  Sianów za 2012 rok. 

3. Zarządzenie  Nr 783/2013 w sprawie zmiany  w planie dochodów i wydatków 

budżetu Gminy  Sianów na rok 2013 . 

4. Zarządzenie Nr 784/2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy i Miasta  w Sianowie. 

5. Zarządzenie Nr  785/2013 w sprawie  odmowy umorzenia zaległości  z tytułu 

czynszu najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul . Dworcowa 60/1. 

6. Zarządzenie Nr  786/2013 w sprawie   rozłożenia na raty należności z tytułu 

umów najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Piastów 18/8. 

7. Zarządzenie Nr  787/2013 w sprawie  ustalenia  ceny dla działek  o łącznej 

powierzchni 18,7242 ha w Sianowie ul. Łużycka  na kwotę  5 000.000,00  zł  

plus  VAT. 
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8.  Zarządzenie nr  788/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w 

Stowarzyszeniu  Na Rzecz  Rozwoju Wsi Iwięcino. 

9.  Zarządzenie Nr  789/2013 w sprawie  zgody na odpracowanie  zaległości  

czynszowych w formie świadczenia  rzeczowego na Gminy Sianów przez 

najemcę lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka  48/3. 

10. Zarządzenie Nr 790/2013 w sprawie powołania Komisji  rekrutacyjnej i 

harmonogramu  jej prac  do prowadzenia  naboru do przedszkola  i  oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy  Sianów. 

11. Zarządzenie Nr  791/2013 w sprawie  ustanowienia  na rzecz Gminy  

Sianów  odpłatnej służebności przesyłu na działce nr  93 w Sianowie ul. 

Węgorzewska.  

12. Zarządzenie Nr  792/2013 w sprawie  nieodpłatnego przekazania  sprzętu 

sportowego dla Klubu Kickboxingu i Boksu Wiktoria Sianów. 

13. Zarządzenie Nr  793/2013  w sprawie  nieodpłatnego przekazania sprzętu 

sportowego dla Klubu Sportowego Darz Bór Karnieszewice. 

14. Zarządzenie Nr  794/2013 w sprawie  upoważnienia do pełnienia 

obowiązków  dyrektora  ZAOO w czasie jego nieobecności. 

15. Zarządzenie Nr  795/2013 w sprawie   przeprowadzenia postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania  „Modernizacja Centrum miasta Sianów”. 

16.  Zarządzenie nr  796/2013 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy działki  

nr  829 w Sianowie. 

17. Zarządzenie Nr  797/2013 w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze  ustnego przetargu nieograniczonego dla 

działki  nr  829  w Sianowie. 

18. Zarządzenie  Nr  798/2013 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy  działek 

nr  82 i 114 w Sianowie oraz działki  nr  109/8 w Kędzierzynie. 

19.Zarządzenie 799/2013  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości do 

dzierżawy w drodze przetargu  dla działek nr 82 i 114 w Sianowie i  nr 109/9 w 

Kędzierzynie. 
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20. Zarządzenie nr  800/2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości  - działka nr 46/1 w Sianowie ul. Węgorzewska. 

21. Zarządzenie Nr  801/2013 w sprawie  ustanowienia  odpłatnej służebności 

przesyłu na działkach nr  47, 48/1 i 48/3 w Sianowie ul. Węgorzewska. 

22.  Zarządzenie Nr 802/2013 w sprawie  rozłożenia na raty należności z tytułu 

kosztów zarządu nieruchomością  wspólną dla  lokalu mieszkalnego  ul. Piastów 

4-4A 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniach  26 i 29 marca 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na odtworzenie granic  działki nr 97 w Wierciszewie 

stanowiącej  drogę gminną. 

2. przyjął  ofertę  Pracowni Poligraficzno – Introligatorskiej INTRO- DRUK  z 

Koszalina  dotyczącej  druku  5000 szt. deklaracji  w sprawie odbioru odpadów 

komunalnych,  za kwotę 500 zł netto. 

3. wyraził zgodę na dofinansowanie  w kwocie 700 zł   kosztów organizacji 

działań  edukacyjnych  - proekologicznych  prowadzonych przez SP Nr 1 w 

Sianowie w 2013 r. 

5. wyraził zgodę na  nieodpłatne udostępnienie  części pasa drogi gminnej  ul. 

Dworcowej  działki nr  523  w celu  wykonania staraniem i na koszt  właściciela 

sąsiedniej nieruchomości   utwardzenia nawierzchni kostką  polbruk. 

6.  wyraził zgodę na  poprowadzenie  przez drogę gminną , działkę  nr 226  w 

Siecieminie sieci wodociągowej. 

7.przyjął aneks do umowy  na wykonanie usługi obejmującej  sporządzenie  

projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów  

w obrębie  ewidencyjnym Ratajki. 

8. zatwierdził   stawkę  opłaty ryczałtowej za  utrzymanie punktu  świetlnego  na 

kwotę  20,22  zł miesięcznie. 

9.  zatwierdził  treść ogłoszenia oraz  specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Modernizacja Centrum  miasta Sianów”. 



138 

 

10. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu 

kosztów  przeglądu ciągnika  TD 5010  w kwocie   1199,95 zł. 

Podczas posiedzenia  w dniu 02 kwietnia 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na  przedłużenie  umowy dzierżawy  części działki nr  491 w 

Sianowie ul. Piastów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 

2. podpisał z  ośmioma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w specjalistycznych  badaniach 

lekarskich. 

3.  wyraził zgodę na  budowę  na terenie drogi gminnej  nr 257 w Skwierzynce  

przyłącza gazu. 

4. wyraził zgodę na  budowę na terenie drogi gminnej działki nr 169/1 w 

Skwierzynce  przyłącza gazu. 

5. wyraził zgodę na  budowę na terenie drogi gminnej działki  nr 718/62 w 

Sianowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV. 

6. zatwierdził sprawozdanie z wykonania zadania  publicznego  w dziedzinie 

sportu realizowanego przez KS Victoria Sianów  w   2012 r. 

Podczas  posiedzenia w dniu 09 kwietnia 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na  przedłużenie o kolejne 3 lata umowy najmu lokalu 

socjalnego w Skibienku  6C/4. 

2. wyraził zgodę na usunięcie 20 szt.  drzew rosnących  w pasie drogi 

powiatowej -  Sianów  ul. Łubuszan – Ratajki. 

3. wyraził zgodę na  usunięcie  77 szt. drzew rosnących w pasie  drogi 

powiatowej  Ratajki – Sowno. 

4. wyraził zgodę  na  ponowne wydzierżawienie  części działki nr 829  w 

Sianowie  z przeznaczeniem na  poprawę zagospodarowania  działki  przyległej. 

5.nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działek nr  101/4, 101/5 i 101/6 o 

łącznej powierzchni 0, 3186 ha w Mokrem. 

6. podpisał z  sześcioma  osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów zakupu sprzętu  rehabilitacyjnego. 
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7. podpisał z  jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

8. podpisał z  jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  udziału  w badaniach specjalistycznych. 

9.  przyjął wniosek w sprawie zmiany  w wydatkach budżetowych  na 2013 r. w 

zakresie utrzymania dróg gminnych i  zakupu wiaty przystankowej. 

10. przyjął ofertę  Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego „BERNACKI” 

z Koszalina w sprawie  aktualizacji projektu technicznego  dla zadania „Budowa 

ścieżki  rowerowej w Skibnie  II – aktualizacja PT”   za kwotę  8 000, 00 zł 

brutto. 

11.wyraził zgodę na  budowę na terenie drogi gminnej działki nr  74 w Sianowie  

przyłącza gazu. 

12. wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 100.000 zł  kosztów realizacji 

zadania  inwestycyjnego  „Modernizacja Kina Zorza w Sianowie” w związku z 

otrzymaniem dotacji  z Ministerstwa  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. 

13.  wyraził zgodę na  budowę na drodze gminnej działkach  nr  301 i  nr 483 w 

Sianowie ,  przyłącza  wodociągowego, kanalizacji  sanitarnej i deszczowej. 

14.  przyjął wniosek  BPG i M w Sianowie w sprawie zmniejszenia dotacji  

celowej przeznaczonej na budowę  Centrum Kultury o kwotę  1 100 000 zł w 

związku  z  decyzją  MK i DN o przyznaniu dotacji  w takiej kwocie. 

15.  wyraził zgodę na zwiększenie wydatków budżetowych  o kwotę  

283 050,00 zł   związanych z  utrzymaniem ciągłości zaopatrzenia w wodę  i 

odprowadzanie  ścieków.  

Podczas posiedzenia w dniu  12 kwietnia 2013 r.: 

1. zatwierdził  wyniki przetargu  nieograniczonego  na wykonanie zadania 

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sianów”. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma  EKOBUD Wojciech Babiński  z  Łomży, która  wykona zadanie 

za kwotę  15 276, 60 zł, przy czym cena szacunkowa wykonania 138 

oczyszczalni  to kwota 1 200.000, zł brutto.  
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2. przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego  „STS 

ELEKTRONIK”  z Koszalina w sprawie   naprawy systemu  kamer  na budynku  

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  za kwotę  1 915 ,11 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  16 kwietnia 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na przyznanie kwoty 500 zł  na koszty zakupu  nagród dla 

uczestników  Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju  

bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

2.wyraził zgodę  na przedłużenie o kolejne 3 lata umowy najmu lokalu 

socjalnego w Skibienku 6C/2. 

3. skierował do  zawarcia umowy  o  adaptację  pomieszczenia w Skibienku                  

6 D/2 rodzinę zamieszkująca w Sianowie. 

4.  podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  udziału  w badaniach specjalistycznych. 

5. ustanowił  służebność gruntowa drogi koniecznej  na działce nr 51/2 w 

Kędzierzynie pod warunkiem  wystąpienia  o  ustanowienie tej  służebności 

przez wszystkich współwłaścicieli  działki  nr 51/3 w Kędzierzynie. 

6. przyjął oferty Przedsiębiorstwa Drogowego „DROBET” ze Sławna  w 

sprawie remontu drogi gminnej w Szczeglinie za cenę  12 zł /m
2,  

oraz Emilii 

Bara - Wiśniewskiej w sprawie remontu drogi gminnej w Suchej Koszalińskiej  

za cenę 12 zł / m
2
. 

7. postanowił o  ogłoszeniu  przetargu  nieograniczonego na wykonanie zadania 

„Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej”. 

8. wyraził zgodę na usunięcie 13 drzew rosnących  w pasie drogi powiatowej  

Pleśna – Skibno w miejscowości Sucha Koszalińska. 

9. przyjął ofertę  Firmy Projektowej  J. Nawrocki  ze Szczecina w sprawie 

wykonania  projektu wykonawczego dotyczącego usunięcia kolizji przy 

budowie  Centrum Kultury w Sianowie  za kwotę  4 920 zł.  

10.   postanowił o przeprowadzeniu postępowania  w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż wyposażenia sportowego oraz 

monitoringu w ramach  realizacji  zadania inwestycyjnego : Budowa hali 
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sportowej w SP Nr 2  w Sianowie  - poprawa warunków uprawiania sportu przez 

młodzież szkolną”. 

Podczas posiedzenia w dniu  23 kwietnia 2013 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia  o kwotę 40.000 zł  środków 

finansowych na realizację  przedsięwzięcia  pn.: „Działania infrastrukturalne na 

rzecz poprawy  stanu  środowiska w obiektach użyteczności publicznej na 

terenie Dorzecza Parsęty- racjonalna gospodarka cieplna”. 

2. wyraził zgodę na nieodpłatne przejecie sieci wodociągowej  o długości 32 mb  

w obrębie działki  nr  215/7 w Skwierzynce. 

3. nie wyraził zgody na  usunięcie  drzewa  gatunku lipa drobnolistna rosnącego 

w pasie drogi powiatowej w miejscowości Węgorzewo. 

4.  zlecił   Fundacji dla Środowiska organizację  2 szkoleń dla mieszkańców 

Gminy  Sianów  dotyczących wypełniania wniosków  aplikacyjnych w 

konkursach grantowych. Koszt szkoleń wyniesie  5000 zł . 

5.  przyjął ofertę  firmy  GEO – SYSTEM  z Warszawy w sprawie  dostawy  

oprogramowania   do obsługi  elektronicznej  informacji  przestrzennej za kwotę 

3936 zł brutto. 

6. postanowił o przeprowadzeniu procedury  przetargowej w trybie przetargu  

nieograniczonego na realizację zadania  „Przebudowa nawierzchni drogi w 

Kłosie”. 

7. postanowił o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia   dla 

zadania  pn.” Starosianowski  szlak turystyczny”. 

8.  wyraził zgodę na  odroczenie  do dnia  31.05.2013 r. terminu płatności 

czynszu najmu  na lokal remontowany  przez najemcę . 

III.PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zaliczenia dróg  do 

kategorii dróg gminnych. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

szczegółowego sposobu  i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują 
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mieszkańcy i  zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. 

3.   projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przystąpienia  do 

sporządzenia  zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Sianów dla obszarów położonych w obrębach 

ewidencyjnych Dąbrowa i Karnieszewice. 

4.  projekt  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  uchwały Nr 

XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 24 października  2012 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy i Miasta Sianów dla 

obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bielkowo, Dąbrowa, 

Grabówko , Iwięcino, Karnieszewice,  Rzepkowo, Skibno i Wierciszewo. 

5.projekt  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmian budżetu 

Gminy Sianów na 2013 r. 

6.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2013 – 2023. 

7. projekt Uchwał Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniającej  uchwałę w sprawie 

poboru od osób  fizycznych podatku rolnego, podatku  leśnego i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa  oraz wysokości wynagrodzenia  za inkaso. 

8.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  deklaracji  na  

podatek od środków transportowych składanych za pomocą  środków 

komunikacji   elektronicznej. 

9. autopoprawkę do projektu  Uchwały rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie 

zmian budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

10. autopoprawkę do projektu uchwały rady Miejskiej w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy  finansowej  Gminy  Sianów na lata 2013-2023. 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 

1) Uchwała Nr XXXII/252/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2013”. Uchwała 

została skierowana  do publikacji  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
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2) Uchwała Nr XXXII/253/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXX/240/2013 

z dnia  23.01.2013 r. zmienionej uchwałą  Nr XXXI/251/2013  z dnia 

27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadań w 

pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych 

Gminy Sianów. Uchwała będzie podstawą do  zawarcia przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Sianów  porozumienia ze Starostą Powiatu 

Koszalińskiego 

3) Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie wdrożenia programu 

zdrowotnego pn. „Szóstka na szóstkę – program profilaktyki 

zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej uczniów klas I szkół 

podstawowych na terenie Gminy i Miasta Sianów na lata 2013-

2015”.Uchwała będzie  realizowana  przez Urząd Gminy i Miasta w 

Sianowie poprzez ogłoszone konkursy dla  specjalistycznych praktyk 

lekarskich. 

4) Uchwała Nr XXXII/255/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez  

rozplakatowanie oraz  ogłoszenie w prasie lokalnej i stanowić będzie 

podstawę  do naliczania opłat za  dostarczoną wodę i odprowadzone 

ścieki  przez  GWiK w Sianowie.. 

5) Uchwała Nr XXXII/256/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości. Uchwałę przesłano do RIO ZZ 

Koszalin i  będzie podstawą na zawarcia aktu notarialnego. 

6) Uchwała Nr XXXII/257/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu 

kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta Sianów. Uchwała 

została skierowana do realizacji przez Referat OŚGN. 

7) Uchwała Nr XXXII/258/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na 2013 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

8) Uchwała Nr XXXII/259/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2013-2023. Uchwałę przesłano do 

RIO ZZ Koszalin. 

9) Uchwała Nr XXXII/260/2013 w sprawie zajęcia stanowiska co do 

zamiaru realizacji przedsięwzięcia na terenie Regionalnego Zakładu 

Odzysku odpadów w Sianowie. Uchwała została skierowana do 

Referatu OŚGN. 

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYCM I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 
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     1. 186   decyzji  administracyjnych, 

2.     9   postanowienia, 

3.   60    zaświadczeń, 

4.   48    wpisów do CEIDG, 

5.   70    upomnień, 

6. 100    tytułów wykonawczych, 

7. 147    wezwań do użytkowników wieczystych, 

8.   95     faktur VAT, 

9.  414   deklaracji  o opłacie za gospodarowanie  odpadami, 

    10. 128   dowodów  osobistych, 

    11. 119    wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

    12. 107    unieważnień dowodów osobistych, 

    13.   23    wypisy  i wyrysy  z planów, 

    14.    7     aktów  stanu  cywilnego, 

    15.  69     odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    16.   35    poświadczeń, zaświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu    

cywilnego, 

    17. 362    postępowania  mandatowe SM, 

    18. 155    postępowań sądowych  SM, 

    19.   28    interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W  SPOTKANIACH: 

1. z dyrektorem Regionalnym Wydziału Sprzedaży  „ENERGA”  Jerzym 

Kozłowskim, 

2.w sprawie remontu Kina Zorza w Sianowie, 

3. z przedstawicielami  firmy Maximus Broker w sprawie  ubezpieczeń od 

następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci młodzieży, 

4. z przedstawicielem Zakładu Gazowniczego w Koszalinie w sprawie  

służebności przesyłu, 

 5. w Środowiskowym  Domu Samopomocy w Sianowie   w spotkaniu  

Wielkanocnym, 

6. z Ryszardem Sobczyńskim, 
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7.  w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej ul. Słowackiego 10, 

8.  w spotkaniu  Wielkanocnym z  osobami bezdomnymi, 

9. w sprawie przebudowy drogi  Sianów - Ratajki – Sowno, 

10. w Gimnazjum Gminnym w Sianowie  w debacie na temat gospodarki  

odpadami, 

11. w Darłowie z posiedzeniu  zarządu DLGR, 

12. w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej ul. Koszalińska 30, 

13. w sprawie inwestycji  hotelowej w Osiekach, 

14. ze Sławomirem Majewskim w sprawie  farmy fotowoltaicznej w Dąbrowie, 

15. z Mirosławem Rutkowskim w sprawie drogi i ścieżki rowerowej w Kłosie, 

16. w sprawie  oszczędności w oświetleniu  ulicznym, 

17. w sprawie remontu Sali  Kina Zorza w Sianowie, 

18. w wyjazdowym posiedzeniu  Komisji Społeczno –Oświatowej Rady 

Miejskiej w Sianowie, 

19. w zebraniu  wiejskim w Karnieszewicach, 

20. w Koszalinie   w sprawie spalarni  odpadów komunalnych, 

21. z wykonawcami   budowy  Centrum Kultury w Sianowie, 

22. w Gimnazjum Gminnym w Sianowie w „Dniu  Otwartym”, 

23.  w posiedzeniu  Sianowskiej Rady Gospodarczej, 

24. w posiedzeniu  Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie  połączonej ze 

szkoleniem w sprawie  deklaracji  na odbiór odpadów komunalnych, 

25. w Zespole Szkół w Dąbrowie  z  zespołem kontrolnym z Kuratorium 

Oświaty w Koszalinie, 

26. udzielił wywiadu TV MAX w sprawie  dotacji  do budowy Centrum Kultury 

w Sianowie, 

27. z przedstawicielami  Koszalińskiej Agencji  Rozwoju  Regionalnego, 
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28. z prezesem Banku Spółdzielczego w Sławnie  Aleksandrą Bąkowską, 

29. w Szczecinku  w konferencji  w sprawie działań na rzecz poprawy 

środowiska w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego 

30. w posiedzeniu  Komisji Społeczno Oświatowej  z udziałem Gminnej Rady 

Sportu , 

31.  z KS Darz Bór i KK i B  Wikoria Sianów, 

32.  w uroczystościach związanych z  71 rocznicą Mordu Katyńskiego i  3 

rocznicy  katastrofy w Smoleńsku, 

33. z rolnikami z terenu Gminy i  Miasta Sianów w sprawie  budowy gazociągu, 

34. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w sprawie rekrutacji do przedszkola, 

35. z dyrektorem ZAOO w sprawie  podziału  subwencji oświatowej, 

36. z Andrzejem Jankowiakiem  oraz Sebastianem Boberem  z Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi  Sianowskiej, 

37. w sprawie  letnich imprez artystycznych w Parku Miejskim, 

38. na budowie  hali  sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

39. z Ewą Zajączkowską z Gliczarowa Górnego, 

40.  w Koszalinie  z  dyrektorem Agencji Ochrony  Lex Crimen, 

41. w sprawie  remontu parkingu  przy ul. Morskiej, 

42. w sprawie  wyposażenia  hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie, 

43. w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej  ul. Słowackiego 10, 

44. w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 

45. w comiesięcznej naradzie z dyrektorami szkół i przedszkola, 

46. z Wojciechem Michałowskim w sprawie  modernizacji   obiektu Kina Zorza, 

47. w posiedzeniu  Komisji  rekrutacyjnej  dzieci do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych , w wyniku  pracy  Komisji  zrekrutowano dzieci do 
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następujących oddziałów:  4 oddziały  dzieci pięcioletnich w SP Nr 2 w 

Sianowie oraz  2 oddziały dzieci  trzy i  czteroletnich w Przedszkolu Gminnym. 

48. z członkami  Stowarzyszenia Ziemi  Wierciszewskiej, 

49. w mieszkańców  Osiedla Nr 2 w Sianowie, 

50.  w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Sianowie, 

51. w  L.O. im. St. Dubois  w Koszalinie w spotkaniu  z  Wiceministrem 

Edukacji  Narodowej Przemysławem Krzyżanowskim na temat propozycji  

zmian w Karcie Nauczyciela. 

52. z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Darłowie Mikołajem 

Kaczanowiczem, 

53.w Darłowie w posiedzeniu  zarządu DLGR, 

54. z dyrektorem SP Nr 2 Ireneuszem Megielem  i  dyrektorem ZAOO Heleną 

Zochniak w sprawach organizacyjnych dotyczących  utworzenia  w SP Nr 2  w 

Sianowie  czterech nowych oddziałów dla pięciolatków  oraz uniknięcia 

zmianowości, 

55. w akcji sadzenia lasu w Przytoku pn. „Zielony Ślad”  z inicjatywy 

Nadleśnictwa Karnieszewice  z udziałem  studentów Politechniki Koszalińskiej. 

55. z uczestnikami   VI Turnieju  Spławikowego o Puchar Burmistrza w 

Osiekach, 

56. w Gimnazjum Gminnym  przed egzaminem  gimnazjalnym, 

57. w Przedszkolu Gminnym w  VII Wiosennym Festiwalu Kultury 

Ekologicznej, 

58.w Maszkowie w zebraniu   wiejskim mieszkańców wsi na temat opłaty 

adiacenckiej, 

59. w  Dąbrowie   z uczniami  klasy  III przed egzaminem  gimnazjalnym, 

60. w Koszalinie w spotkaniu  w sprawie  realizacji  ZIP, 

61. w  zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr 1 w Sianowie, 
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62.  z  zarządami   spółdzielni mieszkaniowych . 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

 

SPRAWOZDANIE  NR 26/2013 

Z  DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY I MIASTA  SIANÓW                     

W OKRESIE OD  27 LUTEGO 2013R.  DO  22 MARCA 2013 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 768/2013 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  wydatków 

budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. 

2. Zarządzenie Nr  769/2013 w sprawie   nieodpłatnego nabycia  działki  nr 

109/41  w Kleszczach. 

3. Zarządzenie Nr 770/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w  GW i K w 

Sianowie . 

4. Zarządzenie Nr  771/2013 w sprawie  umorzenia należności za  dostawę wody  

do KS Premium  Węgoria w Skibnie. 

5.  Zarządzenie Nr  772/2013 w sprawie  określenia  wysokości bonifikaty przy 

zakupie lokalu mieszkalnego  w Sianowie  ul .Piastów 18/6. 

4. Zarządzenie Nr  773/2013 w sprawie  przeznaczenia do  sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/2. 

5. Zarządzenie Nr 774/2013 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do  sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla działki  nr  180 w 

Maszkowie. 

6. Zarządzenie Nr  775/2013  w sprawie przeprowadzenia  kontroli  doraźnej w 

Stowarzyszeniu  Rodziców  Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej. 
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7. Zarządzenie Nr 776/2013 w  sprawie   wyłączenia ze sprzedaży  w drodze 

przetargu nieograniczonego działki  nr 81/25 w Sianowie ul. Tylna. 

8. Zarządzenie Nr 777/2013 w sprawie zamiany nieruchomości  pomiędzy 

gminą Sianów a właścicielem działki nr  131/7 i  131/9  w Węgorzewie. 

9. Zarządzenie Nr  778/2013 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia Nr 773/2013 w 

sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. 

Łużycka 44/3. 

10. Zarządzenie Nr 779/2013 w sprawie  ustalenia ceny  do sprzedaży dla 

działek przy ul. Tylnej i Ogrodowej oraz w Węgorzewie. 

11.Zarządzenie Nr 780/2013 w sprawie  ustalenia ceny do sprzedaży dla działek  

w Bielkowie , Dąbrowie, Grabówku i Kleszczach. 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  05 marca 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na dofinansowanie  w kwocie  1 000 zł  kosztów zakupu  

części nagród dla uczestników  „VII  Wiosennego festiwalu kultury  

ekologicznej”. 

2. nie skorzystał z prawa pierwokupu  wobec  działki nr  1006/1 w Sianowie. 

3. przyjął  ofertę  Edwarda Bieli  introligatora  w sprawie  oprawy 75  teczek 

dokumentów  archiwalnych kat. A ,  za kwotę   1 845 zł  brutto. 

4. zatwierdził  treść  ogłoszenia  w sprawie  adaptacji  na cele mieszkalne lokalu  

w Skibnienku  6D/2 . 

5. przyjął ofertę Wydawnictwa C.H. Beck w sprawie  udostępnienie systemu  

informacji prawnej dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na okres  3 lat za 

kwotę   7 933,50 zł brutto. 

6. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów  

uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 
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7. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz treść  

ogłoszenia  dla zadania  pn.”Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach  

Programu Kapitał na przyszłość”. 

8. przyjął ofertę firmy ABAT TREND Stanisława Kurka z Sianowa w sprawie  

dostawy sprzętu AGD, naprawy i  wymiany  elementów szafek , zamontowania 

ścianki  działowej, wieszaków, dostawę stolika  i   krzeseł za kwotę  4 420 zł 

brutto. 

9. wyraził zgodę na usunięcie  usterek w budynku mieszkalnym w Sianowie ul. 

Koszalińska 13. 

10. zatwierdził sprawozdanie końcowe z realizacji  zadań publicznych w 

dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i  sportu złożone przez: 

- UKS Sucha Koszalińska, 

- MKS Start-Iskra Mokre, 

-  KS Darz Bór w Karnieszewicach, 

- UKS Tori im. E.L.Krause przy ZS w Dąbrowie. 

11.zatwierdził wyniki  konkursu na realizację zadania  z zakresu promocji  

sportu wśród dzieci i młodzieży na rok 2013 , najkorzystniejszą (jedyną)  ofertę  

złożyła Sianowska Akademii  Sportu , która wykona  zadanie za kwotę                               

50 000 zł. 

Podczas posiedzenia w dniu 12  marca 2013 r.: 

1. podpisał z pięcioma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach  specjalistycznych. 

2. przyjął sprawozdanie z działalności  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sianowie za 2012 r. oraz  potrzeby w zakresie  pomocy społecznej 

na rok 2013. 

3. wyraził  zgodę na przesunięcie terminu  zawarcia aktu notarialnego  działki  

nr 122 w Suchej Koszalińskiej. 

4. zatwierdził  sprawozdanie z  wykonania zadania publicznego  z zakresu  

propagowania sportu przez następujące kluby sportowe: 
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- UKS Wanta Iwięcino, 

-KS Sieciemin, 

- UKS Kometa Sianów. 

5. wyraził zgodę na poprowadzenie przez teren  drogi gminnej działki  nr 12 w 

Sierakowie Sławieńskim przyłącza wodociągowego. 

6. nie zgłosił wniosków do  projektu zmiany  miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno. 

7. nie zgłosił wniosków do projektu zmiany  miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego  w obrębie ewidencyjnym Gąski  gmina 

Mielno. 

8. przyjął zmiany  do  budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. w  zakresie  planu  

wydatków majątkowych. 

9. przyjął wniosek  w sprawie zwiększenia wydatków budżetu Gminy  Sianów 

na 2013 r. w zakresie  finansowania planów zagospodarowania przestrzennego  

o kwotę  45.000 zł. 

10. wyraził zgodę na   dokonanie płatności kwoty 4 500 zł  jako wynagrodzenia  

za zajęcie sąsiedniej   nieruchomości  ze środków dotacji  celowej  

przeznaczonej  na budowę Centrum Kultury. 

Podczas posiedzenia w dniu  15 marca 2013 r.: 

Przyjął projekty uchwał Rady Miejskiej. 

Podczas posiedzenia w dniu  19 marca 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na   wycinkę 9 drzew rosnących  w pasie drogi powiatowej w 

miejscowości Osieki. 

2.  wyraził zgodę na dokonanie zamiany  lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. 

Armii Polskiej 15/2 na lokal  mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 35/4. 

3. przyjął  sprawozdanie z wykonania zadania publicznego realizowanego przez 

UKS Victoria SP 2 Sianów. 

4. wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżaw działki nr  21/22 w Skibienku  

z przeznaczeniem na ogródki  przydomowe. 
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5.  podpisał z osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach kontrolnych  i specjalistycznych. 

6.  zatwierdził  rozstrzygnięcie komisji opiniującej w sprawie  przyjęcia oferty 

Klubu Abstynenta Iskra w Sianowie w sprawie  realizacji zadania publicznego  

„Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz  przeciwdziałanie patologiom 

społecznym- 2013”, oraz podpisał umowę z  tym wykonawcą. 

7. wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie  drogi gminnej  działce nr 81/17 w 

Sianowie  przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 

8. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren  drogi gminnej  - działki nr 66/1 

w Ratajkach linii kablowej SN 15 kV. 

9. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez  teren drogi gminnej  działki nr 257 w 

Skwierzynce przyłącza wodociągowego. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany uchwały   

Nr XXX/240/2013 z dnia  23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Koszalińskiego  zadań w pasie  drogowym dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy  Sianów. 

2. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie   przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie  gminy i miasta Sianów na rok 2013”. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  wdrożenia programu  

zdrowotnego pn. „Szóstka na szóstkę” – program  profilaktyki  zdrowotnej w 

zakresie  zdrowia jamy ustnej uczniów  klas I szkół podstawowych na terenie 

Gminy i Miasta Sianów na  lata 2013 – 2015”. 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zatwierdzenia taryfy 

za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  udzielenia 

bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości. 
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6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zatwierdzenia taryfy 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie ścieków. 

7. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany   budżetu 

Gminy  Sianów na  2013 r. 

8.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej  na lata 2013  - 2023. 

9.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  zasad  

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów 

słonecznych na terenie  gminy i miasta Sianów. 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1)  Uchwała Nr XXXI/243/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/92/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sianów dla obszaru eksploatacji kruszywa 

naturalnego w obrębie ewidencyjnym Ratajki. Uchwała została 

skierowana do publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

2) Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o 

wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na 2014 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki. Uchwałę przesłano do RIO ZZ 

Koszalin. 

3)  Uchwała Nr XXXI/245/2013 w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Sianów. Uchwała 

została skierowana do  publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

4)  Uchwała Nr XXXI/246/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Uchwała została 

skierowana do  publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

5)  Uchwała Nr XXXI/247/2013 w sprawie określenia metody 

ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin, oraz do 

publikacji w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

               6)   Uchwała Nr XXXI/248/2013 w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. Uchwałę skierowano do RIO ZZ Koszalin oraz  do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

               7)   Uchwała Nr XXXI/249/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na 2013 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

               8) Uchwała Nr XXXI/250/2013 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2013-2023. Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

               9) Uchwała Nr XXXI/251/2013 zmieniająca uchwałę  Nr 

XXX/240/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia od 

Powiatu Koszalińskiego zadań w pasie drogowym dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych. Uchwała  stanowić 

będzie podstawę do zawarcia  porozumienia w sprawie realizacji  

zadań  inwestycyjnych na drogach powiatowych. 

 

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I  MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

10.  325    decyzji  administracyjnych, 

11.    10    postanowień, 

12.    53    zaświadczenia, 

13.    31    wpisów do CEIDG, 

14.     1     upomnienie, 

15.   29      tytułów wykonawczych, 

16.   51     faktur   VAT, 

8. 112      dowodów  osobistych, 

    10.122      wnioski o wydanie  dowodu osobistego, 

    11.106      unieważnień dowodów osobistych, 

    12.  19     wypisów  i wyrysów  z planów, 
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    13.    5     aktów  stanu  cywilnego, 

    14.  59     odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

    15.  25     poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    16.     1      wniosek w sprawie  nadania medalu za długoletnie pożycie, 

    16. 332    postępowań mandatowych SM, 

    17. 108    postępowania sądowe  SM, 

    18.   26     interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI.UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. w sprawie wiatraków  w Iwięcinie. 

2. w  radnym Maciejem Lewandowskim  i  trenerem Tomaszem Waleńskim. 

3. z członkami  Stowarzyszenia  Ziemi  Wierciszewskiej w sprawie  wytyczenia 

szlaków pieszych na terenie Gminy Sianów 

4. w sprawie remontu Kościoła  Parafialnego w Sianowie. 

5. w Kołobrzegu w  Walnym Zgromadzeniu  ZMP. 

6. w zebraniu  sprawozdawczo wyborczym OSP w  Osiekach. 

7. w uroczystościach z okazji   IX Dnia Osadników Ziemi  Sianowskiej. 

8. z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie  Sebastianem Boberem. 

9. z radnymi Rady Powiatu Koszalińskiego. 

10. w sprawie  ul. Ogrodowej. 

11. z zastępcą dyrektora  MEC w Koszalinie Robertem Manią. 

12. w Gimnazjum Gminnym w spotkaniu  z podróżnikami. 

13. w Manowie   w  konferencji  organizowanej przez Ośrodek Edukacji  

Ekologicznej. 

14.  w  obchodach rocznicy XV – lecia  UKS Vitoria SP 2  Sianów. 

15. w sprawie  rozwoju  sieci  wodno- kanalizacyjnej. 

16.w Koszalinie  z prezesem MWiK Januszem Łodziewskim. 
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17. w posiedzeniu  Komisji Społeczno Oświatowej Rady Miejskiej w Sianowie 

w sprawie regulaminu  naboru dzieci do przedszkola i oddziałów  

przedszkolnych na terenie GiM Sianów. 

18. w zebraniu  sprawozdawczo wyborczym OSP Sieciemin. 

19. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Sianowie. 

20. w uroczystych obchodach Dnia Sołtysa w Skibnie. 

21. z przedstawicielami  firmy  Invest Wind. 

22.   z rodzicami   dzieci  5  - letnich  w sprawie naboru dzieci do  przedszkola i 

oddziałów przedszkolnych. 

23. w posiedzeniu  Gminnej Rady Gospodarczej. 

24.  w Gimnazjum Gminnym  w   Gminnych Eliminacjach  Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

25. w Koszalinie  podpisał porozumienie w sprawie  Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. 

26. w Szczecinie  z dyrektorem  Książnicy Pomorskiej Lucjanem Bąbolewskim 

w sprawie  wniosku  dotyczącego połączenia Biblioteki Publicznej Gminy i 

Miasta  Sianów  z  Domem Kultury w Sianowie. 

27. w Zarządzie Darłowskiej Lokalnej Grupy  Rybackiej w Darłowie. 

28. w posiedzeniu  Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

29. w Zakładzie Gazowniczym  w sprawie służebności przesyłu. 

30. z radnym  Karolem  Banaśkiewiczem. 

31.  w sprawie  współpracy  ze szkołą na Łotwie w roku  2013. 

32.  z uczniami  Gimnazjum Gminnego w Sianowie 

32. w  X Spartakiadzie Samorządowców  o Puchar Przewodniczącego Rady 

Powiatu   w Polanowie. 

33. w sprawie szkoleń dla bezrobotnych „50+” 

34. z sołtysem Szczeglina Nowego w sprawie planów powstania świetlicy 

wiejskiej. 

35. w Koszalinie z Komendantem Miejskim Policji Wiesławem Tylem. 
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36. w sprawie Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych. 

37. w sprawie  „Modernizacji  Centrum Sianowa”. 

38. w cyklicznej naradzie z dyrektorami  szkół i przedszkola. 

39.  z  zastępcą Dyrektora ANR  Markiem Gilem. 

40. z sołtysem wsi Węgorzewo Piotrem Kłobuchem. 

41 w Warszawie    w MAC. 

42. w  ŚDS  w spotkaniu  promocyjnym „Pomocna dłoń plus”. 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

SPRAWOZDANIE   NR 25/2013 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA  OKRES  OD  DNIA  23 STYCZNIA 2013 R.  DO DNIA 26 LUTEGO  

2013 R. 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.   WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie nr 741/2013 w sprawie   przygotowania i przeprowadzenia  

postępowania  przetargowego na wykonanie zadania  „Świadczenie usług 

pocztowych na  przesyłki  w obrocie  krajowym i  zagranicznym w 2013 r. dla 

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie”. 

2. Zarządzenie Nr 742/2013 w sprawie  planu finansowego budżetu Gminy  

Sianów na 2013 rok. 

3. Zarządzenie nr 743/2013 w sprawie  ustalenia wysokości dofinansowania  dla 

niepublicznych przedszkoli  oraz  niepublicznych zespołów wychowania 

przedszkolnego i punktów  przedszkolnych prowadzonych na terenie  Gminy  

Sianów, przez osoby fizyczne  lub prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego w roku  2013. 
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4. Zarządzenie Nr  744/2013 w sprawie zlecenia Zespołowi Administracyjnej 

Obsługi Oświaty w Sianowie  wykonywanie  zadań  publicznych Gminy 

Sianów. 

5. Zarządzenie Nr 745/2013 w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu   na 

działce nr 588 w Sianowie ul. Lutyków. 

6. Zarządzenie Nr 746/2013 w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu na  

działce  nr 650 w Sianowie ul. Leszczynowa. 

7.Zarządzenie nr 747/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  doraźnej w 

Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska w zakresie  

wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Sianów na  zadanie 

„Sianowskie Centrum Organizacji  Pozarządowych”. 

8. Zarządzenie nr  748/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli  doraźnej  w 

Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska w zakresie  

wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Sianów na  zadanie 

„Sianowskie Centrum  Trzeciego Wieku”. 

9. Zarządzenie  Nr 749/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  doraźnej w 

Gminnej Organizacji  Turystycznej w Sianowie  w zakresie wykorzystania 

dotacji  przyznanej z budżetu Gminy Sianów na zadanie „Cool Schools”. 

10. Zarządzenie Nr  750/2013 w sprawie  upoważnienia  do pełnienia 

obowiązków dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie . 

11. Zarządzenie Nr  751/2013 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia 

badań liczby osób bezdomnych. 

12. Zarządzenie nr  752/2013  w sprawie zmiany  planu  dochodów i  wydatków 

budżetu na 2013 r. 

13. Zarządzenie Nr 753/2013  w sprawie przeprowadzenia kontroli  w GWiK w 

Sianowie. 

14. Zarządzenie nr  754/2013  w sprawie kontroli klubów sportowych, które 

uzyskały   dotację w ramach  otwartego konkursu ofert z  zakresu 

upowszechniania  kultury fizycznej i  sportu w 2012 r. 

15.Zarządzenie Nr 755/2013 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  doraźnej w 

MKS Start – Iskra Mokre. 
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16. Zarządzenie Nr  756/2013 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na mienie  

komunalne od ANR działki  nr  42/2 w Sownie  z przeznaczeniem na budowę 

miejsc postojowych i  drogi. 

17. Zarządzenie Nr  757/2013 w sprawie   powołania Komisji Opiniującej  

oferty w konkursie  na realizację  zadań publicznych z zakresu porządku i 

bezpieczeństwa publicznego  i przeciwdziałania patologiom społecznym w        

2013 r. 

18. Zarządzenie Nr  758/2013 w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu na 

działce nr  97 w Sianowie . 

19. Zarządzenie Nr 759/2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

działce nr  91 w Sianowie. 

20. Zarządzenie nr  760/2013 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

czynszu najmu  lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 9/1. 

21. Zarządzenie Nr 761/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli  w 

Stowarzyszeniu  Refugium w Węgorzewie  w zakresie prawidłowości 

wykorzystania dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie.  

22. Zarządzenie nr  762/2013 w sprawie  powołania  komisji  konkursowej ds. 

oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu promocji 

sportu wśród dzieci i młodzieży na rok 2013. 

23.Zarządzenie Nr  763/2013 w sprawie doprowadzenia  osób podlegających 

kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Koszalinie. 

24.Zarządzenie Nr  764/2013 w sprawie doprowadzenia  osób podlegających 

kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Koszalinie. 

25. Zarządzenie Nr  765/2013 w sprawie doprowadzenia  osób podlegających 

kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Koszalinie. 

26.Zarządzenie Nr  766/2013 w sprawie doprowadzenia  osób podlegających 

kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Koszalinie. 

27. Zarządzenie  Nr  767/2013 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

postępowania   na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Sianów” 
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II. ROZSTRZYGNĄŁ  NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  29 stycznia 2013 r.: 

1. zwiększył o kwotę  4 409,01 zł  wydatki  związane  z wypłatą  dodatku 

uzupełniającego nauczycielom  szkół podstawowych przejętych przez 

stowarzyszenia. 

2. na wniosek Gimnazjum Gminnego wyraził zgodę na  przesunięcie środków  

finansowych   do  wysokości niezbędnej do funkcjonowania szkoły. 

3.  wyraził zgodę na  podpisanie kolejnych umów dzierżaw ogródków 

przydomowych  dla najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Sianowie. 

4. zatwierdził wyniki zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  na 

wykonywanie  prac geodezyjnych  i  wycen  nieruchomości w 2013 r. 

5. zatwierdził  rozliczenie dotacji   udzielonych ZB ABK w Sianowie w 2013 r. 

6. wyraził zgodę na usunięcie  2 drzew rosnących  w pasie drogi wojewódzkiej 

Nr 206 w miejscowości Mokre. 

7. wyraził zgodę na usunięcie  jednego drzewa rosnącego w pasie drogi 

powiatowej  w Węgorzewie. 

8. wyraził zgodę na usunięcie  6  drzew rosnących w pasie drogi krajowej  nr 6 

w miejscowości Kłos. 

9. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych  nr 140, nr 143, nr 145 

oraz działce  nr 23/1 w Maszkowie ,  linii kablowej . 

10. wyraził zgodę na  zaprojektowanie   i wybudowanie  odcinka drogi gminnej 

Skibnie oraz tymczasowe utwardzenie działki nr  1/16, oraz  udzielił prawa 

dysponowania na cele budowlane  działkami  nr 1/16, 10 i 133/2 w Skibnie. 

11.przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EKO-TRANS”  z 

Koszalina w sprawie dostawy  materiału do naprawy  dróg gminnych na terenie 

Gminy  i Miasta Sianów   w 2013 r. 
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12. wyraził zgodę na  przesunięcie  na dzień 28 lutego 2013 r. terminu   

zakończenia budowy hali sportowej  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie. 

13.  zatwierdził treść  ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na 

wykonanie zadania publicznego  z zakresu  upowszechniania sportu wśród 

dzieci i młodzieży  na rok  2013 . 

14. przyznał  stypendia sportowe  dla 20 zawodników i  2 trenerów na łączną 

kwotę  29 950 zł 

15. zatwierdził  sprawozdanie  z wykonania  zadania publicznego realizowanego 

przez Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie  pn. „Cool Schools”. 

16. zatwierdził  zmianę  zakresu prac remontowych w Kinie Zorza  w Sianowie,  

wyraził zgodę ma   zatrudnienie podwykonawcy oraz zwiększenie kosztów  

realizacji  zadania. 

17. podpisał z trzema osobami   niepełnosprawnymi umowy  w sprawie  

dofinansowania  kosztów dojazdu  na badania specjalistyczne. 

18. zatwierdził wyniki  postępowania  - zamówienia z wolnej ręki dla zadania 

„Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sianów”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energa Operator S.A.  z siedzibą w 

Gdańsku. 

19. podpisał z Radosławem Jasińskim  audytorem umowę w sprawie  

przeprowadzenia audytu zewnętrznego  Gminy i Miasta Sianów za rok 2013 . 

Podczas posiedzenia w dniu  5 lutego 2013 r.: 

1. przyjął ofertę  Biura Projektowania i  Nadzoru Budownictwa 

Komunikacyjnego w Szczecinku w sprawie wykonania dokumentacji 

technicznej dla zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w Kłosie” za kwotę  

4 305 zł brutto. 

2. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej działce  nr 34  w 

Sianowie kabla energetycznego. 

3. wyraził zgodę na  zawarcie umowy najmu zgodnie z § 9  Uchwały Rady 

Miejskiej  w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych  z  Panią Danutą 

Filasiak. 
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4. wyraził zgodę na  wycinkę  jednego drzewa rosnącego w pasie drogi 

powiatowej w Węgorzewie i odmówił wycinki  dwóch drzew. 

5.  unieważnił postępowanie w sprawie „ Świadczenia usług pocztowych na 

rzecz  Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie” z powodu odrzucenia jedynej oferty 

jaka w przetargu wpłynęła. 

6. zatwierdził  treść ogłoszenia  wraz ze specyfikacją istotnych warunków  

zamówienia dla  zadania „ Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu 

Gminy  i Miasta w Sianowie”. 

7. wyraził zgodę na  zmianę umowy ze  Stowarzyszeniem Klub Kickboxingu i 

Boksu Wiktoria Sianów na realizację  zadań publicznych  pn.”Boks- sport dla 

wszystkich”. 

8.zatwierdził sprawozdanie z wykonania zadania przez  Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska pn.”Sianowskie Centrum Organizacji  

Pozarządowych”. 

9. zatwierdził sprawozdanie z wykonania przez GOT w Sianowie zadania pn. 

„Cool Schools”. 

10. przyjął sprawozdanie z  wykonania  Gminnego Programu Działań Na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych  za rok 2012. 

11. podpisał z trzema osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów  uczestnictwa  w  badaniach specjalistycznych. 

Podczas posiedzenie  w dniu  12 lutego 2013r.: 

1. zatwierdził sprawozdanie  z wykonania zadania publicznego realizowanego 

przez Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska                       

pn.” Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku”. 

2. podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów udziału  z badaniach  specjalistycznych. 

3. podpisał z PGK Koszalin umowę w sprawie  wywozu i unieszkodliwiania 

odpadów zbieranych selektywnie  w I półroczu 2013 r. 
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4. wyraził zgodę na  sprzedaż w drodze  bezprzetargowej części działki  nr  365 

w Dąbrowie na poprawę warunków zagospodarowania  sąsiedniej 

nieruchomości. 

5. wyraził zgodę na usunięcie 5  drzew rosnących w pasie drogi  krajowej nr 6 . 

6.  w związku  z realizacją zadania  - budową miejsc postojowych w Sownie  w 

ramach  „Starosianowskiego Szlaku  Turystycznego”  wystąpił do ANR o  

użyczenie działki  nr  42/2 w Sownie  ( do czasu jej  nieodpłatnego przejęcia). 

7. przyjął wniosek w sprawie   zmian w załączniku  nr  11 do uchwały  

budżetowej Gminy  Sianów na rok 2013 – Plan wydatków  majątkowych. 

8. przyjął  oferty w sprawie  opracowania dokumentacji  projektowej dla 

budowy ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach Rzepkowo, 

Skwierzynka i Osieki. Najkorzystniejsze oferty  złożyły: 

1) Pracownia Projektowa ELBI z Koszalina , która wykona projekt  dla 

Skwierzynki za kwotę  13 530 zł   brutto, 

2) WB – Drogi Projektowanie i  Obsługa Inwestycji Drogowych z Koszalina , 

która wykona projekt dla  Osiek za kwotę  9 594 zł brutto, 

3) WB -– Drogi Projektowanie i  Obsługa Inwestycji Drogowych z Koszalina , 

która wykona projekt dla  Rzepkowa za kwotę  7134  zł brutto. 

9. zatwierdził sprawozdanie końcowe  z realizacji zadania publicznego w 

zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania  uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie  w okresie od 10.10.2012 r. do 31.12.2012 r. 

realizowanego  przez Klub Abstynenta Iskra w Sianowie. 

10.  przyjął treść ogłoszenia w sprawie  realizacji  zadania  publicznego               

w 2013 r. z zakresu porządku i bezpieczeństwa  publicznego oraz  

przeciwdziałania  patologiom społecznym. 

11. przyjął zmiany do preliminarza wydatków   GPPiRPA oraz GPPN w 2013 r. 

12. wyraził zgodę na  przedłużenie o kolejne 3 lata umowy najmu  lokalu  

socjalnego w Sianowie ul. Dworcowa 60/1 ,  pod warunkiem spłaty  należności 

głównej z tytułu czynszu najmu. 
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13. przyjął ofertę firmy  ELKON  z Koszalina w sprawie  dostawy  drukarki HP 

Officejet Pro K 8600 za kwotę  2080 zł brutto. 

14. przyjął ofertę  Agencji Ochrony LEX CRIMEN  z Koszalina w sprawie 

rozbudowy systemu   nadzoru elektronicznego  pomieszczeń po byłym banku za 

kwotę  3 936 zł brutto. 

15. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków w kwocie  6 150 zł jako 

koszty wprowadzenia  nowego systemu  gospodarki  odpadami. 

16. przyjął  ofertę firmy  ARISCO w sprawie  dostawy i wdrożenia 

oprogramowania  do wymiaru  opłat za  odpady  za kwotę 2 150 zł brutto, oraz   

oprogramowania z firmy  INFOSYSTEM za kwotę  1845 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  15 lutego 2013 r.: 

1.  unieważnił  przetarg nieograniczony na   wykonanie  zadania  „Świadczenie  

usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie” . 

2. zatwierdził  ogłoszenie o przetargu wraz ze specyfikacją  istotnych warunków 

zamówienia  na wykonanie zadania „Świadczenie  usług pocztowych  na rzecz 

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie”. 

Podczas posiedzenia  w dniu 19 lutego 2013 r.: 

1.wyraził zgodę na  przedłużenie terminu usunięcia drzew rosnących w pasie 

dróg powiatowych . 

2.  wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie dróg gminnych nr 197, nr 198 w 

Maszkowie  stacji  transformatorowej oraz linii  kablowej. 

3. wyraził zgodę na wybudowanie  przez  właściciela nieruchomości w Suchej 

Koszalińskiej sieci wodociągowej  z działki nr  89/1 do  działki   nr 168/14  a 

następnie  przejęcie tej sieci nieodpłatnie na majątek Gminy. 

4. wyraził zgodę na poprowadzenie przez teren drogi gminnej działki  nr 180/3 

w Szczeglinie przyłącza wodociągowego. 

5. wyraził zgodę na budowę na terenie  drogi gminnej działki nr 169/1 w 

Skwierzynce  przyłącza gazu. 
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6. zatwierdził sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania publicznego 

„Prowadzenie świetlic środowiskowych – placówek opiekuńczo – 

wychowawczych wsparcia dziennego” w 2012 r. 

7. zatwierdził wytyczne  dla szkół i przedszkola w zakresie sporządzania  

arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014. 

8. podpisał  6 umów dzierżaw ogródków przydomowych z najemcami 

komunalnych lokali mieszkalnych w Sianowie. 

9.  podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

10.  przyjął ofertę  Studia Diagnozy i  Profilaktyki  z Krakowa w sprawie  

opracowania  Diagnozy Lokalnych Zagrożeń  Społecznych  wśród społeczności 

lokalnej Gminy i Miasta Sianów za kwotę  3850 zł brutto. 

11.wyraził zgodę na  sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej ( do kwoty 

3 000 zł) publikacji  opisującej  działalność KS UKS Victoria  SP 2  Sianów. 

12.  wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy najmu  lokalu  

socjalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 12/1A,  pod warunkiem spłaty 

zaległości czynszowych. 

13. wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy najmu  lokalu  

socjalnego w Sianowie ul.  Dworcowej 26/2A , pod warunkiem spłaty zaległości 

czynszowych. 

14.  przyjął ofertę firmy W.P.H.W.U Adam Pawłowski z Koszalina w sprawie 

wykonania remontu pomieszczenia szatni  wraz z zamontowaniem instalacji  

wentylacyjnej pomieszczenia za kwotę   3648,18 zł brutto. 

15. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz treść 

ogłoszenia  dla zadania  „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu  

Kapitał na przyszłość”. 

Podczas posiedzenia w dniu  26 lutego 2013 r.: 

1. wyraził zgodę na lokalizację  budynku  produkcyjnego  w Maszkowie w 

odległości  2 m od krawędzi  pasa drogi gminnej. 
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2. wyraził zgodę na  umieszczenie  w pasie drogi gminnej działce nr  517 w 

Sianowie  kabla energetycznego. 

3.wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi gminnej działce nr  81/17  w 

Sianowie  przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. 

4. wyraził zgodę na  budowę  w pasie drogi gminnej działki  nr 86  w Sianowie  

przyłącza  gazu. 

5.  podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

6.  przyjął sprawozdania roczne  z   wykonania zadania publicznego  w postaci 

prowadzenia szkół podstawowych przez : 

- Stowarzyszenie  Na rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, 

- Stowarzyszenie „Refugium” z  Węgorzewa, 

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej. 

7. wyraził zgodę na przedłużenie  do dnia  30.09.2013 r. umowy w sprawie 

adaptacji  pomieszczeń  w Skibienku  6D/7. 

8.  wyraził zgodę na  remont samochodu pożarniczego Magirus  za kwotę 

    8.500 zł. 

9.wyraził zgodę na  przesunięcie środków finansowych w kwocie  8 000 zł  z 

przeznaczeniem  na   sfinansowanie kosztów  organizacji zawodów  

pożarniczych . 

10. wyraził zgodę na usunięcie  1 drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej w 

Suchej Koszalińskiej. 

11. wyraził zgodę na usunięcie  17 szt. drzew rosnących w pasie drogi          

krajowej nr 6 . 

12. wyraził zgodę na usunięcie  16 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

na odcinku Sucha Koszalińska  - Osieki. 

13.  wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej kosztów 

zakupu  energii  w kwocie  3.160,28 zł , do świetlicy wiejskiej w Sownie. 
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14. zatwierdził  wyniki przetargu na wykonanie zadania „Świadczenie usług  

pocztowych na rzecz Urzędu gminy i Miasta  w Sianowie”, jedyną  ofertę 

złożyła  Poczta Polska S.A. , która wykona zadanie za kwotę  663.441 zł ( w 

ciągu 3 lat). 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ: 

1. projekt  Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmiany  uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego gminy  Sianów dla obszaru eksploatacji  kruszywa naturalnego 

w obrębie ewidencyjnym Ratajki. 

2.projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  rozstrzygnięcia  o 

wyodrębnieniu w budżecie  Gminy  Sianów na 2014 r. środków stanowiących 

fundusz sołecki. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Sianów. 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia metody 

ustalania opłaty i stawek opłaty za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 

5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia  wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  szczegółowego  

sposobu i zakresu świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany   budżetu 

Gminy Sianów na 2013 r. 

8.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2013-2023. 

9. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  Uchwały  Nr 

XXX/240/2013 z dnia 23.01.2013 r.  w sprawie przyjęcia od Powiatu 
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Koszalińskiego zadań w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Sianów. 

10.  przyjął  autopoprawki do projektów uchwał związanych z wdrożeniem 

nowego systemu  gospodarki  odpadami. 

 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1.  Uchwała Nr XXX/236/2013  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia   

budżetu Gminy Sianów na 2013 rok. 

Uchwala została przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

2. Uchwała Nr XXX/237/2013 w sprawie podziału Gminy i Miasta Sianów 

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. Uchwała została skierowana do 

publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

3. Uchwała Nr XXX/238/2013 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów dla obszaru 

eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie ewidencyjnym Węgorzewo. 

Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

4. Uchwała Nr XXX/239/2013 w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki 

Publicznej Gminy i Miasta Sianów z inną samorządową instytucją kultury 

– Domem Kultury w Sianowie. Uchwała  została skierowana do Referatu 

Promocji i Rozwoju celem prowadzenia postępowania  o połączeniu . 

 

5. Uchwała Nr XXX/240/2013 w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Koszalińskiego zadań w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Sianów. Uchwała Stanowic będzie podstawę  do 

podpisania prze Burmistrza Gminy i Miasta  porozumienia ze Starosta 

Koszalińskim w sprawie  wspólnej realizacji  zadań inwestycyjnych. 

 

6. Uchwała Nr XXX/242/2013 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Gminy i Miasta 
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Sianów. Uchwała wraz z wnioskiem i  załącznikami   do wniosku  została  

przedłożona Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. 

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I  MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

17. 4907    decyzji  administracyjnych, 

18.    11     postanowień, 

19.    52      zaświadczenia, 

20.    51     wpisów do CEIDG, 

21.      3      upomnienia, 

22.    99      tytułów wykonawczych, 

23.    138   dowodów  osobistych, 

    10.   154   wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

    11.   146   unieważnień dowodów osobistych, 

    12.     38    wypisów  i wyrysów  z planów, 

    13.     12    aktów  stanu  cywilnego, 

    14.   128    odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    15.     38      poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    16.      1     uroczystość  jubileuszu, 

    17.      1     ślub 

    18.   564    postępowań mandatowych SM, 

    19.     92    postępowania sądowe  SM, 

    20.     31    interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH : 

1. w cyklicznej naradzie dyrektorów szkół i przedszkola. 

2. w Sławnie z  posiedzeniu   zarządu DARLOT. 

3. w sprawie  współpracy  podczas   organizacji  imprez artystycznych z 

Bartkiem Brzeskotem. 

4. z Radosławem Jasińskim kandydatem na  audytora  Gminy i Miasta Sianów. 

5. w sprawie  węzła ciepłowniczego w SP Nr 2 w Sianowie. 
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6. w Koszalinie w spotkaniu  noworocznym w Starostwie Powiatowym. 

7. w Darłowie z  posiedzeniu  zarządu DLGR. 

8. z Krzysztofem Hendzlem  z firmy AGROBUD. 

9. z dyrektorem Radia Plus Alicją Górską. 

10.  z sołtysem wsi Węgorzewo Koszalińskie Piotrem Kłobuchem. 

11. z  przewodniczącym  zarządu Osiedla Nr 1 w Sianowie Kazimierzem 

Grzywaczem. 

12. w pracownikami  obsługi Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

13. w Karnieszewicach w zebraniu   wyborczym sołtysa wsi. 

14. w Szczecinie  w Urzędzie Wojewódzkim  w sprawie  złożenia wniosku  o 

przyłączenie  sołectwa  Łazy. 

15. w sprawie organizacji   XXVI Dni Ziemi  Sianowskiej. 

16.  z przedsiębiorcami  z  Gminy  i Miasta Sianów. 

17. w Koncercie   dla Wolontariuszy. 

18. w sprawie  budowy  Centrum Kultury w Sianowie . 

19. w Trawicy   z właścicielami  firmy  DEGA SA. 

20. w podsumowaniu   akcji  „Dziewczynki  z zapałkami”. 

21. w firmie GANZ POLSKA. 

22. w Nadleśnictwie Karnieszewice. 

23.  wizytował plac budowy  Centrum Kultury w Sianowie. 

24. w sprawie  organizacji   uroczystości  wręczania Rybogryfów. 

25.  ze Stefanem Kandalskim  oraz  kierownikiem Posterunku  Policji  w 

Sianowie. 

26. w naradzie  pracowników ZAOO w Sianowie. 
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27. z  dyrektorem Gimnazjum Gminnego w Sianowie Krzysztofem 

Sosnowskim. 

28.  wizytował  remontowane Kino  Zorza. 

29. w sprawie  organizacji  uroczystości wręczania Rybogryfów. 

30. w posiedzeniu  Komisji  Społeczno – Oświatowej. 

31. z radnym Janem Grzybowskim. 

32. w  Szczeglinie w zakończeniu  ferii zimowych. 

33. w zebraniu  OSP  Iwięcino. 

34. z Kazimierzem Grzywaczem Prezesem Sianowskiej OSP. 

35. w sprawie realizacji  „Modernizacja  Sianowskiej Starówki”. 

36. z Arturem Czechowskim w sprawie  odbudowy  przystani   w Osiekach. 

37. w Koszalinie w odprawie rocznej  Komendy Miejskiej Policji. 

38. w uroczystym wręczeniu  nagród Rybogryfów. 

39 . na placu budowy hali sportowej  przy SP Nr 2 w Sianowie. 

40. z dziećmi   z Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

41. z  pracownikami  ZAOO w sprawie sieci  oddziałów  „ zerowych. 

42. z dyrektorami  szkół i przedszkola w sprawie  sieci oddziałów  „zerowych”  

oraz  opracowania  wspólnego  Regulaminu  naboru do przedszkoli o oddziałów 

„0” na terenie G i M  Sianów. 

43. z Elżbietą Biliczak   właścicielką  Gościńca pod Kłosem. 

44. z przedstawicielem firmy ELFEKO SA  w sprawie budowy  linii wysokiego 

napięcia. 

45. w sprawie zakresu prac  podczas budowy Centrum Kultury w Sianowie . 

46. z przedstawicielem Pomorskiej Grupy  Konsultingowej. 

47. w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w sprawie  gospodarki  

odpadami. 
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48. na placu  budowy  Centrum Kultury w Sianowie. 

49.  w posiedzeniu  Zarządu DLGR. 

50. w Jubileuszu  50 - lecia Pożycia Małżeńskiego  Państwa Zofii  i Józefa 

Brzuszek. 

51.  z Państwową Strażą Łowiecką. 

52. ze stypendystami   sportowymi  na rok 2013. 

53. z członkami  Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Koszalinie. 

54.  z projektantem  zadania budowy „Kanalizacji zachód”. 

55. z  archeologiem z Muzeum w Koszalinie w sprawie  badań na terenie 

budowy Centrum Kultury w Sianowie. 

56.  z członkami  Stowarzyszenia  „Refugium” z Węgorzewa w sprawie 

dofinansowania  kosztów remontu sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej w 

Szczeglinie. 

57. w Koszalinie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

58. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Sianowie. 

59. w zebraniu   członków OSP w Sianowie , 

60. w zebraniu  członków OSP w Sierakowie Sławieńskim. 

61.w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach. 

62. z pracownikami ZAOO w Sianowie. 

63. z Ks. Proboszczem Parafii w Osiekach  Henrykiem Romanikiem. 

64.w sprawie organizacji IX Dni Osadników Ziemi Sianowskiej. 

65. w podsumowaniu  konkursu plastycznego organizowanego prze ZHP pt.             

” Zagrożenie w sieci” przeprowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 2  w 

Sianowie i w Gimnazjum Gminnym w Sianowie. 

66. w sprawie  lamp solarnych. 
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Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE   NR 24/2013 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA 

OKRES OD 25  GRUDNIA 2012 R DO DNIA  22 STYCZNIA 2013.R 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 720/2012 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania  pn  

„Zorganizowanie odbierania  odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw 

sztucznych zebranych selektywnie na terenie  gminy i miasta Sianów”. 

2. Zarządzenie Nr  721/2012 w sprawie zmiany  w planie dochodów i wydatków 

budżetu Gminy Sianów na 2012 r. 

3. Zarządzenie Nr  722/2013  w sprawie umorzenia należności za  dostawę wody 

i odbiór ścieków z uwagi na upadłość odbiorcy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego  CEFARM w Gdańsku. 

4.  Zarządzenie nr  723/2013  w sprawie umorzenia  odsetek od  nieterminowej 

zapłaty  za wodę . 

5. Zarządzenie Nr  724/2013 w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości z 

tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Tylna 28/3. 



174 

 

6.Zarządzenie Nr  725/2013  w sprawie  zgody na rozłożenie na raty zaległości z 

tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Słowackiego 10/1. 

7.Zarządzenie Nr  726/2013 w sprawie  umorzenia  zaległości odsetkowej w 

kwocie  1894,30 zł  powstałej z tytułu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny 

w Sianowie ul. Koszalińska  8/1. 

8. Zarządzenie Nr  727/2013  w sprawie  ustalenia cen dla działek do sprzedaży 

w drodze II przetargu nieograniczonego. 

9. Zarządzenie Nr 728/2013 w sprawie  ustalenia ceny działki   nr 42/2  

położonej w Sianowie ul. Tylna  przeznaczonej do sprzedaży w drodze  III 

przetargu  nieograniczonego. 

10. Zarządzenie nr  729/2013 w sprawie ustalenia ceny  do sprzedaży  w drodze 

I przetargu nieograniczonego. 

11. Zarządzenie nr  730/2013 w sprawie  ustalenia ceny  działek gruntu 

położonych w Sianowie  ul. Łużycka o łącznej powierzchni 18,7242 ha . 

12. Zarządzenie Nr 731/2013 w sprawie ustalenia  ceny  dla zabudowanej 

działki   nr 126   w Sierakowie Sławieńskim. 

13. Zarządzenie nr  732/2013  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży dla działki  nr  126 w Sierakowie Sławieńskim. 

14. Zarządzenie Nr 733/2013  w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej  działki  nr 180 w Maszkowie. 

15. Zarządzenie Nr 734/2013 w sprawie  kontroli  w Gminnej Organizacji 

Turystycznej w Sianowie. 

16. Zarządzenie Nr 735/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na 

rok 2013. 

17. Zarządzenie nr  736/2013 w sprawie  umieszczania reklam i ogłoszeń w 

miesięczniku „Nasza Gmina  Wiadomości Sianowskie”. 

18. Zarządzenie Nr 737/2013 w sprawie szczegółowych zasad udzielania 

pomocy w ramach Gminnego Programu  Działań na Rzecz  Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 r. 
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19. Zarządzenie Nr  738/2013 w sprawie  ustanowienia  odpłatnej służebności  

przesyłu na działce nr  598  w Sianowie ul. Lutyków. 

20. Zarządzenie nr  739/2013 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  lokalu  

mieszkalnego w Sianowie  ul. Piastów  18/6. 

21. Zarządzenie Nr 740/2012 w sprawie  powołania Komisji ds. wniosków  na 

dofinansowanie  zakupu i montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy i 

Miasta Sianów. 

 

 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  31.12.2012 r.: 

1. przyjął treść  ogłoszenia  oraz   specyfikację istotnych warunków zamówienia  

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn „Zorganizowanie 

odbierania  odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych 

zebranych selektywnie na terenie  gminy i miasta Sianów”. 

Podczas posiedzenia w dniu 2 stycznia 2013 r.: 

1. udzielił ZB ABK  pożyczki w kwocie  80.000 zł  na pokrycie bieżących 

wydatków zakładu z terminem spłaty w grudniu  2013 r. 

2. udzielił GWiK  pożyczki w kwocie  50.000 zł  na pokrycie bieżących 

wydatków zakładu z terminem spłaty w grudniu  2013 r. 

3. zatwierdził wyniki konkursu na realizację zadania  z zakresu pomocy 

społecznej polegającego  na prowadzeniu  świetlic  środowiskowych – placówek 

opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Gminy Sianów   

w 2013 r. Jedyną ofertę złożyło  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział w 

Koszalinie, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę  100 000 zł . 

Podczas posiedzenia w dniu  8 stycznia 2013r: 
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1.  na wniosek Stowarzyszenia  Klub Kickboxingu  i Boksu Wiktoria Sianów 

wyłączył z umowy użyczenia   lokal  użytkowy  o pow. 42,73  m2. 

2. skierował do zawarcia  umów najmu  lokali mieszkalnych w Sianowie  ul. 

Koszalińska 13/11 i   ul. Kopernika  rodziny  Pani Jolanty Wyrozumskiej i  Pani 

Magdy Jasiak. 

3.  przyjął ofertę  Firmy  STRUGA S.A.  z Karlina w sprawie  wywozu i 

unieszkodliwiania  ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – materiału  

kategorii I  i II  za kwotę  162 zł brutto miesięcznie. 

4.wyraził zgodę na lokalizację projektowanego  budynku mieszkalnego w 

odległości  3 m od  granicy drogi gminnej  nr 81/17 w Sianowie. 

5. wyraził zgodę na przelew wierzytelności wykonawcy remontu  Kina Zorza  

firmy  ACOMA  Sp. z o.o.  w Kołobrzegu. 

6. zaakceptował sprawozdanie z wykonania zadania publicznego realizowanego 

przez Uczniowski Klub Jeździecki Farah w Kędzierzynie pn.” Sianowska 

szkółka jeździecka”. 

7. przyjął wniosek w sprawie  zmiany  w zadaniach  budżetowych  z zakresu  

sportu na rok 2013. 

8.  nie wyraził zgody na usunięcie  15 szt. drzew rosnących  w pasie drogi 

powiatowej  Pleśna -  Skibno na odcinku  Sucha Koszalińska –Osieki. 

9. zatwierdził  specyfikację istotnych warunków zamówienia w trybie zapytania 

o cenę na  wykonanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości na terenie  

miasta i gminy  Sianów w roku  2013. 

10. podpisał z Centrum Innowacji  i Przedsiębiorczości w Koszalinie umowę w 

sprawie  prowadzenia Punktu Doradztwa, udzielania pożyczek dla rozwoju  

małych przedsiębiorstw, prowadzenia szkoleń, konsultacji  i   opracowywania  

biznes planów za kwotę  1250 zł kwartalnie. 

11.podpisał z Jackiem Jackowskim umowę w sprawie  wykonania filmów 

dokumentalnych o Gminie i Mieście Sianów w roku  2013 za kwotę   8 000 zł 

brutto. 
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12. podpisał  umowę w sprawie  organizacji  koncertu muzycznego z dedykacją 

dla wolontariuszy ,  biorących udział w akcjach charytatywnych    w 2012 r.  za 

kwotę 2680 zł brutto. 

13. podpisał umowę z Beatą  Sołowij w sprawie  opracowania redakcyjnego i 

wydruk  wiadomości lokalnych  „Nasza Gmina” w roku  2013  za kwotę 1850 zł 

netto. 

14. wyraził zgodę na zatrudnienie  animatora  sportowego do prowadzenia zajęć 

sportowych   w obiekcie  „Moje boisko Orlik 2012 w Sianowie”  w styczniu  i 

lutym 2013 r. za kwotę 1840 zł brutto. 

15.zatwierdził wyniki przetargu na  zadanie „Zorganizowanie odbierania 

odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych zebranych 

selektywnie na terenie  gminy i miasta Sianów”. Najkorzystniejszą  ofertę 

złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie , 

które wykona zamówienie  za kwotę  33,17 zł/m3  odebranych odpadów.  

16. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz  treść 

ogłoszenia w sprawie  zamówienia publicznego na realizację  zadania 

„Opracowanie  dokumentacji projektowo kosztorysowej przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Sianów”. 

Podczas posiedzenia w dniu  15 stycznia 2013 r.: 

1.  wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren działki  nr  12 – drogi gminnej 

w Sierakowie Sławieńskim przyłącza energetycznego. 

2. wyraził zgodę na przeprowadzenie przez teren dróg gminnych działek nr 48/3 

i 362/7 w Węgorzewie  linii kablowej. 

3. nie zgłosił wniosków  do projektu zmian  studium uwarunkowań i kierunków 

rozwoju Koszalina. 

4. podpisał  umowę zlecenia z Elżbietą Karnicką na świadczenie usług w 

zakresie poradnictwa rodzinnego i konsultacji  trudnych środowisk w roku  2013  

za kwotę  2 208  zł miesięcznie, 

5. podpisał  umowę ze Zbigniewem Cieślikiem  na świadczenie usług  w 

zakresie  terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym Uzależnień w Sianowie 

za kwotę 70 zł  za godzinę  terapii. 
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6.popisał umowę  z Hanną Banaśkiewicz w sprawie udzielenia lekcji  języka 

angielskiego dla  niepełnosprawnego  dziecka objętego  pomocą MGOPS i 

GKRPA w Sianowie. 

7.zlecił  organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Sucha Koszalińska  realizację zadania  pn. „Sianowskie Centrum Trzeciego 

wieku” i przeznaczył  na realizację tego zadania kwotę  9000 zł. 

8.zarządził zwrot  dotacji w kwocie 0,02 zł otrzymanej z  WFOSiGW z 

przeznaczeniem na  dofinansowanie  zadania „Usuwanie wyrobów  

zawierających azbest z terenu   gminy Sianów w 2012 r.” 

Podczas posiedzenia w dniu  22 stycznia 2013 r.: 

1.  wyraził zgodę  na  podpisanie  umowy w sprawie  budowy sieci 

wodociągowej w Maszkowie na koszt  inwestorów  prywatnych. 

2. wyraził zgodę na poprowadzenie  przez teren drogi gminnej – działki  nr 162 

w Maszkowie  linii kablowej 0,4 kV. 

3. wyraził zgodę na   lokalizację  szafki  gazowej na zewnętrznej elewacji 

projektowanego budynku Kulturalnego Centrum Gminy i Miasta  Sianów”. 

4.  wyraził zgodę na zmianę   najemcy lokalu użytkowego w Sianowie ul. Armii 

Polskiej  25. 

5. wyraził zgodę na usunięcie  1 drzewa rosnącego  w pasie drogi powiatowej  w 

Węgorzewie. 

6. wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę  14 376 zł wydatków   na 

wynagrodzenia  w budżecie Straży Miejskiej. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia od Powiatu 

Koszalińskiego zadań w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Sianów. 

2. projekt uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  przystąpienia do 

sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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gminy  Sianów dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie 

ewidencyjnym Węgorzewo. 

3.  projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  podziału Gminy i 

Miasta Sianów  na stałe obwody głosowania, ustalenia  ich granic i numerów 

oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych. 

4.projekt uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem  do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Gminy i 

Miasta Sianów. 

5.  projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  uchwały  

budżetowej Gminy  Sianów na 2013 r. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zamiaru połączenia 

Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie  z inną samorządową 

instytucją kultury –Domem Kultury w Sianowie. 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ : 

7. Uchwała Nr XXIX/225/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sianów na 2013 rok. 

Uchwala została przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

8. Uchwała Nr XXIX/226/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2023.Uchwała została   przesłana 

do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

9. Uchwała Nr XXIX/227/2012 w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Administracji Budynków 

Komunalnych w Sianowie. Uchwała została przesłana  do RIO ZZ w 

Koszalinie. Uchwała  przekazana do realizacji przez ZB ABK. 

 

10. Uchwała Nr XXIX/228/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Uchwała  

skierowana do realizacji przez pełnomocnika  ds.  realizacji gminnego 

programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i  

gminnego programu  profilaktyki narkomanii. 

 

11. Uchwała Nr XXIX/229/2012 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sianowie na 2013 rok. 
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12. Uchwała Nr XXIX/230/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. 

 

13. Uchwała Nr XXIX/231/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów 

przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych 

na terenie Gminy Sianów. Uchwała została   przesłana do RIO ZZ w 

Koszalinie. Uchwała  przekazania do realizacji  przez ZAOO w Sianowie. 

 

14. Uchwała Nr XXIX/232/2012 w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Uchwała  

została przekazana do ZAOO w Sianowie  do stosowania. 

 

15. Uchwała Nr XXIX/233/2012 w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Uchwałę przesłano do RIO 

ZZ w Koszalinie. 

 

16. Uchwała Nr XXIX/234/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 

2012 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

17. Uchwała Nr XXIX/235/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022.Uchwałę przesłano do RIO 

ZZ w Koszalinie. 

 

 

 

 

V.W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

     1.    27     decyzji  administracyjnych, 

2.      0      postanowień, 

3.    50       zaświadczeń, 

4.    41      wpisów do CEIDG, 

5.    15      upomnień, 

6.      5      tytułów wykonawczych, 

7.    16      faktur VAT, 
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     8.    63     dowody  osobiste, 

     9.    92     wnioski o wydanie  dowodu osobistego, 

    10. 106     unieważnień dowodów osobistych, 

    11.   15     wypisów  i wyrysów  z planów, 

    12.   12     aktów  stanu  cywilnego, 

    13.   56     odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    14.   37     poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    15. 516    postępowań mandatowych SM, 

    16.   42    postępowania sądowe  SM, 

    17.   20    interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1.  w sprawie remontu Kina Zorza w Sianowie, 

2. w Koszalinie w sprawie   gospodarki odpadami  z 2013 r., 

3. w Szczeglinie w  sylwestrowym spotkaniu  mieszkańców wsi, 

4. z projektantem  sieci gazowej w ul. Węgorzewskiej, 

5. z dyrektorem Gimnazjum Gminnego w Sianowie  Krzysztofem Sosnowskim 

w sprawie bezpieczeństwa  na ternie szkoły i wokół niej, 

6. z radnym  Andrzejem Danielewiczem w sprawie bezpieczeństwa  w mieście, 

7. z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie organizacji Gminnego finału 

WOŚP, 

8. w  Koszalinie w spotkaniu  opłatkowym z  ks. bp. Edwardem Dajczakiem, 

9. w Iwięcinie w spotkaniu noworocznym organizowanym prze Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju  Wsi Iwięcino. 

10. w Koszalinie w spotkaniu  noworocznym, 

11. w sprawie organizacji Gminnego Finału WOŚP, 

12. w posiedzeniu  Zarządu  SGiPPŚ, 

13. w spotkaniu  Gminną Radą Sportu, 
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14. w sprawie organizacji Gminnego finału WOŚP, 

15. z wolontariuszami WOŚP, 

16. w Konikowie w spotkaniu  świąteczno – noworocznym, 

17. w Gminnym Finale  WOŚP, 

18. w Koszalinie w posiedzeniu Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego, 

19. z  przedstawicielem firmy Hor-Net w sprawie  realizacji inwestycji  

fotowoltaicznych, 

20. w posiedzeniu  Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza 

Środkowego, 

21.w posiedzeniu  Zarządu Darłowskiej Lokalnej  Grupy Rybackiej, 

22. w sprawie  inwestycji tzw. „ kanalizacji zachód”, 

23. z dyrektorem TPD w sprawie  świetlic środowiskowych, 

24.w sprawie remontu  Sali Kina Zorza w Sianowie, 

25. w sprawie zakresu  opracowania  pt. ścieżek rowerowych, 

26.w Szczecinie  w Urzędzie Marszałkowskim Wydziale PROW i Wydziale 

Rolnictwa  w sprawie podpisania umowy dotyczącej realizacji  projektu 

”rekreacyjny Sianów”   oraz  wniosku  o dofinansowanie budowy 

„kanalizacji  zachód”, 

27. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i  Ochrony Środowiska  Rady 

Miejskiej w Sianowie, 

28. w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 

29. w cyklicznym spotkaniu  z sołtysami  i  przewodniczącymi  Zarządów 

Osiedli  i Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 
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SPRAWOZDANIE NR 23/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW                 

ZA OKRES OD 22 LISTOPADA 2012 R. DO DNIA 24 GRUDNIA 2012 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW : 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1.  Zarządzenie nr  701/2012 w sprawie  ustalenia ceny działki nr 189/7 w 

Węgorzewie przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu. 

2. Zarządzenie Nr  702/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości do 

sprzedaży w drodze przetargu dla  działki  nr 189/7 w Węgorzewie. 

3. Zarządzenie Nr 703/2012 w sprawie  powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  w 

trybie zapytania o cenę  na wykonanie prac geodezyjnych i wycen 

nieruchomości w 2013 r. 

4. Zarządzenie Nr 704 /2012 w sprawie  powołania  Komisji Opiniującej oferty 

złożone w otwartym  konkursie  na realizację zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej. 

5. Zarządzenie Nr 705/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  w drodze 

przetargu nieograniczonego działki  nr  126  w Sierakowie Sławieńskim. 

6. Zarządzenie nr 706/2012 w sprawie przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego na  wykonanie zadania  pn. „Dostawa fabrycznie nowego 

ciągnika rolniczego wraz z osprzętem : pług, przyczepa, zamiatarka i 

piaskarka”. 

7. Zarządzenie Nr 707/2012 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  wydatków  

budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 
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8.  Zarządzenie Nr  708/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w UKJ Farah 

Kędzierzyn. 

9. Zarządzenie Nr  709/2012 w sprawie zmiany  terminu  wykonania kontroli w 

ZAOO w Sianowie . 

10. Zarządzenie Nr  710/2012 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

czynszu najmu za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Łużycka 50/3. 

11.Zarządzenie  Nr  711/2012 w sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w  Sianowie ul. Armii Polskiej 38/3A. 

12. Zarządzenie Nr 712/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

użytkowego w Sianowie ul. Armii Polskiej  23. 

13. Zarządzenie Nr  713/2012 w sprawie  zmiany  terminu  przeprowadzenia 

kontroli  w ZAOO w Sianowie. 

14.  Zarządzenie Nr 714/2012 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i 

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 

15. Zarządzenie Nr  715/2012 w sprawie powołania „Komisji konkursowej ds. 

oceny ofert złożonych w ramach  otwartego konkursu ofert z zakresu 

upowszechniania  kultury fizycznej i sportu na rok 2013”. 

16. Zarządzenie Nr 716/2012 w sprawie  zatwierdzenia planu  finansowego ZB   

ABK  na rok 2012 po zmianach. 

17. Zarządzenie Nr  717/2012 w sprawie przeznaczenia działki nr  72  w 

Sianowie  do dzierżawy w drodze  przetargu nieograniczonego. 

18. Zarządzenie   718/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do dzierżawy  dla działki  nr  72  w Sianowie. 

19. Zarządzenie Nr  719/2012 w sprawie  przeprowadzenia  postępowania  o 

udzielenie zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego 

na zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Sianowskiej 

Grupy Zakupowej”. 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 
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Podczas posiedzenia w dniu 27 i 30 października  2012 r.: 

1.  wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren drogi gminnej  działki  nr 18 w 

Karnieszewicach przyłącza energetycznego. 

2. wyraził zgodę na umieszczenie w drodze gminnej działce nr  82/2 w 

Gorzebądzu  przyłącza energetycznego. 

3. podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie  

dofinansowania  kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

4. wyraził zgodę na  sprzedaż choinek  na   placu  przy ul. Morskiej w Sianowie. 

5.  nie wyraził zgody na  przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

działki nr  126 w Sierakowie Sławieńskim. 

6. wyraził zgodę na wycinkę 2  drzew rosnących w pasie drogi powiatowej w 

miejscowości Skibno. 

7. przyjął ofertę  firmy Arcus S.A. z Warszawy w sprawie dostawy   drukarki 

Kyocera  FS-132 DN za kwotę  947,10 zł brutto. 

8. postanowił o przeprowadzaniu postępowania  w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych” w ramach programu 

„Kapitał na przyszłość”. 

9. zlecił Wiesławowi Krok  wykonanie remontu ( malowania) pokoju nr 15 w 

Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie  za kwotę  380 zł brutto. 

10.  przyjął wniosek w sprawie  przeniesienia środków  finansowych z 

przeznaczeniem na sfinansowanie  „Dokumentacji technicznej na place zabaw 

–PT”. 

11.  przyjął wniosek w sprawie  sfinansowania ze środków rezerwy ogólnej   w 

wysokości  13 850 zł  wydatków związanych z promocją Gminy  Sianów. 

12. postanowił o zatrudnieniu  w miesiącu grudniu  na kompleksie sportowym 

„Moje boisko Orlik 2012 w Sianowie”  animatora sportu za kwotę 1 400 zł 

brutto. 

13. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia  30.06. 2013 r. terminu wykonania 

umowy  na realizację zadania  „Budowa nawierzchni ulicy Dworcowej w 

Sianowie – PT”. 
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Podczas posiedzenia  w dniu 04 grudnia 2012 r.: 

1. nie wyraził zgody na  wycinkę  jednego drzewa rosnącego w pasie drogi 

powiatowej  w Węgorzewie. 

2. postanowił o przeprowadzeniu z urzędu rozgraniczenia działki    nr 24 w 

Osiekach. 

3.przyjął ofertę  firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane Roboty Ziemne 

i Melioracyjne Marek Wal w sprawie usunięcia i wykonania prac 

pielęgnacyjnych  drzew rosnących  na terenach gminnych za  łączną  kwotę  

9.720 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na dzierżawę terenu pod  kioskiem handlowym na terenie placu 

targowym w Sianowie ul. Morska . 

5. podpisał porozumienie w sprawie  najmu  lokalu  będącego siedzibą Klubu 

Abstynenta Iskra w Sianowie na okres 1 rok. 

6. wyraził zgodę na dalszą dzierżawę  ogródków przydomowych   na dalsze 3 

lata pod warunkiem wykonania  estetycznego ogrodzenia. 

7. wyraził zgodę na  rozliczenie  należności  opłat czynszowych 

odpracowywanych przez lokatorów podczas zleconych prac porządkowych na 

ulicach  miasta  - ze środków budżetowych na utrzymanie czystości  i 

porządku  w mieście. 

8.  przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Projektowania i Obsługi Inwestycji 

FORBUD z Koszalina w sprawie  wykonania  szkiców i opisów niezbędnych 

do  zgłoszenia robót budowlanych  dla podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

do obiektu sportowego  przy ul. Dębowej w Sianowie  za kwotę 1 537,50 zł 

brutto. 

9.  zatwierdził wyniki przetargu na   realizację  dostawy ciągnika  rolniczego 

wraz z osprzętem dla ZB ABK w Sianowie . Najkorzystniejszą ofertę złożyła  

firma  AGROKOM  Sp. z o.o. w Kłosie, która wykona zadanie za kwotę  

195 800 zł brutto. 
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10.  w związku  z przesunięciem terminu  zawarcia umowy  na realizację 

zadania  „Kapitał na przyszłość”  anulował procedurę  przetargową na 

dostawę  pomocy dydaktycznych. 

Podczas posiedzenia  w dniu  11 grudnia 2012 r.: 

1. postanowił  o wszczęciu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na     „Zorganizowanie odbierania  

odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych zebranych  

selektywnie na terenie  gminy i miasta  Sianów w okresie  01.01. 2013  -   

30.06.2013 r.” 

2. wyraził zgodę na  sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu 

wydatków  związanych z promocją gminy  w kwocie  7 000 zł. 

3. wyraził zgodę na  zwiększenie  o kwotę  30.162,06 zł  kosztów uzyskania 

pozwolenia na budowę  zadania „ Kanalizacja zachód” w związku  z 

naliczeniem przez Miasto Koszalin  opłaty na  przejście z kanalizacją przez   

grunty miejskie. 

4. wyraził zgodę na  poprowadzenie  przez teren drogi gminnej działki nr 137/2 

w Kędzierzynie   przyłącza wodociągowego. 

5. przyjął ofertę Pracowni Projektowej ARCHIKO Katarzyna  Krawiecka-

Kołaczek w sprawie  aktualizacji dokumentacji projektowej z 2006 r.  

dotyczącej budynku  mieszkalnego w Sianowie ul. Ogrodowa,  za kwotę 

18 573 zł brutto. 

6.  podpisał aneksy do umów z  PS-AVISTRANS  z  Koszalina i  Pocztą  Polską 

SA w Koszalinie w sprawie  świadczenia usług pocztowych dla Urzędu 

Gminy i Miasta   do 31 stycznia 2013 r. 

7.przyjął wniosek w sprawie  zmniejszenia dochodów budżetu Gminy  Sianów 

na 2012 r. o kwotę 994.142 zł w związku z realizacją zadania  „Działania 

infrastrukturalne na rzecz  poprawy stanu środowiska w obiektach 

użyteczności publicznej na terenie Dorzecza  Parsęty”. 

8. przyjął wniosek w sprawie  zwiększenia  dochodów budżetu Gminy  Sianów 

na 2013 r. o kwotę  397 885,00  zł w związku z realizacją zadania  „Działania 

infrastrukturalne na rzecz  poprawy stanu środowiska w obiektach 

użyteczności publicznej na terenie Dorzecza  Parsęty”. 
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9.przyjął wniosek w sprawie  zmniejszenia  dochodów budżetowych Gminy 

Sianów na 2012 r.  o kwotę  276 788, 00 zł w związku z realizacją zadania 

„Rekreacyjno – turystyczne centra wsi w Gminie Sianów”. 

10. przyjął wniosek w sprawie  zwiększenia  dochodów budżetowych Gminy 

Sianów na 2013 r.  o kwotę  258 859,00 zł w związku z realizacją zadania 

„Rekreacyjno – turystyczne centra wsi w Gminie Sianów”. 

11. przyjął ofertę  Firmy Handlowo Usługowej  Adama Fira  z Koszalina w 

sprawie  wykonania utwardzenia  peronów pod wiatami  w Iwięcinie, 

Skibienku i Gorzebądzu za kwotę 8 000 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  18 grudnia 2012 r.: 

1. przyjął oferty : TOMBUD  Tomasz Pawelec, STAGA gospodarstwo rolne 

Stanisław Gawin, DOMAR  Tatów Kazimierz Domaracki w sprawie   

odśnieżania  dróg gminnych na terenie  gminy  Sianów  w roku 2013. 

2. zaakceptował wniosek Lecha Pięty ze Skwierzynki w sprawie  sporządzenia 

zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego gminy i 

miasta Sianów obejmującego  obszar  położony w obrębie ewidencyjnym 

Węgorzewo. 

3. wyraził zgodę na poprowadzenie  przez teren drogi gminnej – działki nr 131 

oraz działki  nr 135 stanowiących  drogę gminną w Sianowie  przyłącza 

wodociągowego. 

4. przyjął  ofertę  Pracowni Projektowej „BIZNES PROJEKT” Wiesławy 

Studnickiej – Lisek w sprawie  sporządzania projektów decyzji  o warunkach 

zabudowy i decyzji  o ustaleniu lokalizacji   inwestycji celu  publicznego na 

obszarze  miasta Sianów w 2013 r. 

5. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów 

udziału w badaniach  specjalistycznych. 

6. przyjął wniosek  w sprawie zwiększenia o  kwotę 11 400 zł  wydatków  na 

wynagrodzenia osobowe oraz składki  ZUS w Straży Miejskiej w Sianowie. 

7.  zatwierdził rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert z zakresu  

upowszechniania kultury fizycznej i  sportu na rok 2013  przyznając dotacje 

dla 11 klubów  i stowarzyszeń sportowych na łączną kwotę 188 000 zł. 
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8.  wyraził zgodę na  przesunięcie  do dnia  15 stycznia 2012  r. wykonania 

umowy w sprawie   wycinki drzew w Parku  Miejskim w Sianowie. 

9. wyraził zgodę na   zwiększenie   o 5 000 zł kwoty przeznaczonej na  

realizację  zadania  pn.”Budowa  przyłączy wodociągowych  do budynków 

znajdujących się w Sianowie  ul. Armii Polskiej 4,6,8. 

10.podpisał umowę  o świadczenie  usługi eksploatacji sieci oświetleniowych na 

rok 2013. 

11. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o  15 000 zł  kwoty wydatków  na 

bieżące utrzymanie dróg  gminnych w 2012 r. 

12.wyraził zgodę na usunięcie 15 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej  

Sucha Koszalińska – Osieki. 

Podczas posiedzenia w dniu 20  grudnia 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na usunięcie  2 drzew  rosnących w pasie drogi wojewódzkiej 

nr 203 w miejscowości Sucha Koszalińska. 

2. zatwierdził wyniki przetargu na „Dostawę energii elektrycznej  dla potrzeb 

jednostek Sianowskiej Grupy Zakupowej”. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła 

firma ENERGA – OBRÓT SA z siedziba w Gdańsku, która zaproponowała 

cenę  8-07.004, 38 zł. 

 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY  MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia stawek 

dotacji przedmiotowej dla ZB ABK w Sianowie. 

2.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia trybu  

udzielania i  rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 

niepublicznych zespołów wychowania  przedszkolnego i punktów 

przedszkolnych prowadzonych  na terenie Gminy  i Miasta Sianów. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany   uchwały   

w sprawie wspólnej realizacji zadania  w pasie drogowym drogi powiatowej 

Nr  0391Z. ( Uchwała podjęta na  XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie) 
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4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie  odpadami  

komunalnymi. 

4. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 

5.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  upoważnienia do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

6. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie   zmiany  w budżecie 

Gminy  Sianów  na 2012 r. 

7. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na  lata 2012 – 2022. 

8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie  ustalenia wykazu wydatków,  

które  nie  wygasają z upływem roku  budżetowego 2012. 

 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

18. Uchwała Nr XXVII/211/2012 w sprawę określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie gminy Sianów w roku podatkowym 

2013. 

Uchwala została  przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

19. Uchwała Nr XXVII/212/2012 w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych na terenie gminy Sianów w roku podatkowym 

2013. Uchwała została przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

20. Uchwała Nr XXVII/213/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 
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obszarze gminy Sianów na rok 2013. Uchwała została przesłana do RIO 

ZZ w Koszalinie. 

 

21. Uchwała Nr XXVII/214/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z 

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. Uchwała będzie podstawą do wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie przekształcenia  użytkowania wieczystego w 

prawo własności.. 

 

22. Uchwała Nr XXVII/215/2012 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeniesienie własności nieruchomości drogowej na rzecz Powiatu 

Koszalińskiego. Uchwała została  skierowana do Ref. OŚGN i stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego. 

 

23. Uchwała Nr XXVII/216/2012 w sprawie utworzenia „Domu Kultury w 

Sianowie” i nadania mu Statutu. Uchwała została  skierowana do 

publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

24. Uchwała Nr XXVII/217/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów 

na 2012 rok. Uchwała została   przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

25. Uchwała Nr XXVII/218/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022. Uchwała została przesłana 

do RIO ZZ   w Koszalinie. 

26. Uchwała Nr XXVII/219/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy i Miasta Sianów. Uchwała została 

skierowana do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

27. Uchwała Nr XXVII/220/2012 w sprawie określenia metody ustalenia 

opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Uchwała została skierowana do publikacji  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

28. Uchwała Nr XXVII/221/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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29. Uchwała Nr XXVII/222/2012 w sprawie terminów, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 

 

30. Uchwała Nr XXVII/223/2012 w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

31.  Uchwała Nr  XXVIII/224/2012  zmieniająca  uchwałę Nr 

XXVI/208/2012  z dnia 24  października 2012 r. w sprawie  wspólnej 

realizacji  zadania w pasie drogowym drogi powiatowej Nr  0391Z, 

uchwała  stanowić  będzie podstawę do zawarcia porozumienia ze 

Starostwem Powiatowym w Koszalinie. 

 

V.  W POSTĘPOWAN IU  ADMIN ISTRACYJNYM  I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

     1. 226    decyzji  administracyjnych, 

2.   13    postanowień, 

3.   51    zaświadczeń, 

4.   42    wpisów do CEIDG, 

5. 782    upomnienia, 

6. 282    tytuły wykonawcze, 

7.   20    faktur VAT, 

     8.   94     dowody  osobiste, 

     9.   93     wnioski o wydanie  dowodu osobistego, 

    10.  80     unieważnień dowodów osobistych, 

    11.  30    wypisów  i wyrysów  z planów, 

    12.    9     aktów  stanu  cywilnego, 

    13.  82     odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    14.   41    poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    15.     3    śluby, 

    16.     3    jubileusze, 

    17.   528  postępowań mandatowych SM, 

    18.    51   postępowania sądowe  SM, 

    19.    26   interwencji  ze zgłoszeń. 
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VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH  Z: 

1.  z radnym Janem Grzybowskim, 

2. w posiedzeniu  Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie, 

3. z radnym Andrzejem Danielewiczem, 

4. w Szkole Podstawowej w Szczeglinie w „Lwowskich  Spotkaniach”, 

5. w posiedzeniu  Zarządu DARLOT  w Sławnie, 

6. w Skibnie  w  seminarium  na temat gospodarki odpadami. 

7. w uroczystym  Jubileuszu „Złotych Godów” Państwa Czesławy i Mariana 

Dubek, 

8. w  Darłówku w   Walnym  Zgromadzeniu  DLGR , 

9. w Koszalinie w posiedzeniu  Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

10. w sprawie organizacji   biegu im. Ryszarda Targaszewskiego w roku 2013, 

11.w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej ul. Koszalińska 2, 

12.w cyklicznym spotkaniu  dyrektorów szkół i przedszkola, 

13. z projektantami i inspektorem nadzoru w sprawie  instalacji  solarów, 

15. z Robertem Jackowskim w sprawie  programu  zdrowotnego profilaktyki  

stomatologicznej, 

15. w Siecieminie w sprawie  ogrodzenia boiska sportowego, 

16. w konferencji  prasowej na temat  podsumowania  dwóch lat kadencji, 

17. w podsumowaniu  miesiąca obchodów  urodzin  Gracjana Bojara-

Fijałkowskiego, 

18. w Gimnazjum Gminnym w  Sianowie w spotkaniu  pt. „Kropla ciepła od 

ciebie”, 

19. w uroczystym Jubileuszu Złotych Godów Państwa Krystyny i Stanisława 

Solniców, 
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20. odwiedził uczestników wykładu  w ramach projektu „Sianowskie Centrum 

III Wieku”, 

21. wspólnie z Urszulą  Pietraszkiewicz i Maciejem Flensem  i Markiem 

Perepeczo w sprawie  zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego, 

22. w sprawie  organizacji  akcji „Dziewczynki z zapałkami”, 

23. z Tomaszem Waleńskim w sprawie   zajęć sportowych na  obiekcie 

sportowym „Mój Orlik 2012”, 

24.w sprawie  oświetlenia scenicznego w Kinie Zorza, 

25. z prezesem Stowarzyszenia Odkrywcy z Koszalina, 

26. z prezesem Energa Oświetlenie Zbigniewem Hermanem, 

27. w Skibnie w uroczystych obchodach „Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych”, 

28. z okazji Dnia Świętego Mikołaja  z dziećmi  w placówkach szkolnych i 

przedszkolnych na terenie gminy i miasta Sianów, 

29.w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 

30. w konferencji organizowanej przez ODR  na temat  realizacji PROW w 

latach 2007-2013, 

31. z przedstawicielami  firmy  BUDZISZ na temat  projektu „Kanalizacji 

Zachód”, 

32. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie, 

33. w objeździe  dróg,  dla oceny  stanu  po intensywnych opadach śniegu, 

34.w sprawie  akcji „Dziewczynki z zapałkami”, 

35. w posiedzeniu  Rady Doradczej  ŚGD, 

36. z laureatami  konkursu rysunkowego  „Kalendarz 2013”, 

37. w Koszalinie  z prezesem TPD, 
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38. w uroczystym Jubileuszu „Żelaznych Godów”  Państwa  Władysławy i 

Alojzego Kucharskich, 

39. w podsumowaniu  akcji  charytatywnej Klubu 4x4, 

40. w posiedzeniu Rady Doradczej  ŚGD   „Małe projekty”, 

41. w  ZAOO  w Sianowie w otwarciu  ofert na stanowisko ds. księgowości, 

42. w Koszalinie  ze Starostą Powiatowym w sprawie  remontów dróg 

powiatowych, 

43. z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie WOŚP, 

44.w sprawie remontu  Kina Zorza, 

45. w sprawie  solarów, 

46.ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, 

47. w Szczecinie wraz ze Skarbnikiem podpisał umowę  w sprawie  

„Modernizacji centrum miasta Sianów”, 

48. w posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w 

Sianowie, 

49. w sprawie organizacji   gminnego  finału WOŚP, 

50.  w zebraniu  wiejskim mieszkańców Sowna, 

51. w spotkaniu  wigilijnym z mieszkańcami  wsi Skibno, 

52. w spotkaniu  wigilijnym  połączonym z ceremonią poświęcenia  Remizy  

OSP w Sianowie, 

53.  w Osiekach w spotkaniu  wigilijnym członków  OSP z Gminy i Miasta 

Sianów , 

54. z mieszkańcami  ul. Koszalińskiej 2, 

55.w spotkaniu  wigilijnym z radnymi Rady Miejskiej w Sianowie , sołtysami  i 

przewodniczącymi  Zarządów Osiedli, 

56. z reprezentantami  Polski w badmintonie, 
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57.z Pomorską Grupa Konsultingową, 

58. w Sławnie  posiedzeniu  zarządu DARLOT , 

59. wraz z  Komendantem straży Miejskiej w Sianowie Zbigniewem Stopą z  

Zastępcą Dyrektora  Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemarem 

Wejnerowskim i Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie 

podinspektorem  Krzysztofem Sielągiem oraz  Naczelnikiem Wydziału  

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji   asp. Pawłem Teteryczem, 

60. z Zarządem Koła PSD w Sianowie   w sprawie przekazania  zakupionych 

aparatów do badania poziomu cukru we krwi, 

61. w spotkaniu  wigilijnym  pracowników ZAOO  wraz  z dyrektorami  szkół i 

przedszkola, 

62. w Skibnie w spotkaniu  wigilijnym dla osób niepełnosprawnych, 

63. w pracach komisji  w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w ZAOO w     

Sianowie, 

64. z wolontariuszkami  biorącymi udział w akcji „Dziewczynki  z zapałkami”, 

65. w spotkaniu  wigilijnym pracowników Gimnazjum Gminnego, 

66. w spotkaniu  wigilijnym osób samotnych  organizowanym przez Zarządy 

Osiedli Nr 1 , 2  i 3 w Sianowie. 

67. z dyrektorem PKS w Koszalinie i Heleną Zochniak w sprawie  przystanku , 

68. z przedsiębiorcami  z terenu Gminy  i  Miasta Sianów,  

69. z członkami  zespołu wokalnego działającego przy Bibliotece Publicznej 

Gminy i Miasta w Sianowie. 

70.  w wigilijnym spotkaniu  z osobami  bezdomnymi. 

Sporządziła Teresa  Soróbka. 
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                          SPRAWOZDANIE  NR  22/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD 20  PAŹDZIERNIKA 2012  R. DO 21 LISTOPADA 2012 R. 

 

W  OKRESIE  SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr  683/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego działki nr  189/7 w Węgorzewie. 

2.Zarządzenia Nr  684/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży działek 244/8 w Skibnie i nr 122 w Suchej 

Koszalińskiej. 

3. Zarządzenie Nr  685/2012 w sprawie  ustalenia ceny dla działki  nr  42/2 w 

Sianowie ul. Tylna. 

4. Zarządzenie Nr  686/2012  w sprawie  ustalenia  cen dla działek  zbywanych 

w drodze    III  przetargu nieograniczonego. 

5. Zarządzenie Nr  687/2012  w sprawie ustalenia  cen  dla sprzedaży  działek w 

I przetargu nieograniczonym. 

6. Zarządzenie Nr  688/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej w 

TPD Oddziale Okręgowym w Koszalinie. 

7.  Zarządzenia Nr  689/2012 w sprawie odmowy umorzenia  zaległości z tytułu 

czynszu najmu za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Dworcowa 60/5. 

8.  Zarządzenie Nr 690/2012 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy  Sianów  na 2013 r. 
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9. Zarządzenie Nr  691/2012 w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetu na 2012 r. 

10. Zarządzenie Nr  692/2012 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania  przetargowego na wykonanie zadania  pn.”Kapitał na 

przyszłość”. 

11.  Zarządzenie Nr  693/2012 w sprawie przekazania w  użyczenie    

Stowarzyszeniu prowadzącemu   punkt przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej  w Suchej Koszalińskiej  radiomagnetofonu  zakupionego z 

okazji  uroczystej inauguracji działalności punktu.  

12. Zarządzenia Nr 694/2012 odmawiające  odpracowania  należności z  tytułu 

opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Mickiewicza 17/1. 

13. Zarządzenie Nr  695/201  w sprawie  przekazania  nieodpłatnie ZB ABK w 

Sianowie  narzędzi i  wyposażenia. 

14. Zarządzenie Nr  696/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w ZAOO w 

Sianowie. 

15. Zarządzenie Nr  697/2012 w sprawie  przekazania w eksploatację urządzeń 

wodociągowych na terenie Skwierzynki. 

16. Zarządzenie Nr  698/ 2012 w sprawie   przeprowadzenia  postępowania  

przetargowego na wykonanie zadania „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika 

rolniczego wraz z osprzętem : pług, przyczepa, zamiatarka i piaskarka”. 

17. Zarządzenie Nr 699/2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej na 2013 rok. 

18. Zarządzenie Nr  700/2012 w sprawie  powołania  Komisji Egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  23 października 2012 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie  wprowadzenia zmian w planie  inwestycyjnym 

budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 
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2.uzgodnił projekt techniczny dotyczący budowy chodnika w Maszkowie. 

3.przyjął wniosek w sprawie  sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sianów oraz 

miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru 

położonego w  obrębie ewidencyjnym Szczeglino. 

4.zaopiniował  projekt  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sulechowo w gminie Malechowo. 

5.wyraził zgodę na przystąpienie do umowy o przyłączenie do istniejącej sieci 

wodno –kanalizacyjnej zawartej przez   właścicieli  sąsiedniej nieruchomości. 

6. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie  drogi gminnej – działce nr 5/1 w 

Skibnie, przyłącza  kablowego SN 15 kV. 

7. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych nr 517 i 484 oraz 

działkach gminnych nr 525/1 i 519/1 w Sianowie sieci kanalizacji deszczowej  

i zewnętrznej do budowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie. 

8. zatwierdził sprawozdanie z wykonania zadania   prowadzenia Wiejskich 

Punktów Przedszkolnych  w Iwięcinie, Suchej Koszalińskiej , Dąbrowie  i 

Szczeglinie. 

9.  wyraził zgodę na przedłużenie o kolejne 3 lata   umowy najmu lokalu  

socjalnego  w Sianowie ul. Koszalińska 3/1. 

10. podpisał z firmą LCD z Łodzi  umowę  serwisową  oprogramowania BIP 

oraz  E- Urząd na  rok 2013. 

Podczas posiedzenia w dniu  30 października 2012 r.: 

1.  wyraził zgodę na  zlecenie  opracowania instrukcji  bezpieczeństwa  

pożarowego  dla  obiektu Urzędu Gminy i Miasta Sianów za kwotę  1.500 zł  

netto. 

2.  wyraził zgodę na   sfinansowanie ( ze środków rezerwy  ogólnej ) spotkania   

podsumowującego „Sianowską Ligę Kolarską”  za kwotę   2.450 zł . 

3.  wyraził zgodę na  przesunięcie środków przeznaczonych na dopłaty do 

wspólnot mieszkaniowych. 
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4.  wyraził zgodę na  zaliczenie wartości urządzeń zamontowanych w lokalu 

mieszkalnym w Sianowie ul. Koszalińska 13/4  na poczet zaległego czynszu 

i opłat za lokal. 

5. przyjął  ofertę  KIR S.A. z Koszalina w sprawie   3 podpisów  

kwalifikowanych  za kwotę  1 328 , 40 zł brutto. 

6. przyjął ofertę Kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej i Regionalnej 

Politechniki Koszalińskiej  w sprawie opracowania ekspertyzy dotyczącej 

przejęcia sołectwa Łazy do Gminy i Miasta Sianów za łączną kwotę  27. 000 

zł brutto. 

7. wyraził zgodę na  sfinansowanie  w kwocie  487,79 zł brutto kosztów 

dostawy energii elektrycznej do świetlicy w Sownie ( ze środków rezerwy  

ogólnej). 

Podczas posiedzenia w dniu   06 listopada 2012 r.: 

1. podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów udziału  z badaniach specjalistycznych. 

2. przyjął  wniosek w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym Referatu 

OŚGN  w związku  z dokonaną  zamianą  nieruchomości gminnej z 

Nadleśnictwem  Karnieszewice. 

3. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki nr  720 w Sianowie ul. 

Łubuszan. 

4. zaopiniował pozytywnie projekt  zmian planu  zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Malechowo w obrębach geodezyjnych: 

  - Malechowo, 

  - Karwice, 

  -Przystawy, 

  -Malechowo. 

5. na wniosek Centrum Edukacji i Turystyki WIKING ze Szczecina  uzgodnił 

przebieg szlaku pn. „Droga Świętego Jakuba”,  oznakowanie szlaku oraz  

bezpłatnego udostępnienia  pasa drogowego dróg gminnych. 
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6.  wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi  gminnej działki nr 163 w 

Maszkowie przyłącza wodociągowego. 

7. wyraził zgodę na  poprowadzenie  przez teren dróg gminnych działek nr  240, 

241 i 224 w Siecieminie  linii kablowej energetycznej. 

8. na wniosek sołtysa wsi Maszkowo wyraził zgodę na  zagospodarowanie  

terenu  działki nr  134  i urządzenie tam lapidarium   byłego cmentarza. 

9. przyjął wniosek w sprawie zmiany  w Wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy  Sianów na lata  2012 -2022 w zakresie  budowy hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 

10. wyraził zgodę na  lokalizację 2  zjazdów  z drogi wewnętrznej nr 3 w  

Skibnie, dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz  zatwierdził   

warunki  odbudowy nawierzchni dróg 133/2  i  10 w Skibnie, 

11. wyraził zgodę na wykonanie 3 zjazdów z drogi  wewnętrznej  nr 3 w 

Skibnie, oraz  dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  oraz 

zatwierdził   warunki   odbudowy nawierzchni dróg nr 133/2 i 10 w Skibnie. 

12.  zlecił Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska  

realizację  zadania  „Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku” 

13. wyraził zgodę na przesunięcie środków w kwocie  1100 zł  na realizację 

zadania  „Sianowskie Centrum Trzeciego Wieku”. 

14. wyraził zgodę na zakup 4 szafek  roboczych na ubrania  specjalne oraz  4 

mundurów  sztabowo-dowódczych  dla  OSP w Sianowie. 

15. przyjął wniosek w sprawie przeniesienia środków  w kwocie  3000 zł  i 

przeznaczenie ich na  bieżące utrzymanie placów  zabaw i boisk. 

16. przyjął oferty  Pracowni Edukacji Ekologicznej EKO – KONCEPT Urszuli  

Nadolnej  w sprawie  wykonanie  projektu plakatu i  projektu ulotki 

edukacyjnej za kwotę  1800 zł brutto oraz  ofertę  Anny Chmielińskiej – 

Bernackiej w sprawie  prezentacji  multimedialnej na temat  gospodarki 

odpadami  na kwotę  1800 zł brutto. 

17.  przyjął wniosek w sprawie zmian w budżecie Gminy Sianów na 2012 r. w 

zakresie  wydatków na ochronę środowiska. 
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18.  przyjął wniosek w sprawie  zwiększenia wydatków Straży Miejskiej w 

Sianowie  o kwotę  50 000 zł . 

19. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla przetargu  na wykonanie zadania „Dostawa  fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem : pług, przyczepa, zamiatarka 

i piaskarka”. 

20. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  do przetargu na wykonanie zadania „Dostawa energii 

elektrycznej dla potrzeb jednostek Sianowskiej grupy zakupowej”. 

21. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia  o kwotę  8100 zł  wydatków 

przeznaczonych na  wypłatę diet sołtysów. 

22.  przyjął wniosek w sprawie zmian w planie inwestycyjnym budżetu Gminy 

Sianów na 2012 r.  

23.zatwierdził lokalizację  wiat przestankowych przy drodze wojewódzkiej nr 

203  w miejscowościach:  Gorzebądz,  Skibienko, Sucha Koszalińska, 

Rzepkowo i Iwięcino. 

24. przyjął  ofertę  firmy  TULANI  INVESTMENTS Sp. z o.o. z Warszawy w 

sprawie  dostawy i montażu  8  szt. wiat przystankowych za kwotę  37 638 zł 

brutto. 

Podczas posiedzenia w dniach  13 , 15 i 16  listopada 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na przedłużenie  umowy najmu  lokalu socjalnego w Dąbrowie 

12/1 na kolejne 3 lata. 

2. na wniosek  Zarządu Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków  w Sianowie postanowił o  kupnie  2 szt. aparatów do badania 

poziomu  cukru we krwi  za kwotę około 800 zł brutto. 

3. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej, działce nr 222 w 

Skibnie kabla energetycznego, 

4. wyraził zgodę na  poprowadzenie  przez teren drogi gminnej działki  nr  351 

w Iwięcinie, przyłącza wodociągowego. 
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5. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych, działkach nr 140 i 

192 położonych w Maszkowie,  sieci  telekomunikacyjnej. 

6. wyraził zgodę na  zmianę sposobu ogrzewania  lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Koszalińska 5/3. 

7.  podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania  

kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

8. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania  kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

9. przyjął ofertę W.P.H.U. Adam Pawłowskiego z Koszalina w sprawie  

wykonania  montażu rury spustowej oraz uszczelnienia dachu papowego  przy 

maszcie  na budynku  Urzędu za kwotę  1 259,82 zł oraz  montaż drzwi 

zewnętrznych,  wykonanie ścianki  działowej oraz zamontowanie okładziny 

na stropie w pomieszczeniu  przyległym do budynku  Urzędu za kwotę  

2 697,99  zł. 

10. zatwierdził wyniki postępowania przetargowego  na wykonanie zadania 

realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha 

Koszalińska pn.”Kapitał na przyszłość”. 

11. przyjął  ofertę  Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Budowlanego „MAGRO” z 

Koszalina w sprawie  przebudowy nawierzchni drogi nr 270 w Skwierzynce 

za kwotę  24 000 zł brutto.  

12.unieważnił postępowanie w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 

ciągnika rolniczego wraz z osprzętem: pług, przyczepa, zamiatarka i 

piaskarka”, z uwagi na odrzucenie  jednej  z ofert oraz z powodu zbyt 

wysokiej   ceny   zawartej w drugiej ofercie. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  20 listopada 2012 r. : 

1. przyjął  ofertę  firmy  Usługi transportowe, ogólnobudowlane, roboty ziemne 

i melioracyjne Marek Wal i podpisał umowę na konserwację rowu 

melioracyjnego na działce nr  577 przy  ogrodzeniu  Stadiony Miejskiego w 

Sianowie   o dł. Ok. 300 m  za kwotę   4 500 zł brutto. 
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2. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Projektowania  i Obsługi Inwestycji FORBUD 

z Koszalina w sprawie wykonania opracowania i  szkiców niezbędnych do 

zgłoszenia robót budowlanych  dotyczących powstania trzech placów zabaw i  

utwardzonych placów do gry  w siatkówkę i koszykówkę za kwotę  10 147,50 

zł brutto. 

3.  uzgodnił  projekt techniczny dla budowy chodnika w Siecieminie w pasie 

drogi  powiatowej 0391Z  opracowany  przez Autorską  Pracownię 

Projektową  Jana Sontowskiego  z  Koszalina. 

4. pozytywnie zaopiniował projekt  zmiany  planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy  Darłowo. 

5.wyraził zgodę na lokalizację  zjazdu z drogi wewnętrznej oznaczonej   Nr 3  w 

Skibnie   do działki  nr  4/3. 

6.  zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania „Remont sali kinowej 

Kina Zorza w Sianowie” .  Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma  Acoma 

Sp. z o.o. z Kołobrzegu , która wykona zadanie za kwotę 189, 946, 83 zł 

brutto. 

7. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia do przeprowadzenia II przetargu na „Dostawę fabrycznie nowego 

ciągnika rolniczego wraz  z oprzętem: pługiem, przyczepą, zamiatarka i  

piaskarką”. 

 

III.PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1.autopoprawkę  do  projektu  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

podziału Gminy  i Miasta Sianów na okręgi wyborcze. 

2. autopoprawkę do  projektu  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w 

skład  mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów. 

3.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  wspólnej realizacji 

zadania w pasie drogi powiatowej Nr  0391Z. 

4.  autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

wydania opinii dotyczącej przydziału na wynajem  lokalu mieszkalnego. 
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5. autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

zmian  budżetu Gminy Sianów . 

    Uchwały te zostały podjęte przez Radę Miejską w Sianowie  podczas 

posiedzenia w dniu 24 października 2012 r. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  określenia stawek 

podatku od środków transportowych na terenie gminy  Sianów  w roku  

podatkowym 2013. 

7.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  obniżenia średniej 

ceny skupu  żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia  podatku rolnego na 

obszarze gminy  Sianów na rok 2013. 

8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia  

wysokości stawek podatku  od nieruchomości na terenie  gminy  Sianów  w 

roku  podatkowym 2013. 

9. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od  opłaty z 

tytułu przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

10. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  wyrażenia zgody 

na przeniesienie własności nieruchomości drogowej na rzecz Powiatu 

Koszalińskiego. 

11.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie regulaminu    

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Sianów. 

12. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli  nieruchomości. 

13. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  terminów, 

częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

14.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  określenia metody 

ustalania opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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15. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmiany  budżetu 

Gminy  Sianów na 2012 r. 

16.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  wieloletniej  

prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata  2012-2022. 

17. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  upoważnienia  do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

18 .projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia  trybu  

udzielania i  rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli  oraz 

niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów 

przedszkolnych prowadzonych na terenie  Gminy i Miasta Sianów. 

19. autopoprawkę  do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 

Sianów. 

20. autopoprawkę do projektu  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  

określenia metody ustalenia opłaty  oraz ustalenia  stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami   komunalnymi. 

21. autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli   nieruchomości. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 

1. Uchwała Nr XXVI/202/2012w sprawie  zmian budżetu Gminy Sianów na 

2012 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

2. Uchwała Nr XXVI/203/2012w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022.  Uchwałę przesłano do RIO 

ZZ Koszalin. 

3. Uchwała Nr XXVI/204/2012w sprawie  przyjęcia rocznego Programu 

Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi w 

2013 roku. Uchwała została skierowana do realizacji przez  Urząd Gminy 

i Miasta w szczególności Referat Promocji i Rozwoju i Stanowisko ds. 

pozyskiwania środków pozabudżetowych i sportu. 

4. Uchwała Nr XXVI/205/2012w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego GiM Sianów dla obszarów położonych w obrębach 

ewidencyjnych: Bielkowo, Dąbrowa, Grabówko, Iwięcino, 

Karnieszewice, Rzepkowo, Skibno   i Wierciszewo. Uchwała została 

skierowana do realizacji prze Referat GKAPP. 

5. Uchwała Nr XXVI/206/2012w sprawie  wydania opinii dotyczącej 

przydziału na wynajem lokalu mieszkalnego. Uchwała została skierowana 

do realizacji przez BOI. 

6. Uchwała Nr XXVI/207/2012w sprawie  podziału Gminy i Miasta Sianów 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. Uchwała została skierowana do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

7. Uchwała Nr XXVI/208/2012w sprawie  wspólnej realizacji zadania w 

pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0391Z. Uchwała została 

skierowana do realizacji prze Referat GKAPP. 

8. Uchwała Nr XXVI/209/2012w sprawie  zasad wynajmowania lokali oraz 

pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy i Miasta Sianów. Uchwała została skierowana do 

publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

9. Uchwała Nr XXVI/210/2012w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej 

zmiany granic Gminy i Miasta Sianów   i Gminy Mielno i przyłączenia 

Sołectwa Łazy do Gminy i Miasta Sianów. Uchwała  stanowić będzie 

załącznik  do wniosku w sprawie zmiany  granic Gminy i Miasta Sianów. 

 

 

V. W POSTĘPOWANIACH  ADMINISTRACYJNYCH  I   

MANDATOWYCH WYDAŁ: 

24. 300  decyzji  administracyjnych, 

25.  16   postanowień, 

26.  83   zaświadczenia, 

27.  40  wpisów do CEIDG, 

28.  39     upomnień, 

29.  69     tytułów wykonawczych, 

30.     4     wpisy do hipoteki nieruchomości, 

8.  131    dowodów  osobistych, 

     9. 140    wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

    10.   89     unieważnień dowodów osobistych, 
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    11.   20     wypisów  i wyrysów  z planów, 

    12.   11     aktów  stanu  cywilnego, 

    13.   98     odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

    14.   46     poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    15. 536      postępowań mandatowych SM, 

    16.   57      postępowania sądowe  SM, 

    17.   31      interwencji  ze zgłoszeń. 

 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1.w Skibnie z Powiatowym Forum Sołtysów, 

2. w posiedzeniu   wspólnym  komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 

3. z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem  i  

prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej Andrzejem 

Jankowiakiem. 

4. w posiedzeniu  Gminnej  Rady Sportu. 

5.w sprawie  zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  w 

Ratajkach, 

6. z przedstawicielami wykonawcy hali sportowej  przy Szkole Podstawowej Nr 

2 w Sianowie, 

7. z T. Woźniakiem w sprawie  reaktywacji   drużyn ZHP w Sianowie, 

8. z Komendantem Hufca ZHP w Koszalinie, 

9. w posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w 

Sianowie, 

10. z  Rafałem Franzem w sprawie zmiany  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  miejscowości Szczeglino i  Węgorzewo, 

11. z Elżbietą Giemzą w sprawie warsztatów teatralnych, 

12. w Sławnie  w posiedzeniu   Zarządu DARLOT. 

13. z radną Renatą Grosiak w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej Bratek. 
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14.z radnym Janem Grzybowskim, 

15. ze Zbigniewem Orsztynowiczem prezesem  Stowarzyszenia Diabetyków O/ 

Sianów, 

16. w Suchej Koszalińskiej w uroczystej inauguracji  punktu przedszkolnego 

„Muszelki”, 

17. w sprawie organizacji XXVI Dni Ziemi Sianowskiej, 

18. w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami szkół i przedszkola, 

19. z prof. Michałem Jasiulewiczem i jego zespołem naukowców w sprawie  

ekspertyzy na temat przejęcia sołectwa Łazy  przez  Gminę  i Miasto Sianów, 

20. w Manowie  w spotkaniu  wójtów i burmistrzów na temat gospodarki 

odpadami, 

21. w ŚDS w Sianowie w  „Warsztatach Kulinarnych” osób niepełnosprawnych, 

22. z Jerzym Bokiejem  w sprawie remontu  drogi Maszkowo –Wyszebórz, 

23. z Rafałem Siwcem w sprawie farm fotowoltaicznych, 

24. z rodzicami  dzieci  SP Nr 1 w Sianowie w sprawie  projektu  „Kapitał na 

przyszłość”. 

25.  z przewodniczącymi Zarządów Osiedli w sprawie  opieki nad zwierzętami, 

26. z Wicestarostą Koszalińskim  Andrzejem Leśniewiczem, 

27. w Przedszkolu  Gminnym w inauguracji  Przedszkolnego Koła 

Ekologicznego,  

28. w pogrzebie ofiar wypadku  drogowego w Osiekach, 

29. w  spotkaniu  z przedsiębiorcami  z Gminy i Miasta Sianów, 

30. w uroczystościach związanych  z obchodami Święta Niepodległości, 

31. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie w obchodach Święta 

Niepodległości, 

32. w Zespole Szkół w Dąbrowie z rodzicami  dzieci biorącymi udział w  

projekcie  „Kapitał na przyszłość”, 
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33. w ZAOO z dyrektorami  szkół SP nr 2 w Sianowie i Zespołu Szkół w 

Dąbrowie w sprawie realizacji projektu „Cyfrowa szkoła”, 

34. z Starostą  Koszalińskim Romanem Szewczykiem, 

35. w Szkole Podstawowej w  Suchej Koszalińskiej  z rodzicami  dzieci 

biorącymi udział w projekcie „ Kapitał na przyszłość”, 

36.w Kinie Zorza w uroczystości  z okazji „Imienin  Miasta”, 

37. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sianowie, 

38. w posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskie w 

Sianowie. 

39.w Szkole Podstawowej w Iwięcinie  z rodzicami  dzieci biorących udział w 

projekcie „Kapitał na przyszłość”, 

40. w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 

41.w uroczystym otwarciu  drogi powiatowej ul. Mickiewicza, Węgorzewskiej i  

Piastów  po remoncie, 

42.w Wierciszewie  z właścicielem domu   po pożarze, 

43. w inauguracyjnym spotkaniu uczestników Sianowskiego Centrum Trzeciego   

Wieku, 

44. z Krystyną Sak i  Ewą Czapik- Koralewską , 

45. w siedzibie ŚDS w spotkaniu   informacyjno – promocyjnym  uczestników 

projektu „Asystent  mój  przyjaciel”. 

46. z dyrektorem Zespołu Szkół w Dąbrowie w sprawie   projektu boiska . 

48. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego spotkał się z pracownikami MGOPS w 

Sianowie, 

Sporządziła Teresa Soróbka. 
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                     SPRAWOZDANIE NR  21/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA  SIANÓW 

ZA OKRES OD 15 SIERPNIA 2012 R. DO 19 PAŹDZIERNIKA 2012R. 

 

W OKRESIE SPRAWODAWCZYM  BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 638/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

ustnego przetargu nieograniczonego  działki nr 122  w Suchej Koszalińskiej. 

2. Zarządzenie Nr 639/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w 

Stowarzyszeniu  na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. 

3. Zarządzenie Nr  640/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej w 

TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie. 

4.Zarządzenie  Nr 641/2012 w sprawie sprzedaży z wolnej ręki  samochodu  

pożarniczego marki DAF . 

5.Zarządzenie Nr 642/2012 w sprawie  sposobu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami  Gminy i Miasta Sianów  dotyczącymi  zmiany  granic Gminy i 

Miasta  Sianów i Gminy Mielno i przyłączenie sołectwa Łazy do Gminy  i 

Miasta Sianów. 

6. Zarządzenie Nr 643/2012 w sprawie  przedłożenia  Radzie Miejskiej w 

Sianowie  sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy  za I półrocze 2012 r. 

7. Zarządzenie Nr  644/2012 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  

wydatków Gminy Sianów na  2012 r. 

8. Zarządzenie Nr 645/2012 w sprawie upoważnienia do pełnienia  obowiązków 

dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

9.  Zarządzenie Nr  646/2012 w sprawie  ustalenia ceny  dla działki  nr 42/2 w 

Sianowie ul. Tylna. 

10. Zarządzenie Nr  647/2012 w sprawie  ustalenia cen dla działek  zbywanych 

w II przetargu nieograniczonym. 
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11. Zarządzenie Nr 648/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki nr  

244/8  w Skibnie. 

12.Zarządzenie Nr  649/2012 w sprawie  ustalenia cen  dla działek zbywanych w 

drodze  III  przetargu nieograniczonego. 

13.Zarządzenie Nr  650/2012 w sprawie  zmiany  sposobu prowadzenia kontroli 

zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta  w Sianowie  i jednostkach  

organizacyjnych Gminy Sianów  oraz zasad  jej koordynacji. 

14. Zarządzenie Nr 651/2012 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy  w trybie   

bezprzetargowym  części działki nr  54 o pow. 55 m2 w Osiekach. 

15.Zarządzenie Nr  652/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu  nieruchomości 

przeznaczonej  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla  części działki nr  

54 w Osiekach. 

16.Zarządzenie Nr 653/2012 w sprawie  powołania komisji  przetargowej do  

przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego w 

trybie  przetargu nieograniczonego dla realizacji  zadania „Usuwanie 

wyrobów  zawierających azbest z terenu  gminy Sianów”. 

17.  Zarządzenie Nr 654/2012 w sprawie  określenia wskazówek do 

sporządzenia  projektu  budżetu Gminy  Sianów na 2013 r. oraz  wysokości 

środków na 2012  rok dla jednostek pomocniczych – sołectw i  osiedli. 

18. Zarządzenie Nr  655/2012 w sprawie  zatwierdzenia zmiany  planu  

finansowego ZB ABK . 

20. Zarządzenie nr  656/2012 w sprawie   odmowy umorzenia należności 

czynszowych za lokal mieszkalny w Wierciszewie  54 a/2. 

21.  Zarządzenie Nr  657/2012 w sprawie  upoważnienia do pełnienia 

obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Janka Bytnara w 

Sianowie . 

22.  Zarządzenie  Nr 658/2012 w sprawie  przekazania w eksploatację  GWiK  w 

Sianowie, urządzeń wodociągowych na terenie Skwierzynki. 

23.  Zarządzenie Nr  659/2012 w sprawie  powołania komisji do 

przeprowadzenia  eksmisji . 
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24. Zarządzenie Nr 660/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli  w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Sianowie. 

25. Zarządzenie Nr 661/2012 w sprawie  ustalenia  poziomu dochodów dla 

sołectw i osiedli w budżecie Gminy  na 2013 r. 

26. Zarządzenie Nr  662/2012 w sprawie  ustalenia ceny do III przetargu dla 

sprzedaży   działek przy ul. Łużyckiej za łączną kwotę   3.300.000 zł . 

27.Zarządzenie Nr  663/2012 w sprawie  zatwierdzenia stawki  bazowej czynszu 

na lokale mieszkalne w Sianowie w wysokości 2,18 zł/ 1m2. 

28. Zarządzenie Nr 664/2012 w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji 

społecznych z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w przedmiocie  

projektu  „Program współpracy Gminy  Sianów z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2013”. 

29. Zarządzenie Nr 665/2012 w sprawie ustanowienia  na rzecz Gminy  

służebności  przesyłu na działce nr 22/3 w Suchej Koszalińskiej. 

30. Zarządzenie Nr  666/2012 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy działek nr 

97/2 i 117  w Sianowie. 

31. Zarządzenie Nr 667/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy  dla działek nr  97/2 i 117 w Sianowie. 

32.  Zarządzenie Nr  668/2012 w sprawie  rozłożenia na raty  zaległości z tytułu 

czynszu najmu za lokal mieszkalny  w Sianowie ul Dworcowa 26/3. 

33.  Zarządzenie Nr 669/2012 w sprawie  przedłużenia  umowy dzierżawy  

lokalu użytkowego w Sianowie ul. Plac Pod Lipami 5 na okres kolejnych 3 lat. 

34.Zarządzenie Nr 670/2012   w sprawie  odmowy umorzenia  zaległości za 

lokal mieszkalny  w Sianowie ul. Łużycka 50/3. 

35. Zarządzenie Nr 671/2012 braku zgody na odpracowanie  zaległości z tytułu 

najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Dworcowa 26/3. 

36. Zarządzenie Nr  672/2012 w sprawie  ustalenia wysokości dofinansowania 

dla niepublicznych przedszkoli . 
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37. Zarządzenie nr  673/2012 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i 

wydatków Gminy  Sianów na 2012 r. 

38. Zarządzenie Nr 674/2012 w sprawie ustanowienia służebności  przesyłu na  

nieruchomości oznaczonej działką nr 179/3 w Skibnie. 

39. Zarządzenie Nr  675/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej w  

Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino  w zakresie  prawidłowości  

wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy  Sianów na prowadzenie 

Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

40. Zarządzenie Nr  676/2012 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

przetargu na „Zapewnienie dostępu  do Internetu dla  projektu Internet 

oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. 

41. Zarządzenie Nr  677/2012 w sprawie  ustalenia cen dla  działek nr 244/8  w 

Skibnie  i  nr 122 w Suchej Koszalińskiej. 

42. Zarządzenie Nr  678/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w 

Stowarzyszeniu  Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie. 

43. Zarządzenie Nr  679/2012 w sprawie  odpracowania należności za lokal 

mieszkalny  w Sianowie ul. Łużycka 48/2. 

44.Zarządzenie Nr  680/2012 w sprawie  odmowy umorzenia zaległości z tytułu 

czynszu najmu za lokal  mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej  44/1. 

45. Zarządzenie Nr  681/2012 w sprawie  ustalenia  stawki  czynszu 

miesięcznego za wynajem lokali  socjalnych. 

46. Zarządzenie Nr 682/2012 w sprawie  przejęcia nieruchomości komunalnej 

oddanej w administrowanie. 

 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  21 sierpnia 2012 r.: 
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1. wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie  1000 zł ze środków  rezerwy 

ogólnej, projektu „Dziadki do grabek i łopatki”  realizowanego przez 

sołectwo Skibno w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj 

Lokalnie VII 2012. 

2. wyraził zgodę na powiększenie o  100 m 2  dzierżawionej  działki   nr 81/8 w 

Bielkowie  z przeznaczeniem na ogród przydomowy.  

3. zatwierdził specyfikację  istotnych warunków zamówienia w postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Usuwanie wyrobów 

zawierających  azbest z terenu  Gminy Sianów”. 

Podczas posiedzenia w dniu  28, 29 i 31 sierpnia 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na przeniesienie środków  finansowych w szkołach 

podstawowych w Szczeglinie i  Suchej Koszalińskiej w związku z 

zakończeniem umów o pracę  zatrudnionych tam nauczycieli. 

2. wyraził zgodę na sfinansowanie w kwocie  1 500 zł  kosztów wyjazdu 

rolników  z terenu gminy  Sianów na XXV Targi Rolne Agro Pomerania w 

Barzkowicach. 

3.  przyjął ofertę  Józefa Kozłowskiego z Tychowa  w sprawie   dostawy i  

montażu dodatkowych urządzeń  na placu zabaw w Skibnie za kwotę  

7 982,70 zł brutto. 

4.  podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

5.  wyraził zgodę na sfinansowanie w kwocie 500 zł kosztów zakupu  nagród dla 

uczestników konkursów ekologicznych  przeprowadzanych w trakcie 

Dożynek Gminnych w Szczeglinie. 

6   przejął od prywatnego inwestora   wybudowaną sieć wodociągową w 

Skwierzynce. 

7.  wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi  gminnej działce nr 265 w 

Sianowie   sieci gazowej. 

8.  przyjął sprawozdanie MKS Start- Iskra Mokre z realizacji  zadania  pn.”Piłka  

nożna dla wszystkich”. 
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9.  zlecił  MKS Start -  Iskra Mokre  realizację zadania  „Sport dla wszystkich” i 

przyznał dofinansowanie w kwocie  5 000 zł . 

10. wyraził zgodę na  zlecenie przebudowy samochodu pożarniczego   

MAGIRUS poprzez zamontowanie zbiornika na wodę wraz z podłączeniem 

podzespołów służących  do celów  gaśniczych za kwotę  8 000 zł brutto. 

11. zatwierdził  treść ogłoszenia o  przetargu oraz specyfikację istotnych   

warunków zamówienia dla zadania „Dostawa pomocy dydaktycznych dla 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie  i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie”. 

12. zatwierdził procedurę  przeprowadzenia  naboru ofert  na wykonanie zadania  

„Instalacja  i konfiguracja zestawów komputerowych „ w ramach projektu 

„Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta  Sianów”. 

13.  przyjął  ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego  inż. Andrzeja 

Grochowiny z Koszalina w sprawie  utwardzenia miejsc postojowych  w 

obrębie  budynku  Urzędu G i M za kwotę  33.775,48 zł brutto. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  4 września  2012 r.: 

1.wyraził zgodę na zwiększenie o  50 000 zł  wydatków Straży Miejskiej w 

Sianowie   w związku  z wyczerpaniem  środków na  opłaty pocztowe. 

2. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów 

uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

3.  nie wyraził zgody na nieodpłatne  korzystanie z   terenu   przy ul. Morskiej 

na  okazjonalną sprzedaż płodów rolnych. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie na  trawniku  przy ul. Morskiej   stojaka 

reklamowego  szkoły językowej „high – school”. 

5. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren działki  nr 275 , drodze gminnej 

w Skwierzynce –  kabla  energetycznego  0,4 kV. 

6. wyraził zgodę na  pokrycie ze środków rezerwy  ogólnej  kosztów dostawy 

energii elektrycznej do świetlicy w Sownie. 

7.wyraził zgodę na  montaż barier  ochronnych na przepuście drogowym -  

drodze gminnej  nr 124 w Mokrym za kwotę  3 440 zł brutto. 
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8. wyraził zgodę na  przesunięcie środków  przeznaczonych  na opracowywanie  

projektów  decyzji o warunkach zabudowy na zakup  kserokopiarki  do 

Referatu GKAPP. 

Podczas posiedzenia w dniu  11 września 2012 r.: 

1. przyjął ofertę  firmy  eDATA s.c. z Koszalina w sprawie  wykonania dwóch  

punktów dostępowych HOTSPOT  w cenie 2 829 zł brutto ( jednorazowo), 

123 zł brutto rocznie za serwis i  66 zł brutto/ miesiąc za łącze internetowe. 

2. wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy najmu  lokalu  

mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 21/2  pod warunkiem spłaty 

zaległości czynszowych. 

3. odstąpił od   realizacji  części projektu  technicznego budowy sieci 

kanalizacyjnej w Gorzebądzu  z uwagi na  brak zgody właścicieli na  

lokalizacje przepompowni . 

4.   zatwierdził wyniki przetargu na  wykonanie zadania  „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest   z  terenu gminy  Sianów”, najkorzystniejsza ofertę 

złożyła firma „MAXMED” Zakład Usługowo – Handlowy Marcin Murzyn , 

która wykona  zadanie za cenę  833,41  zł brutto  /1 tonę. 

5. przyjął projekt  zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej  w związku  ze 

zmianą terminu zakończenia budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Sianowie. 

6.   zatwierdził wyniki  przetargu na wykonanie zadania „Dostawa pomocy 

dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie  i Szkoły 

Podstawowej w Dąbrowie Cyfrowa szkoła”. Najkorzystniejszą  ofertę złożył 

Zakład Elektronicznej Techniki  Obliczeniowej Sp. z o.o.  z Koszalina, który 

wykona  zadanie za kwotę 413.191,44 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  18 września 2012 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia   o kwotę  349 zł.  środków  

przeznaczonych na adaptację  pomieszczeń na siedzibie ZAOO. 

2. wyraził zgodę na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Sianowie ul. 

Łużycka 14  w drodze przetargu. 
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3. wyraził zgodę na usunięcie  22 szt. drzew  rosnących w pasie drogi 

powiatowej w Skwierzynce. 

4. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  1 100 zł. kosztów wyjazdu 

rolników z terenu  Gminy  Sianów  na XIV Międzynarodową Wystawę 

Rolniczą AGRO SHOW 2012 w Bednarach k/ Poznania. 

5. wyraził zgodę na   umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 3,               

nr 198/2 w Skibnie przyłącza kablowego SN 15 kV dla zasilenia  farmy 

wiatrowej. 

6. wyraził zgodę na umieszczenie prze działkę nr 151/44 -  drodze gminnej w 

Osiekach przyłącza wodociągowego. 

7.wyraził zgodę na umieszczenia kabla energetycznego w pasie drogi gminnej -

działce nr 231 w Wierciszewie. 

8.wyraził zgodę na poprowadzenie przez działkę nr 162 w Maszkowie – drogę 

gminną wodociągu. 

9.wyraził zgodę na ułożenie w pasie drogi gminnej - działce nr 342 w Dąbrowie 

kabli energetycznych. 

10.wyraził zgodę na przesunięcie 31 stycznia 2013 r. terminu wykonania hali 

sportowej  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie . 

11. przyjął ofertę Info Veriti Sp. z o.o. w sprawie  dostępu  do informacji o 

osobach  upoważnionych do reprezentowania podmiotów gospodarczych w 

związku  z prowadzonymi  postępowaniami  w sprawach o wykroczenia za 

kwotę  1 697,60 zł . 

12. przyjął wniosek w sprawie  zwołanie sesji Rady Miejskiej w Sianowie  

zgodnie z § 15 ust 3 Statutu Gminy  Sianów. 

13. przyjął ofertę  firmy PPHU ”EKOINŻBUD”   z Koszalina w sprawie   

wykonania zadania „Przebudowa ulicy Dworcowej do Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Sianowie” za kwotę  55.000 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu   25 września 2012 r.: 

1.  wyraził zgodę  na zakup 26 węży pożarniczych za kwotę 3 300 zł  oraz  

zlecenie badań lekarskich strażaków ochotników za kwotę  2 320 zł,  
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jednocześnie wyraził zgodę na  przesunięcia środków  w dziale Ochotnicze 

Straże Pożarne. 

2. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 750 zł ( ze środków rezerwy 

ogólnej)  kosztów organizacji  zawodów  ratownictwa medycznego dla 

jednostek OSP  pod nazwą „BIEC BY POMÓC”. 

3. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  250 zł  kosztów  organizacji             

( ze środków rezerwy ogólnej)  II  Regat Długodystansowych o  „Błękitną 

Wstęgę”  dla jednostek ratownictwa wodnego OSP. 

4. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

5. zatwierdził specyfikację  istotnych warunków zamówienia oraz  treść 

ogłoszenia  w  przetargu nieograniczonym  na realizację zadania „Dostawa  

Internetu na potrzeby  projektu Internet oknem na świat mieszkańców  

Gminy i Miasta Sianów”. 

Podczas posiedzenia w dniach 28 września 2012r.  i  02 października 2012 r.: 

1. zatwierdził częściowe sprawozdani TPD z wykonania  zadania  „Prowadzenie  

świetlic środowiskowych – placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego” za  okres od 01.05.2012 do 31.08.2012 r. 

2. wyraził zgodę na usunięcie 2 drzew  rosnących w pasie drogowym drogi 

powiatowej Bielkowo- Dobiesław. 

3.wyraził  zgodę na usunięcie 41 szt.  drzew rosnących  w pasie drogi 

powiatowej w Skwierzynce. 

4.wyraził zgodę na wydzierżawienie  działki  nr 491 w Sianowie ul. Piastów z 

przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

5. podpisał umowę  z osobą niepełnosprawną w sprawie dofinansowania  

kosztów likwidacji barier architektonicznych . 

6. przyjął ofertę  Józefa  Kozłowskiego z Tychowa w sprawie  doposażenia 

placu zabaw   dla dzieci na Osiedlu Nr 3 w Sianowie za kwotę  14 993,70 zł 

brutto. 
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7. wyraził zgodę na umieszczenie w działkach  nr 265 i 279 – pasie dróg 

gminnych przyłącza gazu. 

8. wyraził zgodę na  poprowadzenie  przez działki nr 236 i 237/7 w Siecieminie 

przyłącza  energetycznego. 

9.wyraził zgodę na umieszczenie w pasie  drogi gminnej, działce nr 140  

położonej w Maszkowie, linii kablowej niskiego napięcia . 

10.wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 250  w 

Skwierzynce przyłącza gazu. 

11.wyraził zgodę na umieszczenie w pasie  drogi gminnej, działce nr  236/23 

oraz działkach 236/18 i 236/20 położonych w Skibnie  kabla 

energetycznego. 

12. wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi gminnej , działce  nr 242 w 

Skwierzynce przyłącza gazu. 

13.wyraził zgodę na przedłużenie  umowy najmu  na lokal socjalny w Skibienku 

6C/6. 

Podczas posiedzenia w dniu  9 października 2012 r.: 

1.  w sprawie przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu  Inicjatyw 

Społecznych w Kędzierzynie. 

2. przyjął wniosek w sprawie  wprowadzenia do budżetu Gminy  Sianów na  

2012 r.  zadania  pn. „Budowa ekologicznego centrum  rekreacji w Kłosie”. 

3. wyraził zgodę na zmianę gatunku drzew nasadzanych w ramach 

rekompensaty za wycinkę  dokonaną w pasie drogi powiatowej w 

Skwierzynce. 

4. podpisał umowę z Klubem Abstynenta ISKRA w Sianowie w sprawie  

realizacji zadania publicznego  ”Przeciwdziałanie  uzależnieniom i przemocy 

w rodzinie”. 

5. wyraził zgodę na  nieodpłatne  przejęcie  przez Gminę  Sianów wybudowanej 

i planowanej do budowy sieci wodociągowej w Skwierzynce. 

6.wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi gminnej działce  nr 481  

przyłącza wodociągowego. 
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7.wyraził zgodę na  przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup 

ciągnika  rolniczego wraz z osprzętem : pługiem, przyczepą, zamiatarką i 

piaskarką dla ZB ABK w Sianowie. 

8. podpisał z osoba niepełnosprawna umowę w sprawie dofinansowania kosztów 

udziału  w badaniach specjalistycznych. 

9. przyznał i ustalił  kwoty nagród  dla dyrektorów  i nauczycieli placówek 

oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

10. przyjął wniosek w sprawie zmiany w planie inwestycyjnym budżetu Gminy  

Sianów na 2012 r. 

Podczas posiedzenia w dniach 15 i 16 października 2012 r.: 

1.  wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej , działce nr 114/2 w 

Suchej Koszalińskiej przyłącza kanalizacyjnego. 

2. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych, działek  nr 34 i 35  

położonych w Sianowie  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr  314/1 w 

Wierciszewie kabla energetycznego. 

4.  podpisał z osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie  dofinansowania  

uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

5. wyraził zgodę  na dofinansowania w kwocie  700 zł  kosztów udziału 

sołtysów  z Gminy  Sianów w  XI Forum Sołtysów, które odbędzie się                      

20 .10. 2012 r.  w Skibnie. 

6. zatwierdził  sprawozdanie z wykonania  zadania realizowanego przez 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie pn.”Krajoznawcza 

lokomotywa”. 

7.wyraził zgodę na położenie kabla  energetycznego na działce gminnej przy ul. 

Strzeleckiej 11/1. 

8. przyjął wniosek w sprawie przeniesienie środków finansowych w rozdziałach 

budżetu Gminy Sianów na 2012 r. 

9. przyjął  ofertę  spółki  Eko – Efekt z Warszawy w sprawie   wykonania  

następujących opracowań:  
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    Aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z 

perspektywą na lata 2017-2020, 

    Prognozę  oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska , 

    Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska,  za kwotę  15. 744 zł 

brutto. 

10.zatwierdził wyniki przetargu na   „Wykonanie usługi polegającej na 

zapewnieniu   dostępu do Internetu na potrzeby projektu – Internet oknem na 

świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów.  Najkorzystniejsza ofertę  

złożyła firma  e-DATA S.C.  z Koszalina , która wykona zadanie za kwotę 

94. 178  zł   brutto. 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ : 

1.projekt uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany   uchwały o 

przeprowadzeniu konsultacji  w sprawie zmiany  granic. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmian w budżecie  

Gminy Sianów  na 2012 r. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata  2012 – 2022. 

4.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmiany  budżetu 

Gminy  Sianów na 2012 r. 

5. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy  Sianów  na lata 2012-2022. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie rozwoju Sołectwa 

Łazy po  przyłączeniu  do Gminy i Miasta Sianów. 

7.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przystąpienia do 

sporządzenia  zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Sianów dla  obszarów położonych w 

obrębach ewidencyjnych: Bielkowo, Dąbrowa, Grabówko, Iwięcino, 

Karnieszewice, Rzepkowo, Skibno i Wierciszewo. 
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8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia  rocznego 

Programu  Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami 

pozarządowymi w 2013 r. 

9. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  wydania opinii 

dotyczącej przydziału na wynajem lokalu mieszkalnego. 

10.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmian budżetu 

Gminy  Sianów  na 2012 r. 

11. projekt Uchwały Rady Miejskiej w  sprawie  zmiany wieloletniej prognozy  

finansowej Gminy  Sianów na lata 2012- 2022. 

12. projekt  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  wyrażenia opinii w 

sprawie  zmiany  granic Gminy i Miasta Sianów i Gminy  Mielno poprzez 

przyłączenia Sołectwa Łazy do Gminy i Miasta Sianów. 

13.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  podziału  Gminy i 

Miasta Sianów na okręgi wyborcze, ustaleni ich granic  i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

14. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zaliczenia  ulicy 

Ogrodowej w Sianowie do kategorii dróg  gminnych i  ustalenia jej przebiegu. 

15. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zasad 

wynajmowania lokali  oraz pomieszczeń  tymczasowych wchodzących   w 

skład  mieszkaniowego zasobu  Gminy i Miasta Sianów. 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE : 

9) Uchwała Nr XXIV/193/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu usuwania azbestu i planu ochrony przed jego 

szkodliwością dla Gminy i Miasta Sianów na lata 2010-2013 z 

perspektywa do roku 2032”. Uchwała została skierowana do 

realizacji przez Referat Ochrony Środowiska i  Gospodarki  

Nieruchomościami. 

 

10) Uchwała Nr XXIV/194/2012 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Korzystania z Parku Miejskiego w Sianowie. Uchwała 
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została skierowana do ZB ABK jako administratora Parku 

Miejskiego w Sianowie. 

 

11) Uchwała Nr XXIV/195/2012 w sprawie wspólnego 

przeprowadzenia przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy 

Sianów z udziałem Powiatu Koszalińskiego. Uchwała będzie 

podstawą do zawarcia porozumienia w sprawie  wspólnej realizacji  

inwestycji.. 

 

12) Uchwała Nr XXIV/196/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na 

terenie Gminy i Miasta Sianów dotyczących zmiany granic Gminy i 

Miasta Sianów i Gminy Mielno i przyłączenia Sołectwa Łazy do 

Gminy i Miasta Sianów. Uchwała stała się podstawą do  określenia 

przez Burmistrza GiM Sianów terminu  przeprowadzenia 

konsultacji społecznych.  

 

13) Uchwała Nr XXIV/197/2012 zmian budżetu Gminy Sianów 

na 2012 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. Uchwała 

skierowana do  bieżącej realizacji. 

 

14) Uchwała Nr XXIV/198/2012 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022. Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

V.  W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

31. 499   decyzji  administracyjnych, 

32.   17    postanowień, 

33. 345    zaświadczenia, 

34.    8     zaświadczeń  konkordatowych, 

35. 102    wpisów do CEIDG, 

36. 207    upomnień, 

37. 209     tytułów wykonawczych, 

38.  181     dowodów  osobistych, 

    10. 336     wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

    11. 252     unieważnień dowodów osobistych, 

    12.   36     wypisów  i wyrysów  z planów, 

    13.   41     aktów  stanu  cywilnego, 

    14. 227     odpisy   aktów stanu  cywilnego, 
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    15.   72     poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

    16. 986      postępowań mandatowych SM, 

    17. 116      postępowania sądowe  SM, 

    18.   78      interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

    1) z Włodzimierzem Zimnowłockim w sprawie przyjazdu dzieci z Rezekne na 

kolonie letnie do Warcina, 

    2) z radnym Janem Grzybowskim w sprawie  organizacji Dożynek Gminnych 

w Szczeglinie, 

   3) z  dziećmi  uczestniczącymi w „Letniej Akademii Odkrywców” w 

Warcinie, 

   4) z uczestnikami  „warsztatów plastycznych” w SP Nr 1 w Sianowie, 

   5) udzielił wywiadu TV MAX w sprawie remontu ul. Mickiewicza, 

   6) w sprawie  zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

w Szczeglinie, 

  7)  razem z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie  Joanną Czerwińską, 

radnym Janem Grzybowskim i  Włodzimierzem Zimnowłockim w 

wyjeździe dzieci  Rezekne , Iwięcina i  Dąbrowy, 

 8) z Prezesem OSP Osieki Arturem Czechowskim, 

 9) w sprawie koncepcji obwodnicy Sianowa, 

10)  w Jarmarku  Sianowskim połączonym w otwarciu  Parku  Miejskiego po 

renowacji, 

11) z Sebastianem Boberem w sprawie  nocnego turnieju  piłki nożnej na 

obiekcie sportowym Orlik 2012, 

12) z sołtysem Sowna Joanną Podporą, 

13) z radną Ireną Banaśkiewicz  w sprawie  koncepcji  obwodnicy Sianowa, 

14) w wyjeździe studyjnym  do Szwecji w ramach   ŚGD, 

15) z  Kazimierzem Grzywaczem w sprawie  kroniki   OSP Sianów, 

16)  na terenie budowy hali sportowej  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

17)  z radnym Andrzejem Danielewiczem w sprawach organizacyjnych, 

18)  w wizji  prac umocnieniowych brzegu  rzeki w Parku  Miejskim, 

19) w rozstrzygnięciu  konkursu ofert w sprawie  przeprowadzenia szkoleń w 

ramach projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta  

Sianów”, 

20) w Kędzierzynie w Jarmarku Proekologicznym „U  Podnóża Góry 

Chełmskiej”, 
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21) w nocnym turnieju   piłki nożnej w obiekcie sportowym „Orlik 2012”, 

22) z Krystyną Sak i  Janem Grzybowskim w sprawie Dożynek Gminnych oraz 

Europejskich Dni Dziedzictwa, 

23) w Koszalinie z Prezydentem Miasta  Piotrem Jedlińskim, 

24) w posiedzeniu  wspólnym Rady Miejskiej w Sianowie 

25) z sołtysem  wsi Łazy gm. Mielno, 

26) w sprawie  projektowanej „sieci kanalizacyjnej   zachód”, 

27) w Koszalinie w  Olimpiadzie TPD Koszalin, 

28) w cyklicznej naradzie  dyrektorów szkół i przedszkola, 

29) z uczestnikami szkoleń  w ramach projektu „Internet oknem na świat 

mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”, 

 30) na  budowie   hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

31) w Kinie Zorza  w uroczystym  przekazaniu  komputerów  beneficjentom 

projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”, 

32) w uroczystej inauguracji roku  szkolnego w szkołach: Szkole Podstawowej 

w Suchej Koszalińskiej, w Szkole Podstawowej Nr 2 W Sianowie i 

Gimnazjum Gminnym w Sianowie, 

 33) w GWIK w Sianowie z dyrektorem zakładu Aleksandrem Janowskim, 

34)  z właścicielem terenu  po  byłej  Fabryce Zapałek w Sianowie, 

35)  w konferencji prasowej  „Podsumowanie  wakacji 2012”, 

36)  w sprawie spółdzielni  socjalnej, 

37)  w sprawie  organizacji „Dożynek Gminnych”, 

38) w Szczecinie z Wojewodą Zachodniopomorskim  Marcinem  

Zydorowiczem, 

39) z radnym Wiesławem Raczyńskim, 

40) z prezesem  firmy SELFA  wykonawcy zadania  „Budowa hali sportowej w 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie”, 

41) w  zebraniu  organizacyjnym związku  gmin powoływanym do prowadzenia 

zbiórki   odpadów, 

42) z  właścicielem firmy  AGROBUD, 

43)w sprawie  organizacji Mistrzostw Polski w badmintonie w 2013 r., 

44) z radną Haliną Gnacińską w sprawie placu zabaw w Skwierzynce, 

45) z Wicestarostą Andrzejem Leśniewiczem w sprawie pomieszczeń 

biurowych dla   związku  zajmującego się odpadami, 

46)w Łazach na zaproszenie  Wójta Mielna w sesji Rady Gminy  Mielno, 

47) z radnym Józefem Hryckowianem  w sprawach wsi Sieciemin, 
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48) z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie remontów lokali 

komunalnych, 

49)w  posiedzeniu  Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza 

Środkowego w Koszalinie, 

50) w sprawie  wydawnictwa „Osobliwości Gminy  Sianów”, 

51) w Łazach w spotkaniu  z przedsiębiorcami  w sprawie  przyszłości 

miejscowości, 

52)  razem z radnym Andrzejem Danielewiczem  z Komendantem Miejskim 

Policji Wiesławem Tylem, 

53) w wizji  w terenie: ul. Mickiewicza, w Gimnazjum Gminnym, w szkole 

Podstawowej Nr 1 w Sianowie, 

54) w sprawie budownictwa  pasywnego, 

55) w sprawie  projektowanego kolektora sanitarnego, 

56) w Karnieszewicach w uroczystości otwarcia  Centrum Edukacji 

Ekologicznej Nadleśnictwa Karnieszewice, 

57) w rajdzie samochodów terenowych  „Sianowska Przeprawa”, 

58) w Będzinie w  Dożynkach Powiatowych, 

59)w  dożynkach wiejskich w Karnieszewicach, 

60) z Lesławem Spisakiem, 

61)  w posiedzeniu  Komisji Rolnej Rady Miejskiej połączonej ze spotkaniem z 

sołtysami  i przewodniczącymi Zarządów Osiedli, 

62) w zebraniu   wspólnoty mieszkaniowej  ul. Armii Polskiej 38, 

63)w Osiekach w X Ogólnopolskim Integracyjnym Plenerze Artystycznym, 

64) w konsultacjach społecznych  w sprawie zmiany  granic Gminy i Miasta 

Sianów, 

65)w Szczecinie  w konferencji  na temat Strategia zrównoważonego rozwoju 

wsi, rolnictwa i rybactwa 2014 -2020, 

66) w sprawie powstania związku międzygminnego zajmującego się gospodarką 

odpadami, 

67) w Gimnazjum Gminnym w Sianowie z Ministrem Środowiska  Stanisławem 

Gawłowskim, 

68) w zebraniu   mieszkańców Skwierzynki, 

69) z architektem Markiem Jankowskim, 

70) w Przytoku z uczestnikami   powiatowej imprezy  integracyjnej  

pn.”Grzybobranie”, 

71) w cyklicznej naradzie  dyrektorów szkół i przedszkola, 
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72) w Nadleśnictwie Karnieszewice z Jarosławem Staniszewskim – 

Nadleśniczym, 

73) w  Koszalinie w Starostwie Powiatowym w sprawie  remontów dróg, 

74) w sprawie boiska w Mokrym, 

75) w Skibnie w świetlicy wiejskiej, 

76)z  Regionalnym  Dyrektorem Lasów Państwowych Sławomirem Cichoniem, 

77) z mieszkańcami   ul. Lutyków i Węgorzewskiej w sprawie opłat 

adiacenckich, 

78) w Łabuszu w II Regatach  Długodystansowych  o „Błękitna wstęgę”, 

79) w Charytatywnym Turnieju Piłkarskim  na  obiekcie sportowym Orlik 2012 

w Sianowie, 

80)  w Iwięcinie  w Dożynkach Wiejskich, 

81)  wspólnie z Krystyna Sak z animatorem zespołu „Kwiat paproci”, 

82) udzielił wywiadu TVP Info w sprawie zmiany granic  gminy, 

83) w Szczeglinie  podczas  wizytacji Parafii przez  Ks. Biskupa Krzysztofa  

Zadarkę, 

84) z Krystyną Sak w sprawie  projektu budżetu Biblioteki Publicznej Gminy i 

Miasta w Sianowie na rok 2013. 

85) z dyrektorem PZD Mieczysławem Zwolińskim remontu ulic Mickiewicza, 

Piastów i  Węgorzewskiej oraz innych  działań na drogach powiatowych, 

86) w sprawie sytuacji w KS Victorii Sianów, 

87) w wizji na terenie budowy ul. Mickiewicza, w Parku Miejskim oraz BPGiM 

w Sianowie, 

88) w uroczystości nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, 

89) w zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr 1 w Sianowie, 

90) z Radą Parafialną w sprawie remontu Kościoła Parafialnego w Sianowie, 

91) w  Wierciszewie z  mieszkanką  wsi Stanisławą Sawicką  obchodzącą 100 

urodziny, 

92) w sprawie sposobu naliczania opłat za odpady komunalne, 

93) w sprawie imprez wakacyjnych w 2012 r., 

94) w sprawie  projektów remontów  kościołów „ryglowych”, 

95) w sprawie  przyszłego związku  gmin dotyczącego gospodarki odpadami, 

96)  z  Miejsko Gminnym Zarządem Związku Emerytów i Rencistów, 

97) z Pawłem Sztochem z firmy LTC  w sprawie elektronicznego  obiegu 

dokumentów, 

98) z Krystyną Sak w sprawach organizacyjnych BPGiM w Sianowie, 

99) w zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sianowie, 
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100) w zebraniu  wiejskim mieszkańców Osiek, 

101) z dyrektorem    ENERGA Oświetlenie Drogowe Zbigniewem Hermanem. 

102) z organizacjami  pozarządowymi prowadzącymi szkoły na terenie Gminy 

Sianów , dyrektorami  tych szkół i  księgowymi  obsługującymi  szkoły. 

103) z prof. Michałem Jasiulewiczem w sprawie ekspertyzy dotyczącej zmiany  

granic Gminy i Miasta Sianów, 

104)  z projektantka terenów  rekreacyjnych w Sianowie Katarzyną Krawiecką- 

Kołaczek, 

105) z radnym Janem Grzybowskim, 

106)  z Zarządem Gminnym OSP w Sianowie, 

107)  w Gimnazjum Gminnym w Sianowie  z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej, 

108) w Szczeglinie z członkami Stowarzyszenia Historyczno – Odkrywczego, 

109) z projektantami  w sprawie termomodernizacji, 

110) w posiedzeniu  Komisji Rolnej połączonej ze spotkaniem z sołtysami i  

Przewodniczącymi Zarządów Osiedli, 

111) w Mokrem z  pogorzelcami, 

112) w sprawie akcji edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska i 

przestrzegania   przepisów porządkowych, 

113) z Jerzym Poznańskim z Dąbrowy, 

114) w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej, 

115) w pracach komisji oceniającej prace dzieci  do kalendarza  gminnego  na 

2013 r., 

116) udzielił wywiadu TKK MAX, 

117)  z funkcjonariuszami  Posterunku  Policji w Sianowie, 

118) z członkami  Harcerskiego Klubu Turystyki Pieszej PTTK „SEZAM”. 

 

Sporządziła Teresa Soróbka.                   
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SPRAWOZDANIE  NR   20/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD DNIA 25 CZERWCA 2012 R. DO DNIA 14 SIERPNIA              

2012 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 598/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Urzędzie 

Gminy i Miasta  w Sianowie. 

2. Zarządzenie  Nr 599/2012 w sprawie  ustalenia ceny dla działki  nr 80/5 w 

Węgorzewie. 

3.Zarządzenie Nr 600/2012 w sprawie  ustalenia ceny dla działek nr  81/25 i 

81/26 w Sianowie ul. Tylna. 

4. Zarządzenie Nr 601/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu dla działek nr  81/25 i 

81/26  w Sianowie ul. Tylna. 

5. Zarządzenie Nr 602/2011 w sprawie przejęcia lokalu  nr 3 przy ul. Morskiej w 

Sianowie. 

6. Zarządzenie Nr 603/2012 w sprawie  powołania Zespołu rekrutacyjnego 

beneficjentów końcowych projektu   

    „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. 

6.  Zarządzenie Nr 604/2012 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania             

„Działania infrastrukturalne na rzecz  poprawy stanu  środowiska w obiektach  

użyteczności  publicznej na terenie gminy  Sianów”. 

7.  Zarządzenie Nr 605/2012 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 

8.  Zarządzenie Nr 606/2012 w sprawie  przetargu  na sprzedaż samochodu 

pożarniczego marki DAF. 
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9. Zarządzenie Nr  607/2012  w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli  ubiegających się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

10. Zarządzenie Nr  608/2012  w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczycieli  ubiegających się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

11. Zarządzenie Nr  609 / 2012 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczycieli  ubiegających się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

12.  Zarządzenie Nr  610/2012 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczycieli  ubiegających się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

13.  Zarządzenie Nr  611 / 2012 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczycieli  ubiegających się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

14. Zarządzenie Nr 612/2012 w sprawie przeznaczenia  do dzierżawy działki  nr 

146  w Sianowie ul. Koszalińska z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

15. Zarządzenie Nr  613/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy w drodze  bezprzetargowej dla działki nr 146 

w Sianowie. 

16.  Zarządzenie Nr  614/2012 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczycieli  ubiegających się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

17. Zarządzenie  nr 615/2012 w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 7/2. 

18. Zarządzenie Nr 616/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Sianowie. 

19. Zarządzenie Nr  617/2012  w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji 

projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. 

20. Zarządzenie Nr  618/2012 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”. 
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21. Zarządzenie Nr  619/2012 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

przetargu  nieograniczonego  na wykonanie zadania  „Przebudowa dróg 

gminnych”. 

22. Zarządzenie Nr  620/2012 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 

23. Zarządzenie Nr 621/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działki  nr 49 w Sianowie ul. Tylna. 

24.  Zarządzenie Nr 622/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się z 

prawa użytkowania wieczystego w celu  zwolnienia długu. 

25. Zarządzenie Nr  623/2012 w sprawie przekazania  do administrowania  

Gimnazjum Gminnemu w Sianowie   odbudowany budynek Gimnazjum 

Gminnego wraz z wyposażeniem. 

26.Zarządzenie Nr 624/2012 w sprawie rozłożenia na raty należności  z tytułu 

opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Koszalińska 38/3. 

27. Zarządzenie Nr  625/2012 w sprawie uchylenia  Zarządzenia nr 559/2012 z 

dnia 24 kwietnia 2012 r. 

28. Zarządzenie Nr  626/2012 w sprawie  nieodpłatnego nabycia  od  ANR 

działki  nr 109/9  w m. Kleszcze z przeznaczeniem na  plac zabaw. 

29.  Zarządzenie Nr  627/2012 w sprawie nadania  Regulaminu  

Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta  w Sianowie. 

30. Zarządzenie Nr 628/2012 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

opłat czynszowych za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Koszalińska 9/6. 

31. Zarządzenie nr  629/2012 w sprawie  ustalenia  cen dla działek 

przeznaczonych  do sprzedaży w drodze II przetargu ( działki  nr 151/5 w 

Bielkowie, nr 150/4 w Dąbrowie, nr 23/8 w Grabówku, nr 76/2 w 

Kleszczach). 

32. Zarządzenie Nr  630/2012 w sprawie  ustalenia ceny dla działki   nr 42/2 w 

Sianowie ul. Tylna. 

33. Zarządzenie Nr  631/2012 w sprawie  ustalenia cen dla działek  gruntu 

położonych w drodze I przetargu nieograniczonego ( działki  nr  81/22 
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i81/23 w Sianowie ul. Tylna, nr 62  w Sianowie ul. Ogrodowa i nr 168/2 w 

Węgorzewie). 

34. Zarządzenie Nr 632/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  dla działki nr  49 w 

Sianowie ul. Tylna. 

35. Zarządzenie Nr  633/2012 w sprawie   przygotowania i przeprowadzenia  

postępowania  przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Cyfrowa 

szkoła”. 

36.  Zarządzenie Nr  634/2012 w sprawie  zmian w planie dochodów i  

wydatków  budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 

37. Zarządzenie Nr  635/2012 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności  

przesyłu na  działce nr 166/2 w Suchej Koszalińskiej. 

38. Zarządzenie Nr 636/2012  w sprawie  przeprowadzenia kontroli  doraźnej w 

MKS Start-Iskra Mokre . 

39. wydał Zarządzenie Nr  637/2012 w sprawie dodatkowego wykazu osób 

mających pierwszeństwo  do zawarcia umowy najmu  dla lokalu  w Sianowie 

ul. Armii Polskiej 12/1. 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ  SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  26 czerwca 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na przedłużenie na okres  3 lat  umowy dzierżawy na działkę nr 

146 w Sianowie z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

2.  nie wyraził zgody na  wydzierżawianie terenu trawnika przed  sklepem 

„Biedronka”( z wyjątkiem sprzedaży choinek), wyraził zgodę na  czasową 

dzierżawę  działki  przy ul Słowackiego  pod sprzedaż chryzantem. 

3. wyraził zgodę na zlecenie wykonania  Instrukcji  bezpieczeństwa  

pożarowego dla Stadionu  Miejskiego w Sianowie za kwotę  1 500 zł brutto. 
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4. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie  zadania  inwestycyjnego pn.                     

” Budowa chodników w Siecieminie i Maszkowie    -  dokumentacja 

techniczna”, najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma  Autorska Pracownia 

Projektowa, Jan Sontowski ul. Świerkowa 27 Koszalin,  która wykona 

dokumentację za 8 610 brutto  dla Sieciemina i  11. 316 zł brutto dla 

Maszkowa. 

5.przyjął ofertę  firmy „MB MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska z Koszalina w 

sprawie wykonania  dokumentacji technicznej na montaż pomp ciepła i  

instalacji  fotowoltaicznych oraz ocieplenia budynków i wymianę  stolarki 

okiennej  dla:  SP Nr 1 , SP Nr 2, SP w Suchej Koszalińskiej, Zespołu Szkół 

w Dąbrowie, Kina Zorza w Sianowie,  Stadionu Miejskiego  w Sianowie i  

Ośrodka Zdrowia w Sianowie  za kwotę  59. 286 zł brutto. 

6. wyraził zgodę na  sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej  kosztu zakupu 

materiału  drzewnego w  wysokości 2 000 zł brutto  z przeznaczeniem na  

cele statutowe OSP Osieki. 

7. przyjął ofertę firmy DOMAR  Kazimierz Domaradzki z Tatowa w sprawie 

dostawy materiału  do remontu dróg gminnych do  kwoty 14.000 z euro. 

8.  wyraził zgodę na budowę  na działce nr 169/1  drodze gminnej w 

Skwierzynce  linii kablowej 15  kV, linii kablowej 0,4 kV, słupa linii 

napowietrznej 15 kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV. 

9. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz ogłoszenie o 

przetargu na wykonanie zadania „Działania infrastrukturalne na rzecz  

poprawy stanu  środowiska w obiektach  użyteczności  publicznej na terenie 

gminy  Sianów”. 

10.przyjął ofertę  Agencji Projektowo Reklamowej z Koszalina w sprawie  

opracowania  projektu aranżacji  wnętrz  dla budowanej  hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 

11. podpisał z osobą  niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania  

kosztów  udziału  w badaniach specjalistycznych. 

12. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

na łączną kwotę   przyznanych dotacji  w wysokości 21 000 zł brutto. 
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13. wyraził zgodę na zatrudnienie animatora  sportowego na obiekcie 0RLIK 

2012  na okres od 01.07.2012 r. do 31.08.2012 r. z wynagrodzeniem  3 500 

zł brutto. 

14.zatwierdził zmiany  planu  finansowego  ZB ABK na rok 2012 . 

 

Podczas posiedzenia w dniu  3 lipca 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na przedłużenie o 1 miesiąc umowy wynajmu  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  z przeznaczeniem  dla rodziny  pogorzelców z 

miejscowości Karnieszewice. 

2.wyraził zgodę na usunięcie 4 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej w 

Siecieminie. 

3.  wyraził zgodę na  przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego w Sianowie 

ul. Koszalińska  9/6  pod warunkiem spłaty zasądzonych zaległości 

czynszowych . 

4. wyraził zgodę na poprowadzenie przez teren drogi gminnej – działki nr 107 w 

Kłosie  przyłącza wodociągowego. 

5. wyraził zgodę na  lokalizację sieci wodociągowej De 110 PE na działce nr 

525/1 w Sianowie. 

6. wyraził zgodę na  umieszczenie  w drodze gminnej – działce nr 115 w 

Sianowie kabla  energetycznego. 

7. podpisał z 4 osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie dofinansowania 

kosztów  udziału w badaniach specjalistycznych. 

8.udzielił kierownikowi MGOPS  w Sianowie  pełnomocnictwa do 

podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją, rozliczaniem 

programu  z zakresu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami  

psychicznymi pn. „Asystent – mój przyjaciel”. 

9. wyraził zgodę na  zakup materiałów związanych z  ociepleniem budynku 

mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna,  koszty robocizny i  sprzętu poniesie 

najemca budynku. 
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10.nie wyraził zgody na sprzedaż  miejsc na cmentarzu komunalnym w 

Sianowie  w celu  urządzenia  grobowców i  dalszej odsprzedaży. 

Podczas posiedzenia w dniu  10 lipca 2012 r.: 

  1.przyjął ofertę  firmy  ARCHIKO Pracownia  Projektowa Katarzyna 

Krawiecka – Kołaczek  w sprawie opracowania   dokumentacji  technicznej 

dla zadania „Budowa boiska sportowego w Dąbrowie PT – poprawa 

warunków do rekreacji  dzieci i młodzieży” za kwotę 11.000 zł brutto. 

2. przyjął ofertę  firmy  ARCHIKO Pracownia Projektowa Katarzyna Krawiecka 

– Kołaczek w sprawie  opracowania  „ Adaptacja projektu technicznego 

Sianów ul. Mickiewicza – poprawa funkcjonowania urządzeń sportowo 

rekreacyjnych” za kwotę  10.000 zł brutto. 

3. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren  dróg gminnych – działek nr 

222 i  227 w Siecieminie kabla energetycznego. 

4. pozytywnie zaopiniował zmianę   miejscowego planu  zagospodarowania  

przestrzennego terenu  Lubiatowa w Koszalinie. 

5. wyraził zgodę na przesunięcie terminu  sporządzenia  projektu zmiany 

Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy i Miasta Sianów dla działki  nr 77/2 położonej w Kędzierzynie. 

6. wyraził zgodę na najem garażu w Sianowie ul. Armii Polskiej 1 na kolejne 3 

lata. 

7.  wyraził zgodę na użyczenie Przedsiębiorstwu Komunikacji Publicznej Sp. z 

o.o. w Koszalinie  na okres do 31 .08.2012 r. autobusu marki Jelcz . 

8. podpisał z 3 osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania 

kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

9. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu, 

kosztów zakupu energii elektrycznej do świetlicy w Sownie. 

Podczas posiedzenia w dniu 12 lipca 2012 r. 

1. zatwierdził  ogłoszenie o przetargu  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla przetargu nieograniczonego dla zadania „ Dostawa sprzętu 

komputerowego”. 
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Podczas posiedzenia w dniu  18 lipca 2012 r.: 

1.przyjął regulamin  konkursu „Najbardziej zadbana zagroda rolna”, 

„Najbardziej zadbana posesja” i „Najpiękniejsza wieś”. 

2. przyjął ofertę  firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne  Marek Wal ze Staniewic w sprawie konserwacji 

rowów przydrożnych w miejscowości Bielkowo za kwotę 10 184, 40 zł 

brutto. 

3. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł  udziału  mieszkańca 

Sianowa boksera Kamila Pawłowskiego  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży  „Małopolska 2012 „ w Wieliczce. 

4.wyraził zgodę  na wymianę  słupów energetycznych zlokalizowanych przy 

drogach gminnych działkach nr 366 i 378 w Węgorzewie. 

5.wyraził zgodę na  umieszczenie  na działce nr 27/2 w Sianowie przyłącza  

gazu . 

6. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren drogi gminnej działki  nr 18 w 

Karnieszewicach przyłącza wodociągowego. 

7. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 513 w 

Sianowie telekomunikacyjnej linii kablowej. 

8. zatwierdził treść ogłoszenia  oraz specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „PRZEBUDOWA  DRÓG GMINNYCH”. 

9.  wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu   pod sprzedaż kwiatów i  zniczy na 

terenie cmentarza komunalnego w Sianowie  oraz na skwerze przy ul. 

Słowackiego. 

10. umorzył odsetki  od nieterminowej zapłaty  za dostawę wody przez GWiK w 

Sianowie. 

11. przyjął ofertę   Autorskiej Pracowni Projektowej Jan Sontowski z Koszalina 

w sprawie wykonania dokumentacji projektowej drogi dla pieszych na 

cmentarzu komunalnym w Dąbrowie. 

Podczas posiedzenia w dniu  24 lipca 2012 r.: 
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1.   wyraził zgodę na  sfinansowanie z dotacji na remont lokali i  budynków 

komunalnych kosztu remontu przyłącza  wodociągowego do budynku przy 

ul.  Armii Polskiej 23. 

2. przyjął ofertę  Firmy Handlowo – Produkcyjno – Usługowej WATEFUL  z 

Wałcza  w sprawie dostawy i montażu urządzeń do podświetlenia fontanny w 

Parku Miejskim w Sianowie za kwotę 4 674 zł brutto. 

3. zatwierdził  rozstrzygnięcie  przetargu na  „Dostawę  sprzętu 

komputerowego” . W przetargu wpłynęła jedna oferta, która spełniła 

wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

ZETO Sp.  z o.o. w Koszalinie , który wykona zadanie za kwotę 506.682,51 

zł brutto. 

4. przyjął ofertę firmy „AUTOMATYK” Michał Masiukiewicz  z Sianowa  w 

sprawie  usunięcia kolizji elektromagnetycznej poprzez  przebudowę  odcinka 

linii kablowej 15 kV  kolidującej z realizowaną halą sportową przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Sianowie. 

5. wyraził zgodę na  wybudowanie sieci wodociągowej  na koszt i staraniem 

mieszkańca Sieciemina, po wybudowaniu  sieć zostanie przekazana 

nieodpłatnie  na majątek gminy. 

6. podpisał z dwiema osobami  niepełnosprawnymi umowy sprawie 

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

7. podpisał  umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Komendą Hufca im. 

Chor. Zdzisława Pilawy w Szczecinku na organizację wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Sianów ( 30 osób) za kwotę 

19  500 zł brutto z czego 10.000 zł  pochodzi ze środków  GPP i RPA . 

8.  nie wyraził zgody na usunięcie  3 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

w Węgorzewie. 

9. wyraził zgodę na usunięcie  4 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej  ul. 

Piastów w Sianowie. 

Podczas posiedzenia w dniu  31 lipca 2012 r.: 

1. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów udziału  w  turnusie rehabilitacyjnym, 
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2. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów 

zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego, 

3. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie   kosztów uczestnictwa 

w badaniach specjalistycznych. 

4. wyraził zgodę na przedłużenie do  31.12.2012 r. umowy w sprawie adaptacji 

pomieszczeń na lokal mieszkalny  w  Skibienku 6 d. 

5.wyraził zgodę na przedłużenie umów na dzierżawę ogródków przydomowych. 

6. podpisał  umowę z Pomorską Grupą Konsultingową S.A.  w Bydgoszczy w 

sprawie  przeprowadzenia  postępowania  i udzielenia zamówienia publicznego 

na zakup energii elektrycznej w 2012 r. przez  jednostki organizacyjne Gminy i 

Miasta  Sianów. 

7. przyjął ofertę  firmy  PRO-SYSTEM  Arkadiusz Madej w sprawie  montażu i  

uruchomienia  kamery zewnętrznej  monitorującej  Park Miejski za kwotę  

16 474 zł brutto. 

8.zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie  zadania „Działania 

infrastrukturalne na rzecz  poprawy stanu  środowiska w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie gminy  Sianów”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

PROJPRZEM EKO   Sp. z o.o. z Szubina, która wykona zadanie za kwotę  

468.100 zł brutto. 

9.przyjął ofertę  firmy  BETIS Edwarda Brzóski z Koszalina w sprawie 

wykonania  projektu technicznego  przyłącza kanalizacji deszczowej dla hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie za kwotę 4 .920 zł brutto. 

10. wyraził zgodę na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki  nr 54 w 

Osiekach na poprawę warunków  zagospodarowania  sąsiedniej działki  

siedliskowej. 

11.przyjął ofertę firmy TOMBUD Tomasz Pawelec ze Skwierzynki  w sprawie 

wykonania prac melioracyjnych  na rowie przy drodze gminnej nr 169/1 w 

Skwierzynce. 

Podczas posiedzenia w dniu  07 sierpnia 2012 r.: 

1. zatwierdził wniosek w sprawie zmiany  budżetu w  ramach zadania  

inwestycyjnego zakup ciągnika  wraz z oprzyrządowaniem: 
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1) zakup sprzętu dla GWiK -  30 tyś zł, 

2) zakup sprzętu dla ZB ABK – 30 tyś  zł, 

3) leasing operacyjny na dostawę ciągnika do ZB ABK wraz z 

oprzyrządowaniem 40 tyś zł  ( w 2012 r.), 

4) zmniejszenie deficytu  budżetowego – 80 tyś zł. 

2.wyraził zgodę na  pokrycie ze środków rezerwy ogólnej budżetu kosztów  

komorniczych związanych z przeprowadzonymi  eksmisjami  z lokali 

mieszkalnych  Sianów ul. Tylna 28, ul. Armii Polskiej1/2a  i ul. Morskiej 

13/3  w wysokości  7 991,04 zł. 

3. wyraził zgodę na  przedłużenie umowy na umieszczenie baneru reklamowego 

na budynku  w Sianowie  ul.  Koszalińska 16. 

4. nie skorzystał z prawa pierwokupu działki nr  489/4  w Sianowie, 

5. wyraził zgodę na przedłużenie  umowy dzierżawy działki  nr 176/63 w 

Osiekach  z przeznaczeniem  na boisko sportowe. 

6. wyraził zgodę na przebudowę sieci energetycznej na terenie  działki  nr 114/2 

w Suchej Koszalińskiej -  drodze gminnej. 

7. pozytywnie zaopiniował projekt zmiany   miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przystawy w gminie 

Malechowo. 

8. pozytywnie zaopiniował projekt  zmiany  miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego  dla działki  nr 370/11 w miejscowości 

Malechowo . 

9. wyraził zgodę na przejście przez teren drogi gminnej działki  nr 347 w 

Dąbrowie. 

10.wyraził zgodę na  przebudowę  na terenie działek gminnych nr 14/7 ,  51/1, 

nr 45/5 oraz drogi gminnej 115/3 w Suchej Koszalińskiej sieci  kablowej 0,4 

kV. 

11. zaakceptował  wnioski  w sprawie sporządzenia zmiany  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Sianów  

oraz miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru 
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położonego w obrębach ewidencyjnych Dąbrowa, Grabówko, Iwięcino, 

Bielkowo. 

12. wyraził zgodę na dokonanie zmiany  w  budżecie Gminy Sianów na 2012r. 

poprzez przeniesienie środków  finansowych  przeznaczonych na  organizację 

zawodów  i  turnieju pożarniczego  w kwocie 10. 000 zł oraz  kwoty  1500 zł 

ze środków przeznaczonych na podróże służbowe do  działu   921  Kultura i  

dziedzictwo narodowe. 

13. zatwierdził  protokół z posiedzenia Zespołu Rekrutacyjnego beneficjentów 

końcowych projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta 

Sianów”. 

14. przyjął wniosek w sprawie zmian w planie inwestycyjnym Gminy  Sianów 

na rok 2012. 

Podczas posiedzenia w dniu 14 sierpnia 2012 r.: 

1.  nie złożył wniosków do  projektu zmiany   miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w obrębie  ewidencyjnym Karwice, gmina 

Malechowo. 

2. wyraził zgodę na  zawarcie porozumienia z właścicielami  działki nr 30 przy 

ul. Dworcowej w sprawie  budowy sieci wodociągowej i kanalizacji  

sanitarnej na koszt  wnioskodawców . 

3. zatwierdził wybór  wykonawców zadania  „Przebudowa dróg gminnych”. 

Najkorzystniejsze oferty  złożyły firmy:                                                                    

    Firma  Handlowo –Usługowa Adam  Fira , która wykona zadania: 

    - przebudowa drogi w Skibnie za kwotę  58.741,75 zł brutto, 

    - przebudowa drogi w Iwięcinie za kwotę  48.893,41 zł brutto, 

   -  przebudowa drogi w Osiekach za kwotę  45.796,65 zł brutto 

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MAGRO”, które wykona 

zadanie  - przebudowa drogi w Szczeglinie za kwotę  61.475,46 zł brutto. 

4. nie skorzystał z prawa pierwokupu  wobec działki nr  291 w Sianowie ul. 

Bukowa. 
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5. przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane Roboty Ziemne 

i Melioracyjne Marek Wal w sprawie wykonania robót melioracyjnych  rowu 

przy ul. Koszalińskiej za kwotę  1000 zł netto . 

 

III.PRZYJĄŁ PROJEKTY  UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przeprowadzenia  

konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Gminy i Miasta Sianów 

dotyczących zmiany granic Gminy i Miasta Sianów i Gminy Mielno  i 

przyłączenie sołectwa Łazy do Gminy  i Miasta Sianów.  

    (Uchwała podjęta  podczas  XXIII sesji Rady Miejskiej) 

2.autopoprawkę do projektu  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie 

zmiany w budżecie Gminy  Sianów na 2012 r. 

   (uchwała  wraz z autopoprawkę podjęta podczas XXIII sesji Rady Miejskiej) 

3. autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i 

oddziały  przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sianów. 

   (Uchwała  podjęta podczas XXIII sesji Rady Miejskiej) 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia  „Programu 

usuwania azbestu i planu ochrony  przed jego szkodliwością dla Gmin y  i 

Miasta Sianów na lata 2010 -2013 z perspektywą do roku  2032”. 

5.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  upoważnienia do 

zawarcia  umowy leasingu  operacyjnego. 

6. w sprawie uchwalenia Regulaminu  Korzystania z Parku Miejskiego w 

Sianowie. 

7.  w sprawie  wspólnego przeprowadzenia przebudowy dróg powiatowych na 

terenie  Gminy  Sianów z udziałem Powiatu Koszalińskiego. 
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IV.WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

15) Uchwała Nr XXIII/186/2012 w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2011. Uchwała została podjęta . 

Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalina 

 

16) Uchwała Nr XXIII/187/2012 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Gminy i 

Miasta Sianów dotyczących zmiany granic Gminy i Miasta Sianów 

i Gminy  Mielno i przyłączenia Sołectwa Łzy do Gminy i Miasta 

Sianów. Uchwała stanowi podstawę do wszczęcia procedury 

zmiany  granic Gminy Sianów. 

 

17) Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie zmian budżetu 

Gminy Sianów na  2012 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w 

Koszalinie. 

18) Uchwała Nr XXIII/189/2012 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012 -2022.Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

19) Uchwała Nr XXIII/190/2012 w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które 

podlegają przekazaniu na dochody budżetu. Uchwałę przesłano do 

RIO ZZ w Koszalinie. 

20) Uchwała Nr XXIII/191/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych. Uchwała 

została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

21) Uchwała Nr XXIII/192/2012 w sprawie opłat za świadczenia 

udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sianów. Uchwała została skierowana do publikacji  w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

V.W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 
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39. 294      decyzje  administracyjne, 

40.   14      postanowień, 

41. 116      zaświadczeń, 

42.     8      zaświadczeń  konkordatowych, 

43.   83      wpisów do CEIDG, 

44.   46       upomnień, 

45. 206       tytułów wykonawczych, 

46.   35       faktur VAT 

47.  203      dowody  osobiste, 

     10. 202      wnioski o wydanie  dowodu osobistego, 

     11. 169      unieważnień dowodów osobistych, 

     12.   40      wypisów  i wyrysów  z planów, 

     13.   20       aktów  stanu  cywilnego, 

     14.   82       odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

     15.   56       poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

16.1065      postępowań mandatowych SM, 

     17.     62     postępowania sądowe  SM, 

18.     58     interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI.UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1) w naradzie podsumowującej wyniki kontroli NIK, 

2) z przedstawicielami  firmy Gaz –System w sprawie realizacji   budowy 

gazociągu  prze teren  Gminy Sianów, 

3) w posiedzeniu  Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza 

Środkowego w Koszalinie, 

4) ze sponsorami  XXV Dni Ziemi Sianowskiej, 

5) w sprawie realizacji projektu „Internet oknem na świat mieszkańców 

Gminy i Miasta Sianów”, 

6) w Koszalinie w posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej SGiPPŚ, 

7) w walnym zgromadzeniu  SGIPPŚ, 
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8) z najlepszymi  absolwentami , ich rodzicami i  nauczycielami oraz 

dyrektorami  szkół z terenu  Gminy i Miasta Sianów, 

9) w wizji  w Parku Miejskim w Sianowie i na budowie hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

10) w posiedzeniu  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

11) w SP w Suchej Koszalińskiej w zakończeniu  roku  szkolnego klasy V, 

12) w Skwierzynce w sprawie  projektowania kanalizacji  sanitarnej , 

13) w walnym zgromadzeniu  GOT Sianów, 

14) w uroczystym zakończeniu  roku  szkolnego klas  III w Gimnazjum 

Gminnym, 

15) w zakończeniu  roku  szkolnego w SP Nr 1 w Sianowie, 

16) w zakończeniu  roku  szkolnego w SP Nr 2 w Sianowie, 

17)  w zakończeniu  roku  szkolnego w Gimnazjum Gminnym w Sianowie , 

18) w zakończeniu  roku  szkolnego w SP w Dąbrowie, 

19) w  zakończeniu  roku  szkolnego  klas VI w SP Nr 2 w Sianowie, 

20) z Krystyną Sak i  Aleksandrą Kowalczyk w sprawie organizacji 

wypoczynku  letniego dzieci i młodzieży. 

21) z radnym Rady Miejskiej Maciejem Lewandowskim, 

22) z radnym Rady Miejskiej Janem Grzybowskim, 

23) w Łazach w imprezie integracyjnej osób niepełnosprawnych  pn. 

„Powitanie lata” 

24) w sprawie projektu  „Internet oknem na świat mieszkańców  Gminy i 

Miasta Sianów”. 

25) w posiedzeniu   Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w 

Sianowie, 

26) w Szczecinie  w Kuratorium Oświaty   w sprawie  dostępu do systemu  

SIO, 



247 

 

27) w pożegnaniu  dzieci  odjeżdżających na wypoczynek do Białego 

Dunajca, 

      28) w letnim festynie  pn. „Powitanie lata z MEC”. 

      29) w Koszalinie w sprawie  nowego okresu finansowania 2014- 2020. 

      30) wizytował Park Miejski w Sianowie, 

      31) z uczestnikami  półkolonii  letnich dla dzieci i młodzieży z Gminy i 

Miasta Sianów, 

 32) w sprawie projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i 

Miasta Sianów”, 

      33) w Starostwie Powiatowym w sprawie organizacji  ruchu na ul. 

Mickiewicza, 

34) z radnym  Andrzejem Danielewiczem w sprawie organizacji  ruchu na ul. 

Mickiewicza, 

     35)  z przedstawicielami  firmy  SUBOK projektującej  obwodnicę Sianowa, 

     36) z przedstawicielami  WKZ w Szczecinie w sprawie Dni Dziedzictwa 

Narodowego, 

     37) udzielił wywiadu TV MAX w sprawie  boisk wielofunkcyjnych 

powstających  na terenie gminy  Sianów, 

     38) z  dziećmi  uczestniczącymi   w zajęciach   półkolonijnych, 

     39) w festynie wiejskim w Maszkowie, 

     40) w Iwięcinie w Targu Cysterskim, 

     41) z prezesem Okręgowego Związku Pszczelarzy w Koszalinie, 

     42) z radnym  Rady Miejskiej w Sianowie Janem Grzybowskim, 

     43) udzielił wywiadu TV MAX w sprawie realizacji  przez Gminę i Miasta  

projektu „Internet oknem na świat mieszkańców  Gminy i Miasta 

Sianów”, 

     44) w sprawie organizacji Dożynek Gminnych, 
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     45) w wizji  na terenie Parku  Miejskiego w Sianowie, 

     46) z radnymi Rady Miejskiej w Sianowie Janem Grzybowskim, Bogdanem 

Przybyłką  i Maciejem Lewandowskim, 

     47) z dyrektorem GWiK Aleksandrem Janowskim, 

     48) w sprawie  budowy hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie, 

     49)  w Skibnie w pożegnaniu  Pawła Spisaka wyjeżdżającego na  Igrzyska 

Olimpijskie do Londynu, 

     50) w objeździe remontowanej drogi wojewódzkiej  w m. Iwięcino, Sucha 

Koszalińska, Skibno i Gorzebądz, 

   51) w Osiekach w uroczystości zakończenia XV Międzynarodowego Pleneru 

Malarskiego Osieki 2012 „Czas i Miejsce dla sztuki”, 

   52) w uroczystości  Jubileuszu  50-lecia Pożycia Małżeńskiego Państwa 

Janiny i Kazimierza Babiarzów, 

   53) z Mieczysławem i Krzysztofem Hendzel z firmy  AGROBUD z Koszalina 

w sprawie wspólnej realizacji drogi w Ratajkach, 

   54) z Urszulą Szewczyk prezesem Forum sołtysów i radną Rady Miejskiej w 

Sianowie Haliną Gnacińską, 

   55) z Jarosławem  Staniszewskim Nadleśniczym Nadleśnictwa Karnieszewice 

w sprawie wspólnej delegacji do Białego Dunajca, 

    56) na  budowie hali sportowej  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

    57)  ze Stanisławem Cieślikiem mieszkańcem wsi Sucha Koszalińska, 

    58) w Koszalinie w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji, 

    59) z Dariuszem Kamińskim  komendantem Hufca ZHP w Koszalinie, 

    60) w Skwierzynce z mieszkańcami  wsi w sprawie projektowanej sieci 

kanalizacyjnej, 

    61) w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska  przy 

udziale Tomasza Ucińskiego dyrektora PGK Koszalin, 
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    62) w posiedzeniu  zespołu ds.  projektu „Internet oknem na świat 

mieszkańców Gminy i Miasta  Sianów”. 

    63) z redaktorem Radia Koszalin Katarzyną Kużel, 

    64) w uroczystości Jubileuszu  50 – lecia  Pożycia Małżeńskiego Państwa 

Janiny i Michała Stolarskich, 

    65) w turnieju  siatkówki  na obiekcie sportowym ORLIK 2012, 

    66) z Sebastianem Boberem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Sianowie w sprawie  realizacji projektu związanego z upamiętnieniem 

Powstania Warszawskiego, 

    67) z Janem Kucińskim w sprawie warsztatów plastycznych, 

    68) z Klubem 4x4 na temat wrześniowego rajdu terenowego, 

    69) w Warcinie w siedzibie Zespołu Szkół Leśnych w sprawie  organizacji 

pobytu dzieci z Rezekne, 

   70) z Jarosławem Staniszewskim Nadleśniczym Nadleśnictwa Karnieszewice, 

    71) w sprawie rozliczenia  inwestycji pn.”Rewitalizacja Parku Miejskiego w 

Sianowie”, 

    72) w sprawie budownictwa pasywnego,  

    73) z Mariuszem Kaufmanem, 

    74) z  Dobrosławą Matela  Łapczuk w sprawie budowy hali sportowej przy 

SP Nr 2 w Sianowie, 

    75) z Renatą Kozakiewicz w sprawie podpisania polis ubezpieczeniowych na 

nowy okres ubezpieczenia, 

     76)  z uczestnikami  Dnia Sportowca Niepełnosprawnego na  boisku 

sportowym Orlik 2012, 

     77) w Sierakowie Sławieńskim w XIII Jarmarku Hobbitów. 

      78)  w Starostwie w Sławnie w  walnym zebraniu  założycielskim 

„Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy, 

Grabowej i Unieści”, 
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     79) wspólnie ze Skarbnikiem Gminy i Miasta Sianów Anebelle Marcińczak 

w Szczecinie w Urzędzie Marszałkowskim  Wydziale Rolnictwa i  

Rybactwa oraz Biurze Projektów PROW, 

     80) w sprawie  budowy kanalizacji sanitarnej w Skwierzynce, 

     81) z radnym Rady Miejskiej , sołtysem - Janem Grzybowskim oraz 

Krystyną Sak w sprawie Dożynek  Gminnych, 

     82) z Pawłem Manią w sprawie zagospodarowania Placu Katyńskiego, 

     83) wraz z  delegacją  samorządową  z wizytą  w  Białym  Dunajcu, 

     84) w Iwięcinie w pogrzebie  mieszkańca wsi Zygmunta Kostrzewy. 

     85) w posiedzeniu  Zespołu rekrutacyjnego  beneficjentów do projektu 

„Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. 

    86) w sprawie  organizacji  Jarmarku Sianowskiego, 

    87) w wizji na  terenie Parku Miejskiego w Sianowie, 

    88) z Mieczysławą Juszczyk prezesem Stowarzyszenia Hobbiton z Sierakowa 

Sławieńskiego, 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

                                   SPRAWOZDANIE NR 19/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW  ZA                                 

OKRES OD 25 MAJA 2012 R.  DO  22 CZERWCA 2012 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MISTA 

SIANÓW; 

I.       WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 578/2012 w sprawie  przesunięcia terminu  spłaty 

zaległości czynszowych  za lokal mieszkalny w Sianowie ul. 

Słowackiego 10/18. 
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2. Zarządzenie Nr 579/2012 w sprawie ustalenia ceny dla działki  nr 

613 w Sianowie ul. Słoneczna. 

3. Zarządzenie Nr  580/2012 w sprawie ogłoszenia  wykazu 

nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu 

dla działki  nr 613 w Sianowie. 

4. Zarządzenie Nr 581/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli w 

zakresie udzielania ulg podatkowych w 2011 r. 

5. Zarządzenie Nr 582/2012 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży 

dla działek 151/5 w Bielkowie, 150/4 w Dąbrowie, nr 23/8 w 

Grabówku, 76/2 w Kleszczach. 

6. Zarządzenie Nr 583/2012 w sprawie ustalenia ceny dla działek nr  

81/22 i 81/23 w Sianowie ul. Tylna oraz  nr 62 w Sianowie ul. 

Ogrodowa i nr 168/2 w Węgorzewie. 

7. Zarządzenie Nr 584/2012 w sprawie  ustalenia  ceny dla działki  nr 

42/2 w Sianowie ul. Tylna. 

8. Zarządzenie Nr  585/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  

nieruchomości  oznaczonej działkami  nr  81/25 i 81/26  w 

Sianowie ul. Tylna. 

9. Zarządzenie Nr 586/2012 w sprawie  ustalenia na rzecz ENERGA 

SA  odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 14/7 w Suchej 

Koszalińskiej. 

10. Zarządzenie Nr  587/2012 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 

11. Zarządzenie Nr 588/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Grabówku 27. 

12. Zarządzenie Nr 589/2012 w sprawie upoważnienia  do zastępstwa 

podczas nieobecności  dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchej 

Koszalińskiej. 

13. Zarządzenie Nr  590/2012 w sprawie  ustalenia terminu  składania 

wniosków  o dofinansowanie  zakupu podręczników. 
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14. Zarządzenie nr  591/2012 w sprawie  zamiany  nieruchomości  z 

Nadleśnictwem Karnieszewice ,  działka  Nadleśnictwa zostanie   

przeznaczona pod plac zabaw w Szczeglinie. 

15. Zarządzenie Nr 592/2012 w sprawie  ustanowienia  odpłatnej 

służebności  przesyłu na działce nr  68/2 w Suchej Koszalińskiej. 

16. Zarządzenie nr  593/2012 w sprawie ustanowienia  odpłatnej 

służebności przesyłu  na działce nr  80/1 w Suchej Koszalińskiej. 

                17. Zarządzenie Nr  594/2012 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 11/1. 

                18. Zarządzenie Nr  595/2012 w sprawie  uchylenia Zarządzenia Nr  

203/2011 z dnia 12.07.2011 r. w sprawie  przeznaczenia do 

dzierżawy działki  nr  283/3  w  Wierciszewie. 

                19. Zarządzenie Nr 596/2012 w sprawie dodatkowego wykazu osób 

mających pierwszeństwo do zawarcia  umów najmu. 

                 20. Zarządzenie Nr 597/2012 w sprawie  powołania Komisji  

konkursowej. 

 

 

 

 

 

II.      ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu   5 czerwca 2012 r.: 

1. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

Podczas posiedzenia  w dniu  6 czerwca 2012 r.: 
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1. wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów transportu ( w kwocie  250 zł ze 

środków rezerwy ogólnej ) dla   uczestników  „Marszu Życia” w 

Koszalinie. 

2. wyraził zgodę na dzierżawę na okres 3 lat  części działki nr 21/22 w 

Skibienku z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

3. wyraził zgodę na dzierżawę na okres 3 lat  części działki nr 844 w 

Sianowie ul. Łużycka  z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

4. wyraził zgodę na przystąpienie do XIII edycji  Konkursu Przeglądu 

Komunalnego „O Puchar Recyklingu”  i wniesienie opłaty  w kwocie  246 

zł brutto. 

5. nie wyraził zgody na  odtworzenie granic  i urządzenie  drogi gminnej nr 

78 w Szczeglinie z uwagi na  duże koszty. 

6. podpisał umowę  użyczenia wysepki  dzielącej nawierzchnię ul. Armii 

Polskiej w Sianowie. 

7. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 76 w 

Sianowie  kabla energetycznego. 

8. przyjął ofertę  firmy P.P.U. DACH z Kretomina w sprawie dostawy i 

montażu okna w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie  za kwotę  1749,96 

zł brutto. 

9. przyjął ofertę  Biura Projektowania  i Nadzoru Budownictwa 

Komunikacyjnego w Szczecinku w sprawie  uzupełnienia dokumentacji 

projektowej dla zadania  „Budowa chodnika w Dąbrowie”  za kwotę 

1.476 zł brutto. 

10. przyjął ofertę Autorskiej Pracowni Projektowej Jan Sontowski z 

Koszalina w sprawie  opracowania  dokumentacji projektowej dla zadania  

”Budowa ścieżki rowerowej w Suchej Koszalińskiej –PT” za kwotę    

6.150   zł brutto. 

11. wyraził zgodę na  lokalizację projektowanych budynków mieszkalnych w 

odległości 9 m od granicy drogi gminnej  nr 65  w Sianowie. 

12. postanowił o  sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego samochodu 

pożarniczego marki DAFA  rok produkcji 1979 r. z ceną wywoławczą  w 

wysokości  6. 500 zł . 

Podczas posiedzenia w dniu 12 czerwca 2012 r.: 

  1.  wyraził zgodę na przeznaczenie 12 .000 zł  na pokrycie kosztów  

zaprojektowania  i wykonania  dodatkowego zasilania energetycznego na 

Stadionie Miejskim w Sianowie. 
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  2.  wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie  4.000 zł  kosztów  związanych 

z zatrudnieniem  przez ZB ABK 7 stażystów. 

  3.  podpisał umowę w sprawie  organizacji  kolonii letnich przez fundację 

„Bądź między nami”  z siedzibą w Lublinie  za kwotę 19 950 zł  ( ze 

środków  Gminnego Programu  Przeciwdziałania Alkoholizmowi). 

  4.  podpisał z osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa  w badaniach specjalistycznych. 

5. przyjął ofertę  Ryszarda Marczyka z Koszalina w sprawie  opracowania  

materiałów archiwalnych Urzędu Gminy  i Miasta w Sianowie  za lata 

1973-2009 za kwotę  3.500 zł brutto. 

6. w związku z  uzyskaniem dotacji  w kwocie 850.000  zł. , postanowił o 

wprowadzeniu  do budżetu  Gminy  na rok 2012 zadania „Internet oknem na 

świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. 

7. wyraził zgodę na  poprowadzenie  przez działki  nr 346/1 i 347/3 w  

Iwięcinie  linii kablowej 0,4 kV. 

8. wyraził zgodę na poprowadzenie  przez działkę  gminną  nr 70/4 w Suchej 

Koszalińskiej  linii kablowej  0,4 kV. 

9. wyraził zgodę na poprowadzenie przez teren dróg gminnych nr 125/2, nr 

270/2, nr 238,  nr 302/2 nr 331/2 w Iwięcinie linii kablowej 0,4 kV 

10. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez działkę nr 241/3 w Skwierzynce 

kabla  0,4 kV. 

11. uzgodnił projekt przebudowy oświetlenia drogowego w Suchej 

Koszalińskiej  w związku  z przebudową drogi nr 203. 

12. uzgodnił  projekt budowy oświetlenia drogowego w Iwięcinie i wyraził 

zgodę na umieszczenie urządzeń oświetleniowych na działkach gminnych           

( w związku z  przebudową drogi 203). 

13. nie wyraził zgody na usunięcie 12 szt. lip  rosnących przy drodze 

powiatowej  ul. Piastów. 

14. w związku  z rozpoczęciem  prac adaptacyjnych w  budynku  Gimnazjum 

Gminnego  na siedzibę ZAOO,  wyraził zgodę na przesunięcie środków w 

planie  finansowym jednostki. 
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15. wyraził zgodę na zwiększenie  o  kwotę  30.000 zł  wydatków Straży 

Miejskiej w Sianowie  w pozycji  zakup usług pozostałych ( opłaty 

pocztowe). 

16. przyjął oferty firmy  Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne Marek Wal ze Staniewic w sprawie wykonania 

remontów  2 przepustów w Bielkowie  za kwotę   8 733  zł brutto , oraz na 

wniosek  mieszkańca wsi Wierciszewo postanowił o zakupie  2 rur i  20 t. 

gruzu w celu naprawy  dwóch przepustów  na drogach wsi Wierciszewo  za 

kwotę  3 500 zł brutto  (  naprawy wykona mieszkaniec wsi). 

17.  przyjął wniosek w sprawie  zmiany  nazwy zadania inwestycyjnego  z 

„Przebudowa dróg powiatowych w Sianowie – poprawa warunków 

komunikacyjnych”  na  nazwę „Przebudowa mostu w Sianowie na ul. 

Mickiewicza wraz z drogami dojazdowymi  łączącymi drogę krajową nr 6 z 

drogą wojewódzką nr 206”. 

18. przyjął wniosek w sprawie  zmian w planie inwestycyjnym budżetu Gminy  

Sianów na 2012 r. wraz z rozliczeniem wydatków niewygasających             

z 2011 r. 

19. przyjął wniosek w sprawie zmian w planie inwestycyjnym Gminy Sianów 

na 2012 r. 

Podczas posiedzenia w dniu  19 czerwca 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na  przedłużenie do 31 .12.2012 r.  dwóch umów w sprawie 

adaptacji  pomieszczeń w Skibienku  na lokale mieszkalne. 

2. podpisał z  dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

3. wyraził zgodę na dofinansowanie  w kwocie  500 zł  kosztów zakupu nagród            

dla uczestników  „Nocy Świętojańskiej” na Osiedlu Nr 2 w Sianowie. 

4. nie wyraził zgody na wycinkę 3  drzew - lip  rosnących w pasie drogi 

powiatowej w Węgorzewie. 

5. przyjął wniosek w sprawie przywrócenia  tytułu prawnego do lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 14/2. 
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6. wyraził zgodę na   przebudowę  napowietrznej linii elektroenergetycznej 

biegnącej nad drogami  gminnymi  w Dąbrowie, Karnieszewicach i Skibnie. 

7. wyraził zgodę na poprowadzenie przez teren drogi gminnej działki  nr 127 w 

Mokrym przyłącza kablowego. 

8. wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie 200 zł  kosztów uczestnictwa  

dzieci ze Szkoły Podstawowej z Suchej Koszalińskiej w Wojewódzkim 

Festiwalu Piosenki  o Zdrowiu  w Szczecinie. 

9.  wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie  1000 zł  kosztów uczestnictwa 

mieszkanki   Sianowa w Mistrzostwach Europy Weteranów w badmintonie, 

które odbędą się w Sofii. 

10. wyraził zgodę na budowę na terenie działki  nr 269 – drogi gminnej w 

Skwierzynce linii kablowej 15 kV, linii kablowej  0,4 kV , słupa linii 

napowietrznej 15 kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV. 

11. wyraził zgodę na poprowadzenie przez teren działki  gminnej nr 11/15 w 

Osiekach przyłącza kanalizacji  sanitarnej. 

12. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej , działce nr 302  w 

Sianowie  przyłącza gazu. 

13. zatwierdził protokóły konieczności wykonania robót dodatkowych  dla 

zadania „Budowa ciągu pieszo rowerowego  w Skibnie” na kwotę   nie 

większą niż  7.950 zł. 

14. zaakceptował treść porozumienia  z Powiatem Koszalińskim  w sprawie  

pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Ogrodowej w Sianowie. 

15. przyjął wniosek sprawie zwiększenia planu wydatków ZAOO w Sianowie  o 

kwotę  339.760 zł w związku  z realizacją projektu „Cyfrowa Szkoła”. 

III.  PRZYJĄŁ PROJEKTY  UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniający uchwałę w 

sprawie  ustalenia  liczby  punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
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 2.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie opłat za świadczenia 

udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i  oddziały  przedszkolne 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów. 

3.   projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  ustalenia 

wysokości środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które  

podlegają przekazaniu  na dochody budżetu. 

4.   projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  budżetu 

Gminy  Sianów na 2012 r. 

5.   projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2012 -2022. 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1) Uchwała Nr XXII/179/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Sianów. 

 Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku     

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

2) Uchwała Nr XXII/180/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia  planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez  

Gminę Sianów oraz granic ich obwodów. Uchwała została 

skierowana do  publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

3) Uchwała Nr XXII/181/2012 w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Koszalińskiego zadań z zakresu budowy i utrzymania dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sianów. 

Uchwała będzie podstawą do zawarcia porozumienia z Powiatem 

Koszalińskim . 

4) Uchwała Nr XXII/182/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na  2012 r. . Uchwała została  skierowana do bieżącej 

realizacji. Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

 

5) Uchwała Nr XXII/183/2012 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012 -2022. Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 
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6) Uchwała Nr XXII/184/2012 w sprawie przyjęcia od 

Województwa Zachodniopomorskiego zadania z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w granicach administracyjnych 

Gminy Sianów. Uchwała  będzie podstawą do zawarcia 

stosownego porozumienia z Województwem 

Zachodniopomorskim. 

7) Uchwała Nr XXII/185/2012 w sprawie Utworzenia 

stowarzyszenia „Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna     

w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści”. Uchwała jest 

podstawą do  powołania stowarzyszenia  - skierowana do 

realizacji  przez Referat Promocji i Rozwoju. 

 

  VI.     W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM  

WYDAŁ: 

48.  171       decyzje  administracyjne, 

49.     9        postanowień, 

50.   74       zaświadczenia, 

51.     5       zaświadczeń  konkordatowych, 

52.   38       wpisów do CEIDG, 

53. 736       upomnień, 

54. 137       tytułów wykonawczych, 

55.   97       dowodów  osobistych, 

    10. 108       wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

    11. 107      unieważnień dowodów osobistych, 

    12.   27       wypisów  i wyrysów  z planów, 

    13.   11      aktów  stanu  cywilnego, 

    14.   79      odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

    15.   45      poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

16.  573      postępowań mandatowych SM, 

     17.      5      postępowania sądowe  SM, 

18.    36      interwencji  ze zgłoszeń. 

 

  VII.   UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1)  w posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej  i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Sianowie, 
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2)  w sprawie organizacji  wypoczynku letniego dzieci  młodzieży, 

3) z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie Sebastianem 

Boberem, 

4)  na Stadionie Miejskim w Sianowie z uczestnikami  Dnia Sportu, 

5) w Bielkowie w uroczystym  otwarciu świetlicy wiejskiej- po remoncie, 

6) z projektantem  budowy kanalizacji  sanitarnej, 

7) z przedstawicielami  wykonawcy remontu drogi Sianów Ratajki z  firmy  

EUROWIA, 

8) w konferencji  prasowej w sprawie XXV Dni Ziemi Sianowskiej, 

9) w Szczecinie w sprawie  dofinansowania budowy  Hali Sportowej  przy 

Szkole Podstawowej Nr 2  w Sianowie, 

  10)  z medalistkami  Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w unihokeju, 

  11)  w sprawie uczestnictwa dzieci z terenu  gminy i miasta w pokazach 

lotniczych w Świdwinie, 

  12) w Koszalinie w podsumowaniu  konkursu języka angielskiego – dzieci ze 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

   13) w wizji  w Parku  Miejskim w Sianowie, 

   14) w sprawie przekazania przedstawicielom młodzieży symbolicznego 

„klucza do  gminy i miasta” , 

   15) z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2  w Sianowie Ireneuszem 

Megielem, 

   16) w sprawie organizacji  XXV Dni Ziemi Sianowskiej, 

   17) z Urszulą Pietraszkiewicz  i radną Renatą Grosiak w sprawie  stanu 

zaawansowania  realizacji  inwestycji oraz planowanych nowych zadań, 

  18) w powitaniu  delegacji  samorządowej z Gminy  Biały Dunajec, 

  19) z sianowskimi  funkcjonariuszami Policji, 
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  20) w uroczystym  podpisaniu  porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem 

Sianów oraz Gminą Biały Dunajec, 

  21) w meczu  pomiędzy bibliotekarkami  a przedszkolankami, 

  22) w spotkaniu  z delegacją samorządową z Gminy  Biały Dunajec, 

  23) w Gimnazjum Gminnym w XI Konkursie Twórczości Karola Wojtyły, 

  24) w Kinie Zorza   w  uroczystym przekazaniu  przedstawicielom młodzieży 

sianowskiej władzy nad Gmina i Miastem Sianów, 

  25) w Gimnazjum Gminnym w debacie z młodymi  mieszkańcami  Gminy i 

Miasta Sianów, 

  26) w meczu rzemieślnicy – urzędnicy, 

  27) w  XXV Dniach Ziemi Sianowskiej, 

 28) w Koszalinie  w „Marszu życia i  rodziny”, 

 29) w pożegnaniu  delegacji  z Białego Dunajca, 

 30) z przedstawicielem firmy  Selfa wykonawcą  hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 2  w Sianowie, 

 31) w Kłosie w sprawie  projektowanej sieci sanitarnej, 

 32) w Szczecinie  wspólnie  ze skarbnikiem  podpisał aneks do umowy w 

sprawie  realizacji  zadania „Rekreacyjno – turystyczne centra wsi”, 

 33) z Sebastianem Boberem  dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Sianowie, 

 34) w posiedzeniu  wspólnym  komisji  Rady Miejskiej w Sianowie, 

 35) w Iwięcinie w XI Gminnym Sejmiku Ekologicznym, 

 36) w Skwierzynce w zebraniu  wiejskim w sprawie  projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

 37)  w Sierakowie Sławieńskim w gminnych  obchodach Dnia Strażaka, 

 38)  w sprawie koncepcji  przebudowy  oczyszczalni ścieków  w Sianowie, 
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 39)  z Mieczysławem Zwolińskim  dyrektorem PZD, 

 39)  w  posiedzeniu   Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej  w Sianowie z 

udziałem właścicieli  żwirowni  w Ratajkach, 

 40)   w Sławnie w posiedzeniu   Zarządu DLGD, 

 41)   w sprawie  realizacji  projektu pn.”Internet oknem na świat mieszkańców 

Gminy i Miasta Sianów”,  

 42) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sianów na 2012 r. i w  wieloletniej  

prognozie finansowej, 

 43) w PGK Koszalin  w spotkaniu  wójtów i burmistrzów w sprawie  

gospodarki odpadami  po wejściu w życie nowych przepisów, 

44)  z Pawłem  Sidorowskim  w sprawie  paneli  fotowoltaicznych, 

45)   w  otwarciu XIV Międzynarodowego Turnieju  Dziewcząt i Chłopców im. 

Anny Bocian o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i 

Prezesa PZPN. 

46)  w wizji  w Parku  Miejskim w Sianowie oraz na   budowie  hali sportowej  

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie, 

47) w uroczystym zaprzysiężeniu  młodzieżowej drużyny  pożarniczej OSP 

Sianów, 

48) w uroczystym otwarciu  XVI Ogólnopolskiego  Turnieju  Judo w Dąbrowie, 

 49) w sprawie  realizacji  projektu  pn.”Internet oknem na świat mieszkańców 

Gminy i Miasta Sianów”, 

50) w posiedzeniu  Rady Fundacji ŚGD w Koszalinie, 

51)  z Krystyną Sak  w sprawie   organizacji  wypoczynku  letniego przez 

BPGiM ,  w tym wyjazdu dzieci i młodzieży na pokazy lotnicze do 

Świdwina, 

52) w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i  Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej  połączonej ze spotkaniem z sołtysami i przewodniczącymi 

Zarządów Osiedli, 

53)  w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami  szkół i przedszkola, 
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54) w  Radiu Koszalin  w sprawie realizacji   przez Gminę  i Miasta Sianów 

projektów w ramach PROW, 

55)  w posiedzeniu  wspólnym  komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 

56) z mieszkańcami  wsi Skwierzynka w sprawie  projektowanej sieci 

kanalizacyjnej. 

58)   z przedstawicielami  województwa podlaskiego, biorącymi  udział w 

prezentacji osiągnięć  realizowanego przez MGOPS w Sianowie  projektu 

systemowego „Pomocna dłoń plus”, 

57) w spotkaniu  z mieszkańcami  miejscowości Łazy w sprawie zmiany  granic 

administracyjnych, 

58)  w Szczecinie wspólnie ze skarbnikiem  podpisał aneks do umowy w 

sprawie dofinansowania kosztów  budowy świetlicy w Sownie. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 
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SPRAWOZDANIE NR 18/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI   BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD  24 KWIETNIA 2012 R.  DO DNIA  24 MAJA 2012 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 555/2012 w sprawie  zamiany  nieruchomości w Sianowie 

ul. Kościelna. 

2. Zarządzenie   Nr 556/2012 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia  Nr 

167/2011 z dnia  07.06.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

działki nr 51/2 w Kędzierzynie. 

3. Zarządzenie Nr 557/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki 

nr  613 w Sianowie ul. Słoneczna. 

4. Zarządzenie Nr 558/2012 w sprawie  przekazanie nieodpłatnie  do ZB 

ABK środka trwałego w postaci kosiarki samojezdnej typu PARTNER. 

5. Zarządzenie Nr 559/2012 w sprawie uchylenia decyzji   Wojewody 

Koszalińskiego dotyczącej  komunalizacji  działki nr  219 w Maszkowie. 

6. Zarządzenie Nr  560/2012 w sprawie  zmian w planie dochodów i  

wydatków budżetu na 2012 r. 

7. Zarządzenie Nr  561/2012  z dnia  8 maja 2012 r. w sprawie  nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 

8.  Zarządzenie Nr 562/2012 w sprawie  zgody na odpracowania zaległości  

w opłatach za lokal mieszkalny w Sianowie  ul. Armii Polskiej 11/1. 

9. Zarządzenie Nr 563/2012 w sprawie  zmiany  składu osobowego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

10.  Zarządzenie Nr 564/2012  zgody na umorzenie zaległości  odsetkowej w 

kwocie 56,36 zł  za lokal mieszkalny wykupiony położony w Sianowie  

przy  ul. Słowackiego 10B/15 . 

11.  Zarządzenie Nr 565/2012  w sprawie zgody  na rozłożenia na raty 

zaległości z tytułu  opłat za używanie lokalu mieszkalnego komunalnego 

nr 2 położonego w Sianowie przy ul. Tylnej 52.  
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12.  Zarządzenie Nr 566/2012  w sprawie zbycia mienia komunalnego. 

13.  Zarządzenie Nr 567/2012 w  sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej 

w  Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi  Iwięcino. 

14.  Zarządzenie Nr 568/2012 w sprawie  zgody na umorzenie  zaległości 

podstawowej  z tytułu opłat za zajmowany lokal mieszkalny położony w 

Sianowie ul. A. Polskiej 23. 

15. Zarządzenie Nr 569/2012  w  sprawie zgody na umorzenie  całości 

zaległości podstawowej  z tytułu opłat za zajmowany lokal mieszkalny 

położony w Sianowie ul. A. Polskiej 15. 

16.  Zarządzenie Nr  570/2012 w sprawie  zbycia mienia komunalnego – 

lokalu  mieszkalnego położonego w  Sianowie ul. Morska 11. 

17.  Zarządzenie Nr 571 /2012  w  sprawie dzierżawy  mienia komunalnego – 

działki nr 9 w  Sianowie na rzecz  Stowarzyszenia 4x4 na  okres 3 lat. 

18.  Zarządzenie Nr  572/2012 w sprawie zbycia mienia komunalnego – 

działek położonych  w  Sianowie  przy ul. Łużyckiej w drodze  II  

przetargu   nieograniczonego. 

 

 

II. ROSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 24 i 25 kwietnia 2012 r.: 

1. nie wyraził zgody na utwardzenie działki  nr  3 w Sianowie ul. Strzelecka. 

2.  przyjął ofertę Firmy Usługowo Handlowej Cezarego Chrzanowskiego w 

sprawie remontu ul. B. Chrobrego ( bocznej) za kwotę  45.131,50  zł 

brutto. 

3. zatwierdził wykaz najpilniejszych potrzeb w zakresie bieżącego  

utrzymania dróg w 2012r. na ich realizację przeznaczył kwotę  90 000 zł. 

4. wyraził zgodę na  modernizację centrali   telefonicznej Urzędu 

umożliwiającą  odbieranie  i wysyłanie  komunikatów sms. 

5. zatwierdził wybór oferty w postępowaniu  przetargowym na  wykonanie  

zadania inwestycyjnego pn.: ”Rekreacyjno – turystyczne centra wsi na 

terenie  Gminy  Sianów – boiska wielofunkcyjne”. Najkorzystniejszą  

ofertę złożyło  PHU TRAWPOL – Izabela Gumieniczuk ul. Sienkiewicza 

12 78 -400 Szczecinek, które wykona zadanie za kwotę 165 773,75 zł 

brutto. 
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6. zatwierdził wybór oferty w przetargu na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn.:    „Rekreacyjno  - turystyczne centra wsi na terenie 

Gminy  Sianów – place zabaw”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Józef 

Kozłowski z Tychowa, który wykona zadanie za kwotę  144 050,00 zł 

brutto. 

7. wyraził zgodę na przesunięcie środków  z działu  inwestycyjnego z 

przedsięwzięcia „ Zakup pomp ściekowych i  głębinowych” na dotację 

celową  z budżetu na dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych w kwocie  18.600 zł. 

8. przyjął ofertę Autorskiej Pracowni Projektowej Jan Sontowski z 

Koszalina  w sprawie wykonania  dokumentacji projektowej drogi na 

cmentarzu w Suchej Koszalińskiej za kwotę  3.444 zł brutto. 

9. wyraził zgodę na sfinansowanie  kosztów remontu dachu  budynku  w 

Sianowie ul. Koszalińska 5,  a  po dokonanym remoncie na dochodzenie  

zwrotu kosztów od właścicieli  poszczególnych lokali mieszkalnych  na 

drodze sądowej. 

10. podpisał z osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów udziału w badaniach specjalistycznych. 

11. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

Podczas posiedzenia w dniu  27 kwietnia  2012 r.: 

1. przyjął  opracowaną przez MGOPS w Sianowie  „Ocenę zasobów 

pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy  Sianów”. 

2. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Projektowania  i Obsługi Inwestycji 

„FORBUD” z Koszalina w sprawie  pełnienia  funkcji  nadzoru nad 

realizacja zadań „Rekreacyjno –turystyczne centra wsi na terenie Gminy  

Sianów– place zabaw”  w zakresie dostawy i montażu urządzeń na 6 

placach zabaw i „Rekreacyjno – turystyczne centra wsi na terenie Gminy  

Sianów – boiska wielofunkcyjne” w zakresie wykonania 5 boisk 

wielofunkcyjnych za kwotę  5 500,01 zł brutto. 

 

Podczas posiedzenia w dniu 08 maja 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na sfinansowanie  podłączenia dwóch stacji telefonicznych 

do  Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sianowie  za kwote 

2 000 zł brutto. 

2. dofinansował w wysokości 150 zł koszty zakupu  kwiatów  przez 

sołectwo Karnieszewice. 
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3. dofinansował w  kwocie  700 zł koszty prowadzenia  przez Zespół Szkół 

w Dąbrowie  działań   proekologicznych. 

4. podpisał z osoba niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 

5. podpisał z osoba niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego, 

6. podpisał z dwiema osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów udziału  w badaniach specjalistycznych. 

7. wyraził zgodę na   przedłużenie o kolejne 3 lata umowy najmu na lokal  

socjalny w Sianowie ul. Piastów 20/6. 

8. wyraził zgodę na dofinansowanie  w kwocie  300 zł  (ze środków rezerwy 

ogólnej)  kosztów transportu  rodzin zastępczych  z terenu gminy Sianów  

do Parnowa na coroczną imprezę  pn. „Rodzinalia”. 

9. podpisał porozumienie w sprawie najmu  lokalu przez Klub Abstynenta 

„ISKRA” w Sianowie. 

 

Podczas  posiedzenia w dniu  15 maja 2012 roku : 

1. wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki nr 806 przy ul. 

Łużyckiej  14 w Sianowie na ogródek przydomowy. 

2. wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu na czas określony to jest  na  

3 lata  na rzecz Pana Edwarda Tomaszewskiego. 

3. wyraził zgodę na zwiększenie planów wydatków na rok 2012 o kwotę  

30 000, 00 na remont dachu w Rzepkowie. 

4. wyraził zgodę na przesuniecie środków 10 000,00  w budżecie Gminy w 

ramach działu 921 – dotacje na roboty budowlane przy zabytkach. 

5. wyrażenie zgody na utworzenie pozycji w budżecie  stanowiska „SU”-  

konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowej przeznaczenie 

na ten cel 22 000,00 .Środki zostaną  przesunięte z budżetu  ZAOO – 

10 000,00  przeznaczonych na organizację wypoczynku letniego oraz 

12 000,00 ze środków  SU- realizacja innych programów/projektów. 

6. wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 23 000,00  z działu 630 wydatki  

inwestycyjne jednostki budżetowe na wydatki przeznaczone na 

doposażenie placów zabaw do działu 630 pn. ”dokumentacja techniczna  

na place zabaw”. 

7. wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 15 000,00 z  działu 630 wydatki  

inwestycyjne jednostki budżetowej „Rekreacyjno turystyczne centra wsi” 
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na wydatki przeznaczone na dokumentację techniczną na place zabaw do 

działu 630 pn.” dokumentacja techniczna na place zabaw” 

8. wyrażenie zgody na  zwiększenie środków finansowych na bieżące 

utrzymanie dróg publicznych gminnych – dział 600  o  kwotę 50 000,00. 

9. przyjął ofertę firmy INWEST-DRÓG, Tomasz Bernacki na opracowanie 

dokumentacji technicznej do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg 

gminnych” 

10. ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części 

działki położonej w Sianowie przy ul. Kościelnej . 

11. wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Administracyjnej Obsługi 

Oświaty w Sianowie na 2012 r o łączną kwotę 134 940,00 w  związku z  

zwiększeniem zakresu prac remontowych w podłych  szkołach  na kwotę  

50 000,00 oraz sumę  84 949,00 na  pomoce  dydaktyczne w ramach 

programu „ cyfrowa szkoła”. 

12. zaakceptował  projekt nowego regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy i Miasta Sianów. 

13. wyraził  na  zmianę Planu Finansowego GWiK na rok 2012 w związku z 

przyznaną dotacją celową z budżetu Gminy na sumę 18.600,00 na  

dofinansowanie realizacji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 25.04.2012 r. 

14. wyrażenie zgody na przeznaczenie z budżetu Gminy i Miasta Sianów 

środków w kwocie 10 000,00 z przeznaczeniem na wymianę fragmentu 

wodociągu w miejscowości Skibno oraz sumy 20 000,00 na wykonanie 

przyłączy wodociągowych do budynków  przy ul. Tylnej. 

15. wyraził zgodę na przesunięcie środków w kwocie 5 350,00 z wydatków 

na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej z działu 700 na  zakup 

działki w Ratajkach nr 744/4. 

16. wyraził zgodę na przesunięcie terminu sfinalizowania sprzedaży lokalu  

mieszkalnego w  Sianowie. 

17. wyraził zgodę na zakup koszy ulicznych ze środków budżetu gminy 

Sianów do miejscowości Grabówko , Kleszcze i  Maszkowo. 

18. Wyraził zgodę  na usunięcie 30 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym 

drogi krajowej Nr 6 odcinek Karnieszewice – Kawno. 

19. wyraził zgodę na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym 

drogi powiatowej Nr 0354 Pleśna – Skibno. 
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20. wyraził zgodę na usunięcie 2  sztuk drzew rosnących w pasie drogi 

wojewódzkiej Nr 206 w miejscowości Mokre. 

 

Podczas  posiedzenia  w dniu 22 maja 2012 roku :  

1. wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntów pod garaż na działce 282/3 

przy ul. Dworcowej 60 w  Sianowie. 

2. Przyjął ofertę firmy  „ Automatyk” Michał Masiukiewicz z Sianowa  na 

wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego na terenie Stadionu 

Miejskiego za kwotę 3936,00 zł. 

3. uchylił  Zarządzenie Nr 496/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

przeznaczenia działki gruntowej  oznaczonej nr 9  o pow. 4,5233 ha 

położonej w Sianowie na rzecz Stowarzyszenia 4x4 w Sianowie. 

4. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu  mieszkalnego 

/na okres 1 roku/ od  Pana Stefana Mowczan za sumę 1000,00 z 

przeznaczeniem dla pogorzelców z miejscowości Karnieszewice. 

5. wyraził zgodę  na przyznanie sumy 150,00 celem  upiększenia terenów 

zielonych na terenie sołectwa Iwięcino. 

6. wyraził zgodę na sfinansowanie z budżetu Gminy organizacji X Sejmiku 

Ekologicznego w Iwięcinie w kwocie 2.200,00 zł. 

7. wyraził zgodę na określenie parametrów technicznych ścieków dla  

Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej w Koszalinie w przypadku 

podłączenia do sieci kanalizacji miejskiej m. Sianów. 

8. wyraził na aneksowanie  umowy nr 1/2008 – Skwierzynka zawartej w 

dniu 05.03.2008 r. z Panem Lechem Pięta  w sprawie rozszerzenia 

zakresu wykonania urządzeń wodociągowych o kolejnych pięć działek. 

9. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren drogi gminnej – działki nr 

3/2 położonej w Osiekach , linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania 

budynku mieszkalnego na działce nr 4/3. 

10.  wyraził zgodę  na poprowadzenie przez teren drogi gminnej – działki nr 

109 położonej w Suchej Koszalińskiej , linii kablowej nn 0,4 kV dla  

zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 91 i 92. 

11.  Wyraził zgodę na poprowadzenie przez teren drogi gminnej – działki nr 

111/2 położonej w Suchej Koszalińskiej , linii kablowej nn 0,4 kV dla 

zasilania budynku  mieszkalnego  na działce nr 79  i nr 81/1 oraz linii 

kablowej  15 kV  dla  zasilania słupowej stacji transformatorowej na 

działce 77/3. 
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12. wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panem Tomaszem Bernackim  

właścicielem firmy „ INWEST-DRÓG” na opracowanie projektu zmiany 

stałej  organizacji ruchu na ul.Strzeleckiej w Sianowie za sumę 738,00 zł. 

13.  wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panem Tomaszem Bernackim 

właścicielem firmy „INWEST-DRÓG” na opracowanie projektu stałej 

organizacji ruchu  na ul. Jaśminowej w Osiekach  za sumę 1.230,00 zł. 

14.  wyraził zgodę na zmianę w planie inwestycyjnym budżetu Gminy 

Sianów na 2012 r. 

15.  wyraził zgodę na ułożenie linii kablowej nn 0,4 kV  na terenie działki nr 

885 położonej w  Sianowie stanowiącej własność  Gminy Sianów. 

16. wyraził zgodę na wejście na teren oraz ułożenie sieci wodociągowej PE-

HD 110 mm wraz z rozgałęzieniami w drogach gminnych – działkach nr 

242, 241/3 i nr 148/12 położonych w  Skwierzynce. 

17. wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą LTC Sp.z o.o. w Wieluniu na 

wprowadzenie systemu Integracji rządowej platformy usług 

elektronicznych ePUAP z  FINN * SQL za sumę 4920,00  zł. 

18.  zatwierdził częściowe  sprawozdanie z wykonania zadania publicznego  

„Prowadzenie świetlic środowiskowych placówek opiekuńczo – 

wychowawczych” prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

oddział w  Koszalinie. 

19. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1000,00 wyjazdu dla 

rolników z terenu Gminy Sianów na szkolenie organizowane przez 

Terenowy Zespół Doradców z  Koszalina. 

20.  wyraził zgodę na przyjęcie oferty firmy „PRO-SYSTEM” na  

przeniesienie kamery monitoringu na budynek przy ul. Mickiewicza  za  

cenę 4797,00 zł. 

21. wyraził zgodę na przyjęcie oferty firmy „PRO-SYSTEM” na rozszerzenie 

systemu kamer monitoringu w m. Sianów w rejonie skrzyżowania ul. 

Morskiej i  ul. Tylnej , za cenę 13.899,00 zł. 

IV.PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ : 

1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego gminy  Sianów dla obszaru położonego w obrębach 

ewidencyjnych: Skibno i Sucha Koszalińska. 

2. autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w 

sprawie zmiany   budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 
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3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniego 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012 -2022. 

4.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Sianów  oraz granic ich obwodów. 

5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Sianów. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przyjęcia od Powiatu 

Koszalińskiego zadań z zakresu budowy i utrzymania dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Sianów. 

7.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia od Województwa 

Zachodniopomorskiego zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w granicach administracyjnych Gminy Sianów. 

8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Stowarzyszenia 

„Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy, 

Grabowej i Unieści”. 

 

 

V. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ: 

22) Uchwała Nr XXI/173/2012 w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu  

terytorialnego oraz przekazania Województwu 

Zachodniopomorskiemu pomocy z przeznaczeniem na realizację 

inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 – na 

odcinku Koszalin – Iwięcino”.  

 

23) Uchwała Nr XXI/174/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2012”. Uchwała 

została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

24) Uchwała Nr XXI/175/2012zmieniająca uchwałę w sprawie  trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół. Uchwała została skierowana 

do  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz do realizacji przez ZAOO w Sianowie. 



271 

 

 

25) Uchwała Nr XXI/176/2012 w sprawie zmiany  budżetu na 2012 

rok.  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

26) Uchwała Nr XXI/177/2012 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022.Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

27) Uchwała NR XXI/178/2012 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sianów dla obszaru położonego w obrębach 

ewidencyjnych: Skibno i Sucha Koszalińska. Uchwała została 

skierowana do realizacji przez Referat GKAPP Urzędu Gminy i 

Miasta w Sianowie. 

VI.W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

56.     156    decyzje  administracyjne, 

57.       23    postanowień, 

58.       62    zaświadczeń, 

59.      2       zaświadczenia konkordatowe 

60.      45     wpisów do CEIDG 

61.     130    upomnień, 

62.       38    faktur VAT, 

63.     154    tytułów wykonawczych, 

64.       78     dowodów  osobistych, 

65.      141    wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

66.        74    unieważnień dowodów osobistych, 

67.        20    wypisów  i wyrysów  z planów, 

68.          6    aktów  stanu  cywilnego, 

69.        58    odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

70.         22   poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

71.          2    uroczyste Jubileusze  

72.       586    postępowań mandatowych SM, 

73.          9    postępowania sądowe  SM, 

     17)        38    interwencji  ze zgłoszeń. 
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VII. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1)  w spotkaniu  promocyjnym Projektu „Pomocna Dłoń Plus” w MGOPS w 

Sianowie, 

2) z Andrzejem Maciejewskim prezesem  Pomorskiej Grupy  

Konsultingowej  w Bydgoszczy, 

3) w sprawie cyfryzacji Kina Zorza, 

4) w sprawie  organizacji „Sianowskiego Dnia Sportu”, 

 5) w sprawie  oświetlenia hybrydowego, 

     6) w sprawie możliwości  kredytowania remontów  prowadzonych przez 

wspólnoty mieszkaniowe, 

     7) w Suchej Koszalińskiej  podpisał umowę w sprawie prowadzenia Szkoły 

Podstawowej  przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej 

Koszalińskiej, 

      8) w sprawie zagospodarowania  Placu Katyńskiego, 

9) w sprawie wystroju  wnętrz hali  sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 

w Sianowie, 

  10) w Parku  Miejskim w wizji w sprawie oświetlenia, 

 

 11) w podsumowaniu  kontroli  Zachodniopomorskiego  Urzędu      

       Wojewódzkiego z  realizacji  zadań  zleconych,           

 12) z Mirosławem Penderem  Komendantem Miejskim Straży Pożarnej w 

Koszalinie w sprawie zabezpieczenia drogi krajowej  nr 6 podczas EURO  

2012, 

13) w jubileuszu  50- lecia Pożycia Małżeńskiego Państwa Anny i Czesława 

Drejskich, 

14) w Darłowie w posiedzeniu  Zarządu DLGR, 

15) w  sprawie  organizacji „Sianowskiego Dnia Sportu”, 
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16) w II Majowym Pikniku „Masz Wybór”, 

17) z rodzicami  dzieci uczęszczających do ogniska przedszkolnego w  

Dąbrowie, 

18) w II Pikniku Flagi, 

19) w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z okazji  Święta Konstytucji 

3 –go Maja, 

20) we Mszy Świętej z okazji Dnia Strażaka, 

21) z Marcinem Michalskim w sprawie dostawy wody do działek w 

Skwierzynce, 

22) z sołtysem Łazów, 

23) ze Stefanem Kandalskim i  właścicielem ośrodka wypoczynkowego Fala w 

Łazach, 

24) w Skibnie w uroczystym otwarciu  Punktu Bibliotecznego  w ramach 

„Tygodnia Bibliotek”, 

25) w  spotkaniu pn. „ Noc  w Bibliotece”, 

26) w uroczystościach z okazji zakończenia II Wojny Światowej, 

27) w Poznaniu  w konferencji  na temat „Odnawialne źródła energii”. 

28)  z Renatą Bąk dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Sianowie w sprawie 

„pięciolatków”, 

29)  z Włodzimierzem Zimnowłockim  oraz  z Agnieszką Lewczuk w sprawie  

przyjęcia dzieci z Rezekne, 

30) z Dobrosławą Matela –Łapczuk w sprawie kolorystyki w hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej  Nr 2 w Sianowie, 

31) w sprawie bezpieczeństwa XXV  dni  Ziemi Sianowskiej , wyścigu  

kolarskiego  oraz  biegu im. R. Targaszewskiego, 

32) w posiedzeniu  Komisji Społeczno - Oświatowej   z Radą Sportu, 

33) w Koszalinie w MWiK w sprawie  wodociągu  do Skwierzynki, 
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34) udzielił wywiadu TV MAX w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w 

Sianowie, 

35) z sołtysem i  radą sołecką  Łazów, 

36) z Bożeną Wolf właścicielką  księgarni w Sianowie, 

37) z Haliną Iwanisik  kierownikiem MGOPS, 

38) spotkanie w  Krzykaczu  z  członkami  GOT w  Sianowie, 

39)  z mieszkańcami  Sianowa  uprawiającymi  amatorsko kolarstwo, 

40) z  radcą prawnym  firmy SELFA  w Koszalinie, 

41) z  Włodzimierzem Zimnowłockim dyrektorem Szkoły Podstawowej w 

Iwięcinie  i Alicją Dunowską – Jakóbczak dyrektorem Szkoły Podstawowej 

w Suchej Koszalińskiej, 

42) w Koszalinie w uroczystości z okazji  Powiatowych Dni Strażaka 2012, 

43) z  wójtami  powiatu  koszalińskiego oraz z  przedstawicielem  firmy PGK 

Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie programu  oszczędności w zakupie 

energii elektrycznej, 

44) z kierownictwem TPD Oddział w Koszalinie, 

45) z Cezarym Sołowijem – udzielił wywiadu do specjalnego wydania „Naszej 

Gminy” z  okazji  XXV AZS 

46) w Kowalu w konferencji pt.”Oblicza małych miast”, 

47) w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami  szkół i przedszkola, 

48)  z przedstawicielami  SM Bartek, 

49) w spotkaniu w sprawie organizacji wakacji, 

50) w spotkaniu z  organizatorami 25 Dni Ziemi Sianowskiej, 

51) w  Jonex CUP-   turnieju  badmintona 

52) w uroczystości nadania Proporca Placówce Straży Granicznej w Darłowie z 

okazji  Święta Straży Granicznej, 
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53) w Koszalinie  w uroczystości  40 –lecia powstania Diecezji  Koszalińsko –

Kołobrzeskiej, 

54) w spotkaniu z Panem  Władysławem Piotrowskim najstarszym strażakiem w 

Sianowie, 

55) z sołtysami  i Przewodniczącymi  Zarządów Osiedli, 

56) z Zarządem „Darz-Bór” z Karnieszewic, 

57) spotkaniu  podsumowującym  Edycję 2011 –„ Działaj Lokalnie” , 

58) w  Sianowie w  Zarządzie Darłowskiej Lokalnej Grupie  Rybackiej oraz z  

wizją  lokalną  w  Parku  Miejskim w  Sianowie, 

59) spotkaniu w Kędzierzynie w sprawie  kanalizacji,  

60) w  spotkaniu  Komisji  Budżetowej, 

61) w  cyklicznym spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkola, 

62) w spotkaniu Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

63) w  odbiorze placu „Dziewczynki z zapałkami”, 

64) w spotkaniu dot. zwrotu podatku VAT  przez gminę, 

65) w spotkaniu dot. tablic informacyjnych dla  sołectw, 

66) w  spotkaniu z przedstawicielem  firmy „E-data”, 

67) w spotkaniu organizowanym przez Przedszkole Gminne w kinie „Zorza” z 

okazji  Dnia Matki. 

 

Sporządziła: Anna Grygiel 
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                                 SPRAWOZDANIE  NR 17/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD DNIA  28 MARCA 2012 R.   DO DNIA 23                          

KWIETNIA 2012 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr  546 /2012 w sprawie  przedłożenia Radzie Miejskiej w 

Sianowie  informacji o przebiegu z wykonania   budżetu  Gminy  Sianów  

za 2011 r. 

2. Zarządzenie Nr  547/2012 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i  

wydatków  budżetu Gminy  na 2012 r. 

3. Zarządzenie Nr 548/2012 w sprawie odmowy umorzenia odsetek  od 

nieterminowej spłaty  zaległości za lokal mieszkalny w Sianowie ul. 

Słowackiego 10B/3. 

4. Zarządzenie Nr 549/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część 

działki nr 82 w Sianowie ul. Kościelna. 

5. Zarządzenie Nr  550/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy  dla  części działki nr 82 w Sianowie ul. 

Kościelna. 

6. Zarządzenie Nr  551/2012 w sprawie  zatwierdzenia planu  kontroli na rok 

2012. 

7. Zarządzenie Nr  552/2012 w sprawie zamiany  nieruchomości w Skibnie. 
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8. Zarządzenie Nr  553/2012 w sprawie  szczegółowych zasad  udzielania 

pomocy finansowej  w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. 

9. Zarządzenie Nr  554/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w 

Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie. 

 

 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE  SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 30 marca 2012 r: 

1. wyraził zgodę na sprzedaż sezonową  sadzonek  kwiatów  na części 

działki  nr 125 w Sianowie ul. Morska. 

2.  przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mieczysław Lusawa   

z Koszalina, które wykona  naprawę  oczyszczalni  ścieków wadliwie 

wykonanej przez  firmę LEDA  Sp. z o.o. ze Skierniewic  ( na koszt tej 

ostatniej). 

3. przyznał nagrody  pieniężne  zawodnikom i trenerowi UKS Kometa z 

Sianowa  za osiągnięcia sportowe  podczas  Mistrzostw Polski 

Młodzieżowców oraz Juniorów. 

4. wyraził zgodę na dysponowanie działką nr 219/3w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę i  realizację sieci wodociągowej w Skwierzynce. 

Podczas posiedzenia w dniu  3 kwietnia 2012 r.: 

1. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki  nr  39/23 w Kłosie. 

2. wyraził zgodę na  dofinansowanie  w kwocie  300 zł  zakupu roślin 

ozdobnych   dla sołectwa Skibno. 

3. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

4. wyraził zgodę na  dofinansowania w kwocie 800 zł  kosztów  zakupu 

nagród rzeczowych dla uczestników  Powiatowych Eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy o  Ruchu Drogowym. 
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5. zatwierdził wytyczne do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny   

2012/2013. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  10 kwietnia 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działki nr 76 w 

Sianowie  kabla energetycznego. 

2. wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi gminnej, działce nr  172 w 

Szczeglinie linii kablowej energetycznej do działki nr 174/24. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej , działce nr  172 w 

Szczeglinie linii kablowej energetycznej do działki nt 173/1. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej, działce nr  378 w 

Węgorzewie  przyłącza kablowego. 

5. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr 174 w 

Szczeglinie linii kablowej energetycznej do zasilenia  działki nr  174/18. 

6. przyjął ofertę  firmy  „INWEST- DRÓG” Tomasz Bernacki z Koszalina w 

sprawie  opracowania projektu  zmiany  stałej organizacji ruchu  dla drogi 

gminnej nr 64 w Sianowie  za kwotę  738 zł brutto. 

7. przyjął ofertę  firmy Usługi Remontowo Budowlane i Handel Dariusz  

Kołdunek  w sprawie   usunięcia  1 drzewa  w  Sownie za kwotę 400 zł 

brutto. 

8. podpisał z firmą LEX – CRIMEN Sp. z o.o. w Koszalinie umowę w 

sprawie ochrony  obiektu sportowego  ORLIK  2012  za kwotę  150 zł 

brutto  miesięcznie, na okres 3 lat. 

9. w związku  z  zakupem leasingowym samochodu  oraz  zakupem i 

montażem  wodomierzy wyraził zgodę na przesunięcie środków  w 

kwocie  41 722,60 zł z planu inwestycyjnego do działu  remonty. 

10. przyjął ofertę firmy  INWEST- DRÓG z Koszalina w sprawie  wykonania 

dokumentacji  projektowej  dla zadania „Budowa nawierzchni ulicy 

Dworcowej w Sianowie” za kwotę  7367,70  zł. brutto. 

11. przyjął ofertę firmy „Ogrody u3mane „ Paweł Mania z Koszalina w 

sprawie  zagospodarowania terenu zielonego wokół pomnika 

„Dziewczynki  z zapałkami’ za kwotę  4 981 zł brutto. 



279 

 

12. podpisał umowę w sprawie zwiększenia nakładu  miesięcznika „Nasza 

Gmina” z 1000  na 1 500 szt.  zwiększając wynagrodzenie  wydawcy do 

kwoty 1 850 zł  brutto miesięcznie. 

13. podpisał umowę o  współpracy z  Regionalną Rozgłośnią w Koszalinie 

„Radio Koszalin” w sprawie  realizacji  audycji „Wieczór na Ludowo” za 

kwotę  1 500 zł brutto. 

14. wyraził zgodę na zaprojektowanie  budynku mieszkalnego na działce nr  

339 w Skwierzynce  w odległości  8 m  do granicy  drogi gminnej nr  

169/1.  

Podczas posiedzenia w dniu  17 kwietnia 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu  socjalnego w 

Węgorzewie 40/3. 

2. wyraził zgodę na przesunięcie środków budżetowych  w kwocie  22 480 

zł  z przeznaczeniem na zakup  działki  nr 5/4 w Rzepkowie. 

3. przyjął ofertę firmy  STYL- BET z Drawska Pomorskiego w sprawie 

dostawy  5 szt. ławek parkowych za kwotę  4 477,20 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na  dofinansowanie  w kwocie  600 zł  imprez o 

charakterze ekologicznym organizowanych przez Szkołę Podstawową w 

Szczeglinie. 

5. przyjął wniosek  administratora cmentarza  komunalnego w Dąbrowie  w 

sprawie  zwiększenia środków  o 13 000 zł z przeznaczeniem, 5 000 zł na  

projekt techniczny i  8 000 zł na zakup  materiałów do budowy chodnika 

na cmentarzu. 

6. wyraził zgodę na  dzierżawę  części działki nr 63  w Sianowie ul. Morska 

z przeznaczeniem na  sezonową sprzedaż sadzonek . 

7. na wniosek Nadleśnictwa Karnieszewice wyraził zgodę na przebudowę  

drogi gminnej  w Mokrym. 

8. przyjął ofertę  Tadeusza Ciemnoczołowskiego ze Słupska  w sprawie 

opracowania zmiany  planu zagospodarowania przestrzennego gminy  

Sianów w obrębie Ratajki. 

9. podpisał z osobą  niepełnosprawną  umowę w sprawie                   

dofinansowania kosztów  dojazdu na  w badania specjalistyczne. 

10. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów zakupu  sprzętu specjalistycznego i  rehabilitacyjnego. 

11. podpisał umowę  z Krzysztofem Rotnickim  reżyserem animatorem z 

BTD w Koszalinie w sprawie  przeprowadzenia warsztatów teatralnych 

dla osób w wieku emerytalnym  za kwotę  1000 zł brutto. 
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12. przyjął wniosek sprawie  wprowadzenia do budżetu Gminy  Sianów na 

2012 r. wydatku  w kwocie  56.300 zł  z tytułu  zwrotu  części dotacji  

celowej przyznanej przez Wojewodę  na realizację wypłat stypendiów i  

zasiłków szkolnych w 2010 r. 

 

 

III.PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie   zmiany  

„Programu  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2012”. 

2. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie   uchylający  uchwałę w 

sprawie współdziałania   pomiędzy jednostkami samorządu  

terytorialnego oraz przekazania Województwu Zachodniopomorskiemu 

pomocy z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej 

pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 – na odcinku Koszalin – 

Iwięcino”. 

3. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniający uchwałę w 

sprawie  trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół. 

4. projekt uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmian budżetu 

Gminy  Sianów na 2012 r. 

5. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2012-2022. 

 

 

     IV.WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ: 

1) Uchwała Nr XX/167/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2012”. Uchwała 

została skierowana do Ref. OŚGN. 

2) Uchwała Nr XX/168/2012 w sprawie rozstrzygnięcia o 

wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na rok 2013 środków 

stanowiących fundusz sołecki. Uchwałę przesłano do RIO ZZ 

Koszalin. 
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3) Uchwała Nr XX/169/2012 w sprawie współpracy Gminy i Miasta 

Sianów z Gmina Biały Dunajec. Uchwała została przesłana do 

Gminy Biały Dunajec. 

4) Uchwała Nr XX/170/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Uchwała została skierowana do GWiK celem realizacji. 

5) Uchwała Nr XX/171/2012 w sprawie zmiany  budżetu na 2012 rok. 

Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

6) Uchwała Nr XX/172/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022.Uchwałę przesłano 

do RIO ZZ Koszalin. 

 

     V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

74.     152    decyzje  administracyjne, 

75.       16    postanowień, 

76.       59    zaświadczeń, 

77.         2    zaświadczenia konkordatowe 

78.       38    wpisów do CEIDG 

79.       46    upomnień, 

80.       89    faktur VAT, 

81.         5    tytułów wykonawczych, 

82.       83    dowodów  osobistych, 

83.       74    wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

84.       81    unieważnień dowodów osobistych, 

85.       24    wypisów  i wyrysów  z planów, 

86.         9    aktów  stanu  cywilnego, 

87.       74    odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

88.       18     poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

89.         3     uroczyste Jubileusze  

90.    518     postępowań mandatowych SM, 

91.        7      postępowania sądowe  SM, 

     17)     43      interwencji  ze zgłoszeń. 
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    VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1) z dyrektorem GWiK w Sianowie Aleksandrem Janowskim, 

2) w sprawie zagospodarowania  Placu Katyńskiego z Jadwigą Satkowską i 

Izabelą Czernecką, 

3) w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie   w sprawie  organizacji  letniego 

pobytu  dla dzieci z Łotwy i  Polski, 

4) w zebraniu   wspólnoty mieszkaniowej ul. Koszalińska 30, 

5) w drodze krzyżowej ulicami  miasta , 

6) w Koszalinie w Jarmarku Wielkanocnym, 

7) w uroczystym otwarciu nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w 

Koszalinie, 

8) w Sali  Gimnazjum Gminnego w Sianowie w  YONEX CUP   - turnieju  

badmintona, 

9) w turnieju  o Puchar Burmistrza w badmintonie, 

10)  w Skibnie w wizji na terenie parku  oraz  w świetlicy wiejskiej, 

11)  w  wizji na budowanej drodze  wojewódzkiej  nr 203, 

12)  z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Iwięcinie Włodzimierzem 

Zimnowłockim w sprawie  wymiany   dzieci i młodzieży z Rezekne, 

13)  z Pawłem Sidorowskim w sprawie lokalizacji parku solarów, 

14)  w Gimnazjum Gminnym w  debacie „Młodzi u stóp demokracji”, 

15)  w sprawie  programu  budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków, 

16)   z Komendantem Miejskim Policji  Wiesławem Tylem  oraz  jego 

zastępcami Sławomirem Boberem i Krzysztofem Sielągiem, 

17)  z pełniącym  obowiązki   kierownika  Posterunku Policji w Sianowie  w 

sprawie patroli, 

18)  w sprawie  uroczystości   podczas „Pikniku Flagi”, 

19)   w Środowiskowym Domu  Samopomocy w  spotkaniu  Wielkanocnym   

z osobami  niepełnosprawnymi, 
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20)   w  spotkaniu  Wielkanocnym z osobami   bezdomnymi, 

21)   w sprawie XXV Dni  Ziemi Sianowskiej, 

22)   z Kariną i Radosławem Sak w sprawie  prawa pierwokupu  działki w 

Ratajkach, 

23)   w sprawie cyfryzacji  Kina Zorza  z Krystyną Sak i Andrzejem 

Danielewiczem, 

24)  w wizji w Kinie Zorza, cmentarza komunalnego w Sianowie  i Parku 

Miejskiego, 

25)   z sołtysem wsi Wierciszewo Dominikiem Kaczorowskim w sprawie 

organizacji  potyczek sołeckich pn. „Bitwa o  zapałkę”, 

26)   z Józefem Hryckowianem w sprawie  OSP, 

27)  z Tomaszem Ucińskim  dyrektorem PGK  Sp. z o.o. w Koszalinie, 

28)   z członkami  Stowarzyszenia  Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej 

Koszalińskiej, 

29)  w Gimnazjum Gminnym w Sianowie w Dniu Otwartym dla uczniów  

klas VI szkół podstawowych, 

30)  z członkami  Stowarzyszenia  „REFUGIUM”  z Węgorzewa. 

31)   w sprawie  budowy hali sportowej  w Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie, 

32)   z pełniącym obowiązki Kierownika  Posterunku Policji w Sianowie, 

33)   z Aleksandrem Janowskim  z dyrektorem GWiK w Sianowie w sprawie  

płatności  oraz  wniosków do PROW, 

34)  z  Maciejem Lewandowskim i Andrzejem Danielewiczem w  sprawie  

organizacji  imprezy pod  hasłem „ Stop przemocy” w dniu  1 maja              

2012 r. 

35)  z Jarosławem Staniszewskim Nadleśniczym Nadleśnictwa 

Karnieszewice,  

36)  w  wizji nad Jeziorem Topiele, 

37)   w uroczystym Jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego Państwa  

Bronisławy i Władysława Sirko, 
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38)  w sprawie aranżacji pomieszczeń socjalnych  hali  sportowej w szkole 

Podstawowej  Nr 2 w Sianowie, 

39)   w Osiekach  w wizji  wspólnej z sołtysem wsi Grzegorzem  

Kowalczykiem, 

40)  z Weroniką i  Joanną Sobczyńskimi  w sprawie Oddziału  Ratownictwa 

Medycznego w  Koszalinie, 

41)  z  członkami Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły  w Suchej 

Koszalińskiej w sprawie  przekazania  prowadzenia Szkoły Podstawowej  

stowarzyszeniu, 

42)  w Kinie Zorza w inscenizacji pt.”Katyń w pamiętnikach”, przedstawionej 

przez uczniów SP Nr 1 w Sianowie, 

43)  z Robertem Kowalczykiem  w sprawie  UKS Kometa w Sianowie, 

44)  w Koszalinie w prezentacji  projektu „Centrum Pielgrzymkowo – 

Turystycznego przy Sanktuarium na Górze Chełmskiej”, 

45)  z członkami  Stowarzyszenia REFUGIUM w Węgorzewie w sprawie 

przejęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Szczeglinie, 

46)  w posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa   Publicznego i Komisji 

Gospodarczej i Ochrony  Środowiska   Rady Miejskiej w Sianowie, 

47)  w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami szkół, 

48)  w Szczecinie z dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych  Tomaszem Płowensem w sprawie remontu muru 

oporowego na rzece Unieść w Parku Miejskim w Sianowie, 

49)  w sprawie organizacji  imprez  w dniu  1 maja 2012 r., 

50)   w Gospodarstwie Rybackim z  jego właścicielem Jarosławem Dadoniem, 

51)  w sprawie organizacji XXV Dni Ziemi Sianowskiej, 

52)  z Grażyną i Jerzym Jasińskimi  w sprawie  działki  pod ujęciem wody w 

Osiekach, 

53)  w Kinie Zorza  w VI Wiosennym Festiwalu Kultury Ekologicznej, 

54)  w sprawie  turnieju  tańca w Gimnazjum Gminnym w Sianowie  

organizowanym  przez  Szkołę Tańca „Pasja”, 
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55)  w Jubileuszu 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego  Państwa Barbary i  

Czesława Ludwickich 

56)  w Jubileuszu  50 –lecia Pożycia Małżeńskiego  Państwa Gertrudy i 

Wilhelma Karpiczów, 

57)  z dyrektorem ZB ABK Jadwigą Satkowską  w sprawie porządków , 

58)  z dyrektorem GWiK Aleksandrem Janowskim, 

59)  z dyrektorem Zakładu Karnego w Koszalinie w sprawie w współpracy 

przy realizacji programu  „Masz wybór”. 

60)  w cyklicznym spotkaniu  z sołtysami  i Przewodniczącymi Zarządów 

Osiedli. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

 

SPRAWOZDANIE  NR 16/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD DNIA 27 LUTEGO 2012 R. DO 27 MARCA 2012 R. 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.      WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr  519/2012 w sprawie  sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10A/11. 

2. Zarządzenie Nr 520/2012 w sprawie  przeznaczenia do   sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 9/3. 

3. Zarządzenie Nr 521/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 14/4. 

4. Zarządzenie Nr 522/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

części  budynku  mieszkalnego  w Sianowie ul. Łużycka 5/2. 

5. Zarządzenie Nr 523/2012 w sprawie  ustalenia  ceny dla działki   nr 

146/1  w Szczeglinie. 
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6. Zarządzenie Nr 524/2012 w sprawie  ustalenia ceny dla działek  nr 

151/5 w Bielkowie, nr 150/4 w Dąbrowie, nr 23/8 w Grabówku, nr 

76/2 w Kleszczach. 

7. Zarządzenie Nr 525/2012 w sprawie  ustalenia ceny  działki   nr 

42/2  w Sianowie  ul. Tylna. 

8. Zarządzenie Nr  526/2012 w sprawie   ustalenia cen dla działek nr  

81/22  i  81/23 w Sianowie ul. Tylna, nr 62 w Sianowie ul. 

Ogrodowa i nr 168/2 w Węgorzewie. 

9. Zarządzenie Nr  527/2012 w sprawie  przekazania w eksploatację          

urządzeń wodociągowych na terenie m . Sianowa przy ul. Tylnej. 

10.  Zarządzenie Nr 528/2012 w sprawie  zmiany w planie dochodów i   

wydatków budżetu Gminy  Sianów za rok 2012. 

11. Zarządzenie Nr 530/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika 

MGOPS w Sianowie  do prowadzenia  spraw określonych w 

ustawie o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

12. Zarządzenie Nr 531/2012 w sprawie nabycia  na mienie komunalne 

działki  nr 5/4 w Rzepkowie. 

13. Zarządzenie Nr 532/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Koszalińska 3/5. 

14. Zarządzenie Nr 533/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 7/2. 

15. Zarządzenie Nr 534/2012 w sprawie skorzystania z prawa 

pierwokupu  wobec działki nr 129/2 w Ratajkach. 

16. Zarządzenie Nr 535/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli  w 

Przedszkolu  Miejskim  w Sianowie. 

17. Zarządzenie Nr 536/2012 w sprawie  zamiany nieruchomości w 

Skibnie. 

18. Zarządzenie Nr 537/2012 w sprawie  powołania  imiennego składu 

Komisji Stypendialnej. 

19. wydał Zarządzenie Nr  538/2012 w sprawie  przejęcia  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 15/1. 
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20. wydał Zarządzenie Nr  539/2012 w sprawie  obciążenia 

nieruchomości  ograniczonymi  prawami rzeczowymi poprzez 

ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce nr  85 w 

Siecieminie, 

21. Zarządzenie Nr  540/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy 

działki  nr  73 o pow.  0,9339 ha  i   nr 101  o pow. 0,7139 ha. 

22. Zarządzenie Nr 541/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu 

dla działek nr 73 i 101 . 

23. Zarządzenie Nr 542/2012 w sprawie  przeznaczenia do  dzierżawy 

w drodze bezprzetargowej działki nr  52/2  w Karnieszewicach. 

24. Zarządzenie Nr 543/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości do dzierżawy  dla działki nr 52/2 w 

Karnieszewicach 

25.  Zarządzenie Nr 544/2012 w sprawie przygotowania i 

przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania                              

pn.” Rekreacyjno – turystyczne  centra wsi – place zabaw”. 

26. Zarządzenie Nr 545/2012 w sprawie  przygotowania i 

przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadnia  pn. „Rekreacyjno 

– turystyczne centra wsi – boiska wielofunkcyjne”. 

 

 

II.      ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 28 lutego 2012 r.: 

1. zatwierdził rozliczenie dotacji  udzielonych ZB ABK z budżetu gminy  ze 

środków przeznaczonych na finansowanie  ochrony środowiska  i 

gospodarki  wodnej. 

2. wyraził zgodę na wydzierżawienie działki nr 82  w Sianowie ul. 

Kościelna w drodze przetargu. 

3. zaakceptował zakres prac remontowych w lokalach mieszkalnych w 

Sianowie ul. Piastów 20/4 i  w Osiekach ul. Jeziorna 4/2. 
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4. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej działki nr  998/2 w 

Sianowie  przyłącza gazu  ziemnego. 

5. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 257 w 

Skwierzynce przyłącza gazu ziemnego. 

6. podpisał z czterema osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania  kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

7. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie 

dofinansowania kosztów dojazdu na turnus rehabilitacyjny. 

8. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

9. zatwierdził propozycję przedstawioną przez Komisję Mieszkaniową w 

sprawie  przeznaczenia do najmu lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii 

Polskiej 1/2 dla rodziny  wobec której  zasądzono eksmisję z 

dotychczasowego lokalu mieszkalnego. 

Podczas posiedzenia w dniach  6  i 8  marca 2012 r.: 

      1. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

2.  podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

3. zatwierdził wyniki  licytacji elektronicznej na zadanie „Dostawa sprzętu 

komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta  w Sianowie oraz Zespołu 

Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie”. Najkorzystniejszą ofertę 

złożył Zakład  Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w 

Koszalinie, który  zaoferował dostawę sprzętu za  kwotę  85 400 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na poprowadzenie  przez teren drogi gminnej – działki  nr 

133 w Szczeglinie przyłącza  kablowego. 

5. przyjął  sprawozdania  z wykonania zadania  publicznego   z zakresu  

upowszechniania sportu realizowanego w roku  2011 przez: 

 - UKS Sucha Koszalińska, 

 - KS  Sieciemin, 



289 

 

 - KS Darz Bór Karnieszewice, 

           - UKS Tori im. E.L. Krause przy ZS w Dąbrowie, 

6. wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przekazania  sieci 

wodociągowych w miejscowości Sowno. 

7. przyjął ofertę firmy „Ogrody u3mane”  z Koszalina w sprawie wykonania   

inwentaryzacji dendrologicznej i geodezyjnej  zabytkowego parku w 

Sownie za kwotę  5.500 zł brutto. 

8.  wyraził zgodę na usunięcie 20 szt. drzew rosnących w pasie drogi 

powiatowej Sianów – Węgorzewo. 

9. wyraził zgodę na usunięcie  1 drzewa  rosnącego w pasie drogi 

powiatowej w Dąbrowie. 

10.  wyraził zgodę na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w pasie drogi 

powiatowej w Skibnie. 

11.  wyraził zgodę  na usunięcie  2 szt. drzew rosnących w pasie drogi     

powiatowej w Sierakowie Sławieńskim. 

12.  wyraził zgodę na usunięcie  28 szt. drzew rosnących w pasie drogi  

powiatowej Sianów - Wierciszewo. 

13.   nie wyraził zgody na  przeznaczenie do sprzedaży działek nr  93, 95, 97,  

i 87 w Sianowie  ul. Łubuszan. 

14. w związku  ze zbliżającym się Dniem Sołtysa  wyraził zgodę na zakup 27 

teczek  organizacyjnych na materiały związane z pełnioną funkcja sołtysa 

za kwotę  1 300 zł brutto. 

15. podpisał ze Starostą Koszalińskim umowę w sprawie  wydawania w 

Gazecie Ziemskiej,  Kroniki gminy Sianów w 2012 roku  za kwotę 2958 

zł brutto. 

16. przyjął wniosek w sprawie  zmiany  budżetu Gminy  Sianów na 2012 r. 

zwiększający środki przeznaczone na zakup nieruchomości. 

17. wyraził zgodę na  zakup  6 par obuwia specjalnego dla OSP  w     

Iwięcinie, 2 pary obuwia specjalnego dla OSP  w Siecieminie , 3 mundury 
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koszarowe dla OSP w Iwięcinie  oraz piły motorowej dla OSP w 

Siecieminie, za kwotę  szacunkową   6 750 zł brutto. 

18. przyjął wniosek w sprawie  zwołania Sesji Rady Miejskiej w Sianowie na 

dzień 12 marca 2012 r. w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów. 

19. wyraził zgodę na  przesunięcie  środków finansowych  w kwocie 1 400 zł  

z Urzędu ( Biuro Rady Miejskiej ) na wydatki  OSP w związku z 

wyjazdem delegacji  samorządowej do Wöhrden. 

Podczas posiedzenia w dniu  13 marca 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na zamianę pomieszczeń gospodarczych w Sianowie ul. 

Morska na ul. Armii Polskiej. 

2. wyraził zgodę na zatrudnienie z ramach umowy zlecenia  konserwatora na 

Stadionie  Miejskim w Sianowie z wynagrodzeniem  1500 zł brutto 

miesięcznie. 

3. wyraził zgodę na zakup przez ZB ABK  kosiarki samojezdnej za  kwotę 

13 000 zł brutto. 

4.  przyjął sprawozdanie wykorzystania dotacji w 2011 r. przez UKS 

Victoria SP Nr 2 w Sianowie, 

5. przyjął sprawozdanie z wykorzystania dotacji w 2011 r. przez KS Victoria 

Sianów. 

6. wyraził zgodę na  przeprowadzenie przez teren drogi gminnej  działki  nr 

162 w Maszkowie przyłącza energetycznego. 

Podczas posiedzenia w dniu  20 marca 2012 r.: 

1. przyjął ofertę MKS Start Mokre  w sprawie realizacji zadania publicznego 

pn. „Piłka nożna dla wszystkich”,  przyznając  dotację  w  wysokości 

5 000 zł. 

2. podpisał umowę w sprawie realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług edukacyjnych 

świadczonych w szkołach Gminy Sianów”,  na kwotę  221 160 zł. 

3. podpisał aneks do umowy w sprawie  realizacji projektu pn.” Działania  

infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu  środowiska w obiektach 

użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. 
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4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych – działek nr 11, nr 

12, nr 13 w Sianowie  kabla energetycznego. 

5. wyraził zgodę na przeprowadzenie  przez teren dróg gminnych – działek 

nr 371 i  nr 378 w Węgorzewie  kabla energetycznego. 

6. wyraził zgodę na umieszczenie w drodze gminnej – działce nr 219 w 

Suchej Koszalińskiej przyłącza energetycznego. 

7. zatwierdził ocenę 4 wniosków  w sprawie dofinansowania  zakupu i 

montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta Sianów. 

8. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  700 zł działań 

proekologicznych  planowanych na rok 2012 przez Szkołę Podstawową 

Nr 1 w Sianowie. 

9. zatwierdził roczny plan działań Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej. 

10. wyraził zgodę na  wydzierżawienie działki nr  52/2 w Karnieszewicach na 

okres  3 lat w trybie bezprzetargowym. 

11. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w  badaniach specjalistycznych. 

12. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania „Remont  bieżący 

dróg gminnych o  nawierzchni gruntowej”. Najkorzystniejsze  oferty 

złożyły następujące firmy: DOMAR-T Maria Domaracka z Koszalina, 

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROBET” Tadeusz Broś ze Sławna,  

DOMAR  Kazimierz Domaracki  z Tatowa. Burmistrz zawrze z  tymi 

firmami  umowy ramowe. 

13. wyraził zgodę na  lokalizację budynku  gospodarczego w Maszkowie  26 

w odległości 3 m od granicy drogi gminnej. 

14. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie dróg gminnych działek nr  51, nr 

59 i nr 65 w Sianowie   linii energetycznych. 

15. wyraził zgodę na zmianę   sposobu realizacji  zadania „ Budowa hali 

sportowej w Szkole Podstawowej  Nr 2 w Sianowie” w zakresie: 

-  zmiany  technologii wykonania posadzki sportowej z parkietu na 

wykładzinę sportową, 

         - zamiany pomieszczenia  dla osób niepełnosprawnych na saunę, 

         - zmiany stolarki  okiennej  na otwieraną, 

         - zatwierdzenia projektu  wyposażenia hali. 

     16.  przyjął ofertę firmy Elektromechanika Chłodnicza  Bogusław Czarnecki 

z Sieciemina w sprawie wykonania naprawy klimatyzacji w sali posiedzeń 

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie za kwotę  922.50 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  27 marca 2012 r.: 
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     1.podpisał z  dwoma osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusie  rehabilitacyjnym, 

     2. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów badań specjalistycznych. 

3. przyjął ofertę  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska  

w sprawie  realizacji  zadania  pt. „Młodzieżowe Centra Edukacyjne w 

Gminie Sianów” za kwotę  5000 zł. 

4. przyjął ofertę  firmy  PRO –SYSTEM Arkadiusza Madeja z Będzina  w 

sprawie modernizacji oprogramowania  w sposób umożliwiający 

zwiększenie archiwum programu  użytkowanego przez Straż Miejską w 

Sianowie za kwotę  2 644,50 zł brutto. 

5. wyraził zgodę na odtworzenie granic części drogi gminnej nr 129 w 

Szczeglinie Nowym. 

6. zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonej  Stowarzyszeniu  Edukacja -  

Ekologia Rozwój w Sianowie w roku  2011. 

7. zatwierdził  treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „ Rekreacyjno turystyczne centra wsi na terenie  

Gminy Sianów – boiska wielofunkcyjne”. 

8. zatwierdził treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „  Rekreacyjno turystyczne centra wsi – plac 

zabaw”.  

9. przyjął ofertę firmy MB – MAXIPROJEKT  z Koszalina w sprawie  

wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2010 r. 

dla zadania  „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ( kolektorów 

słonecznych ) dla potrzeb przygotowania  ciepłej wody użytkowej w 

obiektach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Sianów w ramach 

Szwajcarsko –Polskiego Programu Współpracy” za kwotę  2 548 zł 

brutto. 

10. przyjął ofertę firmy P.H.U. Holiday Sport z Nowych Bielic w sprawie 

dostawy wraz   domku  stacjonarnego za kwotę 16 .000 zł brutto dla 

rodziny poszkodowanej w pożarze  budynku  mieszkalnego w Mokrym       

( ze środków rezerwy kryzysowej). 
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III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany w 

budżecie Gminy  Sianów na 2012 r. (uchwała podjęta na poprzedniej Sesji 

Rady Miejskiej). 

2. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany   statutu 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.(uchwała 

podjęta na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej) 

3. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2012-2022.             

( uchwała podjęta na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej). 

4.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  Programu  

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2012. 

5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zatwierdzenia 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

6. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  współpracy 

Gminy i Miasta Sianów z Gminą Biały Dunajec. 

7. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  budżetu 

Gminy Sianów na 2012 r. 

8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012- 2022. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XVIII/160/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu Dacia 

Logan VAN z silnikiem           1.5 d Ci 75 KM, na potrzeby GWiK 

w Sianowie. Uchwała została  przekazana do GWiK w Sianowie 
celem realizacji.  Uchwałę przesłano również do RIO ZZ Koszalin. 

2. Uchwała Nr XVIII/161/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sianowie. Uchwała została przekazana do MGOPS w 
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Sianowie. Uchwałę przesłano do publikacji w Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego. 

3. Uchwała Nr XVIII/162/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na 2012 rok. Uchwała stanowi cześć budżetu Gminy  
Sianów na 2012 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin oraz do 

publikacji w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. 

4. Uchwała Nr XVIII/163/2012 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022.  Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

5. Uchwała Nr XIX/164/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Sianów na 2012 rok. Uchwała skierowana do bieżącej realizacji 
przez Urząd Gminy i Miasta w Sianowie. Uchwałę przesłano do 

RIO ZZ Koszalin. 

6. Uchwała Nr XIX/165/2012 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012 – 2022. Uchwała 

skierowana do bieżącej realizacji. Uchwałę przesłano do RIO ZZ 

Koszalin. 

7. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/166/2012 

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w 

Sianowie. Uchwała została skierowana do MGOPS w Sianowie. 
 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

92.     380     decyzji  administracyjnych, 

93.       14      postanowień, 

94.       85     zaświadczeń, 

95.       29     wpisów do CEIDG 

96.       11      upomnień, 

97.       57      faktur VAT, 

98.        5      tytułów wykonawczych, 

99.      95      dowodów  osobistych, 

100.      90      wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

101.    182     unieważnień dowodów osobistych, 

102.      38     wypisów  i wyrysów  z planów, 

103.        4     aktów  stanu  cywilnego, 

104.      67     odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

105.      18     poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  

cywilnego, 

106.    683     postępowań mandatowych SM, 
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107.        4     postępowania sądowe  SM, 

     17)   29     interwencji  ze zgłoszeń. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1) z dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie Ireneuszem Megielem w sprawie 

budowanej  hali sportowej oraz projektu „Cyfrowa szkoła”, 

2) wspólnie z Krystyną Sak z  liderami  zespołów śpiewaczych z naszej 

gminy, 

3) z Dariuszem Jaroszem w sprawie  XV Ogólnopolskiego Biegu im. 

Ryszarda Targaszewskiego, 

4) w zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr  1 w Sianowie, 

5) w sprawie uroczystości otwarcia Gimnazjum Gminnego w Sianowie po 

odbudowie, 

6) z Jadwigą Satkowską  i Piotrem Kłobuchem sołtysem wsi Węgorzewa, 

7) z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie Renatą Bąk, 

8) w sprawie  Dnia Osadników Ziemi Sianowskiej  i otwarcia remizy OSP w 

Sianowie, 

9) w sprawie organizacji  XXV Dni Ziemi Sianowskiej, 

    10) w zebraniu  mieszkańców wsi w Suchej Koszalińskiej, 

    11) z Krystyną Sak  oraz sołtysem wsi Bielkowo w sprawie  remontu  

świetlicy wiejskiej, 

    12) z Aleksandrem Janowskim dyrektorem GWiK w Sianowie , Haliną 

Iwanisik kierownikiem MGOPS w Sianowie i Maciejem Flensem w 

sprawie  zadłużonych mieszkańców miasta i  gminy, 

    13) z Komendantem Straży Miejskiej w Sianowie Zbigniewem Stopą w 

sprawie wyników kontroli jednostki, 

   14) w Węgorzewie  wizytował mieszkanie socjalne, 

   15)  w diamentowym Jubileuszu 60 – lecia Państwa Leokadii i Tadeusza 

Jodłowskich  ze Szczeglina, 

   16) w uroczystościach związanych  z obchodami  Dnia Osadników Ziemi 

Sianowskiej , 

   17) w uroczystym otwarciu remizy OSP w Sianowie, 

   18)  w uroczystym otwarciu Gimnazjum Gminnego w Sianowie po 

odbudowie, 

   19) z Kazimierzem Grzywaczem prezesem zarządu Osiedla Nr 1 w Sianowie 

w sprawie naprawy przepustu  w drodze gminnej, 

   20) z Krystyną Sak dyrektorem BPGiM w Sianowie, 
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   21) w Koszalinie w walnym zgromadzeniu  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Pomorza Środkowego, 

  22) z Aleksandrem Janowskim w sprawie wyceny  mienia GWiK, 

  23)  z członkami stowarzyszenia, które złożyło akces w sprawie przejęcia 

Szkoły Podstawowej w Szczeglinie, 

  24)  w Dniu Otwartym w Gimnazjum Gminnym w Sianowie, 

  25)  w zawodach Cross Country organizowanych przez Klub 4X4, 

  26)  w turnieju  piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w GG w Sianowie, 

  27)  z Łukaszem Ciszewskim z Kancelarii Jerzmanowski i Spółka w sprawie  

inwentaryzacji  i wyceny  mienia GWiK, 

  28)  z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie  

Andrzejem Jakubowskim podpisał umowę w sprawie realizacji projektu w 

ramach PROW pn.”Starosianowski szlak turystyczny”, oraz                                 

„ Rekreacyjno – turystyczne centra wsi”, 

29)    w uroczystym spotkaniu  z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa, 

30)   z przedstawicielami ZNP  Koło w Sianowie, 

31)    z Leszkiem Gurazdą w sprawie  zakupu działek  ( dróg gminnych ) w 

Sianowie ul. Łubuszan, 

32)    z radną Renatą Grosiak w sprawie chodnika  na ul. Łubuszan, 

33)    w sprawie  realizowanych zadań inwestycyjnych, 

34)    w comiesięcznej naradzie dyrektorów szkół i  przedszkola, 

35)    razem z Ireneuszem Megielem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie w Szamocinach wizytował halę sportową, 

36)    z dyrektorem ZZDW Bogdanem Krawczykiem w sprawie uchylonej 

Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie bonifikaty  za przejęte 

grunty pod budowę  drogi 203, 

37)    z Romanem Szewczykiem  Starostą Koszalińskim w sprawie  remontu 

chodnika  przy ul. Łubuszan oraz  przejęcia  przez gminę działki  przy  ul. 

Plac Pod Lipami,  

38)    w sprawie realizowanych inwestycji – rewitalizacji  Parku Miejskiego w 

Sianowie  i budowy hali sportowej  w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Sianowie, 

39)  w Przedszkolu Miejskim w Sianowie w sprawie  elektronicznego systemu  

ewidencjonowania  obecności dzieci, 

40) z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie Joanną Czerwińską w 

sprawie funkcjonowania świetlic  środowiskowych, 

41) z  dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, 
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42) z dyrektorem GWiK w Sianowie Aleksandrem Janowskim w sprawie  sieci 

wodociągowej w ul. Tylnej w Sianowie, 

43) z radnym Janem Grzybowskim w sprawach wsi Mokre w sprawie  

przygotowania  ternu  pod plac zabaw w Mokrym, 

44) z sołtysem wsi Dąbrowa Krzysztofem Brachem i dyrektorem ZS w 

Dąbrowie  Marią Ignatowicz, 

45) w gminnym finale  Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej, 

46)  z udziałem projektantów w sprawie  oceny koncepcji  „Kanalizacji Zachód 

wraz  miejscowościami Kłos, Gorzebądz, Kędzierzyn i Skwierzynka”, 

 47) w Darłowie w posiedzeniu   Zarządu DLGR, 

48) z Elżbietą Giemzą w sprawie  organizacji  warsztatów teatralnych, 

49)  odwiedził pogorzelców  w Mokrem, 

50) z projektantem  hali sportowej w  Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie,  

oraz w spotkaniu  z inwestorem zastępczym i wykonawca budowy, 

51) z członkami  stowarzyszenia  przejmującego Szkołę Podstawową w 

Szczeglinie, 

52) w sprawie zagospodarowania Placu Katyńskiego, 

53) w  zebraniu  GOT w sprawie  XXV Dni Ziemi Sianowskiej, 

54) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie w sprawie  budowy hali sportowej, 

55) z Kazimierzem Grzywaczem prezesem OSP Sianów, 

56) z Mikołajem Kaczanowiczem Komendantem  Placówki Straży Granicznej w 

Darłowie w sprawie pomocy w zabezpieczeniu  gminnych imprez 

masowych,  

57) w posiedzeniu   Zarządu Osiedla Nr 2 w Sianowie, 

58) z dyrektorem GWiK Aleksandrem Janowskim, 

59) ze  stowarzyszeniem  rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej 

Koszalińskiej, 

60) w Szczecinku   z dyrektorem RDLP Sławomirem Cichoniem, 

61) w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie , 

62) wizytował  wiodące zakłady pracy  na terenie  miasta i gminy, 

63) w sprawie  rewitalizacji Parku Miejskiego, 

64)  w wyjazdowym posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Miejskiej w Sianowie, 

65) z dyrektorem MEC w Koszalinie Robertem  Manią, 

66) w posiedzeniu  Rady Zatrudnienia PUP w Koszalinie, 

67) z dr Jackiem Borzyszkowskim, 
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68) z przedstawicielami Coldtream Holdings Sp. z o. o. w sprawie badań 

geologicznych, 

69) z Damianem Dubasem  w sprawie  organizacji  Turnieju wiedzy o  ruchu 

drogowym, 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE NR 15/2012 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD  30 STYCZNIA 2012 R. DO 24 LUTEGO 2012 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ: 

I.      WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr  496/2012 w sprawie  przeznaczenia działki nr 9  w 

Sianowie do dzierżawy w drodze bezprzetargowej  na okres  3 lat na 

rzecz Stowarzyszenia  4x4. 

2. Zarządzenie Nr 497/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla działki  nr 9 w 

Sianowie. 

3. Zarządzenie Nr 498/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Mickiewicza 9/3. 

4. Zarządzenie nr 499/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Koszalińska 3/5. 

5. Zarządzenie Nr 500/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

budynku  mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 5/2. 
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6. Zarządzenie Nr 501/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

budynku mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 7/2. 

7. Zarządzenie Nr 502/2012 w sprawie  powołania  komisji ds. odbioru 

końcowego zadania inwestycyjnego „Odbudowa Gimnazjum 

Gminnego w Sianowie po pożarze  -I i II etap”. 

8. Zarządzenie Nr 503/2012 w sprawie  odpracowania  zaległych 

należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii 

Polskiej 38/1. 

9. Zarządzenie Nr 504/2012 w sprawie  odpracowania  zaległych 

należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. 

Dworcowa 60/1. 

10. Zarządzenie Nr 505 w sprawie  pełnomocnictwa do kierowania 

zakładem budżetowym Gminne Wodociągi  i Kanalizacja  w 

Sianowie. 

11. Zarządzenie Nr 506/2012 w sprawie wyznaczenia Urzędu Gminy i 

Miasta w Sianowie  jako właściwej jednostki do przeprowadzenia 

postępowań i  udzielenia zamówienia  na rzecz Zespołu 

Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie. 

12. Zarządzenie Nr 507/2012 w sprawie  zarządzania i  przygotowania 

zamówienia  publicznego w trybie licytacji elektronicznej  dla 

zadania „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i 

Miasta w Sianowie oraz Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty 

w Sianowie”. 

13. Zarządzenie nr 508/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym dla działki nr 294/1 w Sianowie. 

14. Zarządzenie Nr 509/2012 w sprawie zamiany  nieruchomości z 

Parafią Rzymsko- Katolicką w Sianowie. 

15. Zarządzenie Nr 510/2012 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 7/2 i uchylił 

Zarządzenie Nr  501/2012  z dnia 07.02.2012 r. 

16. Zarządzenie Nr 511/2012 w sprawie  przeznaczenia działki nr  366 w 

Sianowie do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 

17. Zarządzenie Nr  512/2012 w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla działki  nr 366 w 

Sianowie. 
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18. Zarządzenie Nr 513/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  

doraźnej w Stowarzyszeniu  „Edukacja-Ekologia – Rozwój” w 

Sianowie w zakresie wykorzystania przyznanej dotacji w 2011 r. 

19. Zarządzenie Nr 514/2012 w sprawie  obciążenia nieruchomości 

ograniczonymi prawami  rzeczowymi służebności drogi koniecznej. 

20. Zarządzenie Nr 515/2012 w sprawie przekazania  w eksploatację 

GWiK  urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych  na terenie m. 

Sianów  przy ul. Tylnej. 

21. Zarządzenie Nr 516/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w 

GWiK w Sianowie. 

22. Zarządzenie Nr  517/2012 w sprawie  przygotowania  i  

przeprowadzenia postępowania  na wykonanie zadania  „Remont 

bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej”. 

23. Zarządzenie Nr  518/2012 w sprawie  wyznaczenia rachunku  

bankowego dla wydatków  niewygasających. 

 

II.      ROZSTRZYGNĄŁ  NASTĘPUJĄCE  SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 07 lutego 2012 r.: 

1. przyjął ofertę  firmy  „INWEST-DRÓG” z Koszalina w sprawie  

wykonania  projektu organizacji  ruchu na ul. Bukowej w związku  z 

planowanym ograniczeniem poruszania  się samochodów powyżej 3,5 

ton. 

2. zatwierdził  wyniki  przetargu na  „Zorganizowanie odbierania odpadów 

opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych zebranych selektywnie 

na terenie gminy  i miasta Sianów”. Najkorzystniejszą ofertę  złożyło 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, które 

wykona zadanie za kwotę  152.582 zł brutto. 

3. przyjął wniosek o dokonanie zmiany  w planie finansowania zadań z  

zakresu ochrony  środowiska w 2012 r. poprzez dodanie w planie  

wydatków – zakup usług  remontowych. 

4. przyjął wniosek w sprawie  wydzielenia w planie finansowym Referatu 

OŚGN  wydatków  z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. 

5. wyraził zgodę na  dokonanie wycinki  2 szt. drzew rosnących w pasie 

drogi  powiatowej w Dąbrowie. 
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6. na wniosek  PZD w Manowie  rozpatrzył wniosek o  wycinkę 8 szt. drzew 

rosnących w pasie drogi powiatowej w Osiekach, w stosunku  do 6 drzew 

zawiesił postępowanie i  wydał zgodę na wycinkę 2 szt. drzew. 

7. wyraził zgodę na wycinkę 2 szt. drzew rosnących w pasie drogi 

powiatowej ul. Piastów i odmówił wycinki  14 szt. drzew w związku  z 

negatywną opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Środowiska w 

Szczecinie. 

8. wyraził zgodę na usunięcie 6 szt. drzew rosnących w pasie drogi  

powiatowej w obrębie Sowno. 

9. zatwierdził  sprawozdanie z wykonania zadania pn.”Kucharze znad 

Jamna” realizowanego przez OSP w Osiekach. 

10. zatwierdził sprawozdanie z realizacji  zadania przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie pn.”Razem na rzecz dobra 

wspólnego”. 

11. zatwierdził  sprawozdanie z realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju  Wsi Sucha Koszalińska zadania pn.”Młodzieżowe Centra 

Edukacyjne w Gminie Sianów”. 

12. przyjął ofertę Fundacji Nauka  dla Środowiska w sprawie organizacji  2 

szkoleń dla 15 mieszkańców Gminy Sianów za kwotę 5 000 zł brutto. 

13. podpisał z 3 osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

14. przyjął ofertę W.P.H.U.  z Koszalina w sprawie  wykonania  remontu – 

malowania pok. Nr 8 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie za kwotę 

1 982,22 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu 14 lutego 2012 r.: 

1. wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki  nr 56 w Sianowie z 

przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

2. wyraził zgodę na zakup używanej pompy  do  c.o. w budynku  socjalnym 

na Stadionie Miejskim w Sianowie, za kwotę 350 zł brutto. 
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3. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego 

„MAX DROGI CENTRUM”  z Łodzi w sprawie wykonania ewidencji 

dróg gminnych za kwotę  18 450 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na  poprowadzenie  przez teren dróg gminnych nr 222 i 227 

w Siecieminie  przyłącza wodociągowego. 

5. wyraził zgodę na  poprowadzenie przez teren drogi gminnej działki nr 163 

w Maszkowie przyłącza wodociągowego. 

6. wyraził zgodę na umieszczenie  w pasie drogi gminnej nr 103 w Sianowie  

kabla energetycznego. 

7. przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Budowlanego „MAGRO” w 

sprawie  obniżenia progów spowalniających ruch na ul. Tylnej, za kwotę 

1150,55 zł brutto. 

8. podpisał z osobą  niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  zakupu sprzętu specjalistycznego  i rehabilitacyjnego. 

9. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania  

kosztów  kontynuacji  kształcenia. 

10. podpisał z trzema osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

11. zatwierdził  treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu 

Gminy i Miasta w Sianowie oraz Zespołu Administracyjnej Obsługi 

Oświaty w Sianowie”. 

12. podpisał umowy w sprawie świadczenia usług pocztowych dla Urzędu 

Gminy i Miasta w Sianowie w roku  2012  przez Pocztę Polską oraz PS-T 

Avistrans. 

13. przyznał  dwie dotacje  w sprawie dofinansowania zakupu i montażu 

kolektorów słonecznych na terenie Gminy  Sianów. 

14. dokonał zmian w planie finansowania  zadań z zakresu ochrony 

środowiska  w celu pokrycia kosztów nabycia nieruchomości w 

Maszkowie, zajętej przez stację wodociągową. 

15. dokonał zmian w planie finansowania  działań z zakresu ochrony 

środowiska przeznaczając  4000 zł na  opłaty za korzystanie ze 

środowiska. 

16. wyraził zgodę na sfinansowanie w kwocie  1000 zł kosztów udziału  

rolników z terenu  gminy w Targach Polagra w Poznaniu. 

Podczas posiedzenia w dniu  21 lutego 2012 r. 
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1. zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej TPD O/ 

Koszalin na prowadzenie Wiejskich Ognisk Przedszkolnych w 2011r. 

2. zatwierdził  sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej  TPD  

O/Koszalin  na prowadzenie świetlic środowiskowych w 2011 r. 

3. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w  badaniach specjalistycznych. 

4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej, działce nr 18 w 

Sianowie  kabla energetycznego. 

5. zatwierdził sprawozdania   z wykonania zadania publicznego przedłożone 

przez UKS Kometa Sianów oraz MKS Start – Iskra Mokre. 

6. zatwierdził  specyfikację istotnych warunków zamówienia  dla 

przeprowadzenia  postępowania przetargowego dla zadania „Remont 

bieżący dróg  gminnych o nawierzchni gruntowej”. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ: 

1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego. 

2.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  

Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sianowie. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  

budżetu Gminy Sianów na 2012 r. 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2012-

2022. 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XVII/151/2012 w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Administracji Budynków 

Komunalnych w Sianowie.  Uchwała przesłana do RIO ZZ 

Koszalin. 

2. Uchwała Nr XVII/152/2012 w sprawie współdziałania pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazania 

Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy z przeznaczeniem 

na realizację inwestycji drogowej pn. ”Budowa drogi wojewódzkiej 

nr 203 – na odcinku Koszalin – Iwięcino”. Uchwała będzie 

podstawą do podpisania aktu notarialnego. 
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3. Uchwała Nr XVII/153/2012 w sprawie przyjęcia od Powiatu  

Koszalińskiego zadań z  zakresu budowy i utrzymania dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sianów. 

Uchwała będzie podstawą porozumienia w sprawie  wspólnej 

realizacji  zadania inwestycyjnego. 

         4. Uchwała Nr XVII/154/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru 

od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała przesłana do RIO 

ZZ Koszalin. 

         5. Uchwała Nr XVII/155/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Sianów   

na 2012 rok.  Uchwała przesłana do RIO ZZ Koszalin. 

          6.Uchwała Nr XVII/156/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022. Uchwała przesłana do 

RIO ZZ Koszalin. 

        7.  Uchwała Nr XVII/157/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy            

             Rady Miejskiej    w Sianowie na 2012 rok. 

        8. Uchwała Nr XVII/158/2012 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta  

Sianów do Związku Miast Polskich. Uchwałę przesłano  do Związku 

Miasta Polskich. 

        9. Uchwała Nr XVII/159/2012 w sprawie stanowiska dotyczącego   

działań związanych z lokalizacją elektrowni jądrowej na Pomorzu 

Środkowym.  

               Uchwała została przekazana do Gminy  Mielno i PGE EJ SA w 

Warszawie. 

IV.    W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I   MANDATOWYM      

WYDAŁ: 

1)  4695       decyzji  administracyjnych, 

2)        7       postanowień, 

3)      61       zaświadczeń, 

4)      40       wpisów do CEIDG 

5)      54       upomnienia, 

6)      49       faktur VAT, 

7)    208       tytułów wykonawczych, 
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8)    114       dowodów  osobistych, 

9)      92       wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

10)   105       unieważnień dowodów osobistych, 

11)     20       wypisów  i wyrysów  z planów, 

12)       6       aktów  stanu  cywilnego, 

13)     61      odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

14)     14      poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

15)     60      wniosków  o zwrot podatku  akcyzowego, 

16)   287       postępowań mandatowych SM, 

17)       2       postępowań sądowych  SM, 

18)     33       interwencji  ze zgłoszeń. 

 

V. UCZESTNICZYŁ  W  SPOTKANIACH: 

1) w Warszawie wspólnie z Marcinem Posmykiem   w redakcji radia 

ESKA w sprawie  objęcia medialnym patronatem XXV Dni Ziemi 

Sianowskiej, 

2)  w Państwowym  Instytucie Sztuki Filmowej w sprawie działań w Kinie 

Zorza w Sianowie, 

3) z Wiktorem Jędrzejcem dyrektorem  Departamentu Szkolnictwa 

Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

4) z Jarosławem Staniszewskim  Nadleśniczym Nadleśnictwa 

Karnieszewice w sprawie  Leśnego Kompleksu Promocyjnego. 

5) z kierownikiem Rejonu GDDKiA / o  w Szczecinie, 

6) w Polanowie  w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego, 

7) z  Prezesem OSP Osieki, sołtysem wsi i członkami  Rady Sołeckiej w 

sprawie  upamiętnienia  byłych mieszkańców wsi – na byłym 

cmentarzu w Osiekach, 

8) w zebraniu  sprawozdawczo wyborczym OSP Sierakowo Sławieńskie, 

9) w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie, 

10) z przedstawicielami Stowarzyszenia Hobbiton  z Sierakowa 

Sławieńskiego, 

11) w sprawie działki w Suchej Koszalińskiej, 

12) w sprawie sołectwa  Dabrowa z sołtysem Krzysztofem Brachem, 

13) z zarządem OSP w Sianowie w sprawie obchodów Dnia Osadników  

Ziemi Sianowskiej i otwarcia remizy strażackiej, 

14)  z Januszem Ałtynem w Białogardzie  wizytował halę sportową, 
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15) z Jarosławem Staniszewskim w sprawie Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego, 

16) z sołtysem wsi Bielkowo w sprawie  świetlicy wiejskiej, 

17) w Darłowie z posiedzeniu  Zarządu DLGR, 

18) z radnym Janem Grzybowskim w sprawie działki  w Maszkowie, 

19) z członkami  Stowarzyszenia Ogródków Działkowych  Dąb, 

20) w uroczystości obchodów  669 Urodzin Miasta, 

21) w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym OSP Sieciemin, 

22) z Zarządem OSP w Sianowie  oraz prezesem TPZS Andrzejem 

Jankowiakiem w sprawie obchodów Dnia   Osadników Ziemi 

Sianowskiej, 

23) z członkami zespołu  kontrolnego Wojewody 

Zachodniopomorskiego  skierowanego do kontroli  Straży Miejskiej 

w Sianowie, 

24) z Sylwestrem Majorem zastępcą dyrektora  Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Szczecinku, 

25) z Aleksandrem Janowskim  dyrektorem GWiK w Sianowie, 

26) z projektantem budowy hali  sportowej przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Sianowie, 

27) ze Zbigniewem Ulińskim  w sprawie  zmiany  w planie 

zagospodarowania  przestrzennego wsi Dąbrowa i  Grabówko, w 

celu   umożliwienia  realizacji farmy  wiatrowej, 

28) wizytował obiekt Gimnazjum Gminnego po  remoncie, 

29) w Koszalinie  z prezesem MEC Koszalin  Grażyna Bielawską -

Cieśla, 

30) w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sianowie, 

31) w  uroczystym podsumowaniu  osiągnięć sportowych  w 2011 r.            

„ Gali Sportu”, 

32) w zebraniu  sprawozdawczo – wyborczym OSP w Sianowie, 

33) w sprawie  kolejnego zebrania OSP w Sianowie, 

34) w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Suchej 

Koszalińskiej  do prowadzenia  stowarzyszeniu, 

35) w wizji Parku Miejskiego, 

36) z dyrektorem Krzysztofem Sosnowskim w sprawie  uroczystości 

otwarcia Gimnazjum Gminnego w Sianowie, 

37) w Kuratorium Oświaty w Koszalinie  w sprawie przekazywania 

szkół stowarzyszeniom, 
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38) w sprawie Szwajcarskiego  Mechanizmu Finansowego, 

39)  w posiedzeniu  Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie  

wspólnym z sołtysami  i przewodniczącymi  Zarządów Osiedli, 

40) w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej  Rady Miejskiej w Sianowie  

z udziałem  Tomasza Ucińskiego dyrektora PGK w Koszalinie, 

41)  w sprawie  uroczystości otwarcia  Gimnazjum Gminnego po 

pożarze, 

42) z radnym Sylwestrem Pietrzyckim w sprawie funkcjonowania 

świetlicy wiejskiej w Sownie, 

43) z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie  turnieju  piłki 

nożnej w Gimnazjum Gminnym w Sianowie, 

44) z Antonim Mońko Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego w Koszalinie w sprawie  oddania do użytkowania  

budynku  Gimnazjum Gminnego w Sianowie po odbudowie, 

45) z Markiem Gilem  zastępcą dyrektora ANR w sprawie sprzedaży 

działek  za Osiedlem Nr 3 w Sianowie, 

46) w wizji  budynku  Gimnazjum Gminnego po odbudowie. 

 

 

Sporządziła Teresa Soróbka 

SPRAWOZDANIE  NR 14/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

za okres od  27  grudnia 2011 r. do 30 stycznia 2012 r. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie nr 458/2011 w sprawie umorzenia  zaległości  odsetkowych  

z tytułu zaległych opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Dębowa 34 

D/3. 
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2. Zarządzenie Nr 459/2011 w sprawie umorzenia  zaległości odsetkowej z 

tytułu  zaległych opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 

31/1. 

3. Zarządzenie Nr 460/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10A/11. 

4. Zarządzenie Nr  461/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 14/4. 

5. Zarządzenie Nr 462/2011 w sprawie  ustalenia ceny  do sprzedaży dla 

działki nr  244/7 w Skibnie. 

6. Zarządzenie Nr 463/2011 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie  

komunalne  (działki  nr 744/4 w Sianowie ul. Łubuszan). 

7. Zarządzenie Nr 464/2011 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2011 r. 

8.  Zarządzenie Nr 465/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

dyrektora Zespołu  Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie  do 

jednoosobowego kierowania jednostką. 

9. Zarządzenie Nr 466/2012 w sprawie szczegółowych zasad udzielania 

pomocy finansowej w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. 

10. Zarządzenie Nr 467/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w  UGiM 

w zakresie wydatków na OSP . 

11. Zarządzenie Nr  468/2012 w sprawie  ustalenia stawki  czynszu dla lokali 

mieszkalnych  powstałych   w wyniku  przebudowy lokalu  użytkowego 

na lokal mieszkalny. 

12. Zarządzenie Nr 469/2012 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości 

czynszowych za dzierżawę pomieszczenia  w Sianowie ul. Słowackiego 

3a. 

13. Zarządzenie Nr 470/2012 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia 

przetargu na świadczenie usług pocztowych  w 2012 r. 

14.  Zarządzenie Nr 471/2012  w sprawie powołania komisji  ds. 

komunalizacji  mienia  z mocy prawa. 

15. Zarządzenie Nr 472/2012 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Dębowa 40B/2. 
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16. Zarządzenie Nr 473/2012 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Piastów 6/2. 

17. Zarządzenie Nr 474/2012 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży  

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Mickiewicza 17/2. 

18. Zarządzenie Nr 475/2012 w sprawie  ustalenia ceny do sprzedaży działek 

gminnych. 

19. Zarządzenie Nr 476/2012 w sprawie  ustalenia ceny do sprzedaży działek 

gminnych.  

20. Zarządzenie Nr 477/2012 w sprawie  ustalenia ceny działki  gruntu. 

21. Zarządzenie Nr 478/2012  w sprawie ustalenia odpłatnej służebności 

gruntowej na działce nr 679/3 w Sianowie ul. Tylna. 

22. Zarządzenie  Nr 479/2012 w sprawie  odpracowania  należności z tytułu  

zadłużenia lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Mickiewicza 17/1. 

23. Zarządzenie Nr 480/2012 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu 

czynszu najmu  i opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Dworcowa  

60/5. 

24. Zarządzenie Nr 481/2012 w sprawie umorzenia  zaległości czynszowych 

za lokale mieszkalne,  których najemcy zmarli. 

25. Zarządzenie Nr  482/2012 w sprawie  przeprowadzenia  kontroli  

wykonania zleconego zadania pn. Opracowanie dokumentacji  technicznej 

remontu kościoła w Karnieszewicach. 

26. Zarządzenie Nr 483/2012 w sprawie umorzenia zaległości  z tytułu 

kosztów zarządu nieruchomości w Sianowie ul. Armii Polskiej 34. 

27.  Zarządzenie Nr 484/2012 w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie 

odbierania  odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych 

zebranych selektywnie na terenie  gminy i miasta Sianów”. 

28. Zarządzenie Nr 485/2012 w sprawie powołania Komisji  Stypendialnej na 

rok 2012 ( stypendia sportowe). 

29. Zarządzenie Nr  486/2012 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy  

Sianów na  2012r. 

30. Zarządzenie Nr 487/2012 w sprawie  ustalenia wysokości dofinansowania 

dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów 
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wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych 

przez Gminę Sianów  w roku  2012. 

31. Zarządzenie Nr 488/2012 w sprawie  zatwierdzenia cennika  usług  

wykonywanych przez ZB ABK w Sianowie. 

32. Zarządzenie nr 489/2012 w sprawie odmowy umorzenia zaległości z 

tytułu czynszu najmu za komunalny lokal mieszkalny w Sianowie  ul. 

Dworcowa 26/5. 

33. Zarządzenie Nr 490/2012 w sprawie  przeprowadzenia kontroli   doraźnej 

w Stowarzyszeniu  Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie. 

34. Zarządzenie Nr 491/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli   doraźnej 

w Stowarzyszeniu  Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. 

35. Zarządzenie Nr 492/2012 w sprawie przeprowadzenia  kontroli  doraźnej 

ochotniczej Straży Pożarnej w Osiekach. 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  27 grudnia  2011 r.: 

1. wyraził zgodę na umieszczenie  w działce nr  362/7 w Węgorzewie  linii 

kablowej oraz złącza kablowego. 

2. wyraził zgodę na umieszczenie  w działce nr  84  w Sianowie  kabla 

energetycznego. 

3. przyjął wniosek w sprawie  wprowadzenia do  zmiany  w planie  

inwestycyjnym budżetu Gminy  Sianów na 2012 r.  

4. wyraził zgodę na zakup materiałów budowlanych  do utwardzenia terenu 

przy Szkole Podstawowej w Iwięcinie, 

5. wyraził zgodę na  wykonanie dobudowy pokoju do lokalu mieszkalnego  

w Sianowie ul. Armii Polskiej 15/3 na koszt najemcy. Gmina pokryje 

koszty  opracowania dokumentacji technicznej. 

6. wyraził zgodę na  sfinansowanie ze środków dotacji na remont budynków  

i lokali komunalnych  kosztów zabezpieczenia  przed  mrozem węzła 

wodnego komunalnego zasilającego budynki  przy ul. Koszalińskiej 1, 3, 

5 oraz budynek przy ul. Armii Polskiej 39. 

7. nie wyraził zgody na usunięcie 3  drzew  z alei lipowej w Węgorzewie. 
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8. wyraził zgodę  na  przesunięcie terminu  wykupu lokalu mieszkalnego w 

Skibnie. 

9. zatwierdził  zmiany  w planie  finansowania ochrony  środowiska i 

gospodarki  wodnej   w 2011 r. 

10. unieważnił  przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na 

przesyłki  w  2012  r.  dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie z powodu 

braku   ofert. 

11. zatwierdził treść ogłoszenia oraz  specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia  dla przetargu nieograniczonego na świadczenie  usług 

pocztowych dla UGiM. 

12. wyraził zgodę na  montaż systemu  kontroli  dostępu do pomieszczeń 

kancelarii dokumentów niejawnych za kwotę 1148,82 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniach  02 i  03  stycznia 2012 r.: 

1. Podpisał z Agnieszką Kowalską  zam. Konikowo umowę w sprawie 

wykonania  audytu wewnętrznego za rok 2012  z wynagrodzeniem                 

10 000 zł brutto. 

2. podpisał z ZB ABK  porozumienie w sprawie  wykonywania prac 

konserwacyjnych w budynku  UGiM  w roku  2012. 

3. przedłużył  do 30 .09. 2012 r.  umowy w sprawie adaptacji  pomieszczeń 

w Skibienku  6D nr  3, 5 i  16. 

4. udzielił ZB ABK  pożyczki w wysokości  80.000 zł z terminem spłaty do 

31.12.2012 r. 

5. wyraził zgodę na dopisanie do umowy najmu  lokalu mieszkalnego w 

Kołzinie 3/1 . 

6. podpisał z Poczta Polską umowę w sprawie świadczenia usług 

pocztowych do dnia  31.01.2012 r. 

7. wyraził zgodę na aktualizację roczną oprogramowania chroniącego sieć 

komputerową w  UGiM w Sianowie za kwotę  6672,75 zł brutto. 

8. przyjął ofertę  Firmy  Utylizacyjnej „STRUGA S.A.” w Karlinie w 

sprawie  wywozu i unieszkodliwiania  ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego za kwotę  162 zł brutto miesięcznie. 

9. zatwierdził wybór  wykonawcy podziałów geodezyjnych  w mieście, 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Geodezyjne Kazimierz 

Hapka. 
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10. zatwierdził  zmianę schematu  organizacyjnego Biblioteki Publicznej 

Gminy i Miasta  w Sianowie.  

11. popisał z Beatą Sołowij  umowę  w  sprawie redagowania i  druki 

wiadomości lokalnych „Nasza Gmina”  za kwotę 1650 zł netto 

miesięcznie. 

12. podpisał z Jackiem Jackowskim umowę w sprawie  wykonania filmów 

dokumentalnych o Gminie Sianów w roku  2012 za kwotę  8000  zł brutto 

rocznie. 

13. podpisał z Fundacją Centrum Innowacji  i Przedsiębiorczości w 

Koszalinie  umowę w sprawie prowadzenia  Punktu Doradztwa w 

Sianowie za kwotę 1250 zł brutto kwartalnie. 

14. wyraził zgodę na budowę   w pasie drogi gminnej nr 257 w Skwierzynce 

przyłącza kablowego. 

15. wyraził zgodę na  umieszczenie w działce nr  148/12 w Skwierzynce  

przyłącza gazowego. 

16. wyraził zgodę na umieszczenie w działce nr 103 w Sianowie  przyłącza 

gazowego. 

17. przyjął ofertę Pracowni Projektowej BIZNES PROJEKT Wiesławy 

Studnickiej – Lisek w sprawie  sporządzania projektów decyzji  o 

warunkach  zabudowy i decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji  celu 

publicznego na obszarze miasta Sianów  za kwotę jednostkową  196,80 zł  

brutto. 

18. udzielił  GWiK  w  Sianowie pożyczki wysokości 50 000 zł,  z terminem 

spłaty do 28 grudnia 2012 r. 

19. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów   uczestnictwa w hospitalizacji, zabiegach rehabilitacyjnych i 

badaniach specjalistycznych. 

Podczas posiedzenia w dniu  11 stycznia 2012 r.: 

1. zatwierdził wyniki  konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na prowadzeniu  świetlic  środowiskowych – 

placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego na terenie 

Gminy i Miasta Sianów.  Ofertę w tym konkursie złożyło TPD  Oddział 

Okręgowy w Koszalinie,  który wykona zadanie za kwotę 108.000 zł 

brutto. 

2. ogłosił przetarg nieograniczony w sprawie  realizacji  zadania  

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
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dostępie do edukacji oraz  zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych”. 

3. podpisał z PGK Koszalin umowę w sprawie  świadczenia usług  w 

zakresie wywozu i unieszkodliwiania  odpadów zbieranych  selektywnie  

w Gminnym Punkcie  Zbiórki  Odpadów Niebezpiecznych  w Sianowie w 

roku  2012. 

4. podpisał  aneks do umowy  o świadczenie usług weterynaryjnych. 

5. zatwierdził  specyfikację  istotnych warunków zamówienia   na                         

„ Zorganizowanie odbierania odpadów opakowaniowych ze szkła i 

tworzyw  sztucznych zebranych selektywnie na terenie gminy i miasta 

Sianowa”. 

6. zlecił  Pracowni Projektowej „BIZNES PROJEKT” opracowanie  opinii 

urbanistycznej  w sprawie możliwości  przeznaczenia działki  nr 109/9 w 

Kleszczach  pod plac zabaw dla dzieci. 

7. nie wniósł   uwag do projektu planu  zagospodarowania przestrzennego w 

części gminy  Malechowo. 

8. podpisał z firmą Energa  - Oświetlenie Sp. z o.o. umowę w sprawie 

świadczenia usługi eksploatacji sieci oświetleniowej  -  50 punktów 

świetlnych  stanowiących własność Gminy Sianów. 

9. podpisał  z firmą  Energa – Oświetlenie Sp. z o.o.  umowę w sprawie  

świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia  na terenie Gminy i Miasta 

Sianów na okres  do 31.12.2014 r. na łączną kwotę  1968.000 zł  brutto. 

10. wyraził zgodę na  demontaż  anten radiowych z budynku Urzędu  i  

zamontowanie  ich na budynku  OSP  w Sianowie  - aktualnej siedziby 

Gminnego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego za kwotę  4.000 zł. 

11. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów dojazdu na badania specjalistyczne. 

12. wyraził zgodę na  zatrudnienie  na 2 godziny dziennie  animatora sportu 

na obiekcie sportowym ORLIK 2012 za kwotę 600 zł  w okresie  do 

31.12.2012 r. 

13. wyraził zgodę na zatrudnienie 3 animatorów sportowych  do prowadzenia 

zajęć sportowo –rekreacyjnych dla dzieci  w okresie ferii zimowych   w 

Sianowie i  Dąbrowie za kwotę 3 000 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu 17 stycznia 2012 r.: 
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1. podpisał umowę  z Elżbietą Karnicką na świadczenie usług z zakresu 

poradnictwa rodzinnego i konsultacji trudnych środowisk w roku  2012,   

z  wynagrodzeniem  1 100 zł brutto miesięcznie. 

2. podpisał ze Zbigniewem  Cieślikiem  umowę w sprawie świadczenia 

usług z zakresu terapii  uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym Uzależnień 

w Sianowie w 2012 roku   z wynagrodzeniem  70 zł brutto  za  1 godzinę  

prowadzonej terapii. 

3. wyraził zgodę na  pokrycie kosztów wywozu odpadów z posesji  ul. 

Łużycka 44 powstałych wskutek pożaru budynku  gospodarczego . 

4. zlecił Marianowi Świrkowi  wykonanie usługi konserwacji mechanizmu 

zegara wieżowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie  za kwotę  250 

zł brutto miesięcznie. 

5. przyjął ofertę  „WPHU Adam  Pawłowski”  w sprawie  wykonania 

remontu biura Rady Miejskiej w Sianowie oraz  pok. nr 4  za kwotę  

6 600 zł brutto. 

6. podpisał umowę  serwisowa oprogramowania  użytkowego „Dodatki  

mieszkaniowe” w cenie  81,18 zł brutto miesięcznie. 

7. unieważnił przetarg na świadczenie usług pocztowych  na przesyłki  

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  z powodu braku ofert. 

8. zatwierdził  wykaz osób  mających pierwszeństwo do zawarcia umowy 

najmu lokalu mieszkalnego w roku  2012. 

9. podpisał z trzema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w zabiegach rehabilitacyjnych i  

badaniach specjalistycznych. 

10. przyjął wniosek  GWiKw sprawie zmiany  w budżecie Gminy  Sianów na 

2012 r. 

11. zatwierdził  protokół z kontroli przeprowadzonej w Parafii Rzymsko - 

Katolickiej  w Siecieminie w zakresie  wykorzystania dotacji  z budżetu 

Gminy na „Opracowanie  dokumentacji  technicznej remontu kościoła w 

Karnieszewicach”. 

Podczas posiedzenia w dniach 23 i 24 stycznia 2012 r.: 
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1. wyraził zgodę na  wydzierżawienie lokalu użytkowego jako  

pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. 

Mickiewicza 8/1. 

2. wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat   działki nr 41 w 

Sianowie ul. Tylna  właścicielowi sąsiedniej nieruchomości. 

3. wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie dla PSD Koło w Sianowie  lokalu  

użytkowego w Sianowie ul. Słowackiego 3 a   w dni powszednie od godz. 

15. 

4. wyraził zgodę na  przedłużenie terminu zakończenia  umowy w sprawie 

adaptacji pomieszczeń gospodarczych  na mieszkanie w Skibienku 6D/13. 

5. podpisał z czterema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów dojazdu  na badania specjalistyczne . 

6. wyraził zgodę na ułożenie  przyłącza kablowego w działce nr 148/9 w 

Skwierzynce. 

7. przyjął ofertę firmy „INVEST-DRÓG” Tomasz Bernacki w sprawie 

opracowania projektu stałej organizacji  ruchu na drodze  gminnej 

Rzepkowo –Iwięcino za kwotę  984 zł brutto. 

8. przyjął ofertę firmy Agrowent ze  Szczecinka w sprawie dostawy i 

montażu 2 wiat przystankowych za kwotę  9800 zł brutto.  

 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ: 

1. autopoprawkę do projektu  Uchwały Rady Miejskiej  w Sianowie w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku  budżetowego 2011 r. ( przyjęta na poprzedniej 

Sesji) 

2. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w  Sianowie w sprawie  zmiany  

budżetu Gminy  Sianów na 2011 r.(przyjęty na poprzedniej Sesji) 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

wieloletniej  prognozy  finansowej Gminy  Sianów na lata 2011 – 

2022.(przyjęty na poprzedniej Sesji) 
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4. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia 

stawek dotacji przedmiotowej dla ZB ABK w Sianowie. 

5.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

przekazania  Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy z 

przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 203 – na odcinku  Koszalin – Iwięcino”. 

6. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniającej 

uchwałę w sprawie  poboru od osób fizycznych podatku rolnego, 

podatku  leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa  oraz 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za inkaso. 

7. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia 

od Powiatu Koszalińskiego zadań z zakresu budowy i utrzymania 

dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sianów. 

8. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  

budżetu Gminy Sianów na 2012 r. 

9. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2012-

2022. 

VI. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XVI/140/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody                      

z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z siedzibą w Warszawie. 

     Uchwała  stanowiła podstawę do zawarcia ugody z  ubezpieczycielem. 

2. Uchwała Nr XVI/141/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na 

rok 2012. Uchwała przesłana do RIO ZZ w Koszalinie, oraz do publikacji  w 

Dzienniku  Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. 

3. Uchwała Nr XVI/142/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2012-2022. Uchwała przesłana do RIO ZZ 

Koszalin. 

4. Uchwała Nr XVI/143/2011 w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Uchwała przesłana do RIO ZZ 

Koszalin. 
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5. Uchwała Nr XVI/144/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w 

Sianowie. 

      Uchwała została skierowana do ZB ABK w Sianowie 

6. Uchwała Nr XVI/146/2011 w sprawie przekazania Szkolnego Schroniska  

Młodzieżowego w Iwięcinie. Uchwała została skierowana do realizacji przez 

ZAOO w Sianowie. 

7. Uchwała Nr XVI/147/2011 w sprawie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie. 

     Uchwała została skierowana do realizacji przez ZAOO w Sianowie. 

8. Uchwała Nr XVI/148/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Uchwała została 

skierowana do realizacji przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

9. Uchwała Nr XVI/149/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na             

2011 r. 

     Uchwała przesłana do RIO ZZ Koszalin. Uchwała została skierowana do 

realizacji przez  Referat Budżetu i Finansów  Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie. 

10. Uchwała Nr XVI/150/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2011-2022. Uchwała przesłana do RIO ZZ Koszalin. 

Uchwała została skierowana do realizacji przez Referat Budżetu i Finansów 

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 

 

VII. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I  MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

19)          62        decyzji  administracyjnych, 

20)          15        postanowień, 

21)          84        zaświadczeń, 

22)          45        wpisów do CEIDG 
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23)            6        upomnień, 

24)           21       faktur VAT, 

25)             8       tytuły wykonawcze 

26)           74       dowodów  osobistych, 

27)         119       wniosków o wydanie  dowodu osobistego, 

28)        104       unieważnień dowodów osobistych, 

29)          45       wypisów  i wyrysów  z planów, 

30)            5       akty  stanu  cywilnego, 

31)          85       odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

32)            3       poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

33)          12       powiadomień o dokonanych zmianach w aktach, 

34)        437       postępowań mandatowych SM, 

35)            6       postępowań sądowych  SM. 

 

 

VIII. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1) z Grażyną i Jerzym Jasińskimi w sprawie  warunków korzystania z   terenu  

pod hydrofornią w Osiekach, 

2) ze Zbigniewem Pietruszczakiem w sprawie  wyposażenia hali sportowej  

przy SP Nr 2 w Sianowie, 

3) z pracownikami  UGiM,  którzy  przechodzą do pracy w ZAOO. 

4) razem z Anabelle Marcińczak  z prezydentem Miasta Koszalina  Piotrem 

Jedlińskim, 

5) z prezesem CIP w Koszalinie Wiesławem Gronkiewiczem, 

6) z Ks. Proboszczem Parafii w Osiekach Józefem Kwiecińskim oraz  

prezesem OSP Osieki  Arturem Orzechowskim w sprawie miejsca pamięci 

w Osiekach. 

7) z Włodzimierzem Zimnowłockim dyrektorem Szkoły Podstawowej w 

Iwięcinie, 

8) z Sebastianem Matyszczukiem i Romanem Kwiatkowskim  z Klubu 4x4, w 

sprawie lutowego rajdu, 

9) w spotkaniu  sylwestrowym w Szczeglinie, 
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10) z radnym Rady Miejskiej i sołtysem wsi Ratajki  Sylwestrem Pietrzyckim, 

11) w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami  szkół i przedszkola, 

12) w podsumowaniu  akcji charytatywnej „Dziewczynki  z zapałkami”, 

13) w sprawie organizacji  XX Finału WOŚP w Sianowie, 

14) z Lidią Kwiatkowską  w sprawie badań geologicznych, 

15) wspólnie z Joanną Czerwińską przewodniczącą Rady Miejskiej w 

Sianowie  w spotkaniu  samorządowym z Ks. Biskupem  Diecezji 

Koszalińsko – Kołobrzeskiej  Edwardem  Dajczakiem, 

16) w wizji w Karnieszewicach  po pożarze  obiektu gospodarczego z częścią 

mieszkalną, 

17) w spotkaniu  opłatkowym z Ks. Biskupem Krzysztofem Zadarko, w 

Civitas Christiana w Koszalinie, 

18) w  XX Finale WOŚP  w Sianowie, 

19) z Komendantem Straży Miejskiej w Sianowie Zbigniewem Stopą w 

sprawie  współpracy z Policją, 

20) z dyrektorem Gimnazjum Gminnego w Sianowie w sprawie organizacji 

uroczystości otwarcia Gimnazjum Gminnego po  remoncie, 

21) z Katarzyną  Krawiecką – Kołaczek w sprawie  projektowanych zmian 

sposobu zagospodarowania   trenu  sportowego przy ul. Dębowej  oraz  

kompleksu ORLIK 2012, 

22) w Szczecinie wspólnie z Anabelle Marcińczak  podpisał umowę w 

sprawie dofinansowania projektu rewitalizacji  i modernizacji  Parku 

Miejskiego w Sianowie  w ramach  DLGR , oraz  umowę dotyczącą 

dofinansowania budowy ścieżki pieszo -  rowerowej w Skibnie w ramach  

programu LEADER, 

23) z Markiem Perepeczo  projektantem  planu  zagospodarowania  

przestrzennego  dla części Suchej Koszalińskiej i  Skibna, 

24) z Józefem Hryckowianem radnym Rady Miejskiej w Sianowie w 

sprawach OSP, 

25) z Nadleśniczym Nadleśnictwa Karnieszewice Jarosławem Staniszewskim, 

26) ze Zbigniewem Hermanem dyrektorem ENERGA – Oświetlenie  Sp. z 

o.o. Oddział Koszalin, 



320 

 

27) wizytował  remontowany  obiekt Gimnazjum Gminnego w Sianowie  oraz  

rewitalizowany  Park Miejski w Sianowie, 

28) z Aleksandrem Janowskim dyrektorem GWiK w Sianowie, 

29) z Urszulą Pietraszkiewicz , Januszem Ałtynem  i Krzysztofem 

Sosnowskim w sprawie remontu  Gimnazjum Gminnego, 

30) ze Stefanem Mowczanem w sprawie  wyroku  NSA  w  Warszawie 

dotyczącego zamurowania okien   w mieszkaniu znajdującym  się na granicy  

działki, 

31) w sprawie  organizacji  XXV  Dni Ziemi Sianowskiej, 

32) z Łukaszem Parfianowiczem właścicielem  firmy POLRYB  z Maszkowa, 

33) w sprawie  ferii zimowych dla dzieci, 

34) z Joanną Krężelewską  redaktorem Głosu Koszalińskiego w sprawie ferii 

zimowych i  rewitalizacji   Parku  Miejskiego, 

35) w Osiekach  w  sprawie Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, 

36) w Darłowie w Zarządzie  DLGR, 

37) w Kinie Zorza w spektaklu  teatralnym w ramach  ferii zimowych, 

38) z dyrektorem GWiK Aleksandrem Janowskim, 

39) z radnym Rady Miejskiej w Sianowie  Andrzejem Danielewiczem w 

sprawie funkcjonowania świetlicy na Osiedlu Nr 2 w Sianowie, 

40) w radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie świetlicy w Skibnie, 

41) z przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie Joanną Czerwińską w 

sprawie  Szkoły Podstawowej  w Suchej Koszalińskiej, 

42) z Kazimierą Szatkowską sołtysem wsi Karnieszewice w sprawie pomocy  

rodzinie pogorzelców, 

43) z  rodziną pogorzelców,  pracownikiem MGOPS w Sianowie  oraz  

Stefanem  Mowczanem, 

44) z przedstawicielami  TPD Oddział Koszalin w sprawie funkcjonowania 

świetlic, 

45) w Koszalinie w rocznej odprawie  Komendy Miejskiej Policji, 
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46) w Koszalinie  z  prezydentem  Miasta Piotrem Jedlińskim,  dyrektorem 

RDLP w Szczecinku  Sławomirem Cichoniem, Nadleśniczym Nadleśnictwa 

Karnieszewice  Jarosławem  Staniszewskim w sprawie  projektu Kompleks 

Leśny „Góra Chełmska”, 

47) w Krystyną Sak w sprawie organizacji  imprez - Imieniny Miasta  oraz 

Święta Zakochanych, 

48) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie w uroczystości z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, 

49) w Kinie Zorza w Sianowie   z dziećmi uczestnikami seansu filmowego w 

ramach akcji „Bezpieczne ferie”, 

50) w zebraniu   sprawozdawczo – wyborczym OSP Iwięcino, 

51) z Lidią Kwiatkowską w sprawie  badań geologicznych w gminie, 

52) z Aleksandrem Janowskim dyrektorem GWiK w Sianowie, 

53) z Jadwigą Satkowską dyrektorem ZB ABK, 

54) z radnymi  Janem Grzybowskim i  Józefem Hryckowianem, 

55) wizytował  remontowany budynek Gimnazjum Gminnego w Sianowie  

oraz rewitalizowany   Park  Miejski w Sianowie, 

56) z uczestnikami  zajęć w Hali Sportowej  w Gimnazjum Gminnym, 

57) w sprawie możliwości realizacji  termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

58) w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka organizowanej  na Osiedlu 

Nr 2 w Sianowie, 

59) w sprawie uroczystego koncertu dla wolontariuszy, 

60) w posiedzeniu  Komisji Rolnej Rady Miejskiej 

61) w posiedzeniu  wspólnym  Komisji Rady Miejskiej, 

62) w zebraniu  wiejskim mieszkańców Dąbrowy, 

63) w comiesięcznej naradzie z pracownikami  Urzędu , 

64) w sprawie „XXV Dni Ziemi Sianowskiej”, 

65) w Koszalinie udzielił wywiadu  w Radiu Plus, 

66) z Jarosławem Gniadowiczem  z firmy POLKOMTEL, 
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67) z radnym Sylwestrem Pietrzyckim i sołtysem wsi Sowno w sprawie  

świetlicy w Sownie, 

68) w Osiekach w  walnym zebraniu sprawozdawczym OSP, 

69) w otwarciu świetlicy w Sownie. 

Sporządziła  Teresa Soróbka. 

 

 

SPRAWOZDANIE  NR 13/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW 

ZA OKRES OD  25 LISTOPADA 2011 R. DO 23 GRUDNIA 2011 R. 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.  WYDAŁ ZARZADZENIA:  

1.  Zarządzenie Nr 408/2011 w sprawie ustanowienia  służebności gruntowej  

drogi koniecznej na działce nr 254/3 w Sierakowie  Sławieńskim.  

2.  Zarządzenie Nr  409/2011 w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży  lokalu  

mieszkalnego w Sianowie  ul. Tylna 56/3.  

3.   Zarządzenie Nr  410/2011 w sprawie  udzielenia ulgi przy sprzedaży  

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza  21/3.  

4.  Zarządzenie Nr 411/2011 w sprawie  powołania komisji przetargowej do  

przeprowadzenia  zapytania o cenę  na prace geodezyjne oraz wyceny   

nieruchomości w 2012 r.  

5.  Zarządzenie Nr 412/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu  

mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 56/2.  

6.  Zarządzenie Nr 413/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w UKJ   
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Farah w Kędzierzynie.  

7.  Zarządzenie Nr  414/2011  zmieniający plan dofinansowania  i formy  

doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011.  

8.  Zarządzenie Nr 415/2011 w sprawie  powołania Gminnej Rady Sportu w  

Sianowie.  

9.  Zarządzenie Nr  416/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  

Siecieminie.  

10.Zarządzenie Nr 417/2011 w sprawie zmiany w planie dochodów i  

wydatków budżetu  Gminy  Sianów na 2011 r. 2  

11.Zarządzenie Nr 418/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia   

przetargu na  zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów –  

kanalizacja  zachód – PT”.  

12.Zarządzenie Nr 419/2011 w sprawie  powołania Komisji Opiniującej  

oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z  

zakresu pomocy społecznej w 2012 r.  

13.Zarządzenie Nr 420/2011 w sprawie  przeznaczenia  do sprzedaży  lokalu  

mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 17/ 2.  

14. Zarządzenie Nr 421/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy   

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 15/1.  

15.Zarządzenie Nr 422/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/5.  

16.Zarządzenie Nr 423/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza15/2.  

17.Zarządzenie Nr 424/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  
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sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/4.  

18.Zarządzenie Nr 425/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/6.  

19.Zarządzenie Nr 426/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 56/3.  

20.Zarządzenie Nr 427/2011 w sprawie przeznaczenia  do  sprzedaży lokalu  

mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/13.  

21.Zarządzenie Nr 428/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży  

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/3.  

22.Zarządzenie Nr 429/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży  

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/5.  

23.Zarządzenie Nr  430/2011 w sprawie  udzielenie bonifikaty przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/12.  

24.Zarządzenie Nr 431/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 56/2.  

25.Zarządzenie Nr 432/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/4.  

26.Zarządzenie Nr 433/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty  przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 8/10.  

     27.  Zarządzenie 434/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu  

mieszkalnego  w Sianowie  ul. Dębowa 40 B/2. 3  

     28. Zarządzenie Nr 435/2011 w sprawie  zgody na odpracowanie  należności  

ZB ABK z tytułu czynszu najmu lokalu komunalnego dla lokali  

-Sianów ul. Morska 17/5,  
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-Sianów ul. Słowackiego 10B/3.   

 29. Zarządzenie Nr 436/2011 w sprawie  powołania komisji przetargowej  

dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na  świadczenie usług  

pocztowych w 2012 r.  

      30. Zarządzenie Nr 437/2011 w sprawie przygotowania i        

przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego na „Zimowe  utrzymanie  

dróg na terenie Gminy  Sianów w okresie zimowym w 2012 r.”.  

31. Zarządzenie nr 438/2011 w sprawie  zmian w planie dochodów i   

wydatków budżetu na 2011 r.  

32.Zarządzenie Nr 439/2011 w sprawie  rozłożenia na raty kwoty za  

wykonanie robót kominiarskich w  budynku mieszkalnym w Osiekach  

ul. Jeziorna 4/1  

33.Zarządzenie Nr 440/2011 w sprawie umorzenia  czynszu dzierżawnego  

dla KS Victoria w kwocie 628,56 zł .  

34.Zarządzenie  Nr 441/2011 w sprawie umorzenia  zaległości z tytułu  

czynszu najmu lokali mieszkalnych.  

35.Zarządzenie Nr 442/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 190/2011   

w sprawie przekazania ZB ABK w Sianowie środka trwałego w postaci  

wykonanych schodów w Parku Miejskim w Sianowie.  

36.Zarządzenie Nr 443/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu  

mieszkalnego  w Sianowie ul. Piastów 6/2.  

37.Zarządzenie Nr 444/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sowieńskim Młynie  2/6.  

38.Zarządzenie Nr 445/2011w sprawie ustalenia ceny działki nr 146/1 w  
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Szczeglinie.  

39.Zarządzenie Nr 446/2011 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia Nr  

129/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek 46/5 i  47/17 w  

Suchej Koszalińskiej.  

40.Zarządzenie Nr 447/2011 w sprawie  ustalenia ceny odsprzedaży działki  

nr 761 w Sianowie ul. Łubuszan.  

41.Zarządzenie Nr 448/2011 w sprawie przekazania w eksploatację  GWiK  

w  Sianowie  oczyszczalni ścieków w Dąbrowie.  

42.Zarządzenie Nr 449/2011 w sprawie przekazania w eksploatację  GWiK  

w Sianowie urządzeń wodociągowych w Maszkowie. 4  

43.Zarządzenie Nr 450/2011 w sprawie  zmiany w planie dofinansowania i  

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku  2011.  

44.Zarządzenie Nr 451/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds.  

oceny ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu  

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012.  

45.Zarządzenie Nr 452/2011 w sprawie  ustanowienia odpłatnej służebności  

gruntowej.  

46.Zarządzenie Nr 453/2011 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na mienie  

komunalne działki  nr 156 w Sianowie ul. Koszalińska.  

47.wydał Zarządzenie Nr 454/2011 w sprawie   nadania Regulaminu   

Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.  

48.wydał Zarządzenie Nr 455/2011 w sprawie   zatwierdzenia  planu 

finansowego ZB ABK  w Sianowie na rok 2011.  

49.wydał  Zarządzenie Nr  456/2011 w sprawie  przeznaczenia do  
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sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Plac Pod Lipami 5/4.  

50.wydał Zarządzenie Nr 457/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy  

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/13.  

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:  

Podczas posiedzenia w dniu  29 i 30 listopada 2011 r.  

1.  wyraził zgodę na  zawarcie kolejnych umów dzierżaw na ogrody   

przydomowe zlokalizowane  na    działkach 55 i 56 w Sianowie ul.  

Morska.  

2.  wyraził zgodę na  pokrycie z dotacji kosztów  załadunku, wywozu i  

magazynowania belek rozbiórkowych z Gimnazjum Gminnego w  

Sianowie.  

3.  wyraził zgodę na  dzierżawienie terenu   części trawnika  przy ul.  

Morskiej z przeznaczeniem na sprzedaż choinek w okresie  

przedświątecznym.  

4.  wyraził zgodę na pokrycie kosztów przemurowania komina w budynku 

wspólnoty w Osiekach ul. Jeziorna 4,  a następnie dochodzenia na drodze  

sądowej części należącej do wspólnoty.  

5.  nie wyraził zgody na podjęcie działań w zakresie przyłączenia działek  

rolnych w Skwierzynce do sieci wodociągowej w Koszalinie.  

6.  nie wyraził zgody na wejście  na  teren drogi gminnej w Skwierzynce          

( działek nr  242 i  nr  148/1)  z budową sieci wodociągowej . 5  

7.  w związku  z przebudową drogi wojewódzkiej nr 203, uzgodnił ilość pkt.  

świetlnych oświetlenia drogowego w miejscowości Iwięcino.  

8.  podpisał z dwiema osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie  
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dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych.  

9.  przyjął ofertę  firmy Usługi Stolarsko – Budowlane STOLMISZ BIS  z  

Sianowa w sprawie wykonania  regału biurowego do Straży Miejskiej w  

Sianowie za kwotę  2 870 zł brutto.  

10.wyraził zgodę na usunięcie z pasa drogi powiatowej w Skibnie  1 drzewa   

oraz 44 m2 krzewów w związku  z budową ścieżki  rowerowo – pieszej   

do Skibna.  

11.wyraził zgodę na usuniecie z pasa drogi powiatowej w Sianowie ul.  

Piastów  16 szt. lip oraz 2 szt. klonu.  

12.zatwierdził treść ogłoszenia i  specyfikację istotnych warunków  

zamówienia  na prace geodezyjne i  wyceny  nieruchomości w 2012 r.  

13.podpisał z rodzicami  dziecka niepełnosprawnego aneks do umowy w  

sprawie  kosztów dowozu   dziecka  do Koszalina na zajęcia   

rewalidacyjno-wychowawcze .  

14.sfinansował ze środków rezerwy ogólnej budżetu koszty zakupu  nagrody  

rzeczowej w wysokości  1399 zł   ufundowanej dla Pawła Wdowczyka   

ucznia  II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie  wyróżnionego  

przez  Ministra Edukacji Narodowej.  

15.przyjął ofertę  firmy REHAMIL ze Szczecina w sprawie dostawy  szyn   

teleskopowych 300 cm  służących do pokonywania schodów przez osoby   

niepełnosprawne poruszające się na wózku za kwotę 2 520 zł brutto.  

Zakup zostanie sfinansowany ze środków rezerwy ogólnej  budżetu.  

16.zatwierdził treść ogłoszenia oraz  specyfikację istotnych warunków  

zamówienia dla zadania  „Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół w  
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2012 r.”  

17.wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej  budżetu  

kosztów postępowania odwoławczego  w kwocie 15.000 zł  orzeczonego  

przez KIO .  

Podczas posiedzenia w dniu  2 grudnia 2011 r.: 6  

1.  zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków             

zamówienia  dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie  

Sianów – kanalizacja zachód –PT”.  

Podczas posiedzenia w dniu  7 grudnia 2011 r.:  

1.  postanowił obciążyć wykonawcę  oczyszczalni ścieków  dla Zespołu   

Szkół w Dąbrowie  kwotę  9 564,48 zł  tytułem naliczonych kar  

umownych  za  zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy.  

2.  podpisał z firmą  EKO –EN Skibno 2 Sp. z o.o.  aneks do umowy w  

sprawie udostępnienia  terenu  pod budowę  linii kablowej  

elektroenergetycznej.  

3.  nie wyraził zgody na  zwiększenie  o  20 %  wynagrodzenia wykonawcy   

projektu technicznego dla zadania „Zagospodarowanie centrum wsi  

Węgorzewo”.  

4.  na wniosek wykonawcy  zadania Firmy Handlowo – Usługowej Cezary  

Chrzanowski z Koszalina wyraził zgodę na przesunięcie terminu   

wykonania umowy w sprawie  odbudowy budynku  Gimnazjum  

Gminnego po pożarze  do dnia 15 stycznia 2012 r.  

5.  wyraził zgodę na umieszczenie linii kablowej  średniego i niskiego  

napięcia oraz posadowienie słupa średniego napięcia w drodze gminnej –  
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działce nr 172 w Szczeglinie.  

6.  wyraził zgodę na  umieszczenie kabla energetycznego w pasie  drogi  

gminnej - działce nr 1  w  obrębie nr 1  Sianowa .  

7.  zatwierdził treść ogłoszenia  o otwartym konkursie na realizację  zadania  

publicznego prowadzenia świetlic środowiskowych  w Gminie i Mieście  

Sianów  w 2012 roku.  

8.  wyraził zgodę na zatrudnienie  2 animatorów sportu prowadzących zajęcia  

z dziećmi i młodzieżą na kompleksie sportowym  „ Moje boisko Orlik   

2012”.  

9.  wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji  zadania  „Razem na  

rzecz dobra wspólnego” , realizowanego  przez Stowarzyszenie Inicjatyw  

Społecznych   w Kędzierzynie.  

10.podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania  

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych.7  

11.wyraził zgodę na przedłużenie  o 1 rok umowy w sprawie adaptacji  

pomieszczeń w Skibienku 6D/15.  

12.wyraził zgodę na  użyczenie Stowarzyszeniu  Klub Kickboxingu i Boksu  

Wiktoria Sianów  pomieszczeń  byłej siłowni w budynku  ul. Słowackiego  

3a.  

13.zatwierdził  treść ogłoszenia  oraz specyfikację  istotnych warunków  

zamówienia  na świadczenie usług pocztowych  dla Urzędu Gminy i  

Miasta w Sianowie w roku 2012 .  

14.w związku  z prowadzoną odbudową Gimnazjum Gminnego po pożarze   

zatwierdził:  
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-protokół robót zaniechanych,  

- treść aneksu nr 1 do umowy w sprawie robót zaniechanych, 

-treść aneksu nr 2 do umowy w sprawie zmiany terminu wykonania  

zadania,  

-protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych,  

-umowę w sprawie wykonania robót dodatkowych.  

15.zatwierdził propozycję  zmian w planie wydatków  Straży Miejskiej w  

Sianowie.  

16.zatwierdził  treść ogłoszenia  wraz ze specyfikacją istotnych warunków  

zamówienia  dotyczących  przetargu na wykonanie zadania „Zimowe  

utrzymanie dróg  gminnych na terenie Gminy Sianów  w okresie  

zimowym w 2012 r.”.  

Podczas posiedzenia w dniu 13 grudnia 2011 r.:  

1.  wyraził zgodę na dokonanie przeniesienia  środków w kwocie  9.500 zł  z  

niewykorzystanych wydatków  obrony cywilnej na pokrycie  kosztów  

remontu samochodu pożarniczego w OSP Osieki.  

2.  wyraził zgodę na  pokrycie kosztów  związanych z demontażem  i  

ponownym montażem anten radiowych z budynku  Urzędu na budynek  

OSP w Sianowie.  

3.  podpisał z osobą niepełnosprawna umowę w sprawie dofinansowania  

kosztów uczestnictwa w  badaniach kontrolnych i specjalistycznych.  

4.  zatwierdził  wnioski  Komisji  Stypendialnej w sprawie  przyznania  

pomocy socjalnej uczniom w formie stypendium i zasiłku  szkolnego.  

5.  zatwierdził treść ogłoszenia  o naborze wniosków  o przyznanie  
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stypendium szkolnego.  

6.  wyraził zgodę na przedłużenie  umowy w sprawie adaptacji   

pomieszczenia w Skibienku  6D/9. 8  

7.  wyraził zgodę na przedłużenie do 31.12.2014 r. umowy dzierżawy działki   

nr 153 w Sianowie ul. Koszalińska z przeznaczeniem  na ogród  

przydomowy.  

8.  wyraził zgodę  na przedłużenie do 31.12.2014 r. umów dzierżaw  

pomieszczeń gospodarczych na działce nr 78 w Sianowie ul. Koszalińska.  

9.  przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe Usługi Ogólnobudowlane,  

Roboty Ziemne i Melioracyjne Marek Wal ze Staniewic w sprawie  

wycinki  drzew oraz wykonania cięć pielęgnacyjnych  za kwotę  4 920 zł  

brutto.  

10.zatwierdził  zmianę  w planie  finansowania  wydatków na ochronę 

środowiska  i gospodarkę wodną.  

11.wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kablowego w drodze gminnej –  

działce nr 172 w Szczeglinie.  

12.wyraził zgodę na przeprowadzenie przez drogę  gminną w Siecieminie –  

działkę nr 237/7 przyłącza kablowego.  

13.przyjął ofertę Firmy  Usługowo Handlowej „HYDRO-MIR” z Darłowa w  

sprawie  usunięcia awarii centralnego  ogrzewania z wymianą grzejników  

w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie za kwotę 

33.333 zł brutto.  

Podczas  posiedzenia w dniu  15 grudnia 2011r.:  

1.  przyjął wniosek w sprawie zwiększenia  o kwotę  1116,22 zł  środków  
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finansowych przeznaczonych  na  zadanie „Dostawa oleju  opałowego  

lekkiego do szkół w 2012 r.”  

2.  podpisał aneks do umowy  w sprawie dowozu  uczniów  

niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie  gminy  Sianów  

oraz  Koszalina .  

3.  zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  w trybie  

przetargu nieograniczonego na dostawę  oleju  opałowego lekkiego do  

szkół w 2012 r. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma  „IMSO Ki  sp. z  

o.o. z Koszalina  za cenę  4 110, 66 zł brutto za 1000 l oleju.  

Podczas posiedzenia w dniu  20 grudnia 2011 r.:  

1.  przyjął rezygnację  NZOZ Medicus z dzierżawy  jednego z pomieszczeń 

w budynku  przy ul. Słowackiego  3a.  

2.  zatwierdził wyniki przetargu na świadczenie usług w zakresie  prac  

geodezyjnych i  wycen nieruchomości w 2012 r. 9  

3.  postanowił o wypowiedzeniu  umowy najmu  lokalu mieszkalnego w  

Sianowie ul. Łużyckiej 44/9.  

4.  podpisał z  Usługowym Zakładem Teleelektronicznym „AB-TEL” w  

Koszalinie w sprawie konserwacji  sieci  i centrali  telefonicznej w  

Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie   za kwotę  305 zł brutto  

miesięcznie.  

5.  przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne Marek Wal  ze Staniewic w sprawie wykonania  

odwodnienia  pobocza drogi gminnej - działki nr 366 w Węgorzewie za  

kwotę  1968 zł brutto.  
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6.  zatwierdził wyniki  otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury  

fizycznej i sportu na rok 2012.  

7.  zatwierdził sprawozdanie  z wykonania zadania  realizowanego prze UKJ  

Farah Kędzierzyn pn. „Sianowska Szkółka Jeździecka”.  

8.  zatwierdził wyniki  przetargu na wykonanie   zadania  pn.”Budowa  

kanalizacji  sanitarnej w Gminie Sianów – kanalizacja  zachód – pt”.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie BUDZISZ Sp. z o.o.   

w Koszalinie, które wykona zadanie za kwotę 338.975,70 zł brutto.  

9.  zatwierdził zmiany  w  planie finansowania realizacji  Gminnego  

Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  

2011 r.  

10.wyraził zgodę na  zlecenie firmie LIFOR Sp. z o.o.   bieżącej konserwacji   

i  aktualizacji  oprogramowania systemu  komputerowego do obsługi   

fotoradaru  za  kwotę  738 zł brutto  miesięcznie.  

11.zatwierdził   wyniki przetargu na wykonanie  zadania „Zimowe  

utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy  Sianów w okresie   

zimowym 2012”. Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła firma DOMAR   

Kazimierz Domaracki z Tatowa.  

III.     PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ:  

1.   autopoprawkę do projektu Uchwały  Rady Miejskiej w sprawie   

określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości na terenie gminy   

Sianów w roku  podatkowym 2012. ( przyjęta na ostatniej Sesji Rady  

Miejskiej w Sianowie),  

2.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie przekazania   
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Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie. 10  

3.  projekt Uchwały rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  Szkoły  

Podstawowej w Szczeglinie.  

4.   projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  ustalenia  

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  budżetowego  

2011 r.  

5.   projekt Uchwały Rady Miejskiej  w Sianowie w sprawie  wyrażenia  

zgody na zawarcie ugody z Towarzystwem Ubezpieczeń wzajemnych  

TUW z  siedzibą w Warszawie.  

6.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  przyjęcia  

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2012.  

IV.     WYKONAŁ UCHWAŁY:  

1.  Uchwała Nr XV/124/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości na terenie gminy Sianów w roku podatkowym 2012. Uchwała  

przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

2.  Uchwała Nr XV/125/11 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od  

nieruchomości  dla  budynków  socjalnych  na  terenie  gminy  Sianów  w  roku  

podatkowym 2012. Uchwała przesłana do RIO ZZ w Koszalinie.  

3.  Uchwała  Nr  XV/126/11  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  

przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy  

Sianów na rok 2012. Uchwała przesłana do RIO ZZ w Koszalinie.  

4.  Uchwała Nr XV/127/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
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środków  transportowych  na  terenie  gminy  Sianów  w  roku  podatkowym  

2012. Uchwała przesłana do RIO ZZ w Koszalinie.  

5.  Uchwała   Nr   XV/128/11   w   sprawie   określenia   na   2012   rok   

wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i  podatku  leśnego  oraz  Deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  

podatek  

rolny i podatek leśny. Uchwała przesłana do RIO ZZ w Koszalinie.  

6.  Uchwała  Nr  XV/129/11  zmieniająca    uchwałę  w  sprawie  określenia  

zasad  

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy  

i   Miasta   Sianów.   Uchwała   skierowana   do   publikacji   w   Dzienniku  

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 11  

7.  Uchwała Nr XV/130/11 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór  

odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport  

nieczystości ciekłych. Uchwała przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

8.  Uchwała  Nr  XV/131/11  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  

kolejnej  

umowy  dzierżawy.  Uchwała  została  skierowana  do  realizacji    przez  Ref.  

OŚGN.  

9.  Uchwała    Nr    XV/132/11    w    sprawie    zatwierdzenia    Planu    

Odnowy  

Miejscowości Skibno na lata 2011-2019. Uchwała stanowić będzie załącznik  

do  projektów składanych w ramach PROW.  

10.  Uchwała Nr XV/133/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu  

współpracy Gminy i   Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz  

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  
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2012 roku. Uchwała  skierowana do realizacji  przez UGiM podczas  

ogłaszania  konkursów.  

11.Uchwała   Nr   XV/134/11   zmieniająca   uchwałę   w   sprawie   określenia  

warunków    udzielania  pomocy  de  minimis  dla  przedsiębiorców  w  zakresie  

zwolnień  w  podatku  od  nieruchomości.    Uchwała  przesłana  do  RIO  ZZ   

w Koszalinie.  

12.Uchwała Nr XV/135/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony  

Zdrowia  Psychicznego na lata 2011-2015. Uchwała skierowana do realizacji   

przez MGOPS w Sianowie  

 13.Uchwała   Nr   XV/136/11   w   sprawie   Szkoły   Podstawowej   w   Suchej  

Koszalińskiej.  Uchwała  skierowana  do    realizacji    przez  Ref.  Społeczno  

Administracyjny UGiM.  

 14.Uchwała  Nr  XV/137/11  w  sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  

żłobkami,  

klubami  dziecięcymi  oraz  dziennymi  opiekunami.  Uchwała    skierowana  do  

realizacji  przez Ref. Społeczno Administracyjny UGiM.  

15.Uchwała  Nr  XV/138/11  w  sprawie  zmian  budżetu  Gminy  Sianów  na  

2011  

rok. Uchwała przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

16.Uchwała Nr XV/139/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

Gminy   Sianów   na   lata   2011-2022.Uchwała   przesłana   do   RIO   ZZ   w  

Koszalinie. 12  

V.      W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I   

MANDATOWYM  WYDAŁ:  

1.            481      decyzji  administracyjnych,  
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2.               12     postanowień,  

3.               56     zaświadczeń,  

4.            710      upomnień,  

5.              37      faktur VAT,  

6.              85      dowodów  osobistych,  

7.              78      wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  

8.              94      unieważnień dowodów osobistych,  

9.              35      wypisów  i wyrysów  z planów,  

10.              4      akty  stanu  cywilnego,  

11.            74      odpisów   aktów stanu  cywilnego,  

12.              7      poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego,  

13.            26      powiadomień o dokonanych zmianach w aktach,  

14.          428       postępowań mandatowych SM,  

15.            38       postępowań sądowych  SM.  

I.  UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH:  

VI.     UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH:  

1)  w  balu charytatywnym „Ratujmy nasz kościół”,  

2)  w Koszalinie  w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w sprawie  

OSP Osieki,  

3)  w Darłowie w  walnym zgromadzeniu  członków DLGR,  

4)  w posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej i Ochrony Środowiska  Rady  

Miejskiej w Sianowie w sprawie opłat za wywóz odpadów  

komunalnych  oraz  podatku od nieruchomości,  

5)  wizytował  remontowane  Gimnazjum Gminne ,  
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6)  w sprawie akcji „Dziewczynek z zapałkami”,  

7)  w comiesięcznym spotkaniu  z pracownikami  Urzędu Gminy i Miasta  

w Sianowie,  

8)  z przedstawicielami  kierowców  taksówek w Sianowie,  

9)  z redaktorem Głosu Koszalińskiego Jolantą Krężelewską,  

10)    z Konradem Durdą w sprawie  badań  geosejsmicznych,  

11)    w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej z  radą rodziców i    

mieszkańcami wsi , 13  

12)    w sprawie  ogrodów działkowych  na Osiedlu Nr 3 w Sianowie,  

13)    w sprawie  nowej edycji „Naszej Gminy”,  

14)    z Zenkiem  Bednarkiem z firmy  PRIMA w sprawie remontu USC,  

15)    w sprawie  Szkoły Podstawowej  w Suchej Koszalińskiej.  

17)    w  IX Warsztatach Artystycznych w Gimnazjum Gminnym w           

Sianowie  „Kropla ciepła od ciebie” ,  

18)    w Osiekach w podsumowaniu  projektu „Sianowski Inkubator   

Ekonomii Społecznej”,  

19)     z Mieczysławem Hendzlem oraz Krzysztofem Hendzlem w sprawie  

budownictwa mieszkaniowego,  

20)     z okazji Dnia Świętego Mikołaja odwiedził dzieci i młodzież w  

szkołach i przedszkolu.  

21)     z przedsiębiorcami  z gminy i miasta Sianów,  

22)     w Szczeglinie  w  Ognisku  Przedszkolnym „ Bajka”  w  spotkaniu   

dzieci z Mikołajem   ,  

23)     na Osiedlu Nr 2 w Sianowie  w spotkaniu  dzieci z Mikołajem,  
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24)     w posiedzeniu  wspólnym komisji Rady Miejskiej w Sianowie w  

sprawie lokalizacji  szpitala psychiatrycznego, oraz  sytuacji  w  

GWiK,  

25)     w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami szkół i przedszkola,  

26)     w Koszalinie w Szkole Muzycznej w koncercie  w ramach akcji   

„Śpiewająca Polska” z udziałem chóru Gimnazjum Gminnego w  

Sianowie,  

27)     wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Czerwińską  z  

prezesem Klubu Abstynenta  „Iskra” w Sianowie,  

28)     z dyrektorem szkoły Zespołu Szkół w Dąbrowie Marią Ignatowicz,  

29)     w Darłowie w posiedzeniu  Zarządu DLGR,  

30)     w sprawie założenia Darłowskiej Lokalnej  Organizacji   

Turystycznej,  

31)    w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie,  

32)    w spotkaniu  świątecznym w Gimnazjum Gminnym,  

33)     w wizji w terenie: w Gimnazjum Gminnym i remizie OSP,  

34)     z Jackiem Chrzanowskim wykonawcą odbudowy Gimnazjum   

Gminnego w Sianowie,  

35)    z Krzysztofem Brachem  mieszkańcem wsi Dąbrowa w sprawie  

sytuacji  na wsi, 14  

36)   w sprawie  koncepcji  budowy Centrum Kultury w Sianowie ,  

wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w  

Sianowie i oświetlenia drogowego,  

37) z Januszem Łodziewskim prezesem MWiK w Koszalinie,  
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38) w sprawie schroniska młodzieżowego w Iwięcinie,  

39) z mieszkańcami   ul. Tylnej, którzy  protestują przeciwko  lokalizacji    

Centrum Kultury,  

40) z Kazimierzem Salikiem mieszkańcem wsi Grabówko w sprawie  

projektu dotyczącego zajęć dla osób starszych,  

41) z  dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie Ireneuszem  

Megielem,  

42) z Jędrzejem Bieleckim w sprawach funkcjonowania sportu w Gminie    

i Mieście Sianów.  

43) z radnym  Janem Grzybowskim w sprawie Szkoły Podstawowej w  

Szczeglinie,  

44) z Heleną  Dziuk w sprawie Klubu Seniora ,  

45) w  świątecznym spotkaniu  mieszkańców wsi Skibno,  

46) w Osiekach w  świątecznym spotkaniu  Ochotniczych Straży   

Pożarnych,  

47) podpisał umowę kredytową z  Bankiem Spółdzielczym w Sławnie,  

48) w cyklicznym  spotkaniu  z sołtysami  i przewodniczącymi  Zarządów   

Osiedli .  

49) w Koszalinie razem z  Anabelle  Marcińczak  Skarbnikiem  Gminy   

Sianów podpisał umowę w sprawie dofinansowania budowy  

świetlicy oraz placu zabaw  w Sownie,  

50) z Cezarym Sołowijem w sprawie   redagowania  „Naszej Gminy” w  

nowej szacie graficznej.  

51) z przedstawicielami   KS Start Iskra Mokre.  
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52) w posiedzeniu  Gminnej Rady Sportu.  

53) w sprawie  akcji  „Dziewczynki  z zapałkami”.  

54) w inauguracji  akcji  charytatywnej „Dziewczynki  z zapałkami”.  

55) w spotkaniu  wigilijnym w Gimnazjum Gminnym w Sianowie.  

56) w spotkaniu  wigilijnym  z osobami  niepełnosprawnymi w ŚDS w  

Sianowie.  

57) w  posiedzeniu wspólnym  komisji Rady Miejskiej w Sianowie.  

58)  w wigilijnym spotkaniu  z pracownikami  Urzędu Gminy i Miasta w  

Sianowie i kierownikami  jednostek organizacyjnych gminy . 59) w wigilijnym 

spotkaniu  z osobami   bezdomnymi  w ŚDS.  

60) w SP Nr 2 w uroczystym  spotkaniu    wigilijnym.  

61) z B. Boratyńskim z firmy  INWEST NIERUCHOMOŚCI.  

62) w spotkaniu  wigilijnym  w Gimnazjum Gminnym w Sianowie   

organizowanym  przez Zarządy Osiedli  w Sianowie.  

63) z  Andrzejem  Kisielem w sprawie  produkcji  filmu  o Sianowie.  

64) z Leszkiem Wojciechowskim z firmy  EKO WODROL.  

65) z Januszem Szawurskim i  Jakubem Gortem z  Zarządu KS Victoria  

Sianów.  

Sporządziła Teresa Soróbka. 

SPRAWOZDANIE   NR 12/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD  22 PAŹDZIERNIKA  2011 R. DO 25 LISTOPADA 2011 

R. 

 

W  OKRESIE  SPRAWOZDAWCZYM   BURMISTRZ: 
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I.       WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 341/2011 w sprawie  ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu 

czynszu najmu   w lokalach gminnych osobom będącym  w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej. 

2. Zarządzenie Nr 342/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Sianowie 

3. Zarządzenie Nr  343/2011 w sprawie upoważnienia  do pełnienia 

obowiązków dyrektora  Szkoły Podstawowej w Szczeglinie w czasie 

nieobecności dyrektora. 

4. Zarządzenie Nr 344/2011 w sprawie  ustalenia ceny działek Nr 42/2 w 

Sianowie  ul. Tylna, oraz 46/5 i 47/17  w Suchej Koszalińskiej. 

5. Zarządzenie Nr 345/2011 w sprawie ustalenia cen dla działek nr  81/22 i 

81/23 w Sianowie ul. Tylna oraz  244/7 w Skibnie i 62 w Sianowie ul. 

Ogrodowa. 

6. Zarządzenie Nr 346/2011 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia Nr 165/2011 

w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki nr 76 w Sianowie ul. 

Koszalińska. 

7. Zarządzenie Nr 347/2011 w sprawie  ustalenia cen dla działek: nr 151/5 w 

Bielkowie, nr 150/4 w Dąbrowie, nr 23/8 w Grabówku i nr 76/2 w 

Kleszczach. 

8. Zarządzenie Nr 348/2011 w sprawie ustalenia  ceny  dla działki nr  761 w 

Sianowie. 

9. Zarządzenie Nr 349/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  

przeznaczonych do sprzedaży dla działki nr 168/2 w  Węgorzewie. 

10. Zarządzenie Nr 350/2011 w sprawie  ustalenia bonifikaty  przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Tylna 58/3. 

11. Zarządzenie Nr 351/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Piastów 4/2. 

12. Zarządzenie Nr 352/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Piastów 6/7. 

13. Zarządzenie Nr 353/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego  w Sianowie ul. Słowackiego  10A/14. 

14. Zarządzenie Nr 354/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  ul. Łużycka 19/1. 

15. Zarządzenie Nr 355/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego  w Sianowie  ul. Słowackiego 9/5. 
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16. Zarządzenie Nr 356/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki 

nr 285/16 w celu poprawy warunków zagospodarowania   działki   

należącej do  SM Ogrodnik. 

17. Zarządzenie Nr 357/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości  

przeznaczonych do sprzedaży dla działki nr 285/16. 

18. Zarządzenie Nr 358/2011 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży dla 

działki nr 283/3 w Wierciszewie. 

19. Zarządzenie Nr 359/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze  przetargu ograniczonego działki nr  207/1 w Sianowie. 

20. Zarządzenie Nr 360/2011 w sprawie zmiany planu  dofinansowania  i 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011. 

21.  Zarządzenie Nr 361/2011 w sprawie  upoważnienia do pełnienia 

obowiązków dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

22. Zarządzenie Nr 362/2011 w sprawie zmian w planie dochodów i  

wydatków budżetu na 2011 r. 

    23. Zarządzenie Nr  363/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 19/1. 

24. Zarządzenie Nr 364/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Dworcowa  26/6. 

25. Zarządzenie Nr 365/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego  w Sianowie ul. Morska 8/6. 

26. Zarządzenie Nr 366/2011 w sprawie  przeznaczenia  do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 21/3. 

27.  Zarządzenie Nr 367/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10B/7. 

28. Zarządzenie Nr 368/2011 w sprawie nieodpłatnego  przekazania  sprzętu 

sportowego dla KS Victoria Sianów. 

29. Zarządzenie Nr 369/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 13/5. 

30.  Zarządzenie Nr  370/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  ul. Koszalińska 13/3. 
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31. Zarządzenie Nr  371/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  ul. Koszalińska 13/6. 

32. Zarządzenie Nr  372/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  ul. Koszalińska 13/12. 

33. Zarządzenie Nr 373/2011 w sprawie  umorzenia odsetek naliczonych 

przez GWiK . 

34. Zarządzenie Nr 374/2011 w sprawie  przeprowadzenia  i przygotowania 

przetargu  dla zadania  „Dostawa  wyposażenia do  zaplecza socjalno – 

sanitarnego dla obiektu sportowego w Sownie”. 

35. Zarządzenie Nr 375/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Łużycka 19/1. 

36. Zarządzenie Nr 376/2011 w sprawie zmiany   planu dofinansowania  i 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011. 

37. Zarządzenie Nr 377/2011 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i 

wydatków  budżetu na 2011 r. 

38. Zarządzenie nr 378/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży   lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/5. 

39. Zarządzenie Nr 379/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 9/5. 

40. Zarządzenie  Nr 380/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Dworcowa  7/3. 

41. Zarządzenie Nr 381/2011 w sprawie udzielenia  bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 8/6. 

42. Zarządzenie Nr 383/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Dworcowa 26/6. 

43. Zarządzenie Nr 383/2011 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży dla działki nr 207/1 w Sianowie ul. Armii 

Polskiej 19. 

44. Zarządzenie Nr 384/2011 w sprawie  udzielenia ulgi przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10A/14. 



346 

 

45. Zarządzenie Nr 385/2011 w sprawie  udzielenia ulgi  przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Mickiewicza  19/1. 

46. Zarządzenie Nr 386/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11A/19. 

47. Zarządzenie Nr  387/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11 A/17. 

48. Zarządzenie nr 388/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia 

przetargu na dostawę  oleju opałowego lekkiego do szkół na 2012 r. 

49. Zarządzenie Nr 389/2011 w sprawie  przedłożenia projektu budżetu 

Gminy  Sianów na 2012 r. 

50. Zarządzenie Nr 390/2011 w sprawie  upoważnienia do pełnienia 

obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie pod 

nieobecność dyrektora. 

51. Zarządzenie Nr 391/2011 w sprawie zmiany  w składzie osobowym 

Komisji Stypendialnej. 

52.  Zarządzenie Nr  392/2011 w sprawie rozłożenia na raty  należności za 

dostarczoną wodę  do lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 

12/1a. 

53. Zarządzenie Nr 393/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 8/10. 

54. Zarządzenie Nr 394/2011 w sprawie  zmiany  terminu kontroli w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Sianowie. 

55. Zarządzenie Nr 395/2011 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Piastów 6/7. 

56. Zarządzenie Nr 396/2011 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10B/7. 

57. Zarządzenie Nr 397/2011 w sprawie udzielenia  bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11A/17. 

58. Zarządzenie Nr  398/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Dworcowa 7/3. 
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59. Zarządzenie Nr 399/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11A/19. 

60. Zarządzenie Nr 400/2011 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 30/1. 

61. Zarządzenie Nr 401/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/4. 

62. Zarządzenie Nr 402/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 15/2 

63. Zarządzenie Nr 403/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Mickiewicza 15/1. 

64. Zarządzenie Nr 404/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sowieńskim Młynie 2/6. 

65.  Zarządzenie Nr 405/2011 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z 

tytułu  czynszu najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 

29/6A. 

66. Zarządzenie Nr 406/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  doraźnej 

wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zespołów 

wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. 

67. Zarządzenie Nr 407/2011 w sprawie upoważnienia Zbigniewa Stopy – 

Komendanta Straży Miejskiej do  występowania do  właściwych organów 

Policji  w wnioskami o wykonanie  czynności niezbędnych w 

postępowaniach prowadzonych przez Straż Miejską  w Sianowie. 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniach 24 i 25 października 2011 r.: 

1. odrzucił  ofertę Banku  PEKAO SA I Oddział w Koszalinie w sprawie  

udzielenia Gminie Sianów kredytu długoterminowego. 

2. zatwierdził  wyniki  przetargu na  kredyt długoterminowy w kwocie  

5.000.000 PLN. Najkorzystniejszą ofertę złożyła SGB – Bank S.A. 

Poznań i Bank Spółdzielczy w Sławnie z ceną  1 .960. 293, 42 PLN 

brutto. 
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3. wyraził zgodę na dzierżawę  działki nr 283/3  w Sianowie  z 

przeznaczeniem na  ogród przydomowy. 

4. przyjął ofertę  firmy  STYL-BUD w sprawie  dostawy  4 szt. ławek za 

kwotę  3.584,96 zł brutto. Ławki  przeznaczone  na teren zielony  przed 

Kinem Zorza. 

5. zatwierdził  wybór  wykonawcy zadania „Budowa chodnika w Dąbrowie 

– I etap” . Najkorzystniejszą ofertę złożyło  Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno Budowlane „MAGRO” z Koszalina , które wykona zadanie 

za kwotę 95 451,65 zł brutto. 

6. wyraził zgodę na  przybliżenie projektowanego budynku mieszkalnego w 

Dąbrowie do drogi gminnej  (działki nr 347). 

7. nie złożył wniosków do projektu zmiany  planu  zagospodarowania 

przestrzennego miasta Koszalin ( terenu Lubiatowa). 

8. wyraził zgodę na nieodpłatne  umieszczenie na terenie Gimnazjum 

Gminnego w Sianowie  baneru reklamowego hurtowni budowlanej  

dostarczającej  materiały  budowlane  na odbudowę  budynku  po pożarze. 

9. przyjął ofertę firmy  KM TECHNOLOGY z  Glęźnowa w sprawie 

dostawy wraz z montażem barier  i słupków  ochraniających chodnik przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie za kwotę  1.230 zł brutto. 

10. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej  (działka nr  318)  

w Sianowie kabla energetycznego. 

11. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej w Gorzebądzu                

( działka nr  82/2)  kabla energetycznego. 

12. zatwierdził wyniki przetargu na wybór wykonawcy zadania „Wymiana 

okien w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie  i Szkole Podstawowej w 

Suchej Koszalińskiej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „DREW – 

PLAST z Koszalina, która wykona zadanie za kwotę 54. 319, 26 zł brutto. 

13. zlecił OSP w Osiekach wykonanie zadania  publicznego  

zagospodarowania zaplecza  kuchennego przy świetlicy wiejskiej w 

Osiekach  pn. „Kucharze znad Jamna”  za kwotę  3 200 zł brutto. 

14. postanowił o  zasięgnięciu opinii  sołectwa Węgorzewo w sprawie  

przeznaczenia do sprzedaży działki nr 370 stanowiącej drogę gminną. 

15. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

16. przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne Marek Wal w sprawie konserwacji  rowu 
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     melioracyjnego na działkach  376, 176 i  181 w Dąbrowie za kwotę                     

12. 300 zł brutto. 

17. wyraził zgodę na zakup  4 szt. opon zimowych do samochodu   

służbowego SM w Sianowie za kwotę  884 zł brutto. 

Podczas posiedzenia  w dniach  31.10.2011 oraz  02 i 03 .11.2011 r.: 

1.  przyjął ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie w 

sprawie realizacji  zadania  publicznego pn. „Razem na rzecz dobra 

wspólnego”   za kwotę 1 200 zł. 

2. podpisał z firmą LTC sp. z o.o. w Wieluniu umowę w sprawie  licencji 

oprogramowania  e- Urząd i Biuletynu  Informacji Publicznej w łącznej 

kwocie  2460 zł brutto rocznie. 

 Podczas posiedzenia w dniu  08 listopada 2011 r.: 

1. podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów dojazdu na badania specjalistyczne. 

2. przedłużył na kolejne 3 lata umowę najmu  lokalu socjalnego w Sianowie 

ul. Koszalińska 16/3. 

3. zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej  w związku  z 

przyznaniem  ośmiorgu dzieciom zasiłków  szkolnych. 

4. zatwierdził wybór wykonawcy zadania  „Wymiana okien w szkole 

Podstawowej  Nr 2  w Sianowie i Szkole Podstawowej w Suchej 

Koszalińskiej”. Ponieważ  wybrana wcześniej firma „DREW-PLAST” 

odstąpiła od zawarcia umowy , kolejną najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Lubelskie Centrum Okien za kwotę  65.049,63 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  15 listopada 2011 r.: 

1.     wyraził zgodę na  ułożenie na działce nr 196/3 i 219  w Maszkowie  

przyłącza kablowego  energetycznego. 

2. wyraził zgodę na umieszczenie w działce nr 250 w Skwierzynce kabla 

energetycznego. 

3. wyraził zgodę na umieszczenie w działce nr 143 w Maszkowie  linii 

kablowej niskiego napięcia oraz demontaż słupa  0,4 kV  na działce  nr 

145. 
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4. wyraził zgodę na  umieszczenie  na działce nr 82/2 w Gorzebądzu kabla 

energetycznego. 

5. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie  „Przebudowy pomieszczeń 

Urzędu Stanu  Cywilnego w  Urzędzie Gminy i Miasta  w Sianowie” . 

Najkorzystniejszą ofertę  złożył  Zakład Ogólnobudowlany PRIMA z 

Koszalina , który wykona zadanie za kwotę 110 .000, 01 zł brutto. 

6. zatwierdził wyniki przetargu na dostawę wyposażenia do   zaplecza 

socjalno – sanitarnego obiektu sportowego   w Sownie. Najkorzystniejszą  

ofertę  złożyła firma „ABAT  TREND”  z Sianowa , która wykona 

zadanie za kwotę  11.635,30 zł brutto. 

7. nie zgłosił wniosków do projektu planu  zagospodarowania 

przestrzennego  działek w obrębie ewidencyjnym Karwice gm. 

Malechowo. 

8. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania „Rewitalizacja 

przyrodnicza i techniczna Parku  Miejskiego”. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyło  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MAGRO” z 

Koszalina , które wykona zadanie za kwotę 754.867,54 zł brutto. 

9. zatwierdził  protokół z posiedzenia  Komisji ds. pomocy zdrowotnej z 

dnia 04.11.2011 r. w sprawie przyznania  pomocy  w formie zasiłków 

pieniężnych  pracownikom i byłym pracownikom oświaty. 

10. wyraził zgodę na  wydzierżawienie na okres  3 lat  części działki nr 21/22 

w Skibienku  z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 

11. wyraził zgodę na przedłużenie  o rok umowy w sprawie  prac 

adaptacyjnych w  pomieszczeniach  w Skibienku  6D/1. 

12. wyraził zgodę na przedłużenie  na kolejne 3 lata umowy użytkowania 

lokalu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie. 

13. zlecił wykonanie opinii  w sprawie  możliwości wyodrębnienia lokali 

mieszkalnych w budynku   komunalnym w Sianowie ul. Kopernika 8. 

14. podpisał z dwiema osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 
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15. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki  nr 55 w 

Sianowie  z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

Podczas posiedzenia w dniach 18  i  22 listopada 2011 r.: 

1. zatwierdził treść ogłoszenia  o konkursie  ofert z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej  i sportu na rok 2012. 

2. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w  badaniach specjalistycznych. 

3. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania  

kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych. 

4. przyjął ofertę firmy  LIFOR z Bytomia w sprawie  dostawy i montażu  

nagrzewnicy w maszcie  fotoradaru aby  zapobiec pokrywaniu  masztu 

warstwą  lodu lub śniegu,  za kwotę   1968 zł brutto. 

5. przyjął ofertę  firmy AGROBUD z Koszalina w sprawie  dostawy 50 szt. 

obrzeża za kwotę 1 045,50 zł brutto. 

6. przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Budowlanego „SOROKO” w sprawie 

dostawy i montażu  barierek  schodowych w budynku  remizy OSP w 

Sianowie  za kwotę 5 000 zł brutto. 

7. przyjął ofertę  Pracowni Projektowej inż. Jadwigi Łuczak w sprawie  

wykonania projektu budowlanego przebudowy części pomieszczeń w 

budynku  Gimnazjum Gminnego w Sianowie  na potrzeby ZAOO  za 

kwotę  5 000 zł brutto. 

8. zatwierdził wybór  wykonawcy dla zadania „Budowa drogi gminnej w 

Osiekach ul. Jaśminowa” . Najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” z 

Koszalina , które wykona zadanie  za kwotę  403.708,91 zł brutto. 

9. wyraził zgodę na  przejście przez teren działek nr  345, nr 347, nr 349 w 

Dąbrowie stanowiących drogę gminną z przyłączem kablowym 0,4 kV. 

10. wyraził zgodę na  pokrycie  z dotacji na remonty budynków komunalnych 

kosztów związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów z  rozbiórki 

pogorzeliska  przy ul. Łużyckiej. 

11. przyjął projekt  wykazu osób mających pierwszeństwo do zawarcia 

umowy najmu  lokalu  komunalnego  na rok  2012. 

12. wyraził zgodę na  zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Łużycka 44/9 z  Beatą Jarczak. 
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13. wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Armii Polskiej 1/4 przez rodzinę Eugeniusza Modlińskiego. 

14. nie  wyraził zgody na zawarcie umowy najmu  lokalu socjalnego w 

Węgorzewie 40/2  z Marianną Konwerską. 

15. zatwierdził protokół  z posiedzenia  Komisji Stypendialnej w sprawie 

przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  (stypendium 

szkolnego) na rok szkolny 2011/2012. 

16. przyjął ofertę  firmy CENTRUM SEDNO z Koszalina w sprawie dostawy  

wyposażenia  pracowni językowej do Gimnazjum Gminnego w Sianowie  

za kwotę 19.991,13 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu 25 listopada 2011 r.: 

1. zatwierdził wniosek Komisji Przetargowej w sprawie odrzucenia  oferty 

Banku  Polska Kasa Opieki SA  w Warszawie , II Zachodniopomorskie 

Centrum Korporacyjne w Koszalinie . 

2. zatwierdził wynik  przetargu na  „Udzielenie Gminy  Sianów kredytu w 

kwocie 5 000 000 PLN  na finansowanie planowanego deficytu 

budżetowego Gminy  w 2011 r.”.  Najkorzystniejszą ofertę  złożyło 

konsorcjum SGB – BANK S.A.  z Poznania i Bank Spółdzielczy w 

Sławnie, który  udzieli  kredytu za kwotę  1 960 293,42 zł brutto. 

 

 

III.      PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt  Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  ustalenia 

górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany  zasad 

gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi  własność Gmin y i 

Miasta Sianów. 

3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zatwierdzenia 

Planu  Odnowy Miejscowości Skibno na lata 2011 – 2019. 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  wyrażenia zgody 

na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy działki nr 366 w Sianowie. 

5. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia 

rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  

pożytku  publicznego w 2012 r. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  gminy  

Sianów w roku  podatkowym 2012. 

7.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia 

wysokości stawek podatku  od nieruchomości na terenie gminy  Sianów w 

roku podatkowym 2012. 

8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  obniżenia 

średniej ceny  skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia  

podatku  rolnego na obszarze gminy  Sianów na rok 2012. 

9.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia na 

2012 rok wzorów formularzy informacji w sprawie, podatku  od 

nieruchomości, podatku  rolnego i podatku leśnego oraz  deklaracji na 

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

10. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  zmieniającej uchwałę w 

sprawie  określenia warunków udzielenia pomocy de mini mis dla 

przedsiębiorców w zakresie  zwolnień  w podatku od nieruchomości. 

11. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w  sprawie zmiany  budżetu 

Gminy Sianów na 2011 r. 

12. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2011-2022. 

13. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia 

Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 

14.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie planu nadzoru 

nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

15. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  Szkoły 

Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. 

16. przyjął projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dla budynków 

socjalnych na terenie gminy  Sianów w  roku podatkowym 2012. 

17. przyjął  autopoprawkę do projektu Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie 

w sprawie Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. 
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IV.     WYKONAŁ  UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr XIV/119/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród i 

wyróżnień przyznawanych przez Gminę Sianów za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym.  

- Uchwała została przesłana do RIO ZZ w Koszalinie oraz  do realizacji  

przez  Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych  i sportu. 

2. Uchwała Nr XIV/120/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z 

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości.  

- Uchwała została przesłana do RIO ZZ w Koszalinie oraz do Ref. OŚGN. 

3. Uchwała Nr XIV/121/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 

2011 r.  

- Uchwała została przesłana do RIO ZZ w Koszalinie i skierowana do 

bieżącej realizacji  przez UGiM. 

4. Uchwała Nr XIV/122/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sianów na lata 2011-2022. 

- Uchwała została przesłana do RIO ZZ w Koszalinie. 

5. Uchwała Nr XIV/123/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. 

- Uchwała została  przesłana do strony składającej skargę oraz do MGOPS 

w Sianowie. 

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM 

WYDAŁ: 

1) 408     decyzji  administracyjnych, 

2)    29     postanowień, 

3) 150      zaświadczeń, 

4)    17     upomnień, 

5)    69     tytułów wykonawczych, 

6)    29     faktur VAT, 

7)   97      dowodów  osobistych, 

8) 194      wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  

9)    97     unieważnień dowodów osobistych, 

10)    27     wypisów  i wyrysów  z planów, 

11)      7     aktów  stanu  cywilnego, 

12)     65     odpisów   aktów stanu  cywilnego, 
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13)    9     poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu      

cywilnego, 

14)     16      powiadomień o dokonanych zmianach w aktach, 

15)   657      postępowań mandatowych SM, 

16)     12      postępowań sądowych  SM. 

 

 

VI.     UCZESTNICZYŁ W  SPOTKANIACH: 

1. w Boninie  w Forum Sołtysów. 

2. w otwarciu  Parku Historii Wierciszewa. 

3. z Grażyną i  Jerzym Jasińskimi w sprawie  działki  zabudowanej  

stacją wodociągową w Osiekach. 

4. z Tomaszem Ucińskim dyrektorem PGK Koszalin. 

5. z przedstawicielami   firmy „Alaska” w sprawie budowy lodowiska  

w Sianowie. 

6. w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami  szkół i przedszkola. 

7. w Koszalinie w posiedzeniu  Rady Fundacji ŚGD. 

8. w posiedzeniu  Komisji Rolnej Rady Miejskiej  połączonej ze 

spotkaniem z sołtysami  i przewodniczącymi  Zarządów Osiedli. 

9. w Koszalinie w posiedzeniu  Rady Fundacji ŚGD. 

10.  w otwarciu Wojewódzkiego Turnieju Badmintona młodzików i 

juniorów w GG w Sianowie. 

11. wizytował cmentarz komunalny w Sianowie, inwestycję  przy Kinie 

Zorza w Sianowie i budowę hali sportowej przy SP Nr 2 w 

Sianowie. 

12. z radnym Rady Miejskiej w Sianowie  Józefem Hryckowianem w 

sprawach wsi Sieciemin i Dąbrowa. 

13. w sprawie wyjazdu delegacji  samorządowej do Rezekne w Łotwie. 

14. z radnym Rady Miejskiej Janem Grzybowskim w sprawie  wizyty 

byłych mieszkańców gminy  Sianów mieszkających obecnie w 

USA. 

15. z Cezarym Sołowiejem w sprawie  oferty wydawniczej dotyczącej 

„Naszej Gminy”. 

16. z radnym Andrzejem Danielewiczem w sprawie  podsumowania 

Sianowskiej Ligi Rowerowej. 

17.  z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem  w 

sprawie oprawy obchodów  Święta Niepodległości . 
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18. z radnym Andrzejem Danielewiczem i  działaczami organizującymi 

Sianowską Ligę Rowerową. 

19. z Urszulą Pietraszkiewicz, Aleksandrem Janowskim, Renatą 

Grosiak i Bogdanem Przybyłką  w sprawie przekazania urządzeń 

wodociągowych przez SM Bratek. 

20.  w Koszalinie w posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

dla Miasta Koszalin i Powiatu Koszalińskiego. 

21. w spotkaniu   radnych Rady Miejskiej  w Sianowie z Ks. Biskupem 

Pawłem Cieślikiem. 

22. z radnym Janem Grzybowskim w   spotkaniu  byłych mieszkańców  

gminy  Sianów, którzy obecnie  mieszkają w Stanach 

Zjednoczonych  w Gryczarowie Górnym. 

23. z Kazimierzem Grzywaczem w sprawie kolektorów słonecznych. 

24. z Urszulą Nadolną w sprawie ulotki dotyczącej opieki nad 

zwierzętami  oraz niebezpieczeństwa związanego z czadem. 

25. w Warsztatach Kulinarnych w ŚDS  w Sianowie. 

26. z sołtysem wsi Węgorzewo Piotrem Kłobuchem. 

27. w  Przedszkolu  Gminnym w Sianowie  w inauguracji Koła 

Ekologicznego  EKOLUDEK. 

28. z Wiesławem Osmólskim w sprawie pozyskiwania środków w 

ramach DLGK. 

29. w  Kinie Zorza w „Święcie Szkoły” organizowanym przez 

Gimnazjum Gminne w Sianowie. 

30. z  radnym Rady Miejskiej Januszem Machałą. 

31. w uroczystym  apelu z okazji  Dnia Niepodległości w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Sianowie. 

32. w uroczystościach  gminnych z okazji  Dnia Niepodległości. 

33. w charytatywnym turnieju  piłkarskim  na rzecz kontuzjowanych 

zawodników  KS Victoria Sianów. 

34. w imprezie  pn.  „Imieniny Miasta” . 

35. w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie. 

36. z radnym RM Janem Grzybowskim w sprawach  wsi Szczeglino. 

37. z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie remontu 

„Sianowskiej Starówki”. 

38. w Koszalinie z Piotrem Simińskim Komendantem Straży Miejskiej 

w Koszalinie z okazji  XX – lecia  Straży Miejskiej. 

39.   z   właścicielami  firmy  ARKA w Sianowie. 



357 

 

40. z  przedstawicielami    ZNP  koło w Sianowie Andrzejem 

Wrzesińskim,  Aliną  Balcerowicz i Jadwigą Krysińską w sprawach 

oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w szkołach w 

Suchej Koszalińskiej i  Szczeglinie. 

41. z  dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie  Sebastianem 

Boberem w sprawie wyjazdu uczniów do tzw. „ zielonej szkoły” w 

Wiśle. 

42. z Januszem Ałtynem w Szkole Podstawowej w Szczeglinie w 

sprawie awarii  pieca c.o. 

43. w Szczecinie wspólnie z  Anabelle  Marcińczak  skarbnikiem 

Gminy i Miasta  z Olgierdem  Geblewiczem Marszałkiem  oraz  z 

Andrzejem Jakubowskim  Wicemarszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

44. z Tomaszem Ucińskim  dyrektorem PGK Koszalin. 

45. w Gimnazjum Nr 6 w Koszalinie w sprawie wyposażenia  hali 

sportowej. 

    47  w pracach  komisji ds. naboru na stanowisko administracyjne do 

Straży Miejskiej w Sianowie. 

46. w  posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Sianowie.  

47. w uroczystości z okazji 225 – lecia powstania placówki pocztowej 

w Sianowie. 

48. w pogrzebie wieloletniego byłego sołtysa wsi Skibno Józefa 

Wiszniewskiego. 

49. w uroczystym wręczeniu  aktu mianowania  dla  nauczyciela ks. 

Andrzeja Kalety. 

50. w  sprawie  rewitalizacji Parku Miejskiego w Sianowie. 

51. w sprawie remontu Gimnazjum Gminnego w Sianowie. 

52. z Mieczysławą Juszczyk  prezesem Stowarzyszenia Hobbiton z 

Sierakowa Sławieńskiego . 

53. wspólnie z Joanną Czerwińską  przewodniczącą Rady Miejskiej z 

pracownikami  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sianowie  z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 

54. z Cezarym Sołowijem w sprawie   współpracy przy redakcji  

miesięcznika „Nasza Gmina”. 

55. z Jędrzejem Bieleckim w sprawie finansowania klubów sportowych 

w 2012 r. 



358 

 

56.  z prezesem  Spółki Energa – Oświetlenie Zbigniewem Hermanem 

w sprawie  umowy na oświetlenie drogowe w 2012 r. 

57. w Szkole Podstawowej w Szczeglinie  w obchodach „Dnia 

Lwowiaka”. 

58. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej i Społeczno – Oświatowej 

Rady Miejskiej. 

59. z Arturem Czechowskim  prezesem OSP w Osiekach. 

60.  w posiedzeniu  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

61. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie  z Urszulą Pietraszkiewicz, 

Januszem Ałtynem, Ireneuszem Megielem  oraz projektantami i 

przedstawicielami  wykonawcy firmy  „Selfa”  i przedstawicielami 

inwestora zastępczego PUI  „Powiernik” w sprawie budowy hali  

sportowej. 

62. w sprawie zmian organizacyjnych  w Szkole Podstawowej  w 

Suchej Koszalińskiej z radnym Kazimierzem Kuligowskim oraz z 

sołtysami   wsi  Osieki i Kleszcze przy udziale przewodniczącej 

Rady Miejskiej w Sianowie Joanny Czerwińskiej. 

63. w spotkaniu  z  Gminną Radą  Sportu. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

                            

SPRAWOZDANIE  NR 11/2011 

Z   DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW  za 

okres od dnia   21 września 2011 r. do  dnia 21 października 2011 r. 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.       WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 309/2011 w sprawie uchylenia  Zarządzenia Nr 136/2011 

w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę. 

2. Zarządzenie   Nr 310/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 15/2a. 

3.  Zarządzenie Nr 311/2011  w sprawie udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 15/3. 

4. Zarządzenie Nr 312/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży     

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 24/5. 
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5. Zarządzenie Nr 313/2011 w sprawie  przeznaczenia do oddania w 

użytkowanie wieczyste działki      nr 285/2011  w Skibnie na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej „OGRODNIK”. 

6. Zarządzenie Nr 314/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze ustnego przetargu działki nr 168/2 w Węgorzewie.     

7. Zarządzenie Nr 315/2011 w sprawie   ustanowienia nieodpłatnej 

służebności drogi koniecznej w Sianowie  ul. Morska na działce nr  56/4 . 

8. Zarządzenie Nr  316/2011 w sprawie  ustalenia ceny dla działki nr 146/1 

w Szczeglinie. 

9. Zarządzenie Nr 317/2011 w sprawie  przeznaczenia działki nr 9 o pow. 

4,5233 ha w Sianowie  na okres  3 lat dla  Koszalińskiego Towarzystwa 

Sportowego „MX-KOSZALIN”. 

10. Zarządzenie Nr 319/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia 

przetargu nieograniczonego dla zadania „Budowa chodnika w Dąbrowie – 

I etap”. 

11. Zarządzenie Nr  320/2011 w sprawie zmiany  w składach Obwodowych 

Komisji Wyborczych. 

12. Zarządzenie Nr 321/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

przetargu na  wykonanie zadania „Udzielenie Gminie Sianów kredytu 

długoterminowego w kwocie  5.000.000,00 PLN na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2011 roku”. 

13. Zarządzenie Nr 322/2011 w sprawie  zmiany  w planie dochodów i  

wydatków  budżetu Gminy Sianów na 2011 r. 

14. Zarządzenie Nr 323/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Piastów 4/2.   

15. Zarządzenie Nr 324/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 58/3. 

16. Zarządzenie Nr 325/2011 w sprawie  przeznaczenia do  dzierżawy działki 

nr 109/8 w Kędzierzynie.     

17. Zarządzenie Nr 326/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy    dla działki nr  109/8 w Kędzierzynie. 

18. Zarządzenie Nr 327/2011 w sprawie  zamiany  nieruchomości  z 

Nadleśnictwem Karnieszewice. 
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19. Zarządzenie Nr 328/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w UGiM  

w zakresie udzielania  i rozliczania dotacji na zadania zlecane podmiotom  

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 

20. Zarządzenie Nr 329/2011 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w 

przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy  Sianów  z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2012”. 

21. Zarządzenie Nr 330/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 19/7. 

22. Zarządzenie Nr 331/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10B/20. 

23. Zarządzenie Nr 332/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11/12. 

24. Zarządzenie Nr 333/2011 w sprawie rozłożenia na raty należności za 

wodę  dostarczaną do lokalu mieszkalnego w Skibienku 6c/4. 

25. Zarządzenie Nr 334/2011 w sprawie  zmiany  planu dofinansowania  i 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 2011. 

26. Zarządzenie Nr 335/2011 w sprawie  zmiany  planu dochodów i 

wydatków budżetu Gminy  Sianów na rok 2011. 

27. Zarządzenie Nr 336/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego w Sianowie  ul. Koszalińska 13/4. 

28.  Zarządzenie Nr 337/2011 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla przeprowadzenia postępowania  o awans  zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

29. Zarządzenie Nr 338/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn.”Rewitalizacja 

przyrodnicza i techniczna parku miejskiego ”. 

30. Zarządzenie Nr 339/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

przetargu na wykonanie „Przebudowy pomieszczeń Urzędu Stanu  

Cywilnego w Urzędzie Gminy  i Miasta  w Sianowie”. 
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31.  Zarządzenie Nr 340/2011 w sprawie  przygotowania  przetargu na 

wykonanie zadania „Budowa drogi gminnej w Osiekach – ul. 

Jaśminowa”. 

 

 

II.  ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

 Podczas posiedzenia w dniu  27 września 2011 r. : 

1. Wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu  lokalu socjalnego w Sianowie 

ul. Dworcowa 4/3 o pow. 16,92 m2  Magdalenie Ćwiklińskiej.  

2. Zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty dla wykonania zadania 

„Przebudowa nawierzchni drogi w Gorzebądzu”, ofertę tą złożyła Firma 

Handlowo - Usługowa Adam Fira  która wykona zadanie za kwotę 

69.420,63 zł brutto  ( zakończenie postępowania przetargowego  nastąpiło 

po zwiększeniu  przez Radę Miejska w Sianowie  środków 

przeznaczonych w budżecie na ten cel). 

3. Unieważnił postępowanie przetargowe ogłoszone dla wykonania zadania  

„Budowa chodnika w Dąbrowie – I etap” z powodu braku  ofert. 

4. Zatwierdził treść ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania „Budowa 

chodnika w Dąbrowie  - I etap”. 

5. Przyjął ofertę Firmy  Wielobranżowej „MIFOR” Wojciecha 

Michałowskiego  w sprawie pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji  

zadania „Zagospodarowanie terenu przy kinie Zorza w Sianowie” za 

kwotę 2 460 zł . 

6. Wyraził zgodę na  przeprowadzenie przez działkę  nr 133 w Szczeglinie  

linii kablowej niskiego napięcia. 

7. Wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej  działki nr 301 w 

Sianowie przyłącza kanalizacji  deszczowej. 

8. Wyraził zgodę na  przeprowadzenie przez działkę nr 192 w Maszkowie  

linii kablowej niskiego napięcia. 

9. Wyraził zgodę na dzierżawę  działki nr 21/22 w Skibienku  z 

przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

10. Wyraził zgodę na zmianę planu  finansowego Gimnazjum Gminnego w 

Sianowie  umożliwiającą zakup centrali telefonicznej. 

11. Zatwierdził sprawozdanie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Skibnie z 

realizacji  zadania  pn.”Wspólnie dla mieszkańców”. 
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12. Przeznaczył do dzierżawy w drodze przetargu działkę nr 109/8  w 

Kędzierzynie. 

13. Wyraził zgodę na zamianę przeznaczenia  pomieszczeń w   budynku   

Osieki 40. Pomieszczenia biblioteki  zmieniły funkcje na mieszkanie 

socjalne, mieszkanie socjalne  przeznaczono  na pomieszczenia biblioteki. 

14. Zatwierdził  podział składki  za ubezpieczenie mienia  Gminy  Sianów  na 

poszczególne jednostki  organizacyjne. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  30 września 2011 r. oraz  04 i 06  

października 2011.: 

1. Przyjął ofertę  Stowarzyszenia „Edukacja – Ekologia – rozwój „ w 

Sianowie  w sprawie realizacji  zadania pn. „BIOróżnorodni” za kwotę 

5 000 zł. 

2. Przyjął ofertę  firmy  DOMAR z Tatowa w sprawie  dostawy gruzu i  

drobnego kamienia do naprawy dróg  gminnych za cenę  - gruzu 

betonowego – 73,80 zł brutto,  kruszywa łamanego za kwotę 98,40 zł 

brutto. 

3. Wyraził zgodę na zwiększenie środków  z przeznaczeniem na zakup 

urządzenia wielofunkcyjnego  do Referatu GKAPP. 

4. Nie wyraził zgody na przeniesienie pomnika niemieckiego na cmentarzu 

komunalnym w  Siecieminie. 

5. Wyraził zgodę na  zamontowanie  krzyża na cmentarzu komunalnym w  

Dąbrowie  . 

6. Zatwierdził sprawozdanie z wykonania zadania publicznego przez UKS 

Wanta  w Iwięcinie  pn. „Sportowa inicjatywa”. 

7. Zatwierdził sprawozdanie z  wykonania zadania publicznego 

realizowanego przez UKS Wanta w Iwięcinie pn.”Wakacje na wodzie”. 

8. Zatwierdził  wnioski  Komisji  Stypendialnej dotyczące przyznania 

zasiłków szkolnych dla 4 uczniów. 

9. Podpisał  z osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa  w badaniach kontrolnych i specjalistycznych. 
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10. Zatwierdził sprawozdanie częściowe z wykonania zadnia 

pn.”Prowadzenie świetlic środowiskowych –placówek opiekuńczo 

wychowawczych wsparcia dziennego” za okres od 01.05.2011 do 

31.08.2011 r. 

11. Przyjął ofertę Mariusza Klamana w sprawie opracowania wniosku  

aplikacyjnego pt. „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta  

Sianów” , za kwotę  7 000 zł. 

Podczas posiedzenia w dniu  11 października 2011 r.: 

1. wyraził zgodę na dofinansowanie  w kwocie 700 zł kosztów uczestnictwa 

sołtysów w  XI Forum Sołtysów, które odbędzie się  22.10.2011 r.  w 

Boninie. 

2. postanowił  zwiększyć o kwotę  352 zł  (z rezerwy ogólnej ) środki 

przeznaczone na nagrody dla  nauczycieli i dyrektorów szkół i 

przedszkola. 

3. przyznał dyrektorom szkół i nauczycielom wytypowanym przez ZNP  

Oddział w Sianowie nagrody  z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. 

4. podpisał aneks do umowy w sprawie   dowozu uczniów 

niepełnosprawnych  do szkół i placówek oświatowych w Koszalinie. 

5. przyjął ofertę  firmy „AUTOMATYK” Michała Masiukiewicza  z 

Sianowa w sprawie wykonania  pomiarów elektrycznych i odgromowych  

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie za kwotę 4 305 zł brutto.  

6. wyraził zgodę na położenia  w  działce nr 257 stanowiącej drogę gminną w 

Skwierzynce  przyłącza energetycznego. 

7. wyraził zgodę na położenie  na terenie drogi gminnej - działce nr  257 

złącza kablowego ZK – 3. 

8. wyraził zgodę na  umieszczenie w pasie drogi gminnej działki nr 998/2 w 

Sianowie kabla energetycznego. 

9. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej  w Skwierzynce 

(działka nr 257) przyłącza energetycznego. 
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10. wyraził zgodę na zaprojektowanie i wykonanie odcinka przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia na działce nr 796 w Sianowie. 

11. postanowił  o wprowadzeniu  zmian do planu  inwestycyjnego Gminy 

Sianów na 2011 r. 

12. przyznał nagrody finansowe o łącznej wartości  2100 zł  dla trenerów 

Roberta Kowalczyka  i Danieli  Gazickiej za  wysokie wyniki  UKS 

Kometa Sianów i UKS Sucha Koszalińska. 

13. przyjął ofertę Mariusza Klamana w sprawie opracowania wniosku  

aplikacyjnego pt. „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta  

Sianów” , za kwotę  7 000 zł. 

14. podpisał z 4 osobami niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

15. wyraził zgodę na sfinansowanie awaryjnych remontów  obiektów  stacji  

wodociągowych za kwotę  33 000 z ł. 

16. zatwierdził  wyniki  przetargu na kompleksowa obsługę bankową Gminy  

Sianów  w okresie od  20.10.2011 r. do 19.10.2014 r.. Najkorzystniejszą 

ofertę  złożył Bank Spółdzielczy w Sławnie. 

Podczas posiedzenia w dniu  18 października 2011 r.: 

1. wyraził zgodę na czasową lokalizację kanalizacji sanitarnej  w pasie drogi 

gminnej  (działki nr  124/4) w Kłosie  . 

2. zatwierdził  ogłoszenie o przetargu wraz ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia dla zadania „Rewitalizacja  przyrodnicza i 

techniczna parku  miejskiego”. 

3. zatwierdził  treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Urzędu Cywilnego  w 

Urzędzie Gminy i Miasta  w Sianowie” 

4. wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów szczepień ochronnych przeciw 

grypie dla pracowników  gminnych jednostek organizacyjnych. 

5. wprowadził zmiany  do planu  finansowania działań  z zakresu ochrony  

środowiska i  gospodarki  wodnej na rok 2011. 
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6. zatwierdził  treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania „Budowa drogi gminnej w Osiekach – ul. 

Jaśminowa”. 

7. przyjął ofertę  firmy UNICOM-STENZEL z Koszalina w sprawie  

dostawy i montażu  6 szt. trejaży  jako elementu  urządzenia terenu  

zielonego w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Kinie Zorza 

w Sianowie”  za kwotę   5.904 zł brutto. 

II. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany  zasad 

przyznawania nagród i  wyróżnień przyznawanych przez Gminę Sianów 

za wysokie wyniki  we współzawodnictwie sportowym. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej  w Sianowie w  sprawie udzielenia  

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

3. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany   budżetu 

Gminy  Sianów na rok 2011 r. 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej  w Sianowie w sprawie zmiany  wie 

lotniej  prognozy finansowej Gminy  Sianów na lata 2011-2022. 

III. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ: 

1) Uchwała Nr XIII/99/11 w sprawie  uchylenia zatwierdzenia Planu 

Odnowy     Miejscowości Bielkowo na lata 2011-2019.  

- Uchwała  stanowić będzie załącznik  do wniosku  w ramach PROW.  

2) Uchwała Nr XIII/100/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Dąbrowa na lata 2011-2019. 

- Uchwała  stanowić będzie załącznik do wniosku  w ramach PROW. 

     3) Uchwała Nr XIII/101/11 w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Grabówko na lata 2011-2019.  

         - Uchwała  stanowić będzie  załącznik do wniosku  w ramach PROW. 
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     4) Uchwała Nr XIII/102/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Kłos na lata 2011-2019. 

          - Uchwała stanowić  będzie załącznik  do wniosku  w ramach PROW. 

     5) Uchwała Nr XIII/103/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Karnieszewice na lata 2011-2019.   

          - Uchwała stanowić będzie załącznik w ramach PROW. 

     6) Uchwała Nr XIII/104/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Maszkowo na lata 2011-2019.  

         - Uchwała stanowić będzie załącznik w ramach PROW. 

     7) Uchwała Nr XIII/105/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Mokre na lata 2011-2019.  

         -  Uchwała  stanowić będzie załącznik do wniosku  w ramach PROW. 

     8) Uchwała Nr XIII/106/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Osieki na lata 2011-2019.  

          -  Uchwała stanowić będzie załącznik do wniosku  w ramach PROW. 

    9) Uchwała Nr XIII/107/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Ratajki na lata 2011-2019.  

        - Uchwała stanowić będzie  załącznik do  wniosku  w ramach PROW. 

   10) Uchwała Nr XIII/108/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Sieciemin na lata 2011-2019. 

         -  Uchwała stanowić będzie  załącznik  do wniosku  w ramach PROW. 

  11) Uchwała Nr XIII/109/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Sierakowo Sławieńskie na lata 2011-2019.  

          -  Uchwała stanowić będzie załącznik do wniosku  w ramach PROW. 

  12) Uchwała Nr XIII/110/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Skwierzynka na lata 2011-2019.   

          - Uchwała  stanowić będzie załącznik do wniosku  w ramach PROW. 
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   13) Uchwała Nr XIII/111/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Sucha Koszalińska na lata 2011-2019.  

          -  Uchwała  stanowić będzie załącznik do wniosku w ramach PROW. 

   14) Uchwała Nr XIII/112/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Szczeglino na lata 2011-2019.  

        -Uchwała stanowić będzie załącznik do  wniosku w ramach PROW. 

    15) Uchwała Nr XIII/113/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Sowno na lata 2011-2019.  

         -Uchwała stanowić będzie załącznik do  wniosku w ramach PROW. 

  16) Uchwała Nr XIII/114/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Wierciszewo na lata 2011-2019.  

         - Uchwała  stanowić będzie  załącznik do projektu w ramach PROW. 

   17) Uchwała Nr XIII/115/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Administracji 

Budynków Komunalnych w Sianowie.  

         -  Uchwała została skierowana do realizacji  do  ZB ABK. 

   18) Uchwała Nr XIII/116/11 w sprawie wyboru ławników sądowych na  

kadencję 2012-2015.  

         - Uchwała  przesłana do Sadu Okręgowego  w Koszalinie. 

    19) Uchwała Nr XIII/117/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 

2011 rok.   

          - Uchwała skierowana do realizacji przez UGiM. 

    20) Uchwała Nr XIII/118/11 w sprawie zmiany wieloletnie prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2011 – 2015.  

        -  Uchwała została skierowana do bieżącej realizacji przez UGiM. 

 

IV. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I  

MANDATOWYM  WYDAŁ: 
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1.       337      decyzji  administracyjnych, 

2.         13      postanowień, 

3.         76      zaświadczeń, 

4.       157     upomnień, 

5.         40     tytułów wykonawczych, 

6.         38     faktur VAT, 

7.         94     dowodów  osobistych, 

8.         90     wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  

 

 

 

 

 

 

 

9.          110  unieważnień dowodów osobistych, 

10.            27  wypisów  i wyrysów  z planów, 

11.            14  aktów  stanu  cywilnego, 

12.            95  odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

13.             8  poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

14.           20  powiadomień o dokonanych zmianach w aktach, 

15.          580 postępowań mandatowych SM, 

16.            18 postępowań sądowych  SM. 

 

V.  UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. w sprawie  obchodów 225 rocznicy powstania placówki pocztowej  w 

Sianowie. 

2. z radnym Andrzejem Danielewiczem w sprawie rajdów rowerowych i 

nordic walking. 

3. w sprawie podsumowania kontroli  inwestycji  z programu  PROW  dot. 

budowy świetlicy w Skibnie. 

4. z sołtysem wsi Dąbrowa. 

5. z dyrektorem GWiK Aleksandrem Janowskim w sprawie inwestycji  

niezbędnych dla zakładu. 
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6. z rodzicem dziecka niepełnosprawnego w sprawie  wysokości 

dofinansowania dowozu  dziecka do  placówki oświatowej. 

7. w Koszalinie w sprawie  programu  ochrony  środowiska. 

8. w Szczecinie podpisał  aneks do umowy dotyczącej budowy wodociągu w 

Maszkowie i Kłosie w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich. 

9. w sprawie  organizacji  Zespołu  Ekonomicznego Obsługi Oświaty. 

10.  w festynie parafialnym w Sianowie. 

11. z dyrektorem GWiK Aleksandrem Janowskim w sprawie  sytuacji  w 

zakładzie. 

12. w Przedszkolu  Gminnym w Sianowie  w  sprawie planowanej kontroli  

działalności placówki. 

13. w  Osiekach w zebraniu  wiejskim. 

14.   wizytował Gimnazjum Gminne  w Sianowie i Szkołę Podstawową Nr 2 

w Sianowie. 

15. z Aleksandrą Kowalczyk i radnym  Maciejem Lewandowskim  w sprawie  

XXV Dni Ziemi Sianowskiej. 

16.  w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami szkół i przedszkola. 

17.  w Bielkowie  w  zebraniu  wiejskim. 

18. w zebraniu mieszkańców Osiedla Nr  1 w Sianowie. 

19. z Jędrzejem Bieleckim i Januszem Szawurskim w sprawie  Stadionu  

Miejskiego  w Sianowie. 

20. z przedstawicielem  firmy „SELFA”  wykonawcą  świetlicy w Sownie. 

21. z Sebastianem Boberem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Sianowie. 

22.  z Anną Świerczyńską  laryngologiem. 

23.  w Wałczu w III Zachodniopomorskim Kongresie Odnowy Wsi. 

24.  z zastępcą Komendanta  Straży Pożarnej  w Koszalinie. 

25. w posiedzeniu  Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej  w 

Sianowie. 

26.  wręczył Medale  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  Państwu Gertrudzie 

i Antoniemu Hryckowian z okazji  Jubileuszu  50 – lecia pożycia 

małżeńskiego. 

27. w Koszalinie w konferencji pt.” Osobliwości przyrodnicze Powiatu 

Koszalińskiego” 

28. w Szczecinie z Maciejem Flensem    w posiedzeniu  Komisji 

Odwoławczej NIK .   

29. w zebraniu  mieszkańców wsi  w Dąbrowie. 
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30. z Markiem Brzozowskim w sprawie budżetu OSP na 2012 r. 

31. z Januszem Welerem w sprawie oferty inwestycyjnej dla gminy. 

32. z przedstawicielami  AGROBUD w sprawie budowy  budynków 

mieszkalnych w Sianowie. 

33. z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. 

34. w Suchej Koszalińskiej z Senatorem RP Piotrem Zientarskim. 

35. w comiesięcznym spotkaniu  z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie. 

36. w sprawie  obchodów 225  - lecia  wysłania pierwszego listu z poczty w 

Sianowie. 

37. w Kołobrzegu w szkoleniu  organizowanym przez RIO . 

38. w  czynnościach odbiorowych zakończonej inwestycji  modernizacji 

Remizy OSP. 

39. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie   w projekcie „Bądź 

Bezpieczny”. 

40. w zebraniu  mieszkańców  Osiedla Nr  2 w Sianowie. 

41. w Siecieminie w dożynkach wiejskich. 

42. z Kazimierzem Grzywaczem i radnym Rady Miejskiej w Sianowie 

Andrzejem Danielewiczem w sprawie  kanalizacji  deszczowej w drodze 

krajowej nr 6 w Sianowie. 

43. z przedstawicielem  firmy  konsultingowej w sprawie odzyskania podatku 

VAT. 

44. w walnym zgromadzeniu  GOT. 

45. z Haliną Iwanisik w sprawie  podopiecznej MGOPS. 

46. z Leszkiem Wojciechowskim z firmy  EKOWODROL. 

47. z radnymi  Rady Miejskiej w Sianowie Andrzejem Danielewiczem i 

Janem Grzybowskim. 

48. z radnym  Rady Miejskiej w Sianowie Maciejem Lewandowskim. 

49. z Januszem Ałtynem i Stanisławem Synówką w sprawie realizacji 

wodociągu na działkach ul. Łużycka/Dworcowa. 

50. z Januszem Ałtynem , Krystyną Sak i Tomaszem Tesmerem w sprawie 

wyposażenia Remizy OSP w Sianowie w świetlicy w Sownie. 

51. z Kazimierą Drozdowicz i Heleną Zochniak oraz Maciejem Flensem w 

sprawie organizacji  ZEOO  w Sianowie. 

52. w Koszalinie w wystawie poplenerowej  IX Ogólnopolskiego Pleneru 

Artystycznego Osieki 2011. 

53. z  przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie Joanną Czerwińską. 
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54. w sprawie planowanych zadań inwestycyjnych w 2012r. 

55. w  zebraniu  mieszkańców Zarządu Osiedla Nr 3 w Sianowie. 

56.  z prezesem  spółki  Energa  „Oświetlenie”   Zbigniewem  Hermanem. 

57. z prezesem KTBS Piotrem Krollem. 

58. w  sprawie  obchodów 225 - lecia  istnienia placówki  pocztowej w 

Sianowie. 

59. z Krzysztofem Sosnowskim w sprawie wyposażenia Gimnazjum 

Gminnego w Sianowie. 

60.  z przedstawicielami firmy EKOWODROL w sprawie  budowy 

kanalizacji  zachód. 

61. z  dyrektorami  szkół i  przedszkola oraz  wyróżnionymi  nauczycielami  

w związku  z wręczeniem Nagród Burmistrza z okazji  Dnia Edukacji 

Narodowej.  

62. w Gimnazjum Gminnym w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 

63. w uroczystym otwarciu  świetlicy dziecięcej w Szczeglinie. 

64. w dożynkach wiejskich w Węgorzewie. 

65. w posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Sianowie. 

66. podpisał  z Bankiem Spółdzielczym w Sławnie  umowę w sprawie 

kompleksowej obsługi budżetu Gminy Sianów. 

67. w Darłowie  w posiedzeniu  Zarządu DLGR. 

68. z Waldemarem Grzybowskim  prezesem SM Jutrzenka w sprawie 

organizacji  ruchu drogowego na  Osiedlu Nr 2 w Sianowie. 

69. w sprawie organizacji  Imienin Miasta . 

70.  w posiedzeniu   Gminnej Rady Sportu. 

71. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej i Komisji Społeczno – Oświatowej 

Rady Miejskiej w Sianowie. 

72. z redaktorem Głosu Koszalińskiego Cezarym Sołowijem. 

73. w sprawie dewastacji na obiekcie Orlik 2012 w Sianowie  

74. udzielił wywiadu TV MAX Koszalin w sprawie  realizowanych 

inwestycji. 

75.  z Piotrem Jaśkiewiczem i   Tomaszem Tesmerem w sprawie  

budownictwa  ekologicznego. 

76. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie  w uroczystym pasowaniu na 

ucznia  klas pierwszych. 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 
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SPRAWOZDANIE NR 10/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA               

okres  do  27 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I.WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 270/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 15/3 na rzecz dotychczasowego 

najemcy. 

2. Zarządzenie Nr 271/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 15/2a. 

3. Zarządzanie Nr 272/2011 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Dębowa 34 C/5. 

4. Zarządzenie Nr 273/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10A/18. 

5. Zarządzenie Nr 274/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży  

pomieszczeń gospodarczych jako przynależnych do lokalu mieszkalnego  

w Sianowie ul. Koszalińska 30/4. 

6. Zarządzenie Nr 275/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10A/4. 

7. Zarządzenie Nr 276/2011 w sprawie  ustalenia ceny dla działek nr 46/5 i 

47/17  w Suchej Koszalińskiej. 

8. Zarządzenie Nr 277/2011 w sprawie ustalenia cen  dla działek nr 23/8 w 

Grabówku, nr 151/5  w Bielkowie, 76/2  w Kleszczach i  nr 150/4 w 

Dąbrowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze III przetargu.  

9. Zarządzenie Nr 278/2011 w sprawie ustalenia ceny dla działki nr 76  w 

Suchej Koszalińskiej, przeznaczonej do sprzedaży  drodze II przetargu 

nieograniczonego. 

10.  Zarządzenie Nr 279/2011 w sprawie ustalenia ceny dla działek nr 244/7w 

Skibnie, nr 81/22 w Sianowie ul. Tylna, nr 81/23 w Sianowie ul. Tylna, nr 
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62 w Sianowie ul. Ogrodowa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze II 

przetargu nieograniczonego. 

11. Zarządzenie Nr 280/2011 w sprawie przekazania w eksploatację urządzeń 

wodociągowych na terenie m. Kłos. 

12. Zarządzenie Nr 281/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu 

dowożenia uczniów do  szkół i placówek oświatowych w Gminie Sianów. 

13. Zarządzenie Nr 282/2011 w sprawie zmiany  planu  dochodów i  

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2011 r. 

14.  Zarządzenie Nr  283/2011 w sprawie zatwierdzenia  stawki  bazowej 

czynszu najmu za lokale mieszkalne w wysokości 1,98 zł / 1m2. 

15. Zarządzenie Nr 284/2011 w sprawie  opracowania planów finansowo-

rzeczonych do budżetu Gminy  Sianów przez Sołectwa i Osiedla. 

16. Zarządzenie Nr 285/2011 w sprawie ustalenia ceny dla działek 

stanowiących  tzw. Osiedle Wschód o łącznej powierzchni 18,7242 ha  w 

kwocie  6.300.000 zł plus VAT. 

17. Zarządzenie Nr 286/2011 w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu dla tzw. Osiedla 

Wschód. 

18. Zarządzenie nr 287/2011 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy działek 

nr 114, 117, 81 i 82 w Sianowie. 

19. Zarządzenie Nr 288/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego dla 

działek  nr 114, 117, 81 i 82 w Sianowie. 

20. Zarządzenie nr 289/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

przetargu na wykonanie zadnia „Budowa chodnika w Dąbrowie – I etap). 

21.  Zarządzenie Nr 290/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi GWiK  do jednoosobowego kierowania zakładem. 

22. Zarządzenie Nr 291/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli  w Zespole 

Szkół w Dąbrowie 

23.  Zarządzenie Nr 292/2011 w sprawie  ustalenia stawki  czynszu 

miesięcznego za 1m2 powierzchni lokalu  socjalnego. 

24. Zarządzenie Nr 293/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 11/12. 

25. Zarządzenie Nr 294/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 19/7. 
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26. Zarządzenie Nr 295/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Słowackiego 10B/20. 

27. Zarządzenie Nr 296/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego  w Sianowie ul. Koszalinie 2/7. 

28. Zarządzenie Nr 297/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Morska 11/3. 

29. Zarządzenie Nr 298/2011 w sprawie  udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie nul. Piastów 11/1. 

30. Zarządzenie Nr 299/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do dzierżawy dla działki nr 81/8 w Bielkowie. 

31. wydał Zarządzenie Nr 300/2011 w sprawie  przeznaczenia działki nr 81/8  

w Bielkowie do dzierżawy. 

32. Zarządzenie Nr 301/2011 w sprawie  określenia wskazówek do 

sporządzenia projektu budżetu Sianowa na 2012 r. 

33. Zarządzenie Nr 302/2011 w sprawie zmiany  planu dochodów i wydatków 

budżetu Gminy  Sianów na 2011 r. 

34. Zarządzenie Nr 303/2011 w sprawie ustalenia poziomu dochodów dla 

sołectw i zarządów osiedli w roku 2012. 

35. Zarządzenie Nr 304/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji 

Wyborczych. 

36. Zarządzenie Nr 305/2011 w sprawie  przekazania nieodpłatnie do ZB 

ABK  w Sianowie  cysterny do podlewania kwiatów. 

37. Zarządzenie Nr 306/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  doraźnej 

w UKS Wanta w Iwięcinie . 

38. Zarządzenie Nr 307/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli  doraźnej 

w Stowarzyszeniu  Kobiet Wiejskich w Skibnie. 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniach 30 i 31 sierpnia 2011 r. 
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1. przyjął ofertę Info Veriti Sp. z o.o. w sprawie dostępu do serwisu 

internetowego w celu pozyskiwania aktualnych danych o osobach 

upoważnionych do  reprezentowania podmiotów gospodarczych 

niezbędny do prowadzenia postępowań mandatowych za kwotę  1697,60 

zł brutto. 

2. wyraził zgodę  na dofinansowanie kosztów uczestnictwa rolników z 

terenu  gminy  Sianów na XXIV Targach Rolnych Agro Pomerania w 

Barzkowicach  za kwotę 1400 zł brutto. 

3. wyraził zgodę na przejście  przez działkę nr 133 w Szczeglinie z  budową 

przyłącza  wodociągowego. 

4. wyraził zgodę na  przejście przez działkę nr 242 w Skwierzynce z budową 

sieci gazowej. 

5. wyraził zgodę na oznakowanie przez PTTK O/Koszalin  szlaku konnego  

przez teren gminy  Sianów realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie. 

6. wyraził zgodę  na  wykonanie  przez inwestora indywidualnego sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w Sianowie ul. Dworcowa. 

7. przeznaczył do dzierżawy w drodze przetargu działki nr  114 i 117 w 

Sianowie ul. Węgorzewska. 

Podczas posiedzenia w dniu  02 września 2011 r.: 

1. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie  zadania „Opracowanie  

dokumentacji projektowej budowy budynku przeznaczonego na  kulturalne 

centrum Gminy i Miasta w Sianowie przy ul. Plac pod Lipami 9”. 

Najkorzystniejszą  ofertę złożyła Firma Projektowa J. Nawrocki 70 -424 

Szczecin ul. Mazurska  42/6, która wykona zadanie za kwotę  49.000 zł 

brutto. 

2.zatwierdził wyniki  przetargu na wykonanie zadania „Odbudowa  Gimnazjum 

Gminnego w Sianowie ( po pożarze)”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma 

Usługowo -Handlowa Cezary Chrzanowski Koszalin ul. Żebrowskiego 17 , 

która wykona zadanie za kwotę  1 777. 483 zł brutto.   

Podczas posiedzenia w dniu  06 września 2011 r.: 

1. przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe Usługi Ogólnobudowlane, 

Roboty Ziemne i Melioracyjne Marek Wal Staniewice  w sprawie 
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wykonania przepustu na drodze gminnej nr 318/1 w Bielkowie za kwotę  

3 321 zł brutto. 

2. przyjął ofertę Zakładu Produkcyjno Handlowo – Usługowego z Sianowie  

Roman Różański w sprawie  wykonania przyczółków na przepuście 

drogowym w drodze gminnej nr 163 w Maszkowie za kwotę 2 460 zł 

brutto. 

3. zatwierdził treść ogłoszenia wraz  ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania „Budowa chodnika w Dąbrowie – I etap”. 

4. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” z 

Koszalina w sprawie  pełnienia  nadzoru inwestorskiego dla zadnia 

„Budowa drogi gminnej  w Osiekach ul. Jaśminowa” za kwotę  12 300 zł 

brutto. 

5. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „MAGRO” 

z Koszalina w sprawie wykonania zadania „Przebudowa chodnika ul. 

Dworcowa – dojście do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie” za kwotę  

45.146,92 zł brutto. 

6. wyraził zgodę na poprowadzenie przez działkę  nr 233 w Siecieminie 

kabla elektroenergetycznego. 

7. przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe Usługi Ogólnobudowlane, 

Roboty Ziemne i Melioracyjne Marek Wal w sprawie wykonania wycinki 

3 szt. drzew w Kędzierzynie  za kwotę 147,60 zł brutto  ( pozyskuje 

drewno ) oraz cięć pielęgnacyjnych w Dąbrowie za kwotę 1.599 zł brutto. 

8. wyraził zgodę na  wydzierżawienie części działki  nr 81/8 w Bielkowie z 

przeznaczeniem  na ogródek warzywny. 

9. zatwierdził wniosek Komisji  Stypendialnej w sprawie przyznania 

zasiłków szkolnych dwójce dzieci. 

10. zatwierdził wniosek Komisji Stypendialnej w sprawie  zobowiązania  do 

zwrotu stypendium szkolnego z powodu  braku rozliczenia. 

11. zatwierdził wykonanie remontu  instalacji c.o. w lokalu komunalnym w 

Sianowie ul. Koszalińska  38. 

12. wyraził zgodę na zwiększenie  o kwotę 15 000 zł  kosztów utrzymania 

Stadionu Miejskiej w Sianowie. 

Podczas posiedzenia w dniu  12 i 14 września 2011r: 

1. podpisał z trzema osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów dojazdu na badania specjalistyczne. 
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2. podpisał z rodzicami  dzieci niepełnosprawnych  umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów dowozu indywidualnego  dzieci do placówek 

szkolnych w Koszalinie. 

3. przyjął wniosek w  sprawie zwiększenia kosztów bieżącego utrzymania i 

konserwacji placów i boisk na terenach wiejskich o kwotę  6.000 zł. 

4. podpisał z Pocztą Polską umowę w sprawie  świadczenia usług 

pocztowych w okresie do 31.12.2011r. 

5. zatwierdził  protokół  z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w sprawie 

przyznania lokalu w Skibienku 6D/7 do adaptacji na cele mieszkalne.  

6. przyjął ofertę Pracowni Projektowej „BIZNES PROJEKT”  w sprawie  

sporządzenia analizy obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem  możliwości realizacji inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej na terenie Gminy Sianów za 

kwotę 1845 zł brutto. 

7. podpisał z właścicielem działki nr  219/12 w Skwierzynce umowę w 

sprawie wybudowania sieci wodociągowej na  jego koszt. 

8. przyjął koncepcję zagospodarowania centrum wsi Węgorzewo 

przygotowaną  przez Autorską Pracownię Projektową Jana Sontowskiego. 

9. zatwierdził wybór wykonawcy zadania ujętego w wykazie zadań 

inwestycyjnych  „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Skibnie”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo –Usługowa Adam Fira 

z Koszalina, która wykona zadanie za kwotę 211.996,05 zł brutto. 

10. zatwierdził wybór wykonawcy  zdania „Zagospodarowanie terenu  przy 

Kinie Zorza”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno – Budowlane „MAGRO” z Koszalina , które wykona 

zadanie za kwotę  122.834,98 zł brutto. 

11. zatwierdził wybór wykonawcy zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w 

Siecieminie”. Najkorzystniejszą  ofertę złożyła Firma Handlowo –

Usługowa Adam Fira , która wykona zadanie za kwotę 74.512,31 zł 

brutto. 
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12. zatwierdził wybór wykonawcy zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w 

Gorzebądzu”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo –                

Usługowa Adam Fira , która wykona zadanie za kwotę 69.420,63 zł 

brutto. 

13. przyznał sołectwu Kędzierzyn kwotę  1000 zł z przeznaczeniem na zakup  

sadzonek drzew i  krzewów dla zagospodarowania terenu  wokół boiska 

sportowego. 

14. wyraził zgodę na  usunięcie przez  Edwarda Sameryta z Kleszcz 16 szt. 

drzew w zamian za pozyskane drewno. 

15. wyraził zgodę na  ustanowienie służebności  gruntowej drogi koniecznej 

na działce nr 146/7 w Sierakowie Sławieńskim. 

16. postanowił o  wprowadzenia do  budżetu Gminy  Sianów na rok 2012 

zadania  „Projekt techniczny alejek  na cmentarzu komunalnym w 

Sianowie i Suchej Koszalińskiej”. 

17.  wyraził zgodę na przedłużenie umowy w sprawie umieszczenia reklamy 

na budynku  komunalnym w Sianowie ul. Łużycka 7  

18. wyraził zgodę na umieszczenie reklamy na ogrodzeniu  cmentarza w 

Szczeglinie. 

19. wyraził zgodę na zmianę  planu   finansowego Straży Miejskiej w 

Sianowie w związku  z zwiększeniem wydatków na opłaty pocztowe. 

Podczas posiedzenia w dniach   19 i 20 września 2011r.: 

1. wyraził zgodę na  zajęcie działki nr 52/1 w Karnieszewicach przez kabel 

elektroenergetyczny. 

2. wyraził zgodę na zajęcie działki  nr 271 w Skwierzynce przez kabel 

elektroenergetyczny. 

3. wyraził zgodę na zajęcie działki nr 70/4 w Suchej Koszalińskiej przez 

kabel elektroenergetyczny. 

4. przyjął ofertę Pracowni Projektowej Jadwigi Łuczak w sprawie pełnienia 

nadzoru autorskiego nad realizacją  „Odbudowy Gimnazjum Gminnego 

po  pożarze”  za kwotę  200 zł netto za każdy pobyt. 

5. przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe, Usługi Ogólnobudowlane 

Roboty Ziemne i     Melioracyjne Marek Wal ze Staniewic w sprawie 
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dostawy rur  na  przepusty drogowe we wsiach Szczeglino Nowe i  

Wierciszewo  oraz w Sianowie ul. Sienna za łączna kwotę  6000 zł  

brutto. 

6. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  udziału  w badaniach specjalistycznych. 

7. przyjął ofertę firmy  PANSO z Koszalina w sprawie  dostawy i montażu  

w archiwum zakładowym Urzędu czujników dymu i ognia za kwotę  1830 

zł brutto. 

 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ. 

1. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieciemin na 

lata 2011-2019. 

2. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bielkowo na 

lata 2011-2019. 

3. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabówko na 

lata 2011-2019. 

4. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Maszkowo na 

lata 2011-2019. 

5. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa na 

lata 2011-2019. 

6. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  

Karnieszewice na lata 2011-2019. 

7. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczeglino na 

lata 2011-2019. 

8. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieciemin na 

lata 2011-2019. 

9. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sucha 

Koszalińska na lata 2011-2019. 
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10. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skwierzynka 

na lata 2011-2019. 

11. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Ratajki na 

lata 2011-2019. 

12. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierciszewo 

na lata 2011-2019. 

13. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sierakowo 

Sławieńskie  na lata 2011-2019. 

14. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Kłos na lata 

2011-2019. 

15. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Mokre na lata 

2011-2019. 

16. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Osieki na lata 

2011-2019. 

17. zaopiniował pozytywnie projekt Uchwały w sprawie wyboru 

ławników sądowych na kadencję 2012 -2015. 

18.  zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Administracji Budynków 

Komunalnych w Sianowie. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 

1) Uchwała Nr XII/89/11 w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie bonifikaty 

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości.  

- Uchwała została skierowana do Referatu OŚGN 

2) Uchwała Nr XII/90/11 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w obrębie nr 3 m. Sianowa przy ul. Łużyckiej, 

wchodzących w skład „Osiedla Wschód”. 

- Uchwała została skierowana do Referatu OŚGN. 
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3) Uchwała Nr XII/91/11 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 

- Uchwała została skierowana do realizacji przez Pełnomocnika Burmistrza ds. 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

             4) Uchwała Nr XII/92/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów dla 

obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie ewidencyjnym Ratajki.     

- Uchwała została skierowana do realizacji przez Referat GKAPP.  

             5) Uchwała Nr XII/93/11 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 

realizację projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów” w 

związku z ubieganiem się przez Gminę Sianów o dofinansowanie w zakresie 

Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

             - Uchwała została  skierowana  do realizacji  przez Stanowisko ds. 

Pozyskiwania  Środków Pozabudżetowych i Sportu. 

              6) Uchwała Nr XII/94/11 w sprawie umorzenia administracyjnej kary 

pieniężnej z tytułu usunięcia bez zezwolenia drzew i krzewu.  

              - Uchwała została skierowana do realizacji  przez Referat OŚGN. 

 

                     7) Uchwała Nr XII/95/11 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia 

udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

                   - Uchwała skierowana do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

8) Uchwała Nr XII/96/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2011 

 - Uchwała została skierowana do realizacji przez UGiM. 

9) Uchwała Nr XII/97/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Sianów    na lata 2011-2015.  
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- Uchwała została  skierowana do realizacji  przez UGiM. 

              10) Uchwała Nr XII/98/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów dla obszaru położonego w 

obrębach ewidencyjnych Skibno i Sucha Koszalińska. 

           - Uchwała została skierowana do publikacji  w Dzienniku Urzędowym    

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

V.  W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  I MANDATOWYM  

WYDAŁ: 

V. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM WYDAŁ: 

17.       208 decyzje  administracyjne, 

18.       32 postanowień, 

19.        131  zaświadczeń, 

20.        18 upomnień, 

21.        170 tytułów wykonawczych, 

22.        54 faktury VAT, 

23.        68 dowodów  osobistych, 

24.        87 wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  

25.        101unieważnień dowodów osobistych, 

26.        21 wypisów  i wyrysów  z planów, 

27.        54 aktów  stanu  cywilnego, 

28.        28 odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

29.        6  poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

30.        24 powiadomień o dokonanych zmianach w aktach, 

31.        487 postępowań mandatowych SM, 

32.        16 postępowań sądowych  SM. 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. z prezesem gminnym OSP Bogusławem Czarneckim i Markiem 

Brzozowskim w sprawie remontu wozu bojowego  z OSP Osieki. 

2. z Ryszardem Kowalewskim prezesem Zarządu Polskiego Związku 

Artystów plastyków w sprawie Pleneru Osieckiego. 
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3. w GWiK w Sianowie  w spotkaniu  dyrektora  Aleksandra Janowskiego z  

załogą. 

4. w uroczystym rozpoczęciu roku  szkolnego w Gimnazjum Gminnym , 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie oraz w Szkole Podstawowej w 

Iwięcinie. 

5.  w uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II Wojny  Światowej. 

6. w sprawie organizacji  XXV Dni Ziemi Sianowskiej. 

7. z Michałem Jabłońskim  kierownikiem Posterunku  Policji  w Sianowie. 

8. z zastępcą dyrektora ZZDW   w sprawie remontu drogi 203  ( dot. ścieżki  

rowerowej w  parku w Suchej Koszalińskiej). 

9. w letnim festynie  pod nazwą „ MEC bliżej mieszkanców”. 

10.  z  dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie Renatą Bąk, 

dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie  Ireneuszem 

Megielem, Helena Zochniak i Maciejem Flensem   w sprawie umów o 

korzystanie z przedszkola. 

11. w cyklicznym spotkaniu   z sołtysami  i przewodniczącymi Zarządów 

Osiedli wspólnie z  Komisja Rolną Rady Miejskiej w Sianowie. 

12. z sołtysem  wsi  Grabówko i Starostami  Dożynek Gminnych. 

13. w Koszalinie w posiedzeniu Koszalińskiej  Rady Gospodarczej. 

14.  z  Senatorem  RP Piotra  Zientarskiego. 

15. w posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w 

Sianowie. 

16. z Krzysztofem i Mieczysławem  Hendzlem z AGROBUDU. 

17.  z  Senatorem RP Piotrem Zientarskim, Ministrem Środowiska  

Stanisławem Gawłowskim i Wojewodą Zachodniopomorskim Marcinem 

Zydorowiczem w sprawie odbudowy Gimnazjum gminnego po pożarze. 

18. z Ryszardem Sobczyńskim w sprawie  wyścigów kolarskich. 

19.  z Peterem Schoofem  burmistrzem Wöhrden i jego małżonką Martą 

Schoof. 

20. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie Renatą Bąk. 
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21. z Kierownikiem Posterunku  Policji w Sianowie Michałem Jabłońskim w 

sprawie  obiektów po fabryce zapałek. 

22. z radną Rady Miejskiej Jadwigą Szuplak w sprawie przystanku  na ul. 

Piastów. 

23. z Grzegorzem Maliszewskim projektantem rozbudowy Przedszkola 

Gminnego w Sianowie . 

24. z uczniami   klas  4-6  Szkoły Podstawowej w Iwięcinie w ramach 

projektu „Z małej szkoły w wielki świat”. 

25. w Osiekach w warsztatach artystycznych w ramach IX Ogólnopolskiego 

Integracyjnego Pleneru Artystycznego. 

26. z Łukaszem Ciszewskim i Aleksandrem Janowskim w sprawie  

partnerstwa publiczno prywatnego. 

27. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Sianowie. 

28. w konferencji prasowej podsumowującej akcję „Bezpieczne wakacje 

2011”. 

29. w Bobolicach w Dożynkach Powiatowych. 

30.  w Dożynkach Sołeckich w Skibnie. 

31.  w uroczystościach związanych z 72 rocznicą agresji sowieckiej na Polskę 

w17 września 1939 r. 

32.  w Telewizji MAX wspólnie z Ministrem Środowiska Stanisławem 

Gawłowskim, wiceprezydentem Koszalina Andrzejem Kierzkiem i 

dyrektorem PGK Tomaszem Ucińskim  w sprawie projektów związanych 

z gospodarka odpadami. 

33. z Krzysztofem Hendzlem  z firmy AGROBUD. 

34. w posiedzeniu  wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie. 

35. z projektantem  w sprawie  Centrum Kulturalnego Gminy Sianów. 

36.  w konferencji prasowej w biurze Ministra Środowiska Stanisława 

Gawłowskiego na temat ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną 

drogi S 6 –węzły Szczeciński w Koszalinie oraz Karnieszewice. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 
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                            SPRAWOZDANIE NR 8/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

za okres od 17 maja 2011 r. do  22 czerwca 2011 r. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 136/2011 w sprawie  rozłożenia na raty należności za 

dostawę wody  mieszkance Sowna 15/2. 

2. Zarządzenie Nr 137/2011 w sprawie ustalenia ceny  do dzierżawy dla 

działki nr 35 w Sianowie. 

3. Zarządzenie Nr  138/2011 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży dla 

działek nr 46/5 i 47/17  w Suchej Koszalińskiej. 

4. Zarządzenie Nr 139/2011 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w 

drodze III przetargu  nieograniczonego dla działek  nr 244/7 w 

Skibnie, 191 w Bielkowie, 81/22 w Sianowie  i 81/23 w Sianowie. 

5. Zarządzenie Nr 140/2011 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży  w 

drodze I przetargu nieograniczonego dla działek nr 23/8 w 

Grabówku, 151/5 w Bielkowie, 76/2 w Kleszczach i 150/4 w 

Dąbrowie. 

6. Zarządzenie Nr 141/2011 w sprawie zatwierdzenia planu  kontroli na 

2011 r. 

7.  Zarządzenie Nr 142/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli w 

Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie. 

8.  Zarządzenie Nr 143/2011 w sprawie  dodatkowego wykazu osób 

mających pierwszeństwo do zawarcia umów najmu lokali 

komunalnych. 
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9. Zarządzenie Nr 144/2011 w sprawie  powołania Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

10. Zarządzenie Nr 145/2011 w sprawie ustalenia wysokości i 

przekazania składki  członkowskiej Stowarzyszeniu  „Koszaliński 

Bank Żywności” z siedzibą w Nowych Bielicach. 

11. Zarządzenie Nr 146/2011 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia Nr  

313/08  z dnia  15.01.2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

działki nr  247/1 w Wierciszewie. 

12. Zarządzenie Nr 147/2011 w sprawie  przygotowania i 

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania 

„Budowa sieci wodno –kanalizacyjnej przy ul. Tylnej w Sianowie”. 

13. Zarządzenie Nr  148/2011  w sprawie przygotowania i 

przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania 

„Budowa nawierzchni dróg w Sianowie – chodnik ul. Dębowa – 

poprawa warunków komunikacyjnych”. 

14. Zarządzenie Nr 149/11 w sprawie zmiany  planu dofinansowania i  

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku  2011. 

15. Zarządzenie Nr 150/2011 w sprawie przedłożenia do publicznej 

wiadomości informacji za 2010 rok, o których mowa z art. 37 ust. 1 

pkt.  2 ustawy o finansach publicznych. 

16. Zarządzenie Nr 151/2011 w sprawie wytycznych z zakresie udzielania 

ulg  w zapłacie należności publiczno -  prawnych Gminy Sianów. 

17. Zarządzenie Nr 152/2011 w sprawie nabycia nieruchomości na 

mienie gminne dot. działki nr 49/4 w Skwierzynce z przeznaczeniem 

na plac zabaw dla dzieci. 

18. Zarządzenie Nr 153/2011 w sprawie  przeznaczenia  do  dzierżawy 

działki nr 247/1 w Wierciszewie. 

19. Zarządzenie Nr  154/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości do dzierżawy dla działki nr 247/1 w Wierciszewie. 

20. Zarządzenie Nr  155 / 2011 w sprawie  dodatkowego wykazu osób 

mających pierwszeństwo do zawarcia umów najmu. 

21. Zarządzenie Nr 156/2011 w sprawie  umorzenia zaległego czynszu 

najmu  lokalu użytkowego w Sianowie ul. Strzelecka 11. 



387 

 

22. Zarządzenie Nr 157/2011 w sprawie rozłożenia na raty  zaległości z 

tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii 

Polskiej 10/2. 

23. Zarządzenie Nr 158/2011 w sprawie  umorzenia 50% zaległości 

odsetkowej z tytułu czynszu najmu  za lokal mieszkalny w Sianowie  

ul. Piastów 8/2 i rozłożenie na raty pozostałej zaległości. 

24. Zarządzenie Nr 159/2011 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z 

tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny w Sianowie ul. 

Słowackiego 11/1. 

25. wydał Zarządzenie Nr 160/2011 w sprawie rozłożenia na raty 

należności czynszowych za lokal mieszkalny  ul. Armii Polskiej 44/1. 

26. Zarządzenie Nr 161/2011 w sprawie zmiany  w planie dochodów i  

wydatków  budżetu Gminy  Sianów na 2011 r. 

27. Zarządzenie  Nr 162/2011 w sprawie  zatwierdzenia  stawki czynszu 

dzierżawnego  pod  przenośny punkt sprzedaży artykułów 

spożywczych. 

28. Zarządzenie  Nr 163/2011 w sprawie ustalenia ceny działki  nr 62 w 

Sianowie ul. Ogrodowa. 

29. Zarządzenie nr 164/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości do sprzedaży w drodze  przetargu dla działki nr 62 w 

Sianowie. 

30. Zarządzenie Nr 165/2011 w sprawie  przeznaczenia  do sprzedaży 

działki nr 76 w Sianowie. 

31. Zarządzenie Nr 166/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli 

wewnętrznej w Referacie BiF w zakresie  ewidencji, zastosowani ulg 

oraz egzekucji mandatów karnych w 2010 r. 

32. Zarządzenie nr 167/2011 w sprawie przeznaczenia  do  sprzedaży w 

drodze  przetargu nieograniczonego działki  nr 51/2 w Kędzierzynie. 

33. Zarządzenie nr 168/2011 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży  w 

drodze  przetargu nieograniczonego działki  nr 51/2 w Kędzierzynie. 

34. Zarządzenie Nr 169/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości do sprzedaży dla działki nr 167 w Kędzierzynie. 
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35.  Zarządzenie Nr 170/2011 o przeznaczeniu  do sprzedaży w drodze 

przetargu ograniczonego działek nr  56/1, 56/2 i 56/3 w Sianowie ul. 

Morska. 

36. Zarządzenie Nr 171/2011 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w 

drodze przetargu ograniczonego dla działek nr  56/1, 56/2 i 56/3 w 

Sianowie ul. Morska. 

37.  Zarządzenie Nr 172/2011  ogłoszenia wykazu nieruchomości  do 

sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla działek nr  56/1, 

56/2 i 56/3 w Sianowie ul. Morska. 

38.  Zarządzenie Nr 173/2011 w sprawie  powołania Komisji ds. 

wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów 

słonecznych na terenie gminy i miasta   Sianów. 

39. Zarządzenie Nr 174/2011 w sprawie  powołania Komisji ds. 

wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy i miasta Sianów. 

40. Zarządzenie Nr  175/2011  w sprawie ustalenia terminu  składania  

wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 

41. Zarządzenie Nr 176/2011 w sprawie  ustalenia ceny dla działki nr 76 

w Sianowie ul. Koszalińska. 

42.  Zarządzenie Nr 177/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości do sprzedaży  dla działki nr 76  w Sianowie ul. 

Koszalińska. 

43. Zarządzenie Nr 178/2011 w sprawie przedłużenia kontroli w 

Referacie BiF.  

44. Zarządzenie nr 179/2011 w sprawie  określenia procedury 

zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta  w Sianowie. 

45. Zarządzenie Nr 180/2011 w sprawie  uchylenia w całości decyzji 

komunalizacyjnej Wojewody Koszalińskiego w sprawie 

komunalizacji  działki nr 204 w Dąbrowie. 
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46. Zarządzenie Nr 181/2011 w sprawie przekazanie niodpłatnie ZB 

ABK w Sianowie  środków trwałych – kosiarki  rotacyjnej Z -042/4 i 

nożyc spalinowych do cięcia żywopłotu. 

 

II.      ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 17 maja 2011 r.: 

1. wyraził zgodę na dofinansowanie  kosztów organizacji imprez 

ekologicznych w kwocie  1000 zł  dla Zespołu Szkół w Dąbrowie. 

2. wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów organizacji X sejmiku 

Ekologicznego w Iwięcinie w kwocie  1700 zł  plus  450 zł kosztów 

transportu. 

3. wyraził zgodę na dofinansowanie  kosztów zakupu nagród   dla dzieci 

biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez 

sołectwo w Szczeglinie. 

4. wyraził zgodę na  przedłużenie terminu  wykonania  decyzji w sprawie 

wycinki  drzew rosnących w pasie drogi powiatowej. 

5. wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki  nr 247/1 w 

Wierciszewie z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

6. przyjął ofertę  firmy „Usługi geodezyjne i kartograficzne, Danuta i  

Stanisław Wojciechowscy”  z  Koszalina w sprawie   wykonania prac 

geodezyjnych  w związku  z budową masztu  do fotoradaru za kwotę              

984 zł. 

7.  przyjął  ofertę  Firmy Budowlano –Handlowej  DOM-EKO  z Koszalina 

w sprawie  wykonania zabezpieczenia  miejsca robót budowlanych w 

związku  z budową masztu do fotoradaru za kwotę 578,10 zł. 

8. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach  specjalistycznych. 

9. wyraził zgodę na  dofinansowanie kosztów zakupu nagród  w kwocie  600 

zł  ( ze środków rezerwy ogólnej) dla uczestników Gminnego Konkursu 

Języka Angielskiego  organizowanego w Szkole Podstawowej w 

Iwięcinie. 
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10. przyjął ofertę  firmy Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Zimne i Melioracyjne” Marek Wal ze Staniewic w sprawie wykonania 

konserwacji  254 mb rowu melioracyjnego  na działce nr 285/1  w Skibnie  

za kwotę  12.300 zł  brutto. 

11. zatwierdził  treść ogłoszenia  oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia w sprawie wykonania zadania „Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej przy ul. Tylnej w Sianowie”. 

12. zatwierdził treść ogłoszenia    oraz specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia dla zadania  „Budowa nawierzchni dróg w Sianowie – 

chodnik ul. Dębowa – poprawa warunków komunikacyjnych”. 

13. zatwierdził   wyniki przetargu na wykonanie  zadania „Rekreacyjno –

turystyczne centra wsi, boiska i place zabaw w Gminie Sianów – projekt 

budowlany”. Najkorzystniejszą ofertę  złożyło  Konsorcjum „KILKORO 

architekci”  Paweł Litwinowicz , Piotr Kluj z Poznania, które wykona 

zadanie za kwotę 15.375 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  24 maja 2011 r.: 

1. zlecił Pracowni Projektowej „BIZNES   PROJEKT”  wykonanie  opinii 

architektonicznej w sprawie zgodności zamierzonej działalności 

polegającej na wytwarzaniu, zbieraniu  i odzysku odpadów na dz. Nr 

140/11 w Ratajach za kwotę 615 zł brutto. 

2. nie złożył wniosków  do studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy  Mielno. 

3. przyjął ofertę firmy Zakład Ogólnobudowlany  i  Marketing z Darłowa w 

sprawie remontu  pokoju nr 11 i 12 Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie za 

kwotę  4 326,28 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na  ułożenie kabla energetycznego na działce nr 1003/5 w 

Sianowie. 

5. wyraził zgodę na ułożenie kabla energetycznego  na działce nr 91/18 w 

Sianowie. 

6. pozytywnie zaopiniował  projekt oznakowania stałego w  obrębie  

skrzyżowania drogi krajowej  nr 6 z drogą gminną w Kłosie. 

7. wyraził zgodę na  lokalizację przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 2/18 

w  Osiekach. 
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8. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie dokumentacji   technicznej dla 

zadania  „Starosianowski szlak turystyczny”. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma Autorska  Pracownia Projektowa  mgr inż. Jan Sontowski z 

Koszalina, która wykona zadanie za kwotę  36 531  zł brutto. 

9. wyraził zgodę na dokonanie  jednorazowego wykoszenia  trawników  w 

pasie dróg powiatowych  ul. Strzeleckiej, Mickiewicza, Piastów i  

Dworcowej oraz sprzątania ul. Strzeleckiej, Piastów i  Mickiewicza. 

10. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 800 zł brutto kosztów udziału 

kobiet z terenu  gminy  Sianów w wyjeździe  edukacyjno – 

krajoznawczym organizowanym przez Terenowy Zespół Doradców w 

Koszalinie. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  26 i 27 maja 2011 r.: 

1. wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki nr 102 w Sianowie ul. 

Morska   z przeznaczeniem na sprzedaż sezonowych owoców. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  31 maja 2011 r.: 

1. wyraził zgodę na sprzedaż samochodu gaśniczego marki DAF ZKO S 841  

będącego w dyspozycji OSP Sianów. 

2. przyjął ofertę  firmy Biuro Inżynierskie BUDZISZ Sp. z o.o. w Koszalinie w 

sprawie wykonania  usługi kontrolno – konsultacyjnej  i pełnienia 

nadzoru inwestorskiego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie 

oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Dąbrowie za kwotę  2 460 zł 

brutto. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  06 i 07 czerwca 2011 r.: 

1. zatwierdził  treść ogłoszenia o naborze na wolne  stanowisko  urzędnicze 

ds. księgowości. 

2. wyraził zgodę na przeprowadzenie  przez gminną działkę nr  164 w 

Maszkowie  przyłącza wodociągowego. 

3. wyraził zgodę na przeprowadzenie  przez gminną działkę nr 151/44 w 

Osiekach przyłącza wodociągowego. 
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4. wyraził zgodę na zakup dla ZB ABK kosiarki rotacyjnej za kwotę              

3 480 zł  oraz nożyc spalinowych do cięcia żywopłotów za kwotę                 

1 299 zł. 

5. przyznał dotację w kwocie  5 000 zł  dla Morskiego Oddziału Straży 

Granicznej Placówki SG w Darłowie  z przeznaczeniem na zakup 

materiałów budowlanych  do remontu placówki. 

6. przyjął ofertę  Biura Doradztwa i Wyceny Nieruchomości Leszka 

Bednarka z Koszalina w sprawie wykonania  kompleksowej wyceny  

nieruchomości o łącznej powierzchni  18 7242 ha w Sianowie ul. Łużycka 

za kwotę  2 214 zł brutto. 

7. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działek nr 106 i 107 w 

Sianowie ul. Dębowa. 

8. przyznał sołectwu Sieciemin  kwotę  200 zł  dofinansowania  do  kosztów 

zakupu nagród  dla uczestników  konkursów  o tematyce ekologicznej. 

9. zwiększył o 15 000 zł  wysokość  dotacji dla Komendy Miejskiej Policji 

w Koszalinie z przeznaczeniem na remont Posterunku  Policji w 

Sianowie. 

10. wyraził zgodę na  sfinansowanie  w  kwocie  2 000 zł kosztów transportu 

materiałów budowlanych potrzebnych  do budowy  przez OSP Osieki 

wiaty garażowej dla łodzi ratowniczej i  samochodu   oraz  pomostu na 

jeziorze Jamno. 

11. dokonał podziału środków przeznaczonych na sfinansowanie  stypendiów 

za wyniki w nauce kl. IV - VI szkół podstawowych i  kl.  I - III 

gimnazjów. 

12. podpisał umowę  o umieszczenie  reklamy  Gminy  Sianów  w  publikacji 

Polskie Książki Telefoniczne  rocznik 2011/2012 za kwotę  430,50 zł 

brutto. 

13. podpisał umowę o dzieło z Piotrem Papugą w sprawie organizacji rajdów 

nordic walking  dla seniorów  za kwotę 100 zł brutto celem promocji  

Rekreacyjnego szlaku edukacyjno ekologicznego Jezioro Topiele – 

Szczeglino. 
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14. podpisał umowę o dzieło z Joanną Sosnowską  w sprawie wykonania  10 

szt. kubków z motywami Gminy i Miasta Sianów w celach  

promocyjnych za kwotę 150 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  14 czerwca 2011 r.: 

1. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  250 zł kosztów zakupu 

nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej  podczas  

imprezy organizowanej przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Sianowie pn.”Noc 

Świętojańska”. 

2. nie przeznaczył do sprzedaży działki  nr 539 w Sianowie ul. Dworcowa  z 

uwagi na  jej przeznaczenia   jako droga  do działek  nr 534,538,545, 

541/1, 537, 544/1 i 553/2. 

3. podpisał aneks do umowy w sprawie odbudowy  budynku  Gimnazjum 

Gminnego I etap w zakresie przesunięcia terminu  wykonania  zadania do 

dnia 29.06.2011 r. 

4. przyjął ofertę firmy Zakład Ogólnobudowlany i Marketing z Darłowa w 

sprawie  wymiany wykładziny  podłogowej w pok. 12 Urzędu Gminy i 

Miasta za kwotę 2 399,02 zł brutto. 

5. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie  zadania „Budowa sieci 

wodno – kanalizacyjnej przy ul. Tylnej w Sianowie”. Najkorzystniejszą 

ofertę  złożyła firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa, który 

wykona zadanie za kwotę  422.235,72  zł brutto. 

6. przyjął ofertę  firmy Biuro Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego 

AQUA PROJEKT  z  Koszalina   w sprawie  pełnienia nadzoru 

autorskiego  w zakresie branży sanitarnej  i elektrycznej  dla zadania 

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Tylnej w  Sianowie”   za 

kwotę  7 995 zł brutto. 

7. wyraził zgodę  na  zainstalowanie w działce nr  2/18 w Osiekach  złącza 

kablowego  sieci energetycznej. 

8. wyraził zgodę na  umieszczenie na działce nr 257   w Skwierzynce  

przyłącza kablowego 0,4 kV. 
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9. wyraził zgodę na ustawienie słupa energetycznego w pasie drogi gminnej 

nr 231 w Wierciszewie. 

10. zatwierdził wybór wykonawcy zadania „ Budowa nawierzchni dróg w 

Sianowie – chodnik ul. Dębowa” . Najkorzystniejszą ofertę  złożyła Firma  

Budowlana  Krzysztof Gomułka z Nowych bielic, która wykona zadanie 

za kwotę  123 444,34 zł brutto. 

11. wyraził zgodę na zlokalizowanie na działkach gminnych w Suchej 

Koszalińskiej  ścieżki rowerowej towarzyszącej przebudowie drogi 

wojewódzkiej  nr 203. 

12. wyraził zgodę  na  lokalizację stacji transformatorowej na działce nr 209 

w Grabówku. 

13. przyjął wniosek w sprawie dokonania zmian z planie inwestycyjnym 

Gminy  Sianów na 2011 r. 

14. przyjął ofertę  firmy „INWEST – DRÓG”   Tomasz Bernacki z Koszalina 

w sprawie  wykonania oznakowania  znakami drogowymi  D-51 miejsc  

związanych  z prowadzeniem kontroli drogowej z użyciem fotoradaru. 

15. zatwierdził sprawozdanie  częściowe z wykonania zadania  publicznego  

„Prowadzenie świetlic środowiskowych – placówek opiekuńczo 

wychowawczych wsparcia dziennego”. 

16. wyraził zgodę  na zakup  urządzeń niezbędnych do podlewania  płyty 

boiska na Stadionie Miejskim w Sianowie za kwotę  3 500 zł brutto. 

17. wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy pomieszczeń siłowni w 

budynku komunalnym w Sianowie ul. Słowackiego 3a. 

Podczas posiedzenia w dniu  21 czerwca 2011 r.: 

1. podpisał dwoma osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w  badaniach kontrolnych i 

specjalistycznych. 

2. wyraził zgodę na zmodyfikowanie systemu komputerowego do obsługi 

fotoradaru w celu  przepływu danych do systemu  finansowo księgowego za 

kwotę  4 723,20 zł brutto. 
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3. przedłużył o kolejne  3 lata  umowę dotycząca użytkowania przez MGOPS 

w Sianowie  pomieszczeń w budynku  ul. Słowackiego 3a (Dział Świadczeń  

Rodzinnych). 

4. wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie 300 zł kosztów wyżywienia 

dzieci  uczestniczących w  warsztatach  pt „ Letnia Szkoła Odkrywców” 

prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Iwięcinie. 

5. podpisał z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w 

Koszalinie umowę użyczenia  autobusu marki  Jelcz L ( typu gimbus) w 

okresie wakacji od 23.06.2011 r. do 31.08.2011 r. 

6. przyjął ofertę firmy „ABAT TREND” z Sianowie w sprawie  wykonania  

zestawu mebli biurowych oraz innych elementów wyposażenia biurowego  

za łączną kwotę 6 888 zł brutto. 

7. wyraził zgodę na  wykonanie  przez  mieszkańca Osiek chodnika  w pasie 

drogi gminnej ul. Jeziornej na koszt wnioskującego z możliwością 

użyczenia   terenu  zajętego prze ten chodnik. 

8. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 92 w 

Sianowie  kabla energetycznego pod warunkiem utwardzenia  drogi 

gminnej na trasie przebiegu kabla. 

9. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działki nr 301 w 

Sianowie przyłącza gazowego. 

10. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki nr  525/5 w Sianowie. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Sianów 

obejmującego obszar położony w obrębie ewidencyjnym Sucha 

Koszalińska. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany budżetu 

Gminy Sianów na 2011 r. 

3. projekt  Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2011-2015. 
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4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i 

Miasta Sianów na lata  2009-2012 z perspektywą na lata 2012-2020”            

za lata  2009-2010. 

5.  projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  przyjęcia  

raportu z wykonania Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 

Sianów na lata 2009- 2012 z perspektywą na lata 2013-2016” za lata 2009 

-2010. 

6.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  stypendiów 

sportowych. 

7.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  nagród  i 

wyróżnień przyznawanych przez Gminę Sianów za wysokie wyniki  we 

współzawodnictwie sportowym. 

8. zaopiniował pozytywnie  projekty Uchwał Rady Miejskiej w Sianowie : 

- w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w 

Sianowie z tytułu wykonania  budżetu za rok 2010. 

- w sprawie  powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na 

Ławników. 

9. projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie zmiany nazwy  

zakładu  budżetowego Zakład Budżetowy Administracja Budynków 

Komunalnych. 

10. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmiany nazwy  

zakładu budżetowego Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie oraz 

zmiany  statutu. 

11. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

12.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  opłat za 

świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Sianów. 
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13.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  utworzenia 

Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie. 

14. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zmian budżetu 

Gminy Sianów na 2011 r. 

15. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  budżetu gminy, 

informacji o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planu  finansowego samorządowych 

instytucji kultury za  pierwsze półrocze roku budżetowego. 

16. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie  zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy  Sianów na 2011 r. 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr IX/59/2011 wyrażenia zgody na bezprzetargową 

sprzedaż na rzecz Energia-Operator Spółka Akcyjna Oddział w 

Koszalinie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów działką nr 7/4, w obrębie ewidencyjnym Maszkowo – z 

przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej. 

- Uchwala jest podstawa do zawarcia aktu notarialnego. 

 

2. Uchwała Nr X/60/2011 wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użyczenia ze Stowarzyszeniem HOBBITON na zabudowaną 

działkę gruntu oznaczoną nr 146/4, o pow. 0,8200 ha, położoną w 

obrębie ewidencyjnym Sierakowo Sławieńskie, gmina Sianów, z 

przeznaczeniem na cele statutowe. 

- Uchwała jest podstawą do  zawarcia umowy użyczenia. 

 

3. Uchwała Nr X/61/2011 w sprawie określenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie 

komunalne Gminy i Miasta Sianów.  

- Uchwała po opublikowania  będzie  skierowana do realizacji 

przez jednostki organizacyjne Gminy i Miasta  Sianów. 
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4. Uchwała Nr X/62/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od 

osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

-Uchwała po opublikowaniu  będzie  stosowana  przy poborze 

podatków rolnego i od nieruchomości. 

 

5. Uchwała Nr X/63/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 

2011 r. 

- Uchwała  skierowana  do bieżącej realizacji. 

 

6. Uchwała Nr X/64/2011  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2011-2015.  

-Uchwała skierowana do bieżącej realizacji. 

 

7. Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie załatwienia skargi na działalność 

Dyrektora Biblioteki   Publicznej Gminy i Miasta Sianów.  

-Uchwała skierowana do BPGiM 

 

8. Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie załatwienia skargi na działalność 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sianowie.  

-Uchwała została skierowana do MGOPS. 

 

V. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM WYDAŁ: 

33.      183 decyzje  administracyjne, 

34.       14  postanowień, 

35.       180  zaświadczeń, 

36.       1 opinię, 

37.       14 faktur VAT, 

38.       795 upomnień, 

39.       49 tytułów wykonawczych, 

40.       178 wezwań do  podatników i  do osób zobowiązanych do  opłat, 

41.       96  dowodów  osobistych, 

42.       179 wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  

43.       73   unieważnień dowodów osobistych, 
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44.       53 wypisów  i wyrysów  z planów, 

45.       11 aktów  stanu  cywilnego, 

46.       42 odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

47.       36  poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego. 

 

VI.    UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. udzielił wywiadu  Iwonie Kilczewskiej z Radia Koszalin. 

2. z Wioletą Chodkowską z wytwórni filmowej na temat filmu 

reklamowego  o gminie. 

3. z Pawłem  Klasickim  z NZOZ Medicus w Sianowie. 

4. w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej ul. Armii Polskiej 38 . 

5. w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami  szkół i przedszkola. 

6. z Zastępcą  Komendanta  Miejskiego Policji Sławomirem Boberem. 

7. z projektantem rozbudowy  budynku  Przedszkola Gminnego. 

8. w Szczecinku z Sławomirem  Cichoniem dyrektorem Regionalnym 

Lasów Państwowych w sprawie  wniosku  do programu LIVE –

Rewitalizacja  Parku Miejskiego w Sianowie i Arboretum w 

Karnieszewicach. 

9. w Dąbrowie z dyrektorem Zespołu Szkół i sołtysem wsi. 

10. w Koszalinie  w Starostwie Powiatowym na temat  stanu i 

utrzymania dróg powiatowych. 

11. ze służbami  mundurowymi na temat  XXIV Dni Ziemi  

Sianowskiej. 

12. w sprawie organizacji  letniego wypoczynku  dzieci. 

13. w Darłowie w uroczystościach  20 lecia Straży Granicznej . 

14. w sprawie  pomocy poszkodowanym w wybuchu gazu w 

Szczeglinie Nowym. 

15. w sprawie  wiosek  tematycznych. 

16. w sprawie przyjęcia dzieci z miejscowości Rezekne . 

17. w  uroczystej kolacji z  opiekunami dzieci z Rezekne. 

18. w sprawie rajdu  samochodów terenowych „II Sianowska 

przeprawa”. 

19. w sprawie  ewentualnej budowy szpitala psychiatrycznego w 

Sianowie. 

20. w sprawie koncepcji zakończenia budowy terenu przy obiekcie 

„Orlik 2012”. 

21. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie. 
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22. w Szczecinie wraz ze  Anabelle Marcińczak Skarbnikiem  GiM  

podpisał aneks do  umowy w sprawie realizacji  zadania 

„Rekreacyjno – turystyczne  centra wsi”. 

23. w Koszalinie z dyrekcją MEC Sp. z o.o.  

24. w Koszalinie w redakcji Telewizji MAX na temat  imprez  

organizowanych przez gminę. 

25. w koncercie  „Przedszkolaki – Mamom” z okazji Dnia Matki. 

26. w otwarciu  Rekreacyjnego Szlaku Jezioro Topiele - Szczeglino. 

27. w Finale Wojewódzkiego Konkursu  Twórczości Karola Wojtyły 

28. w  imprezach w ramach  XXIV Dni Ziemi Sianowskiej. 

29. w Biesiekierzu w Rodzinaliach organizowanych przez PCPR w 

Koszalinie. 

30. w Przytoku  w spotkaniu  rodzin, które gościły w swoich domach 

dzieci z Rezekne. 

31. w sprawie imprez sportowych na Orliku 2012. 

32. w Dąbrowie  pożegnał dzieci i opiekunów  z Rezekne. 

33. w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej ul. Piastów 2. 

34. w wizji na budowie  hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 

w Sianowie. 

35. w Szkole Podstawowej w Iwięcinie w Gminnym Konkursie  

Matematycznym. 

36. w sprawie  działań w ramach DLGR. 

37. w wizji na Stadionie Miejskim w Sianowie. 

38. w Nadleśnictwie Karnieszewice w spotkaniu   z okazji Dnia 

Leśnika. 

39. w wizji na terenie  pogorzeliska w Karnieszewicach. 

40. w otwarciu Półfinałów Mistrzostw Polski w piłce nożnej kobiet 

(juniorek). 

41. w Koszalinie w firmie  CEDIR w sprawie programu  rewitalizacji. 

42. w comiesięcznym spotkaniu  z pracownikami  Urzędu Gminy i 

Miasta w Sianowie. 

43. w Starostwie  Powiatowym w Koszalinie w posiedzeniu  Komisji 

Bezpieczeństwa. 

44. wspólnie z  radnymi Rady Miejskiej w Sianowie  Renata Grosiak i 

Bogdanem Przybyłką z   uzdolnionym uczniem Pawłem 

Wdowczykiem  oraz Jego  rodzicami. 
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45. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie z okazji Dnia Patrona 

szkoły. 

46. w firmie Arka  Sp. z o.o. w Sianowie. 

47. w imprezach sportowych w ramach XXIV Dni Ziemi Sianowskiej - 

w biegu im. Ryszarda Targaszewskiego, 

- w wyścigu kolarskim Sianów -  Węgorzewo - Sianów, 

- w Turnieju  Judo im. Ewy Larysy Krauze w Dąbrowie. 

- w Gminnych Zawodach Pożarniczych  OSP , 

- w dziecięcych zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza 

Gminy i Miasta Sianów. 

    50. w Węgorzewie w uroczystym otwarciu Lapidarium na cmentarzu   

parafialnym. 

    51.w Iwięcinie  w Gminnym Sejmiku Ekologicznym. 

    52. w Poznaniu  w  konferencji na temat  zimowego wykorzystania 

obiektu Orlik 2012. 

    53.  w posiedzeniu  Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w 

Sianowie. 

    54. w Gminnym Konkursie Informatycznym w Szkole  Podstawowej 

Nr 2  w Sianowie. 

    55. z wykonawcą  odbudowy Gimnazjum Gminnego w Sianowie  

Mirosławem Husakiem. 

    56. w rozprawie administracyjnej w sprawie podziału działki  w Suchej 

Koszalińskiej. 

    57. z przedsiębiorcami  użytkownikami dróg powiatowych. 

    58. w otwarciu  świetlicy w Dąbrowie. 

    59. z Jadwigą Satkowską i  Mariuszem Ryndziewiczem z firmy CEDIR  

w sprawie rewitalizacji sianowskiej „starówki”. 

    60.  z  sołtysami  i przewodniczącymi  Zarządów Osiedli  wspólnie z 

Komisją Rolną Rady Miejskiej w Sianowie. 

    61. w posiedzeniu   Zarządu ZNP  w sprawie sytuacji w Szkole 

Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. 

    62.  z Piotrem Jaśkiewiczem. 

    63.  w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami szkół i przedszkola . 

    64.  w Skibnie w  szkoleniu  -  w ramach programu  „Działaj Lokalnie”. 

    65. w Szczeglinie  z uczestnikami  imprezy „Dzień  Dziecka”. 

    66.w Koszalinie w posiedzeniu  Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
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    67.  z  Mariuszem Sydorukiem z TPD w sprawie funkcjonowania 

świetlic w Sownie i Ratajkach. 

    68. w Kleszczach w wizji  zniszczonego mostu. 

    69. z  wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Sianowie  Janem 

Grzybowskim. 

    70. w  zebraniu  wspólnoty ul. Armii Polskiej 38. 

    71. na terenie prowadzonych inwestycji w Gimnazjum Gminnym, 

remizie OSP w Sianowie oraz  na cmentarzu komunalnym w 

Sianowie ( naprawa  uszkodzonego ogrodzenia). 

   72.  w sprawie  rewitalizacji  sianowskiej „starówki” z Jadwigą 

Satkowską i Aleksandrą Kowalczyk. 

  73.  w sprawie pielgrzymki  Święta Góra Polanowska – Góra Chełmska. 

  74. w spotkaniu  z gośćmi  z Litwy i Łotwy. 

  75.   z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka  Waldemarem  

Grzybowskim. 

  76.  z Komendantem Komisariatu I Policji w Koszalinie  Arturem 

Lachowiczem. 

  77. w Szczeglinie w Szkole Podstawowej w przedstawieniu  pt. 

„Ranking kukiełek”. 

  78.  w sprawie podziału  środków  w ramach DLGR. 

  80 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie w podsumowaniu  projektu  

„Klasa z klasą”. 

   81.  w Kłosie  w Dniu  Otwartym  firmy  AGROKOM  w związku  z 

obchodami  jubileuszu 20 lat działalności. 

   82. w   „Dniu  Otwartym”  w Zakładzie Odzysku Odpadów  w 

Sianowie. 

   83. w Przedszkolu  Gminnym w  uroczystym zakończeniu  roku  I grupy 

5- latków. 

   84. w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej w Festynie 

Rodzinnym. 

   85. w Kędzierzynie  w IV Jarmarku  Proekologicznym  u Podnóża Góry 

Chełmskiej. 

   86. we Mszy Świętej rozpoczynającej Pielgrzymkę Świętych Gór. 

   87. w Gimnazjum Gminnym w wieczorku na zakończenie  III klas. 

   88. w Darłowie w posiedzeniu  Zarządu DLGR. 

  89. z dyrektorami szkół i przedszkola w sprawie projektu utworzenia  

zespołu administracyjnej  obsługi oświaty. 
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  90. z najlepszymi  absolwentami  szkół,  ich rodzicami, wychowawcami 

i dyrektorami szkół. 

  91. w posiedzeniu  Komisji Społeczno –Oświatowej Rady Miejskiej w 

Sianowie wraz z  dyrektorami  szkół oraz  przedstawicielami  ZNP 

w prawie projektu utworzenia zespołu  administracyjnej obsługi 

oświaty. 

  92. z nauczycielką   Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej 

Kazimierą Bligą. 

  93. w zakończeniu  roku szkolnego kl. VI  w Szkole Podstawowej w 

Suchej Koszalińskiej. 

  94. w zakończeniu  roku  szkolnego II grupy 5 - latków w Przedszkolu  

Gminnym w Sianowie. 

  95. w zakończeniu  roku  szkolnego kl. III w Gimnazjum Gminnym w 

Sianowie. 

  97. w  zakończeniu  roku  szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Sianowie. 

  98. w zakończeniu  roku  szkolnego w Zespole Szkół w Dąbrowie. 

  99. w zakończeniu  roku  szkolnego w Gimnazjum Gminnym w 

Sianowie 

100. w zakończeniu  roku  szkolnego w Szkole Podstawowej w Suchej 

Koszalińskiej. 

101. w zakończeniu  roku  szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie. 

102.  z przedstawicielami  firmy PROFIT GROUP w sprawie dostępu  do 

szerokopasmowego Internetu. 

 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

SPRAWOZDANIE  NR   7 /2011   Z  DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  

GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 23 KWIETNIA 2011 R. DO 

DNIA 16 MAJA 2011 R. 

W OKRESIE  SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA : 
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1. Zarządzenie Nr 122/2011 w sprawie zmiany w planie dochodów i 

wydatków  budżetu Gminy Sianów  na 2011 r. 

2. Zarządzenie Nr  123/2011 w sprawie zatwierdzenia  zmiany  struktury 

organizacyjnej ZB ABK w Sianowie. 

3. Zarządzenie Nr 124/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla działki nr  21 

w Sownie. 

4. Zarządzenie Nr 125/2011 w sprawie  ustalenia ceny dla działki nr  499  w 

Sianowie ul. Słoneczna. 

5. Zarządzenie Nr  126/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

do sprzedaży dla działki nr 499 w Sianowie ul. Słoneczna. 

6.  Zarządzenie Nr 127/2011 w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 

7. Zarządzenie  Nr 128/2011 w sprawie zmiany w składzie Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej. 

8. Zarządzenie Nr 129/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

„Starosianowski szlak turystyczny”. 

9. Zarządzenie Nr  130/2011  w sprawie nabycia nieruchomości dla działki 

nr 176/39 w Osiekach z przeznaczeniem na drogę  gminną. 

10. Zarządzenie Nr 131/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze przetargu działki nr 51/2 w Kędzierzynie. 

11. Zarządzenie Nr 132/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do 

sprzedaży w drodze  bezprzetargowej dla działki nr 7/4 w Maszkowie. 

12. Zarządzenie Nr 133/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 

nr 761  w Sianowie ul. Łubuszan. 

13.  Zarządzenie  Nr 134/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży  dla działki nr 761 w Sianowie ul. 

Łubuszan. 

14. Zarządzenie Nr  135/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania  

finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2010. 

II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia ,  4 i 5  maja 2011 r. 
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1. wyraził zgodę na sfinansowanie  ze środków dotacji  związanej z 

utrzymaniem Stadionu  Miejskiego w Sianowie kosztów wapna 

używanego do oznaczania linii  boisk sportowych. 

2. przyjął ofertę firmy „AUTOMATYK” Michał Masiukiewicz z Sianowa  

w sprawie  wymiany  7 lamp oświetlenia zewnętrznego obiektu 

sportowego „ORLIK 2012” za kwotę  922,50 zł brutto. 

3. wyraził zgodę na rozłożenie na raty  należności za lokal  mieszkalny w 

Sianowie  ul. Słowackiego 10 a/9. 

4. wyraził zgodę na  dofinansowanie kosztów remontu mieszkania 

komunalnego w Sianowie ul. Dworcowa 4/3, oraz  przedłużył termin do 

zawarcia umowy najmu  na dzień 01.08.2011 r. 

5.  zatwierdził regulamin konkursu organizowanego z okazji obchodzonego 

w dniu  31 maja  „Dnia  Bociana Białego”. 

6. przyjął wniosek w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Sianów na 2011 r.  

z przeznaczeniem na zakup działki  nr 49/4 w Skwierzynce (pod plac 

zabaw) za kwotę  65.000 zł. 

7. wyraził zgodę  na zmianę numeru konta bankowego towarzyszącego 

umowie   z wykonawcą  zadania  „Odbudowa Gimnazjum Gminnego po 

pożarze  -I etap”   oraz  zadania „Odbudowa Gimnazjum Gminnego po  

pożarze –II etap”. 

8.  wyraził zgodę  na  ułożenie kabla energetycznego w działce nr 82/2 w  

Gorzebądzu. 

9. wyraził zgodę na  zaprojektowanie  przyłącza gazowego w pasie drogi 

gminnej działki nr 1 w Sianowie  obr. 7. 

10.  zatwierdził  koncepcję  rozbudowy Przedszkola Gminnego w Sianowie – 

wariant IV. 

11.  przyjął ofertę firmy „Abat Trend”  z Sianowa w sprawie wykonania  prac  

stolarskich i mebli do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie łącznie za  

kwotę 2 609 zł brutto. 

12. zatwierdził specyfikację  istotnych warunków zamówienia wraz z 

ogłoszeniem o przetargu dla realizacji zadania „ Starosianowski szlak 

turystyczny”. 

13. podpisał z wydawcą Obserwator Lokalny Sp. z o.o. umowę w sprawie  

redakcji i druku  wiadomości lokalnych „Nasza  Gmina” za kwotę 1.300 

zł netto. 

14. podpisał umowę  z osobą  niepełnosprawną w sprawie  dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w  badaniach specjalistycznych. 
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15. przyjął wniosek w sprawie  wprowadzenia zmian w planie inwestycyjnym 

Gminy  Sianów na  2011 r. 

16. zatwierdził wyniki przetargu, którego przedmiotem  jest zawarcie umów 

ramowych z wykonawcami  remontów bieżących dróg gminnych o 

nawierzchni gruntowej w granicach administracyjnych gminy  Sianów. 

Podczas posiedzenia w dniu 10 maja 2011 r.: 

1. wyraził zgodę na ułożenie kabla energetycznego w działce nr 347 w 

Dąbrowie – stanowiącej drogę gminną. 

2. wyraził zgodę na  zaprojektowanie odcinka przyłącza wodociągowego w 

działce nr 222 w Siecieminie stanowiącej drogę gminną. 

3. wyraził zgodę na ułożenie kabla energetycznego w działkach nr 2/18 i 

2/43 w Osiekach. 

4. wyraził zgodę na ułożenie kabla energetycznego w działkach 25 i 275 w 

Skwierzynce. 

5. nie wyraził zgody  na zmianę stawki  VAT z 22%  na  23%, o  co 

wnioskował  wykonawca  zadania „ Zwodociągowanie Gminy  Sianów – 

I etap Maszkowo” – Przedsiębiorstwo  „HYDROGEOBUDOWA” Spółka 

z  o.o. 

6. wyraził zgodę na zakup sadzonek drzew  dla Zespołu Szkół w Dąbrowie 

za kwotę 400 zł. brutto. 

7. przyjął  regulamin konkursu „Ukwiecone Miasto”. 

8. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  uczestnictwa w badaniach kontrolnych i specjalistycznych. 

III.PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1.  w sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie poboru od osób fizycznych 

podatku  rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

2.  w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz  Energa Operator SA w 

Koszalinie  działki nr 7/4 w Maszkowie z przeznaczeniem pod budowę 

stacji  transformatorowej. 

3.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia ze 

Stowarzyszeniem HOBBITON na zabudowaną działkę gruntu oznaczoną 

nr 146/4 w Sierakowie Sławieńskim. 

4.  w sprawie  określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi mienie komunalne Gminy i Miasta Sianów. 
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IV.WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 

1. Uchwała Nr IX/51/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Koszalińskiemu na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i 

wyposażeniu bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu 

Pomorskiem. 

- Uchwała stanowi podstawę do umowy dotacji przez Burmistrza Gminy i 

Miasta Sianów. 

  2. Uchwała Nr IX/52/11 w sprawie stawek rozliczeniowych w podróżach  

służbowych radnego.  

       - Uchwała  będzie podstawą do naliczania należności z tytułu podróży             

służbowej radnych -  skierowana do  Biura Rady Miejskiej i Ref. BiF. 

   3. Uchwała Nr IX/53/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 

        - Uchwała  skierowana do  bieżącej realizacji  przez Pełnomocnika 

Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

   4. Uchwała Nr IX/54/11 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół. 

        - Uchwała  stanowi podstawę do podpisania umowy w sprawie 

prowadzenia Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. ( umowę podpisano w dniu  

28.04.2011 r.) 

   5. Uchwała Nr IX/54511 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2011       

rok. 

         - Uchwała  skierowana do bieżącej realizacji. 

  6.  Uchwała Nr IX/56/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Sianów na lata 2011-2015. 

     - Uchwała skierowana do bieżącej realizacji. 

  7. Uchwała Nr IX/57/11 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy i miasta Sianów. 

       - Uchwała  skierowana do publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
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  8.  Uchwała Nr IX/58/11 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych  na terenie 

gminy i miasta Sianów. 

      - Uchwała skierowana do publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

V. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM WYDAŁ: 

48.     122 decyzje  administracyjne, 

49.      9  postanowień, 

50.      82 zaświadczenia, 

51.      20 faktur VAT, 

52.      19 upomnień, 

53.      53  dowody  osobiste, 

54.     74  wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  

55.      62   unieważnień dowodów osobistych, 

56.      26 wypisów  i wyrysów  z planów, 

57.      13 aktów  stanu  cywilnego, 

58.      39 odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

59.      28 poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego. 

VI.UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1.w sprawie  imprez  organizowanych  w dniach od 30.04. do 3 maja 2011 r. 

2. spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

3. w Koszalinie w podsumowaniu  projektu „Działaj lokalnie”. 

4. w Iwięcinie podpisał umowę ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju  Wsi   

Iwięcino w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej. 

5. w Iwięcinie  w  Zjeździe  Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP 

w Sianowie. 

6. z pracownikami GWiK w Sianowie. 

7. z laureatami  konkursów : XXXIV Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Ruchu Drogowego w Koszalinie,  Wojewódzkich Eliminacji  XXXIV 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
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Pożarom” ,  Finału Turnieju Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku 

Sportowego Szkół Podstawowych w Unihokeju Dziewcząt.   

8. z Krystyną Sak i Ryszardem Sobczyńskim w sprawie organizacji  wyścigu 

kolarskiego. 

9. w pikniku profilaktycznym  na obiekcie sportowym „Orlik 2012”. 

10. w I Pikniku Flagi w Parku Miejskim  w Sianowie. 

11.w uroczystej Mszy Świętej  w intencji Ojczyzny z okazji 222 rocznicy  

Konstytucji III Maja. 

12.wręczył nagrody za osiągnięcia sportowe zawodnikom UKS Kometa i 

UKS Sucha Koszalińska. 

13. w Koszalinie w powiatowych uroczystościach z  okazji Dnia Strażaka. 

14. w sprawie dzieci przyjmowanych do Przedszkola Gminnego oraz 

oddziału  przedszkolnego Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Sianowie. 

15.w uroczystej Mszy Świętej w intencji strażaków ochotników  z terenu 

miasta i gminy  Sianów. 

16. w Szczecinie w podsumowaniu  Programu Rozwoju  Bibliotek. 

17. z dyrektorem PGK Koszalin Tomaszem Ucińskim. 

18. z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem. 

19. wizytował teren po pożarze  budynku  gospodarczego  przy ul. Łużyckiej. 

20 .z Urszulą Pietraszkiewicz  i Tomaszem Tesmerem w sprawie  uwag  z 

kontroli  z UM dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego  budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Lutyków i Węgorzewskiej. 

21.z Jadwigą Satkowską w sprawie  pożaru  budynku  gospodarczego w 

Sianowie ul. Łużycka. 

22. z Joanną Czerwińską Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie. 

23.w Osiekach z  Arturem Czechowskim  prezesem OSP Osieki, sołtysem  

Grzegorzem Kowalczykiem oraz Michałem Stolarskim w sprawie 

rozbudowy przystani  oraz działań  ochotników na rzecz rozwoju  Osiek. 
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24. w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej z pracownikami szkoły 

oraz Radą Rodziców. 

25. w uroczystościach związanych z obchodami  Międzynarodowego Dnia  

Zwycięstwa. 

26.w sprawie analizy wniosków  przedstawionych przez Komisję 

Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Sianowie sformułowanych 

po wiosennym obchodzie miasta. 

27. w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do GW i K 

przez SM „Bratek”. 

28. w sprawie organizacji  XXIV Dni Ziemi Sianowskiej. 

29. z kandydatami  do powoływanego  Zespołu Interdyscyplinarnego. 

30. w szkoleniu  w ramach Forum Turystyki przeprowadzonego przez Marka 

Migdala  prezesa Forum Turystyki Regionów. 

31. z Lidią  Domaser - Pasierbek sołtysem  wsi Dąbrowa. 

32.w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów z pracownikami  z okazji 

Dnia Bibliotekarza. 

33. z Romanem Kwiatkowskim w sprawie rajdu samochodów terenowych  

organizowanego przez Klub Sportowy  4x4. 

34. z przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 1 w Sianowie  Kazimierzem 

Grzywaczem. 

35.w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie  z dziećmi w ramach 

akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

36.z  Krystyną Sak w sprawie organizacji  imprez kulturalnych. 

37.wspólnie ze Strażą Miejską  skontrolował  wykonanie naprawy  

uszkodzonych wiat przy jeziorze Topiele. 

38.z Leszkiem Wojciechowskim prezesem firmy EKOWODROL. 

39. w Szczecinie z Jackiem Chrzanowskim prezesem WFOŚiGW  w sprawie 

edukacji  ekologicznej i  wniosków inwestycyjnych. 
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40. z  Grzegorzem  Dziedziną  zastępcą dyrektora GDDKiA Oddział w 

Szczecinie w sprawie  realizacji zadań na drodze krajowej nr 6. 

41. z Andrzejem  Jakubowskim Wicemarszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

42. w posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.\ 

43.w  Gimnazjum Gminnym w  imprezie  pn. „Majówka w Gimnazjum”. 

44. w wyścigach rowerowych organizowanych przez Zarząd Osiedla Nr 2 w 

Sianowie. 

45.z Urszulą Pietraszkiewicz, Haliną Iwanisik, Izabelą Czarnecka , Markiem 

Brzozowskim i Wiktorem Kamińskim w sprawie pomocy pogorzelcom z 

Karnieszewic. 

46. w wizji  na terenie pogorzeliska w Karnieszewicach. 

47. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony  Środowiska  Rady 

Miejskiej w  Sianowie. 

48.z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Iwięcinie Włodzimierzem 

Zimnowłockim. 

49. z Alicją  Dunowską  Jakóbczak dyrektorem Szkoły Podstawowej w 

Suchej Koszalińskiej. 

50. w posiedzeniu  Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie. 

 

Sporządziła Teresa Soróbka 

 

 

SPRAWOZDANIE NR 6/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD    25  MARCA  2011 R. DO  22 kwietnia 2011 R. 
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W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA : 

1.  Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie  ustalenia stawki  kosztów 

administracyjnych ZB ABK w wysokości od 0,80 zł /1 m2 do 0,9 zł / 1 

m2 . 

2. Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie powołania  komisji przetargowej  ds. 

sprzedaży i  wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność 

gminy. 

3. Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie  przeznaczenia do  sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej działki  nr 272 w Sianowie ul. Mickiewicza. 

4. Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Szkole 

Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. 

5.  Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki 

nr 113/2 w Skwierzynce. 

6. Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu dla działki  nr 113/2 w 

Skwierzynce. 

7.  Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie  zmiany w planie dochodów i  

wydatków w budżecie Gminy Sianów na 20011 r. 

8. Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie  powołania Gminnego Zespołu  

Zarządzania Kryzysowego. 

9. Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania „Rekreacyjno-turystyczne centra wsi. Boiska i place zabaw – 

projekt budowlany”. 

10. Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia  

przetargu na wykonanie  zadania  pn. „Remonty dróg gminnych o 

nawierzchni gruntowej”. 

11. Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej 

w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie. 

12. Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w GWiK 

w Sianowie. 
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13. Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1058/10 w 

sprawie  określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie 

Gminy i Miasta  w Sianowie  i jednostkach organizacyjnych Gminy 

Sianów  oraz zasad jej koordynacji. 

14. Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie  zmiany  planu  dofinansowania  i  

form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011. 

15. Zarządzenie Nr  113/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki 

nr 499 w Sianowie ul. Słoneczna. 

16. Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej  24-26/1 na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

17. Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

do sprzedaży dla działki nr  272 w Sianowie ul. Mickiewicza. 

18. Zarządzenie Nr 116/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki 

gruntu  nr 21  w Sownie w trybie  bezprzetargowym. 

19. Zarządzenie  Nr 117/2011   w sprawie  odpłatnego nabycia na mienie 

komunalne nieruchomości w Siecieminie. 

20. Zarządzenie Nr 118/2011 w sprawie  przeznaczenia  do dzierżawy działki 

nr 78 w Sianowie. 

21. Zarządzenie Nr 119/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

do dzierżawy dla działki nr 78 w Sianowie. 

22. Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie  w sprawie przeznaczenia do 

dzierżawy dla PGK Koszalin części działek nr 98 i 92 stanowiący pas o 

szer. 0,7 m  i  dł.   31 m na okres 10 lat. 

23. Zarządzenie Nr    121/2011 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

do dzierżawy dla części działek nr 98 i 92 w Sianowie .  

                           

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ  SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniach 30 i 31 marca 2011 r.: 

1.  nie wyraził zgody na  zwolnienie z czynszu najmu  za lokal  

mieszkalny w  Sianowie  ul. Dworcowa 4/2. 

2. podpisał aneksy do umów zawartych  z firmą  EKO Efekt Sp. z o.o. w 

Warszawie   w zakresie przedłużenia terminów wykonania opracowań 

      - „Raportu z wykonania Programu  ochrony środowiska dla Gminy  

Sianów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020”, 
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     - „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  

Sianów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata  2013-2016”. 

3. zatwierdził plan kontroli utrzymania czystości  i porządku na 

nieruchomościach położonych na terenie Gminy i Miasta  Sianów w 

kwietniu 2011 r. 

4. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1000 zł  kosztów 

organizacji IV Wiosennego Festiwalu Kultury Ekologicznej”. 

5. wyraził zgodę na  zakup i  montaż  wraz z konfiguracją centrali 

telefonicznej  Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  tzw. bramki GSM 

za  łączną kwotę  1451,40 zł brutto. 

6. wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy najmu lokalu 

socjalnego w Kościerzy 2/1. 

7. wyraził zgodę na zamianę lokali mieszkalnych - Sianów ul. 

Koszalińska 9/1 na  Sianów ul. Kopernika 8/5. 

8. wyraził zgodę na zamianę lokali mieszkalnych  - Sianów  ul. Armii 

Polskiej 15/2 na Sianów ul. Armii Polskiej 25/4. 

9. zatwierdził wyniki przetargu na  wykonanie zadania pn. „Dowóz 

uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie 

Gminy Sianów oraz Miasta Koszalin”. Najkorzystniejszą  ofertę 

złożyła firma  Przewozy Pasażerskie „S-linia” Mariusz Gołka z 

siedzibą w Biesiekierzu, która wykona usługę  za kwotę 488,99 zł / 1 

dzień świadczenia usługi. 

10. zatwierdził sprawozdanie końcowe z  wykorzystania dotacji  w 2010 r. 

przez TPD w związku z prowadzeniem świetlic środowiskowych. 

11. podpisał z trzema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów dojazdu na badania  specjalistyczne. 

12. wyraził zgodę na zawarcie umowy w sprawie nieodpłatnego przejęcia        

wybudowanej przez  inwestora prywatnego odcinka sieci 

wodociągowej w Maszkowie. 

13. nie wyraził zgody na zmianę wynagrodzenia  brutto za wykonanie   

zadania „Zwodociągowanie Gminy  Sianów- II etap Kłos” w związku 

ze zmianą stawki VAT. 

14. w związku z  przystąpieniem do porozumienia ze Starostwem 

Powiatowym  w Koszalinie w sprawie przedłużenia terminu 

wykonania  budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej  
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Sianów – Skibno postanowił o przejęciu  do  utrzymania części ścieżki 

znajdującej się poza pasem drogi powiatowej. 

15. wyraził zgodę na przesunięcie terminu  wykonania nawierzchni ul. 

Kopernika do dnia 30 kwietnia 2011 r. 

16. zaakceptował zaproszenie do składania ofert na sporządzenie zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Sianów obejmującego obszary położone w obrębie  ewidencyjnym 

Skwierzynka. 

17. przyjął ofertę zakładu wielobranżowego „SOPEL”  z Białych Błot w 

sprawie dostawy i montażu  wiaty przystankowej   za kwotę  3.997,50 

zł brutto. Realizacja zadania wymaga  dokonania zmiany w budżecie 

Gminy Sianów na 2011 r. 

 Podczas posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2011 r.: 

1. przyjął ofertę Biura Projektowego „PRONAB”  z Budzynia w sprawie 

pełnienia nadzoru autorskiego przy budowie hali sportowej w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Sianowie za kwotę  23.000 zł netto. 

2. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 950 zł  imprezy ekologicznej 

dla dzieci organizowanej przez Szkołę Podstawową  Nr 1 w Sianowie. 

3. przyjął ofertę  firmy „INWEST- DRÓG” Tomasza Bernackiego z 

Koszalina w sprawie wykonania  10 projektów  tymczasowej organizacji  

ruchu drogowego w związku z lokalizacją  fotoradaru za  kwotę  8.610 zł 

brutto. 

4. podpisał z czterema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w  badaniach specjalistycznych 

oraz  kosztów dojazdu na turnus rehabilitacyjny. 

5. zlecił KS Wanta z Iwięcina organizację  zadania  pn. „Sportowa 

inicjatywa”  za kwotę  3500 zł. 

6. wyraził zgodę na  dofinansowanie w kocie 500 zł  ( ze środków rezerwy 

ogólnej) kosztów organizacji  Powiatowych Eliminacji  „Ogólnopolskiego 

Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. 

 

Podczas posiedzenia w dniu  12 i 13 kwietnia 2011 r.: 
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   1.  wyraził zgodę  na  czasowe zajęcie  części działki nr  125 w Sianowie ul. 

Morska  ( trawnik przed Biedronką ) pod sprzedaż kwiatów sezonowych. 

    2.  wyraził zgodę na  wydzierżawienie części działki nr  82 w Sianowie ul. 

Kościelna  z przeznaczeniem  na ogród przydomowy. 

    3.  podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania   

kosztów dojazdu na badania specjalistyczne. 

    4. przyznał nagrody finansowe w łącznej kwocie  1900 zł za  wysokie wyniki   

sportowe dla zawodników  i trenerów  UKS Kometa Sianów i UKS  Sucha 

Koszalińska. 

5. nie wyraził zgody na  zmianę  umowy z wykonawcą robót budowlanych 

przy odbudowie Gimnazjum Gminnego w Sianowie  Usługi 

Ogólnobudowlane Nadzór i Wykonawstwo w Koszalinie  w zakresie 

zwiększenia wynagrodzenia  o nową stawkę VAT.  

6. przyjął ofertę  firmy  Sygnity  SA  Al. Jerozolimskie 180 Warszawa  do 

obsługi ewidencji  ludności SELWIN WEB ( RWWIN)  w cenie 9.225 zł  

brutto. 

7. wyraził zgodę na przybliżenie projektowanej hali magazynowej do drogi 

gminnej dz. nr 69  w Sianowie ul. Ogrodowa na odległość 1,5 m. 

8. zatwierdził  specyfikację  istotnych warunków zamówienia  i ogłoszenie  

o przetargu  na wykonanie zadania  pn. „Rekreacyjne centra wsi. Boiska i 

place zabaw w Gminie Sianów – projekt budowlany”. 

9. zatwierdził specyfikację  istotnych warunków zamówienia oraz treść 

ogłoszenia  na wykonanie zdania pn. „Remonty dróg gminnych  o 

nawierzchni gruntowej”. 

10. wyraził zgodę  na umieszczenie przez firmę EKO-EN kabla  

elektroenergetycznego 15 kV na działce nr  250 w Skwierzynce. 

11. przyjął ofertę firmy LEX CRIMEN  z Koszalina w sprawie  całodobowej 

ochrony budynku Urzędu Gminy i Miasta  w systemie  dyskretnego  

ostrzegania  za kwotę  553,50 zł miesięcznie. 

Podczas posiedzenia w dniu  14.04.2011 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie  zwiększenia  limitu wydatków budżetowych 

na rok  2011  w §  4010, 4110 i 4120  w łącznej kwocie  66 116 zł. 

2. zatwierdził wytyczne do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny  

2011/2012. 
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Podczas posiedzenia w dniu  19 kwietnia 2011 r.: 

1. nie wyraził zgody na zmianę stawki podatku  VAT  dla wcześniej 

zawartych umów: 

- na budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie, 

- na budowę budynku  stanowiącego świetlicę  w Sownie, 

- na modernizację budynku i doposażenie OSP w Sianowie, 

-na odbudowę Gimnazjum Gminnego w Sianowie po pożarze. 

      2. wyraził zgodę na ułożenie kabla energetycznego w działce nr 103 ul. 

Sienna w Sianowie. 

      3.  wyraził zgodę na ułożenie kabla energetycznego w działce nr 226 i 222  w 

Siecieminie. 

     4.   przyjął ofertę firmy Zakład Ogólnobudowlany i Marketing Andrzej 

Starzyński  z Darłowa w sprawie  usunięcia uszkodzonej rynny dachowej 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie  za kwotę 1.214,88 zł brutto. 

     5. wyraził zgodę na wybudowanie przez właściciela działki nr 76  drogi 

dojazdowej  pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego. 

    6.   wyraził zgodę na przystąpienie do zmiany   studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sianów  dla 

obszaru eksploatacji  kruszywa naturalnego w Ratajkach na koszt firmy 

Agrobud Sp. z o.o. 

7.  nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec  ½ części działek nr  54/3, 

54/4,54/5 i 54/6 w Gorzebądzu. 

8. zatwierdził  wyniki  przetargu na  udzielenie zamówienia publicznego  

pn.”Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków dla Zespołu 

Szkół w Dąbrowie”.  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ecokube Sp. z 

o.o.  z Łodzi , która wykona zadanie za kwotę 199.000 zł brutto. 

9. wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów zakupu kwiatów i krzewów 

przez sołectwa  za łączna kwotę 2.400 zł. 

10. przyjął ofertę  firmy Usługi Transportowe, Usługi Ogólnobudowlane, 

Roboty Ziemne i Melioracyjne Marek Wal Staniewice w sprawie                  

usunięcia 2 szt. drzew  w Suchej Koszalińskiej za kwotę  1000 zł  netto. 

11. wyraził zgodę na zamianę nieruchomości w Skibnie - część drogi gminnej  

stanowiącej działkę nr 236/7 na nieruchomość  wydzieloną z  działek nr  

236/10  i 236/11  z przeznaczeniem na drogę gminną. 
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12. zatwierdził wyniki posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie 

udzielenia pomocy socjalnej  dla  trójki dzieci. 

13. podpisał umowę  z firmą Usługi Informatyczne  INFO – SYSTEM  Roman i  

Tadeusz Groszek Sp. J.  z Legionowa w sprawie  opieki autorskiej nad 

oprogramowaniem finansowo-księgowym w Urzędzie Gminy i Miasta 

Sianów  w kwocie  26 814 zł brutto. 

14. wyraził zgodę na  dokonanie naprawy  wraz z rozbudową kabiny w 

samochodzie pożarniczym OSP Sieciemin za kwotę  6000 zł. 

 

 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ : 

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na 

realizację zadania polegającego na  przygotowaniu i wyposażeniu  bazy 

Lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. 

2. zaopiniował pozytywnie pod względem prawnym projekt Uchwały Rady 

Miejskiej w Sianowie w sprawie stawek rozliczeniowych w podróżach 

służbowych radnego. 

3. w sprawie  zmiany  w preliminarzu wydatków GPP i RPA oraz GPPN na 

rok 2011. 

4. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i 

montażu  kolektorów słonecznych  na terenie gminy i miasta Sianów. 

5. w sprawie udzielenia dotacji  celowej na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Sianów. 

                          

 

IV.WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków 

    Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin oraz Stanowic będzie podstawę  

do zawarcia umowy  o dotację. 

2. Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu  w 

budżecie Gminy  Sianów na rok 2012  środków stanowiących fundusz 

sołecki. 

      Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 
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3. Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie  przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2011-2015.  

Uchwała skierowana do bieżącej realizacji przez MGOPS i Ref .SA 

4. Uchwała Nr VIII/45/2011 w sprawie określenia trybu powoływania i 

odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Sianowie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu.  

Uchwała skierowana do realizacji prze Ref. SA. 

5. Uchwała Nr VIII/46/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwałę 

przesłano do RIO ZZ Koszalin, oraz do  ogłoszenia   i stosowania przez 

GW i K.  

 

6. Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji o ustaleni granic Miasta 

Sianów i Sołectwa Skibno. 

Uchwała  stanowi załącznik  do wniosku  o ustalenie granic miasta 

Sianów. 

 

7. Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Grabówko na lata 2011 - 2018.  

Uchwała stanowi załącznik  do wniosków składanych do PROW. 

 

8. Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Bielkowo na lata 2011 - 2018. 

Uchwała  stanowi załącznik do  wniosków składanych  do PROW. 

9. Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Węgorzewo Koszalińskie na lata 2011 - 2018.  

Uchwała stanowi załącznik do wniosków składanych do PROW. 

 

 

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM WYDAŁ: 

 

60.     270  decyzje  administracyjne, 

61.        9 postanowienia, 

62.     71 zaświadczeń, 

63.     78  faktur VAT, 
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64.     91  wezwań do użytkowników wieczystych, 

65.     57 upomnień, 

66.     66  dowodów  osobistych, 

67.    78 wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  

68.    78  unieważnień dowodów osobistych, 

69.    34  wypisy  i wyrysy  z planów, 

70.     5  akty stanu  cywilnego, 

71.    46  odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

72.     18  poświadczeń i powiadomień  o  aktach stanu  cywilnego, 

 

 

VI.UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. z Maciejem Lewandowskim radnym, przewodniczącym Komisji 

Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie. 

     2. wizytował  obiekt „Orlika 2012”  przed  przeglądem gwarancyjnym. 

     3. z Włodzimierzem Zimnowłockim dyrektorem Szkoły Podstawowej w 

Iwięcinie. 

     4. w sprawie udziału  w Konkursie Wielkanocnym. 

     5. w zebraniu  wyborczym mieszkańców wsi Iwięcino. 

     6. w Szczecinie w posiedzeniu  Zespołu koordynacyjnego ds. planu działań 

na rzecz rozwoju promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej. 

     7. z członkami Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju  Wsi Iwięcino. 

     8. w sprawie wydawania gazety „ Nasza Gmina”. 

   9. w Koszalinie w posiedzeniu  Rady Fundacji ŚGD. 

   10. z Jerzym Poznańskim. 

   11.   z radnym Kazimierzem Kuligowskim. 

    

  

 

 12.  z Zarządem OSP w Iwięcinie. 

 13.  w spotkaniu dotyczacym objęcia Komisariatu Policji w Sianowie  przez 

nowego kierownika Michała Jabłońskiego. 

 14.  w sprawie zniszczeń obiektów  na szlaku  Jezioro Topiele – Szczeglino. 

 15.  w sprawie rozbudowy  obiektu Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

 16.  w Darłowie w Walnym Zebraniu  DLGR. 
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 17.  z zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie Krzysztofem 

Sielągiem w sprawie  Powiatowych Eliminacji  Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

 18. w sprawie umowy dotyczącej  prowadzenia Szkoły Podstawowej w 

Iwięcinie przez Stowarzyszenie na rzecz  Rozwoju  Wsi Iwięcino. 

 19. wizytował budowę remizy OSP w Sianowie. 

 20.  z  dyrektorem Gimnazjum Gminnego w sprawie siedziby ZEAS-u. 

 21.  z mieszkańcami wsi Skwierzynka  i dzielnicowym obsługującym tą 

miejscowość. 

 22. w comiesięcznym spotkaniu  z  pracownikami  Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie. 

 23. ze stowarzyszeniem z miejscowości  Prenzlau (Niemcy). 

 24. w Kołobrzegu w Konwencie Wójtów Burmistrzów i Prezydentów 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 25.  w uroczystościach związanych z  obchodami  I rocznicy „Tragedii 

Smoleńskiej”. 

 26. w Gimnazjum Gminnym w  Sianowie w  „Dniu Otwartym”. 

 27. w  Koszalinie w  posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Pomorza Środkowego. 

 28. w wizycie studyjnej w Niemczech. 

 29. w zebraniach wyborczych  mieszkańców wsi w Bielkowie i Wierciszewie. 

 30.  odwiedził uczniów kl. III przed egzaminem końcowym. 

 31. w Koszalinie w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Pomorza Środkowego. 

 32. w zebraniach wyborczych mieszkańców wsi Grabówko i Dąbrowa 

 33. w wizytacji Osiedla Nr 3 w Sianowie. 

 34. z przedstawicielem firmy EKO- ERA w sprawie projektu dot. energii 

odnawialnej. 

 35. z projektantem rozbudowy  Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

  

 36. z dyrektorami szkół i przedszkola. 

 37. w posiedzeniu  Gminnego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego. 

 38. w naradzie pokontrolnej z zespołem kontrolnym  RIO, podpisał protokół z 

kontroli kompleksowej gospodarki  finansowej Gminy  Sianów za lata 

2007- 2010.  

39. z Mirosławem Husakiem wykonawcą odbudowy Gimnazjum Gminnego w 

Sianowie. 
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40. w posiedzeniu  Gminnej Rady Sportu. 

41. z radnym Kazimierzem Grzywaczem. 

42. z Krystyną  Sak w sprawie  programu  imprez kulturalnych. 

43. z przedstawicielami  Stowarzyszenia  na rzecz Rozwoju  Wsi Iwięcino w  

sprawie  umowy o  prowadzenie Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

44.  w Środowiskowym Domu  Samopomocy  w spotkaniu  promocyjnym 

projektu „Pomocna dłoń plus” za lata  2008- 2010. 

45.  z Tadeuszem Kanasem kierownikiem Rejonu Koszalin DDKiA O/Szczecin. 

46.  w sprawie parafowania umowy o przekazanie  Szkoły w Podstawowej w 

Iwięcinie. 

47.  z  Henrykiem Kozłowskim dyrektorem PUP Koszalin. 

48.  z Aleksandrą  Kowalczyk  w sprawie projektu „ Świetlica -Dzieci-Praca”. 

49. w sprawie rozbudowy Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

50. z Anną Chmielińską – Bernacką  dyrektorem Wydziału Ochrony 

Środowiska  Starostwa Powiatowego w Koszalinie. 

51. z Andrzejem Wrzesińskim  prezesem Gminnego  Koła ZNP. 

52. z organizatorami wyjazdu oraz rodzicami  uczniów wyjeżdżających do 

Rezekne. 

53. w Kinie Zorza w Sianowie w IV Wiosennym Festiwalu Kultury 

Ekologicznej. 

54. w posiedzeniu  Komisji Społeczno – Oświatowej i Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Sianowie. 

55. z Lesławem Spisakiem i przedstawicielem  inwestora firmą Windstrom. 

56. z Jarosławem Bihunem prezesem Telewizji Kablowe Koszalin. 

57. w Środowiskowym Domu  Samopomocy w Sianowie  w  śniadaniu  

wielkanocnym osób niepełnosprawnych. 

58. z Sebastianem Boberem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie. 

59. w ŚDS W Sianowie  z osobami  bezdomnymi  w śniadaniu  wielkanocnym. 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

SPRAWOZDANIE  NR  5/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW 

ZA OKRES OD DNIA 25 LUTEGO  2011 R. DO  DNIA 24 MARCA 2011 

R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ: 
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I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr  78/2011 w sprawie przygotowania i 

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie  

zadania „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji  

zadania : Odbudowa Gimnazjum Gminnego w Sianowie I i II etap”. 

2. Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie przekazania środka trwałego 

oraz wyposażenia siłowni. 

3. Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej  dla działki nr 26/5  w Maszkowie. 

4. Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie   sprzedaży  działki  nr 601 w 

Sianowie ul. Łużyckiej na rzecz dotychczasowego  użytkownika 

wieczystego. 

5. Zarządzenie  Nr 82/2011  w sprawie nabycia nieruchomości na 

mienie komunalne  od Pana Marcina Michalskiego  działek  nr 

48/11 i nr 48/12 w Skwierzynce z przeznaczeniem na poszerzenie 

istniejącego pasa drogowego  drogi gminnej  oznaczonej działką nr 

242. 

6. Zarządzenie Nr 83/2011  w sprawie nabycia nieruchomości na 

mienie komunalne  działki nr 109/2 w Maszkowie. 

7.  Zarządzenie Nr 4/ 2011 ( kierownika  jednostki) w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu  Pracy Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie. 

8. Zarządzenie Nr 84/2011  w sprawie  przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie zadania  pn. ”Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Gminy  

Sianów oraz Miasta Koszalin”. 

9. Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie  zmiany  planu  dofinansowania 

i form doskonalenia  zawodowego nauczycieli na rok 2011. 

10. Zarządzenie Nr 86/2011  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy 

działki nr 35 w Sianowie. 

11. Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu  

nieruchomości do  dzierżawy dla działki nr 35 w Sianowie. 

12. Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy  

działki nr 52 w Sianowie. 
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13. Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla działki nr 52 w 

Sianowie. 

14. Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Sianowie  ul. Armii Polskiej 24-26. 

15. Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie uchylenia w całości Uchwały  

Nr 640/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 10 

kwietnia 2002 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie 

gminne działki nr 227/1 w Sianowie ul. Mickiewicza. 

16. Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia 

Burmistrza Nr 626/2009 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

17. Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 

1094/10 z dnia 15.06. 2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

działki nr 971 w Sianowie ul. Łubuszan. 

18. Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy 

działki nr 971 w Sianowie . 

19.  Zarządzenie Nr 95/2011  w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości oznaczonej do dzierżawy  w drodze 

bezprzetargowej dla działki  nr 971. 

20. Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie uchylenia  Zarządzenia Nr 

413/08 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 52 w 

Sianowie ul. Dworcowa 52. 

21. Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie odpłatnego nabycia od Mariana 

Rutyny  działki nr 49/4 w Skwierzynce. 

22. Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania  z 

wykonania  budżetu Gminy i Miasta Sianów za 2010 r. 

 

     II.ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

    Podczas posiedzenia w dniu  25 lutego 2011 r.: 
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1.  zatwierdził  treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia dla zadania „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji zadania: Odbudowa Gimnazjum Gminnego w Sianowie I i II  

etap”. 

Podczas posiedzenia w dniu  28 lutego i 01 marca  2011 r.: 

1. przyjął ofertę Zakładu Plastyki Reklamowej z Koszalina w sprawie      

wykonania  25 szt. tablic oznakowania wiat przystankowych  za kwotę  

92,25  zł brutto za 1 szt. 

2. przyjął ofertę Zakładu Produkcyjno – Handlowo –Usługowego 

„ROMEX”  w sprawie wykonania przepustu pod wjazdem na parking 

przy ul. Węgorzewskiej za kwotę 4.920 zł brutto. 

3. zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na wykonanie  zadania 

„Odbudowa  Gimnazjum Gminnego w Sianowie  po pożarze – II etap”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  Usługi Ogólnobudowlane Nadzór i 

Wykonawstwo Mirosław Husak z Koszalina,  która wykona zadanie za 

kwotę 1.026.810,52 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania zadania „Budowa 

chodnika przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie”. 

5. przyjął ofertę  firmy  „Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne”  Marek Wal  w sprawie  odtworzenia, pogłębienia 

i odmulenia  rowu na działce nr 156 w Sianowie ul. Koszalińska za kwotę 

1.700 zł  netto. 

6. wyraził zgodę na przesunięcie terminu  zawarcia umowy dzierżawy 

pomieszczeń przeznaczonych na siłownię w Sianowie ul. Słowackiego. 

7. wyraził zgodę na sprzedaż części działki  nr 263/3  w Sianowie ul. 

Mickiewicza  w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania  

działki nr 263/4. 

8. wyraził zgodę na usunięcie  1  szt. drzewa gatunek kasztanowiec  z działki 

nr 76.  

9. wyraził zgodę na wydzierżawienie  części działki  nr 52  o pow. 1,50 ha w 

Sianowie ul. Dworcowa  z przeznaczeniem na cele rolne. 

10. zatwierdził regulamin konkursu z okazji „Światowego Dnia Wody”. 

11. zatwierdził regulamin konkursu z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny”. 

12. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów dojazdu do placówki kształcenia. 

Podczas posiedzenia w dniu  08 marca 2011 r.: 



426 

 

1. na wniosek dzierżawcy wyraził zgodę na odłączenie ochrony 

elektronicznej pomieszczeń siłowni w budynku  ul. Słowackiego 3a. 

2. określił wysokość dziennej stawki  opłaty dla opiekuna  dzieci 

dojeżdżających  z Sowna  i Sierakowa Sławieńskiego do szkół w 

Sianowie na kwotę 66 zł brutto. 

3. zatwierdził treść ogłoszenia oraz  specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  dla zadania „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Sianów oraz Miasta Koszalin”. 

4. podpisał  umowę o dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby 

niepełnosprawnej w badaniach kontrolnych i specjalistycznych. 

5. rozłożył na raty naliczona opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości wskutek jej podziału. 

6. przyjął ofertę firmy „ Ogrody u3ymane” Paweł Mania w sprawie 

usunięcia i  wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i 

krzewach rosnących w Sianowie ul. Słoneczna i Topolowa za kwotę 1200 

zł brutto. 

7. przyjął ofertę  firmy „Ogrody u3ymane” Paweł Mania w sprawie 

wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w parku w 

Sownie za kwotę 2 900 zł brutto. 

8. przyjął  zmiany w planie wydatków na finansowanie  ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej. 

 Podczas  posiedzenia w dniu  10 marca 2011r.: 

1. zatwierdził wyniki  przetargu na  wybór wykonawcy nadzoru 

inwestorskiego przy odbudowie  Gimnazjum Gminnego w Sianowie I  i II 

etap. Najkorzystniejszą ofertę  złożyło Przedsiębiorstwo Usług 

Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o. w Koszalinie, które wykona 

zdanie za kwotę  18.819 zł brutto. 

2. wyraził zgodę na  wycinkę  1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogi 

wojewódzkiej  nr 203 w miejscowości Gorzebądz  obręb ewidencyjny  nr 

1  Sianów. 

Podczas posiedzenia w dniu 15 i 17  marca 2011 r.: 

1. zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji   w 2010 r. przez UKS  

Start –Mokre. 
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2. zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji w 2010 r. przez UKS 

Sucha Koszalińska. 

3. zatwierdził sprawozdanie  z wykorzystania dotacji w 2010 r. przez KS 

Sieciemin. 

4. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów dojazdu na badania specjalistyczne . 

5. nie wniósł  uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy  Malechowo w obrębie Karwic. 

6. wyraził zgodę na zmianę najemcy lokalu socjalnego w Skibienku  6C/4. 

7. wyraził zgodę na usuniecie 2 szt. drzew rosnących w pasie drogi 

powiatowej w Sianowie ul. Łubuszan. 

8. zatwierdził  specyfikację  istotnych warunków zamówienia  w sprawie 

zaprojektowania  i wybudowania  oczyszczalni ścieków  dla Zespołu Szkół 

w Dąbrowie. 

9. przeznaczył do dzierżawy w drodze przetargu  działkę nr  971 w Sianowie 

ul. Łubuszan. 

10. przyjął sprawozdanie z działalności MGOPS w Sianowie za rok 2010. 

11. przyjął  ofertę firmy  PRO-SYSTEM z Będzina w sprawie konserwacji  

systemu monitoringu ulicznego za kwotę 1 400 zł  brutto za jeden przegląd. 

Podczas posiedzenia  w  dniu  22  i 23 marca 2011 r.: 

1. zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji  w 2010 r. przez KS 

Darz Bór Karnieszewice. 

2. zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji w 2010 r. przez KS 

Victoria Sianów. 

3. wyraził zgodę na zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym w Sianowie ul. 

Koszalińska 9/1 samowolnie zajętym bez  umowy najmu. 

4. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego  do 

mieszkańców  budynku w Sianowie ul. Armii Polskiej 25, lokal użytkowy 

stanowiący zaplecze sklepu spożywczego. 



428 

 

5. wyraził zgodę  na zamianę lokali mieszkalnych w Sianowie  ul. 

Dworcowa  4. 

6. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie  dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w badaniach kontrolnych. 

7. podpisał z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie umowę w sprawie 

dofinansowania  zajęć muzycznych  w ramach programu „Śpiewająca 

Polska”. 

8. podpisał z Koszalińską Agencja Rozwoju Regionalnego umowę w 

sprawie świadczenia bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych w 

zakresie  przygotowania  wniosków o wsparcie projektów 

rewitalizacyjnych. 

9. przyjął wniosek w sprawie  zwiększenia  o 30.000 zł brutto limitu 

wydatków w związku  z  wymogiem  przeprowadzenia audytu w Gminie 

Sianów. 

10. wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie 600 zł  kosztów organizacji 

przez Szkołę Podstawową w Szczeglinie imprez ekologicznych. 

11. wyraził zgodę na sprzedaż w drodze  bezprzetargowej w celu  poprawy 

warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,  działki nr 272 w 

Sianowie ul. Mickiewicza, z ustanowieniem bezpłatnej służebności. 

12. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec  działki nr 525/20 w Sianowie 

ul. Dworcowa. 

 

III.PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie powołania 

Pani Anabelle  Marcińczak  na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta 

Sianów. 

2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie udzielenia 

dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych  do rejestru zabytków. 
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3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  

rozstrzygnięcia o  wyodrębnieniu  w budżecie Gminy  Sianów na 2012 

r. środków stanowiących fundusz sołecki. 

4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia 

Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. 

5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  określenia 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie oraz szczegółowych 

warunków funkcjonowania Zespołu. 

6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie  zatwierdzenia 

taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

7.  projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 

ustalenie granic Miasta Sianów i Sołectwa Skibno. 

8. projekty Uchwał Rady Miejskiej w Sianowie: 

 - zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Grabówko na lata 

2011- 2018, 

       -zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bielkowo na lata 2011-

2018, 

       -zatwierdzenia Planu  Odnowy Miejscowości Węgorzewo 

Koszalińskie na lata 2011 -2018. 

IV.WYKONAŁ  UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ  w SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru od 

osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

- Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie, następnie zostanie 

opublikowana w Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego. 
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2. Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 

podziału. 

- Uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie 

3. Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Sianów dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 

Kędzierzyn. 

- uchwała  skierowana do realizacji  przez  Ref. GKAPP. 

4. Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Sucha Koszalińska. 

- uchwała skierowana do bieżącej realizacji. 

5. Uchwała Nr VI/37/11w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2011 

rok. 

- uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

6. Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Sianów na lata 2011 – 2015. 

- uchwałę przesłano do RIO ZZ w Koszalinie. 

7. Uchwała Nr VI/39/11w sprawie Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

- uchwała skierowana do Kuratora Oświaty do zaopiniowania i do 

realizacji poprzez podpisanie porozumienia. 

    8. Uchwała Nr VI/40/11w w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i       

Miasta Sianów. 

      -  uchwała skierowana do realizacji poprzez rozwiązanie umowy o pracę. 

      9.   Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie  powołania Skarbnika Gminy i             

Miasta Sianów. 

            - uchwała  skierowana  do realizacji poprzez zawarcie umowy o pracę. 

 

V.  W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  WYDAŁ: 

73.     173 decyzji  administracyjnych, 

74.        3 postanowienia, 

75.       2 opinie, 

76.   121  zaświadczeń, 
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77.     91 tytuły  wykonawcze, 

78.    44 faktur VAT, 

79.    11 upomnień, 

80.    74  dowodów  osobistych, 

81.    38  unieważnień dowodów osobistych, 

82.    31 wypisy  i wyrysy  z planów, 

83.    11  akty stanu  cywilnego, 

84.    58  odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

85.     5  poświadczenia  z aktów stanu  cywilnego, 

 

 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym OSP w Siecieminie, 

2. w sprawie wyjazdu mieszkańców Szczeglina do Skandynawii, 

3. z przedstawicielami  Zakładu Oświetlenia Drogowego Sp. z o.o. w 

Karlinie, 

4.  w posiedzeniu  Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w 

sprawie zmiany planu   dla Skibna i Suchej Koszalińskiej w związku  z 

planowana budową farmy wiatrowej. 

5. z Ireneuszem Megielem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w 

Sianowie, 

6. z mieszkankami  Skibna i Skibienka w sprawie  dowozu dzieci do szkół w 

Sianowie. 

7. w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w sprawie Zakładu Odzysku Odpadów z udziałem Tomasza 

Ucińskiego. 

8. w zebraniach  wyborczych mieszkańców wsi Kleszcze i Osieki, 

9. w sprawie budowy chodnika przy ul. Węgorzewskiej, 

10. z Lesławem Spisakiem w sprawie budowy  farmy wiatrowej, 

11. z Izabellą Karlińską - Ćwięką  wizytatorem Kuratorium Oświaty w 

Koszalinie w sprawie uchwały o zamiarze likwidacji  SP w Iwięcinie. 

12. z Komendantem  Powiatowym PSP Mirosławem Penderem. 

13. z Anabelle  Marcińczak kandydatką  na stanowisko Skarbnika Gminy i 

Miasta Sianów, 

14. z radnymi Rady Miejskiej w Sianowie  w sprawie powołania Skarbnika 

Gminy i Miasta . 



432 

 

15. w comiesięcznym spotkaniu  z pracownikami  Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie. 

16. w uroczystościach związanych z obchodami  VII Dnia Osadników Ziemi 

Sianowskiej . 

17. w Szczecinie wspólnie ze Skarbnikiem Anabelle Marcińczyk podpisał 

umowę  o dofinansowanie kosztów budowy wodociągu w Maszkowie  i 

Kłosie. 

18. w zebraniu  sprawozdawczo – wyborczym OSP w Sianowie. 

19. ze Zbigniewem Przybylskim w sprawie  propozycji zarządzania 

nieruchomościami w Gminie Sianów. 

20. z Janem Poczyńczukiem w sprawie  dróg wojewódzkich. 

21. z mieszkankami  wsi Skibno i Skibienko dyrektorem PKS w Koszalinie 

Ryszardem Koliszem,  dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie Ireneuszem 

Megielem i radną Ireną Banaśkiewicz sprawie  dowozu dzieci do szkół w 

Sianowie. 

22. w wyborczych zebraniach wiejskich  w Mokrem i Maszkowie. 

23. w sprawie przygotowania i realizacji  zadań inwestycyjnych. 

24.  w kinie Zorza w spotkaniu  z okazji Dnia Kobiet organizowanego przez 

Zarząd Osiedla  Nr  1 i Zarząd Osiedla Nr 2 . 

25. z Maciejem Lewandowskim w sprawie organizacji  imprezy sportowej pt. 

„Gala boksu”. 

26. w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami szkół i przedszkola. 

27. z członkami Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju  Wsi Iwięcino w sprawie 

przekazania  prowadzenia Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

28. w Koszalinie w firmie CEDIR  podpisał wniosek o płatność  dotyczący 

zadania inwestycyjnego  budowa sieci wod. – kan. w ul. Węgorzewskiej i 

Lutyków. 

29.  z właścicielami  KPGO Karnieszewice w sprawie budowy biogazowi. 

30. z Mirosławem Husakiem wykonawcą  odbudowy Gimnazjum Gminnego 

w Sianowie. 

31. w zebraniu wyborczym  mieszkańców wsi  Kłos. 

32. w Kędzierzynie w spotkaniu  Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w 

Kędzierzynie. 

33. udzielił wywiadu Radiu Koszalin w sprawie  farmy wiatrowej Skibno -

Sucha Koszalińska. 

34. z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie imprezy profilaktycznej w 

dniu  30.04.2011 r. 
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35.  w posiedzeniu  Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

36.  w terenie  w sprawie  realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203. 

37. z prezesem firmy AGROBUD    Mieczysławem  Hendzelem. 

38. z radnym Józefem  Hryckowianem w sprawie remontu  samochodu 

pożarowego OSP Iwięcino. 

39. z radnym Kazimierzem Grzywaczem w sprawie  stanu  dróg 

powiatowych. 

40. w Mścicach w nowo otwartym  przedszkolu. 

41. z  dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem. 

42. z dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie Ireneuszem Megielem w sprawie 

rozliczenia subwencji oświatowej na ucznia. 

43. z Joanną Czerwińską  przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie. 

44. z zarządem KS Victoria w Sianowie. 

45. z Karolem Banaśkiewiczem radnym Rady Powiatu. 

46. z Janem Grzybowskim radnym Rady Miejskiej w Sianowie. 

47. z dyrektorami SP Nr 1 i SP Nr 2 w Sianowie oraz dyrektorem Przedszkola 

Gminnego w Sianowie w sprawie  pięcio i  sześciolatków. 

48. w spotkaniu  audytora  Pani Agnieszki Kowalskiej w dyrektorami  szkół i 

przedszkola. 

49. z Zarządem Stowarzyszenia  na rzecz  Rozwoju Wsi Iwięcino w sprawie 

Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

50. z sołtysem wsi Osieki Grzegorzem Kowalczykiem w sprawie placu 

zabaw. 

51. z radną Haliną Gnacińską w sprawie placu zabaw w Skwierzynce. 

52. w zebraniach wyborczych mieszkańców  wsi Karnieszewice i Sieciemin. 

53. z Arturem Czechowskim  prezesem OSP Osieki. 

54. z Mariuszem Ryndziewiczem prezesem  Spółki CEDIR  w Koszalinie. 

55. w sprawie rewitalizacji sianowskiej starówki. 

56. w szkoleniu  dla mieszkańców Sianowa w zakresie składania zeznań 

podatkowych przez Internet. 

57. w Walnym Zebraniu  Oddziału TPD w Koszalinie. 

58. w Darłowie w posiedzeniu Zarządu Darłowskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej. 

59. w Szczecinie wspólnie z Anabelle Marcińczyk w Szczecinie podpisał  

aneks do umowy na realizację  zadania  „Rekreacyjno – Turystyczne  

Centra  Wsi” w ramach PROW. 
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60. w Szczecinie z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 

Andrzejem Jakubowskim. 

61. w  zebraniu  wiejskim mieszkańców wsi Skibno. 

62. wspólnie z wicestarostą  Andrzejem Leśniewiczem w spotkaniu  z 

dyrektorem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w 

Koszalinie  Czesławem Zdrojewskim. 

63. z Józefem Hryckowianem w sprawie remontu pomieszczeń na szatnię dla 

zawodników KS Sieciemin. 

64. z dyrektorem PUP Koszalin Henrykiem Kozłowskim. 

65. w sprawie rewitalizacji miasta Sianów. 

66. w zebraniach wyborczych mieszkańców wsi Ratajki i Węgorzewo 

Koszalińskie. 

67. w wizji na terenie  prowadzonych inwestycji w Sianowie (  odbudowy 

Gimnazjum Gminnego w Sianowie i  rozbudowy remizy OSP w 

Sianowie). 

68. z Joanną Czerwińską  przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie. 

69. z Konradem Jabłońskim kierownikiem Posterunku  Policji w Sianowie i 

Zbigniewem Stopą  komendantem Straży Miejskiej w Sianowie. 

70. w zebraniach wyborczych mieszkańców wsi Sierakowo Sławieńskie i 

Sowno. 

71.  ze Stefanem Kandalskim i Niną Huss - Cisakowską. 

72. z przedstawicielami  Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju  Wsi Iwięcino w 

sprawie przejęcia  prowadzenia Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

73. w  Koszalinie w Starostwie Powiatowym w sprawie  melioracji z 

dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń 

Wodnych  Tomaszem Płowensem. 

74. w zebraniu  wyborczym mieszkańców wsi Rzepkowo. 

75. z  Elżbietą Bieniewicz  nauczycielką Szkoły Polskiej w Rezekne. 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

 

 

                             SPRAWOZDANIE   NR 4/2011 

Z DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW  
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ZA  OKRES  OD 25 STYCZNIA 2011 R.  DO  24 LUTEGO 2011 R. 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie dodatkowego wykazu osób mających  

pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu. 

2.  Zarządzenie Nr 62/11 w sprawie  planu  dofinansowania i  form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011. 

3. Zarządzenie Nr 63/11 w sprawie ustalenia ceny działki nr 81/2 w 

Sianowie ul. Tylna. 

4. Zarządzenie Nr 64/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla działki nr 26/5 

w Maszkowie. 

5.  Zarządzenie Nr 65/11 w sprawie ustalenia ceny dla działek  nr 81/22 w 

Sianowie ul. Tylna, nr 81/23 w Sianowie ul. Tylna, nr 244/7  w Skibnie, 

nr 247/1 w Wierciszewie, nr 191 w Bielkowie- działki  przeznaczone do  

sprzedaży w drodze  II przetargu nieograniczonego. 

6. Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie  ustalenia ceny  dla działek nr 76/2 w 

Kleszczach, nr 23/8  w Grabówku, nr 150/4  w Dąbrowie, 151/5 w 

Bielkowie – działki  przeznaczone do  sprzedaży w drodze III przetargu 

nieograniczonego. 

7. Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie dodatkowego wykazu osób mających 

pierwszeństwo do zawarcia umów najmu . 

8. Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej  w 

klubach sportowych , które otrzymały dotacje  z budżetu  Gminy Sianów 

w 2010 r. 

9. Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie  określenia sposobu oznaczania Gminy 

Sianów w umowach cywilno-prawnych i innych dokumentach. 

10. Zarządzenie Nr  70/2011 w sprawie zmiany  planu dofinansowania i  form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 2011. 

11.  Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr  

62 w Sianowie ul. Ogrodowa. 
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12. Zarządzenie Nr 72/2011 w  sprawie uchylenia  Zarządzenia Nr 521/05 z  

dnia 01.03.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 1/2. 

13. Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Armii Polskiej 5/6 na rzecz dotychczasowego najemcy. 

14. Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie przeznaczenia części działki nr 833  w 

Sianowie ul. Łużycka do dzierżawy w drodze  bezprzetargowej na okres 3 

lat. 

15. Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych  do dzierżawy dla działki nr 833 w Sianowie ul. Łużycka. 

16. Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli  w GWiK w 

Sianowie . 

17.  Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie cofnięcia przyznanego                      

stypendium sportowego. 

II. ROZSTRZYGNĄŁ  SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu  25 stycznia 2011r.: 

      1.podpisał z  osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa w  zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych. 

      2. podpisał z  czterema osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach kontrolnych i 

specjalistycznych. 

      3. podpisał z osobą niepełnosprawną  umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  dojazdu  do placówki  kształcenia.  

      4. podpisał z osiemnastoma osobami  niepełnosprawnymi umowy w  

sprawie dofinansowania kosztów korzystania z Internetu. 

5. przyjął ofertę Firmy Budowlano-Handlowej „DOM-EKO” w sprawie 

dostawy i montażu niezbędnego oznakowania drogowego w związku  z 

budową masztu do fotoradaru za kwotę  1.212,78 zł brutto. 
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6. przyjął rozliczenie dotacji udzielonych ZB ABK w 2010 r. ze środków 

budżetowych przeznaczonych na finansowanie  ochrony  środowiska i 

gospodarki wodnej  w łącznej kwocie  425.000 zł. 

7. wyraził zgodę na  przedłużenie do 31.12.2011 r. umowy w sprawie  

adaptacji  pomieszczenia w Skibienku 6D/3. 

8. wyraził zgodę na przedłużenie do 31.12.2011 r.  umowy dzierżawy działki 

nr 56 w Sianowie ul. Morska z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

9. wyraził zgodę na przedłużenie  na kolejne 3 lata umów dzierżawy działek  

nr 153  ul. Koszalińska, nr 282/2 ul. Dworcowa, nr 263/2 ul. Mickiewicza, 

z przeznaczeniem na ogrody przydomowe. 

10. wyraził zgodę na przedłużenie  o kolejne 3 lata umów dzierżaw  na 

ogrody  przydomowe  działki nr 21/22 w Skibienku. 

11. wyraził zgodę na  przedłużenie o kolejne 3 lata części działki nr 40 przy 

ul. Tylnej z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 

12. nie wyraził zgody na dopisanie do umowy najmu do lokalu mieszkalnego  

w Sianowie,   Plac pod Lipami. 

13. podpisał z ZETO Koszalin umowę w sprawie  sprawowania  serwisu 

oprogramowania  użytkowego „Ewidencja Działalności Gospodarczej” za 

kwotę 738 zł brutto. 

14. zatwierdził wniosek Społecznej Komisji Mieszkaniowej w sprawie  

wskazania osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Armii Polskiej 28/2A. 

Podczas  posiedzenia w dniu  01.02. 2011 r.: 

1. podpisał z  pięcioma osobami  niepełnosprawnymi umowy w sprawie     

dofinansowania kosztów korzystania z Internetu. 

2. podpisał z  czterema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie 

dofinansowania kosztów  dojazdu na badania specjalistyczne. 

3. wyraził zgodę na  zatrudnienie  2 animatorów sportu do prowadzenia 

zajęć z dziećmi na obiekcie ORLIK 2012,  w okresie od  1-28 lutego        

2011 r. -  za kwotę  2000 zł brutto. 

4. wyraził zgodę na podwyższenie  stawki  VAT o 1 %  dla  zadań :                       

- zwodociągowanie Gminy Sianów – I etap Maszkowo,                    

 -zwodociągowanie Gminy Sianów – II etap Kłos,  

- budowa budynku  stanowiącego zaplecze  socjalno-sanitarne Sowno. 



438 

 

5. uzgodnił  sposób zagospodarowania działki nr 263/4  w nawiązaniu  do  

istniejących  ciągów  komunikacyjnych. 

6. przyjął ofertę Jadwigi Łuczak  Projektowanie i Nadzór w Zakresie 

Konstrukcyjno – Budowlanym z Koszalina w sprawie  pełnienia nadzoru 

autorskiego przy odbudowie budynku  Gimnazjum Gminnego z kwotę  

246 zł brutto za każdy pobyt na budowie. 

7. przyjął ofertę  GOTYK Sp. z o.o.  ze Szczecina w sprawie  opracowania  

programu prac konserwatorskich z badaniami  przy  odbudowie  

Gimnazjum Gminnego w Sianowie - za kwotę  4.305 zł brutto, oraz  

nadzoru  konserwatorskiego  za kwotę  2.767, 50 zł brutto. 

8. wyraził zgodę na przedłużenie  na kolejne 3 lata umowy dzierżawy części 

działki nr 833 w Sianowie ul. Łużycka. 

9. postanowił  o  skierowaniu  do  sprzedaży działkę nr 62 w Sianowie ul. 

Ogrodowa . 

10. wyraził zgodę na usunięcie  jednego drzewa  rosnącego w pasie drogi 

powiatowej w Skibnie. 

11. zatwierdził zmiany  planu  finansowania  ochrony środowiska i  

gospodarki  wodnej. 

12. wyraził zgodę na  przejęcie  na mienie gminne działek nr 148/11 i 148/12 

w Skwierzynce ( przeznaczonych na  poszerzenie pasa drogi gminnej) w 

zamian za naliczoną opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości gruntu 

spowodowanego podziałem. 

13. przyjął sprawozdania z wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie w 

2010 r. w Parafii w Siecieminie – kościół w Karnieszewicach i Parafii w 

Dobiesławiu – kościół w Iwięcinie. 

14. przyjął ofertę  Przedsiębiorstwa Budowlanego SOROKO  Sp. J. z 

Koszalina w sprawie wykonania  umocnienia skarpy i naprawy  urządzeń 

przepompowni ścieków w Skibienku   za kwotę  8500 zł. 

15. zatwierdził  wyniki  konkursu na prowadzenie świetlic środowiskowych - 

placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego na terenie 

Gminy i Miasta Sianów.  Prawidłową  ofertę  złożyło  Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  Oddział Okręgowy w Koszalinie, które otrzyma  

dotację w wysokości 105.000  zł. 

Podczas posiedzenia w dniu 08 lutego 2011 r.: 

   1.    podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania 

kosztów  korzystania z Internetu. 
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    2.   podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów  dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne i badania 

specjalistyczne.  

3.    przyjął  ofertę firmy EKO EFEKT z Warszawy w sprawie wykonania  

raportu z realizacji Programu  ochrony środowiska dla Gminy Sianów na 

lata 2009 -2012 z perspektywą na lata  2013 – 2016 za kwotę  4 797 zł 

brutto oraz na wykonanie sprawozdania  z realizacji Planu gospodarki  

odpadami dla Gminy Sianów na lata  2009 – 2012 z perspektywą na lata 

2013 -2020 za kwotę  4.797 zł brutto. 

4. podpisał umowę z PGK Koszalin w  sprawie  wywozu i unieszkodliwiania 

odpadów zbieranych selektywnie w Gminnym Punkcie Zbiórki  Odpadów 

Niebezpiecznych w Sianowie. 

5. podpisał z  Jackiem Jackowskim z Sianowa umowę w sprawie  realizacji 8 

filmów dokumentalnych o  gminie i mieście  Sianów   zgodnie z 

kalendarzem imprez kulturalnych  na rok 2011 za kwotę  8 000 zł brutto. 

6. podpisał  z Jackiem Jackowskim z Sianowa  umowę w sprawie zakupu  4 

filmów dokumentalnych o gminie i mieście Sianów za kwotę  4 500 zł 

brutto. 

7. podpisał z Fundacją Centrum Innowacji  i  Przedsiębiorczości z Koszalina  

umowę w sprawie prowadzenia  w Sianowie  w 2011 r.  punktu  doradztwa   

za kwotę  5000 zł brutto. 

8. zatwierdził podział  środków  przyznanych jako  dotacja na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  w obiektach 

zabytkowych: Parafia w Siecieminie  10 000 zł na dokumentacje remontu  

kościoła w Dąbrowie, Parafia  w Sianowie – 90 000 zł  na  I etap remontu 

kościoła parafialnego. 

9. podpisał z Ireneuszem Szeredą  z zespołu „Edi Show Swing  Band” 

umowę w sprawie  koncertu w trakcie Urodzin Miasta Sianów  w dniu                

11 .02.2011 r. za kwotę 2000 zł  brutto. 

10. wyraził zgodę  na  wykonanie ze środków  budżetowych  ( w trybie 

przepisów kc  o współwłasności) robót rozbiórkowych  i 

zabezpieczających  budynku  gospodarczego na posesji ul. Koszalińska  

34. 

11. zatwierdził sprawozdanie  końcowe  z wykonania   zadania publicznego  

realizowanego przez Klub Abstynentów ISKRA  w Sianowie. 
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12. postanowił o przekazaniu  w dzierżawę  wyposażenia  siłowni  na rzecz 

P.H.U  Dawid Góralski, który wygrał przetarg na dzierżawę pomieszczeń 

siłowni. 

13. zatwierdził  propozycję Społecznej Komisji Mieszkaniowej w sprawie  

wskazania  Pani  Kierzek Marty  do zawarcia umowy  na  remont lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 26/3. 

14. skierował do  zawarcia umowy najmu  lokalu komunalnego w Sianowie ul. 

Armii Polskiej 28/2A , Panią Szczygieł Annę. 

15. przyjął ofertę  ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie w sprawie  dostawy sprzętu 

komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie  za kwotę  25 773 

zł brutto. 

16. podpisał z firmą Crowley Data Poland Sp. z o.o. w Warszawie umowę w 

sprawie  świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy i 

Miasta Sianów w roku  2011. 

17. przyjął oferty złożone przez:  Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkołę 

Podstawową w Suchej Koszalińskiej, Szkołę Podstawową Nr 1 w 

Sianowie w sprawie  organizacji   zajęć dla dzieci w czasie  ferii 

zimowych i przyznał każdej ze szkół kwotę  1 500 zł na pokrycie kosztów 

organizacji  tych zajęć. 

18. przyjął ofertę  Szkoły Podstawowej  w Iwięcinie w sprawie organizacji  

zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych za kwotę  500 zł. 

Podczas posiedzenia w dniu  15  i 17  lutego 2011 r.: 

1. zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez TPD w związku  

z realizacją zadania - prowadzenie Wiejskich Ognisk Przedszkolnych w 

2010 r. 

2. podpisał umowę w sprawie  dofinansowania osobie niepełnosprawnej 

kosztów korzystania z Internetu. 

3. podpisał z trzema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

4. podpisał z Elżbietą Karnicką  umowę w sprawie świadczenia usług z 

zakresu  poradnictwa rodzinnego w środowiskach trudnych. 

5. nie skorzystał z prawa pierwokupu wobec działki nr 525/15 w Sianowie 

ul. Dworcowa. 
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6. wyraził zgodę na rozłożenie  na raty  opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości  ( działki  nr 489) w Sianowie . 

7. wyraził zgodę na  sprzedaż w trybie bezprzetargowym  części działki nr 

366 o pow. 0,0030 ha  w Sianowie ul. Piastów. 

8. podpisał ze Zbigniewem Cieślikiem umowę w sprawie świadczenia usług 

z zakresu terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym Uzależnień w 

Sianowie. 

9. wyraził zgodę na  dzierżawę  na okres 1 roku działki nr 82 i 

pomieszczenia gospodarczego na działce nr 80 w Sianowie ul. Kościelna. 

10. przedłużył do dnia 31.12.2011 r. umowy w sprawie adaptacji 

pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Skibienku 6D/9 i 16. 

11. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o  400. 000 zł  limitu wydatków  

na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Odbudowa Gimnazjum 

Gminnego – przywrócenie do użytkowania bazy oświatowej”. 

Podczas posiedzenia w dniu  22 lutego 2011 r.: 

1. zatwierdził rozstrzygnięcie komisji konkursowej  odrzucające oferty  jakie 

wpłynęły w konkursie na działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

2. zatwierdził sprawozdania  złożone przez kluby  sportowe z realizacji  

zadania upowszechniania kultury fizycznej w 2010 r.: 

- UKS Wanta Iwięcino, 

- UKS Tori przy ZS w Dąbrowie, 

- UKS Kometa Sianów, 

- UKS SP 2 Sianów. 

       3. zlecił wykonanie  25 szt.  tabliczek z napisem „ Pomnik przyrody” za               

kwotę  11 zł / 1 szt. netto, oraz tablicy informacyjnej za kwotę 196 zł brutto. 

4. przyjął ofertę  firmy  Gur Trans Wojciech Gurazda  z Sianowa w sprawie 

wykonania  wycinki  5 szt. drzew rosnących w Sianowie ul. Morska za 

kwotę  492 zł brutto. 
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5. przyjął ofertę ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie w sprawie  dostawy  sprzętu 

komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie za cenę  13 275 

zł brutto. 

6. pozytywnie zaopiniował  wniosek Gminy  Malechowo dotyczący zmiany  

planu  zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 

Malechówko. 

7. nie wyraził zgody na aneks do  umowy  z  Pracownią Architektoniczną 

ARCHIKO  w sprawie wykonania  dokumentacji  projektowej dla zadania  

„Zagospodarowanie terenu  przy kinie Zorza w Sianowie”. 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 

1.  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sianów 

dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn. 

2.  w sprawie zmiany  budżetu Gminy Sianów na 2011 r. 

3. w sprawie  poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku  leśnego 

i podatku od nieruchomości z drodze inkasa. 

4.  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku  jej podziału 

5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sucha Koszalińska. 

6.  w sprawie Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

7.  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta  Sianów. 

8.  autopoprawkę  do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w 

sprawie  zmiany budżetu Gminy Sianów na 2011 r. 

9.  w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Sianów na 

lata 2011 – 2015. 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ  w SIANOWIE: 



443 

 

1. Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Administracji Budynków 

Komunalnych w Sianowie.       

- skierowana do bieżącej realizacji  przez ZB ABK  w Sianowie. 

2. Uchwala Nr V/31/2011 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sianowie na 2011 rok. 

3. Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Rady Miejskiej  w Sianowie, sołtysów oraz przewodniczących zarządów 

osiedli. 

- skierowana do realizacji  przez Biuro Rady Miejskiej i Ref. BiF Urzędu 

Gminy i Miasta w Sianowie. 

 

V.  W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM  WYDAŁ: 

86.   4.981  decyzji  administracyjnych, 

87.    4  postanowienia, 

88.   131 zaświadczeń, 

89.  144  tytuły  wykonawcze, 

90.   30 faktur VAT, 

91.   100 zmian w opłatach za użytkowanie wieczyste, 

92.   58 dowodów  osobistych, 

93.   79 wniosków  o wydanie dowodów  osobistych, 

94.   20   udostępnień danych osobowych, 

95.   21 wypisy  i wyrysy  z planów, 

96.   3  akty stanu  cywilnego, 

97.   34 odpisy   aktów stanu  cywilnego, 

98.    4  poświadczenia  z aktów stanu  cywilnego, 

99.    1 wniosek o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1.z komendantem Miejskim Policji w Koszalinie Wiesławem Tylem. 

2.w Koszalinie w firmie CEDIR  podpisał wniosek o płatność  na inwestycję     

wod-kan przy ul. Węgorzewskiej i Lutyków. 

3.z Andrzejem Szatybełką  dyrektorem WFOŚGW o/Koszalin  w sprawie 

dofinansowania kosztów rewitalizacji Parku  Miejskiego. 
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4.z Ryszardem Sobczyńskim w sprawie  organizacji  Gminnych Eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej. 

5.z Wiktorem Kamińskim, Markiem Brzozowski i Anną Grygiel w sprawie 

wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. 

6.w cyklicznym spotkaniu  z dyrektorami szkół i przedszkola. 

7. z przedstawicielami  firmy Profit-Group w sprawie szerokopasmowego 

dostępu do Internetu. 

8. z Zarządem KS Victoria Sianów. 

9. z przedsiębiorcami  z gminy  Sianów w  szkoleniu  na temat podatku VAT 

oraz  proponowanych zmian  w uchwale o pomocy de minimis. 

10.z Romanem Kwiatkowskim i Sebastianem Matyszczukiem w sprawie 

organizacji  rajdu 4x4 w czasie Dni Ziemi sianowskiej. 

11.z Haliną Iwanisik w sprawie przejęcia na mienie gminne nieruchomości 

podopiecznych MGOPS-u. 

12.z Łukaszem Parfianowiczem  prezesem Polryb Sp. z o.o. w Maszkowie. 

13. w sprawie organizacji  imprezy Urodziny Miasta. 

14. z dyrektorami  ZS W Dąbrowie, Gimnazjum Gminnego w Sianowie oraz 

SP Nr 2 w Sianowie. 

15.w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w spotkaniu  noworocznym 

samorządowców. 

16. z radnym Kazimierzem Grzywaczem w sprawie remontów kamienic  

przy Placu pod Lipami. 

17.z Maciejem Flensem, Haliną Iwanisik i Izabelą Czarnecką w sprawie 

przejęcia nieruchomości na mienie  gminne. 

18. z  Kazimierzem Salikiem w sprawie  potencjalnej działalności  wioski 

tematycznej w Grabówku. 

19. z Łukaszem Sendlewskim  radnym Rady Miejskiej w Koszalinie. 
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20. z Michałem Stolarskim prezesem Zarządu Gminnego  OSP w sprawie 

przekazania na mienie gminy  samochodu  pozyskanego przez OSP 

Osieki. 

21.z projektantem  budowy przyłącza energetycznego  do  sali  

gimnastycznej przy SP Nr 2 w Sianowie. 

22. w Koszalinie  z prezesem MEC Koszalin, Grażyną Bielawska – Cieśla. 

23. z Ireneuszem Megielem i  Przemysławem Ostrowskim w sprawie 

powołania stowarzyszenia przy SP Nr 2 w Sianowie. 

24.w lustracji  Kina Zorza  w związku z potrzebami  remontowymi obiektu. 

25. w comiesięcznym spotkaniu  z  pracownikami  Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie. 

26. z Wiesławem Raczyńskim sołtysem wsi Iwięcino. 

27. z Mieczysławem Siwcem w sprawie partnera i  współpracy polsko –

niemieckiej. 

28. z redaktorem „Obserwatora Lokalnego” w sprawie zmiany  wydawcy 

„Naszej Gminy”. 

29.z proboszczami  Parafii,  które złożyły wnioski  w konkursie na 

dofinansowanie ochrony  zabytków. 

30. z przedstawicielami  firmy  CEDIR w sprawie  wniosku o rewitalizację 

Parku  Miejskiego w Sianowie. 

31.w posiedzeniu  Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

33.z  Mariuszem Sydorukiem w sprawie  zatrudnienia w świetlicach 

środowiskowych. 

34.w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie w Gminnych Eliminacjach 

Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej. 

35. w zebraniu   sprawozdawczo – wyborczym OSP w Iwięcinie. 

36.z  Wojciechem Michałowskim w sprawie  rewitalizacji  Parku Miejskiego 

w Sianowie. 
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37.w Koszalinie w siedzibie MEC Koszalin z  prezesem Zarządu Grażyną 

Bielawską – Cieśla oraz dyrektorem Robertem Manią. 

38. w sprawie sytuacji  w oświacie. 

39. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie. 

40.wizytował szkoły  w  gminie Sianów (Sucha Koszalińska, Dabrowa, 

Szczeglino , Iwięcino). 

41.w sprawie  organizacji   zebrań wyborczych w sołectwach  i osiedlach. 

     42.  w Koszalinie w Walnym Zebraniu  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów  

Pomorza Środkowego. 

    43. w sprawie organizacji   ferii zimowych na terenie gminy  i miasta Sianów. 

    44. w zebraniu  mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sianowie. 

    45. w zebraniu  mieszkańców  wsi Sucha Koszalińska. 

    46. w sprawie „Starosianowskiego szlaku turystycznego” i dróg gminnych. 

    47. z Piotrem Kłobuchem sołtysem wsi Węgorzewo w sprawie  

funkcjonowania  zespołu śpiewaczego „Złoty Dukat”. 

    48.w  spotkaniu  integracyjnym ZNP 

    49. w zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 3 w Sianowie. 

    50. w zebraniu  mieszkańców wsi Skibno. 

    51.w sprawie budowy wodociągu  w Maszkowie. 

    52. z Ireneuszem Megielem i Przemysławem Ostrowskim w sprawie  

powołania Stowarzyszenia  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie  w 

celu kontynuacji działalności zadań edukacyjnych w dziedzinie ochrony  

środowiska. 

53. w  uroczystości z okazji 668 Urodzin Miasta w Kinie Zorza. 

54. w uroczystości  jubileuszowej  50 - lecia pożycia małżeńskiego Państwa 

Zofii i Jana Dadasiów. 

55. w zebraniu  sprawozdawczo – wyborczym  OSP  w Osieki. 
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56. w Koszalinie w siedzibie MEC w sprawie rozbudowy sieci ciepłowniczej i 

remontu ciepłowni w Sianowie. 

57. w  Kinie Zorza w  koncercie pt. ”O miłości jeszcze raz”. 

58. z radnym Maciejem Lewandowskim przewodniczącym Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Sianowie. 

59.  z Zarządem Oddziału Gminnego ZNP w Sianowie. 

60.   z pracownikami  Szkoły Podstawowej  w Iwięcinie, przedstawicielami 

Rady Rodziców  oraz stowarzyszeń  i radnym Rady Miejskiej Wiesławem 

Raczyńskim w sprawie planów likwidacji  szkoły oraz wniosku o 

przekazanie szkoły Stowarzyszeniu  na Rzecz Wsi Iwięcino. 

61.w posiedzeniu  Komisji Społeczno – Oświatowej i Komisji Budżetowej Rady 

Miejskiej w Sianowie. 

62. ze Zbigniewem Grabarkiem  radnym Rady Powiatu w Koszalinie. 

63. z Zarządem  Lex  Crimen w Koszalinie. 

64. z ks. Proboszczem Pawłem Brostowiczem. 

65. w  Parafialnym Centrum Caritas  w Sianowie  spotkał się z uczestnikami 

ferii zimowych z Agnieszką  Bonk – Chrzanowska z firmy Impuls w 

Sierakowie Sławieńskim. 

66. w sprawie  organizacji wiosennych i  letnich imprez kulturalnych  w tym  

Dni Ziemi Sianowskiej. 

67. z Katarzyną Krawiecką – Kołaczek w sprawie zagospodarowania terenu  w 

Sianowie przy  ul. Mickiewicza. 

68.  z mieszkańcem wsi DĄbrowa w sprawie gospodarki ściekowej we wsi. 

68. z mieszkańcami  wsi Sucha Koszalińska w sprawie lokalizacji  farmy 

wiatrowej  w Suchej Koszalińskiej  i Skibnie. 

69. z radnym Andrzejem Danielewiczem w sprawie  organizacji  imprez na 

terenie miasta. 

70. w Koszalinie w Mec w seminarium  pt. „Ciepło systemowe – nowoczesny 

produkt MEC Koszalin”. 
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71. w zebraniu  sprawozdawczo – wyborczym OSP- Sierakowo Sławieńskie. 

72. w posiedzeniu  wspólnym Komisji Społeczno – Oświatowej i Komisji 

Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie. 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

                               SPRAWOZDANIE  NR 3/10 

Z  DZIAŁALNOŚCI  BURMISTRZA  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW 

         OD  DNIA 28 GRUDNIA 2010 R. DO 24 STYCZNIA 2011 R. 

 

W OKRESIE  SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 40/10 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działki nr 26/5 w Maszkowie. 

2. Zarządzenie Nr 41/10 w sprawie  nabycia nieruchomości na mienie 

komunalne działki nr 104/3 w Sianowie ul. Węgorzewska. 

3. Zarządzenie Nr 42/10 w sprawie przeznaczenia do  sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działki nr 467/5 w Sianowie ul. Strzelecka. 

4. Zarządzenie Nr 43/10 w sprawie  ogłoszenia wykazu  nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

5. Zarządzenie Nr 44/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 

sportowego dla UKS  Kometa Sianów. 

6. Zarządzenie Nr 45/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 

sportowego dla UKS Sucha Koszalińska. 

7. Zarządzenia Nr 46/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 

sportowego dla  KS Darz Bór Karnieszewice. 

8. Zarządzenie  Nr 47/10  w sprawie  powołania Zastępcy Burmistrza  

Gminy  i Miasta  Sianów. 

9. Zarządzenie Nr 48/10 w sprawie  zmiany w planie dochodów i  wydatków 

budżetu Gminy Sianów na  2010 r. 

10. Zarządzenie Nr 49/2010  w sprawie  rozłożenia na raty  należności za 

dzierżawę pomieszczeń . 
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11. Zarządzenie Nr 50/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia przetargu na   zorganizowanie i odbiór odpadów 

komunalnych. 

12. Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. 

oceny ofert złożonych w ramach  otwartego konkursu ofert z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i  sportu na rok 2011. 

13.  Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie powołania  komisji przetargowej ds. 

zbywania  nieruchomości stanowiących własność gminy. 

14. Zarządzenie Nr 53/11 w sprawie sprzedaży działki nr 122 w Suchej 

Koszalińskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 

nieruchomości Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Suchej 

Koszalińskiej. 

15. Zarządzenie Nr 54/11 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w 

Sianowie ul. Armii Polskiej 5/6. 

16. Zarządzenie Nr 55/11 w sprawie  powołania komisji  opiniującej oferty w 

otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i 

bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym w 

2011 r. 

17. Zarządzenie Nr 56/11 w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy 

finansowej w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. 

18. Zarządzenie Nr 57/11 w sprawie  zmiany  w składzie  Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

19.  Zarządzenie Nr 58/11 w sprawie nabycia nieruchomości w Skwierzynce  

- działki nr 49/4 z przeznaczeniem na plac zabaw. 

20. Zarządzenie Nr 59/10 w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia  

Nr 1268/10 z dnia 24.11.2010 r. i  Zarządzenia Nr 6/2010 z dnia 

30.11.2010 r. 

21. Zarządzenie Nr  60/2011 w sprawie  przeprowadzenia procedury 

przetargowej i powołania komisji przetargowej dla wyboru wykonawcy 

zadania „Odbudowa Gimnazjum Gminnego w Sianowie – po pożarze – II 

etap”. 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: 

Podczas posiedzenia w dniu 28 i 31 grudnia 2010 r.: 
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1. wyraził zgodę na zakup oprogramowania zapewniającego  ochronę sieci 

komputerowej Urzędu Gminy i Miasta  za kwotę  6100 zł. brutto. 

2. zatwierdził wniosek Społecznej Komisji Mieszkaniowej w sprawie  

rocznej listy osób posiadających  pierwszeństwo do zawarcia umowy 

najmu na rok 2011. 

3. zatwierdził  wyniki  posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 

sprawie  przyznania pomieszczeń  przeznaczonych do adaptacji w 

Skibienku. 

4. przyjął ofertę Pracowni Projektowej BIZNES PROJEKT  Wiesławy 

Studnickiej  - Lisek ze Słupska w sprawie  sporządzania projektów 

decyzji o warunkach zabudowy w  2011 r. 

5. wydał decyzję  odmowną w sprawie usunięcia  drzewa  rosnącego w pasie 

drogowym drogi powiatowej w Karnieszewicach. 

6. podpisał  umowy na świadczenie  usług weterynaryjnych i usług w 

zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na lata 2011 -2013. 

7. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania  

„Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie  

zbiorników bezodpływowych na terenie gminy i miasta  Sianów, od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie 

pozbywania się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych”. 

8. przyjął wniosek w sprawie  przesunięcia środków w planie  finansowania  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

9. wyraził zgodę na przedłużenie do 30.06.2011 r. terminu zakończenia  

adaptacji lokalu w Skibienku 6D. 

10. zwiększył o 10 000 zł środki dotacji dla ZB ABK w Sianowie  na zimowe  

utrzymanie dróg w mieście. 

11. wyraził zgodę na zakup wyposażenia do kosiarki „Partner” w ramach 

środków na  utrzymanie miasta w  2010 r. 

12. podpisał porozumienie  z  ZB ABK w sprawie  wykonywania prac 

konserwacyjnych w Urzędzie G i M w 2011 r. 

13. zatwierdził wyniki przetargu na  wybór dostawcy oleju opałowego 

lekkiego do szkół  w 2011 r. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma 

„TOMSOL Sp. z o.o. z Koszalina , która  wykona dostawę za  cenę – 

3002,42 zł brutto  za  1000 l oleju. 

14. przyjął ofertę  firmy ABAT TREND  F.P.H.U. w sprawie  dostawy 14 

krzeseł do pokoju  nr 13  za kwotę  2.744 zł brutto. 
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15. przyjął  ofertę  firmy  ABAT TREND  F.P. H.U.  w sprawie wykonania i 

dostawy wyposażenia i sprzętu RTV do  świetlicy w Zespole  Szkół w 

Dąbrowie za kwotę  7.248 zł brutto. 

Podczas posiedzenia w dniu  04 stycznia 2011 r.: 

1. udzielił  ZB ABK w Sianowie  pożyczki w kwocie  80.000 zł  na  

pokrycie kosztów bieżącej działalności zakładu. 

2. przyznał  stypendia sportowe dla 8  reprezentantów klubów sportowych z 

terenu Gminy  Sianów na łączną kwotę 10 650 zł. 

3. przyjął ofertę  firmy utylizacyjnej „STRUGA S.A.  Oddział w Karlinie” w 

sprawie  wywozu i  unieszkodliwiania  padłych zwierząt z terenu  gminy i 

miasta Sianów w  2011 r. za kwotę  162 zł brutto miesięcznie. 

4. podpisał z  firmą  INFO-SYSTEM  Roman i Tadeusz Groszek umowę w 

sprawie  dostawy dodatkowego oprogramowania do systemu  finansowo 

księgowego za kwotę  10 209 zł brutto. 

5. podpisał z  MSWiA umowę w sprawie  użytkowania  i wykorzystania 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  dla obsługi  systemu  

ewidencji ludności  i aktów stanu  cywilnego. 

6. zatwierdził wyniki  przetargu na wybór  świadczenie usług  w zakresie  

prac geodezyjnych i wycen nieruchomości  w 2011 r. 

7. zatwierdził  plan działań  Gminnego Punktu Edukacji  Ekologicznej na 

2011 r. 

8. zatwierdził regulamin konkursu  tematyce ekologicznej  z okazji „Dnia 

Dokarmiania Zwierzyny Leśnej” obchodzonego  11 lutego. 

9. podpisał z firmą EKO-EN Skibno 2 Sp. z o.o.  umowę w sprawie  

umieszczenia kabla  elektroenergetycznego 15 kV na działkach gminnych 

w  Skwierzynce, Kędzierzynie, Skibnie i Gorzebądzu za kwotę  50.000 zł. 

10. wyraził zgodę na zmianę sposobu  zabezpieczenia należytego wykonania 

zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy ul. Węgorzewskiej” z 

formy  gotówkowej na  gwarancję ubezpieczeniową. 
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11. nie wyraził zgody na zmianą sposobu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa dróg w 

Sianowie –ul. Spokojna”. 

12.  udzielił  GWiK w Sianowie  pożyczki w kwocie 50.000 zł  na pokrycie 

bieżących wydatków zakładu. 

Podczas posiedzenia w dniu  11 i 12  stycznia 2011 r.: 

1. przyjął ofertę  Mariana Świrka z Koszalina w sprawie konserwacji  

urządzeń   napędowych zegara wieżowego na ratuszu za kwotę  250 zł 

brutto miesięcznie. 

2. przyjął ofertę  Firmy Usługowo Handlowej Romana Kwiatkowskiego z 

Sianowa w sprawie  kompleksowej obsługi  kotłowni gazowej i instalacji  

centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie. 

3. zatwierdził wyniki  przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na 

zorganizowanie odbierania  odpadów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych: 

- przetarg na odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych , 

unieważniony, 

- przetarg na  zbieranie odpadów komunalnych  zbieranych  selektywnie, 

najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej w Koszalinie. 

- przetarg na odbieranie odpadów zawierających azbest , oferent został 

wezwany do uzupełnienia  dokumentów, 

-przetarg na  opróżnianie  zbiorników bezodpływowych,      

unieważniony. 

4. zatwierdził  treść ogłoszenia  o otwartym konkursie dla organizacji 

pożytku publicznego w zakresie  przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 

5. wykreślił z rocznej listy osób z pierwszeństwem do zawarcia  umów 

najmu na rok 2011 dwie rodziny zamieszkujące w budynku ul. Tylna 26 

w Sianowie. 

6. zatwierdził  treść ogłoszenia w sprawie  przeznaczenia do remontu lokalu 

mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 26/3. 

7. zatwierdził  protokół z oceny  ofert  złożonych w konkursie na 

upowszechnianie kultury fizycznej i  sportu w 2011 r.: 
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- UKS Victoria SP Nr 2  Sianów – 47 500 zł, 

-UKS Sucha Koszalińska – 21000 zł, 

- UKS Kometa Sianów – 24 000 zł, 

- UKS Tori w Dąbrowie – 16 000 zł, 

- MKS Start Mokre – 11 000 zł, 

- KS Sieciemin – 10 000 zł, 

- KS  Darz Bór Karnieszewice -  7 500 zł, 

- KS Victoria Sianów – 51 500 zł, 

- UKS Farah Kędzierzyn – 4 000 zł. 

- UKS Wanta Iwięcino – 0 zł. 

8. zatwierdził strukturę organizacyjną Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta 

w Sianowie  po zmianach. 

9. ustalił wysokość dofinansowania  kosztów utrzymania jednego dziecka  z 

gminy  Sianów uczęszczającego do przedszkola niepublicznego 

prowadzonego przez TPD  Oddział Koszalin w wysokości 283,63 zł 

miesięcznie . 

10. podpisał z  Parafią  w Szczeglinie umowę najmu  lokalu  na prowadzenie 

Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego TPD za kwotę  5 520 zł rocznie. 

11. zatwierdził zmianę planu finansowego GWiK w Sianowie  po 

dokonanych zmianach. 

12. wyraził zgodę na  przedłużenie  do  dnia  30.03.2011 r.  terminu  

wykonania przedmiotu umowy  zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy 

Kopernika w Sianowie”. 

13. .przyjął  ofertę  P.W. „SAKBUD” ze Skwierzynki w sprawie  dostawy  

200 t. materiału do naprawy dróg – gruzu budowlanego   za łączna kwotę  

9.471 zł brutto. 

 

Podczas  posiedzenia w dniu  18 i 20  stycznia 2011 r.: 

1. podpisał  z dwoma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie 

dofinansowania  kosztów  korzystania z Internetu. 

2. zatwierdził  rozstrzygnięcie  Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania  

zasiłku szkolnego. 

3. zatwierdził  treść  ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  wraz  ze 

specyfikacją  istotnych warunków zamówienia dla zadania  „Odbudowa 

Gimnazjum Gminnego w Sianowie – po pożarze – II etap”. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ : 
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1.  w sprawie  zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego RIO. 

2.  autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie  w 

sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok. 

3. w sprawie  zmian w budżecie  gminy  Sianów na 2010 r. 

4.  w sprawie ustalenia wykazu wydatków,  które nie wygasają z upływem 

roku  budżetowego 2010. 

5. w sprawie  określenia stawek dotacji przedmiotowej dla  ZB  ABK w 

Sianowie. 

6. zaopiniował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie  ustalenia 

wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Sianowie , sołtysów oraz  

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 

1. Uchwała Nr IV/21/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na 2011 rok. 
- Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

2. Uchwała Nr IV/22/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Sianów na lata 2011-2015.  
- Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

3. Uchwała Nr IV/23/10 w sprawie zmiany statutów osiedli Gminy i Miasta Sianów. 
- Uchwała  skierowana do publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

           4.  Uchwała Nr IV/24/10 w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie i  Mieście    Sianów. 

- Uchwała  skierowana do publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

            5. Uchwała Nr IV/25/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2011 rok.  

                   - Uchwała skierowana do bieżącej realizacji . 

            6. Uchwała Nr IV/26/10 zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sianowie w związku z realizacją ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

                -  Uchwała skierowana do  realizacji  przez MGOPS. 

            7.  Uchwała Nr IV/27/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2010 rok. 

                -  Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

    8. Uchwała Nr IV/28/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie  wygasają z 

upływem roku budżetowego 2010.  
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             - Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

       9. Uchwała Nr IV/29/10 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia   nadzorczego. 

                       - Uchwała jest załącznikiem do złożonej przez Burmistrza  skargi do    WSA w Szczecinie. 

                  

 

V. W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM WYDAŁ: 

100.  61  decyzji  administracyjnych, 

101.    4  postanowienia, 

102.  84 zaświadczeń, 

103.    4  tytuły  wykonawcze, 

104.   21 faktur VAT, 

105.   35 dowodów  osobistych, 

106.   41 wniosków  o wydanie dowodów  osobistych, 

107.   32  udostępnień danych osobowych, 

108.   22 wypisy  i wyrysy  z planów, 

109.   18  aktów stanu  cywilnego, 

110.   42 odpisów   aktów stanu  cywilnego, 

111.     4  poświadczenia  z aktów stanu  cywilnego, 

112.     2  wnioski  o nadanie medali  „Za długoletnie pożycie 

małżeńskie”. 

VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. z przedstawicielem Wydawnictwa  Media Regionalne w sprawie  

wydawania  Naszej Gminy. 

2. z Marią i Wacławem Idziak w sprawie Ogólnopolskiego Zlotu Wiosek 

Tematycznych. 

3. w sprawie  zapowiedzianej kontroli zadania  budowy kanalizacji  

sanitarnej w Suchej Koszalińskiej. 

4. z Ireneuszem Szeredą w sprawie  oprawy muzycznej imprez  gminnych. 

5. w Koszalinie wspólnie z Joanną Czerwińską w  spotkaniu   noworocznym  

z  Biskupem  Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej  ks. Edwardem 

Dajczakiem. 

6. z Jadwigą Satkowską w sprawie  dotacji  oraz sytuacji na drogach w 

Sianowie. 

7. udzielił Radiu Koszalin wywiadu na temat pomnika Dziewczynki z 

zapałkami. 
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8. z kontrolerami   z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w sprawie 

wyników kontroli zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej 

w Suchej Koszalińskiej. 

9. z Wiesławem Gronkiewiczem prezesem Centrum Innowacji  i 

Przedsiębiorczości w Koszalinie. 

10. z Krystyną  Sak w sprawie kalendarz imprez kulturalnych w Sianowie w  

2011 r. 

11. wspólnie z Marcinem Posmykiem  odwiedził  jednostki  organizacyjne 

gminy ( MGOPS, BPGiM , ZB ABK) 

12.  w koncercie Chóru Akademickiego  Akademii Medycznej w Poznaniu   

dedykowanym  wolontariuszom pracującym na rzecz potrzebujących w 

2010 r. 

13. w  19 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kinie Zorza. 

14. z Mirosławą Zielony   dyrektorem PCPR w Koszalinie , Haliną Iwanisik i   

Helena Zochniak  w sprawie  zespołów interdyscyplinarnych. 

15. z Haliną Gnacińską w sprawie  działki  pod plac zabaw w Skwierzynce. 

16. z Henrykiem Kozłowskim dyrektorem PUP Koszalin. 

17. wspólnie z Marcinem Posmykiem odwiedził jednostki  organizacyjne 

gminy ( GWiK - oczyszczalnię ścieków, biuro  i Straż Miejską). 

18. z Joanną Czerwińską i Renatą Grosiak w sprawie akcji  „Dziewczynki  z 

zapałkami”. 

19. w sprawie  sieci szkół w gminie Sianów oraz konkursu na świetlice 

środowiskowe. 

20. w sprawie Stowarzyszenia Hobbiton w Sierakowie Sławieńskim. 

21. w sprawie  ujednolicenia  oferty  Telefonii Komórkowej ERA. 

22. z Heleną Zochniak, Urszulą Pietraszkiewicz i Januszem Ałtynem w 

sprawie wniosku  do MEN i Wojewody Zachodniopomorskiego o 

dofinansowanie odbudowy Gimnazjum Gminnego. 

23. z Urszulą Pietraszkiewicz i Januszem Ałtynem w sprawie realizacji  zadań 

inwestycyjnych w 2011 r. 

24. z Joanną Czerwińską i Renatą Grosiak  w sprawie akcji „Dziewczynki  z 

zapałkami”. 

25. w comiesięcznym  spotkaniu  z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie. 

26. w posiedzeniu  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

27. z Tomaszem Ucińskim dyrektorem PGK Koszalin. 

28. w Koszalinie z Wiesławem Tylem  Komendantem Miejskim Policji. 
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29. z Markiem Pietraszkiewiczem w sprawie prowadzenia przez Klub 

Abstynenta Iskra siłowni . 

30. z  przedstawicielem  firmy Dega SA ZPCh w sprawie  pomocy przy  

zakończeniu  akcji „Dziewczynki  z zapałkami”. 

31. z Krzysztofem Hendzlem  oraz Mieczysławem Hendzlem 

współwłaścicielami  firmy AGROBUD. 

32. z Jędrzejem Bieleckim w sprawie  Victorii SP Nr 2 Sianów. 

33. w  jubileuszu I rocznicy istnienia  i  działalności Koła Terenowego PSD w 

Sianowie. 

34. z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej  w 

sprawie  obchodów VII Dnia Osadników Ziemi Sianowskiej. 

35. w comiesięcznym spotkaniu  Komisji Rolnej z sołtysami  i 

Przewodniczącymi Zarządów Osiedli. 

36. w sprawie organizacji Dni Ziemi Sianowskiej. 

37. w Koszalinie w uroczystej odprawie rocznej w Komendzie Miejskiej 

Policji. 

38. w podsumowaniu  akcji „Dziewczynki  z zapałkami”.  

39. w spotkaniu  z   mieszkańcami  Osiedla Nr 2 w Sianowie. 

40. wizytował place budowy Gimnazjum Gminnego i Remizy OSP w 

Sianowie. 

41. z Mikołajem Kaczanowiczem  komendantem Placówki  Straży Granicznej 

w Darłowie. 

42. ze sportowcami   otrzymującymi  stypendia sportowe. 

43. ze Piotrem Kłobuchem  sołtysem wsi Węgorzewo w sprawie  zespołu 

muzycznego. 

44. z Karoliną Szczęśniak  przedstawiciel firmy Maximus Broker  z Torunia. 

45. z Mariuszem Sidorukiem, Teresą Kielar i Henrykiem Zabrockim z TPD 

Oddział Koszalin w sprawie funkcjonowania świetlic środowiskowych  w 

20101 r. i konkursie na rok 2011. 

46.  z Lesławem Spisakiem w sprawie kabla energetycznego do fermy 

wiatrowej. 

47. w posiedzeniu  Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

48. w sprawie organizacji ferii zimowych. 

49. z Aleksandra Kowalczyk i Krystyna Sak w sprawie VII  Dnia Osadników 

Ziemi Sianowskiej i imprez kulturalnych w okresie letnim. 

50.  na miejscu  śmiertelnego zaczadzenia mieszkańców  ul. Armii Polskiej w 

Sianowie. 
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51. z Jadwigą Satkowską  w sprawie remontu budynków komunalnych. 

52. z  Andrzejem Jankowiakiem i Iwoną  Jesionowską z TPZS oraz 

Aleksandrą Kowalczyk i Krystyną Sak w sprawie  organizacji  VII Dnia 

Osadników Ziemi Sianowskiej. 

53. z Danielem Harasymem oraz Karoliną Pałasz w sprawie  organizacji  

imprez  z zakresu profilaktyki  narkotykowej  oraz przeciwdziałaniu 

przemocy dla młodzieży. 

54. z  urbanistą Markiem Perepeczo w sprawie zmiany  planów 

zagospodarowania  przestrzennego w gminie Sianów. 

55.  w sprawie rewitalizacji  Parku  Miejskiej w Sianowie. 

Sporządziła Teresa Soróbka 

 

SPRAWOZDANIE  NR 2/10 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD  10 GRUDNIA 2010 R. DO 27 GRUDNIA 2010 R. 

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

SIANÓW: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków 

dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie w czasie nieobecności. 

2. Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie 

Gminy i Miasta  w Sianowie i jednostkach organizacyjnych Gminy 

Sianów. 

3. Zarządzenie Nr 18/10 w sprawie  upoważnienia do pełnienia obowiązków 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczeglinie w czasie nieobecności. 

4.  Zarządzenie Nr  20/10 w sprawie  zatwierdzenia planu  finansowo 

rzeczowego ZB ABK w Sianowie  na rok 2010  po zmianach. 

5. Zarządzenie Nr  21/10 w sprawie  zatwierdzenia Regulamin 

Organizacyjny ZB ABK w Sianowie  po zmianach. 

6. Zarządzenie Nr 22/10 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości w opłatach 

za lokal użytkowy w Sianowie ul. Dębowa 34. 



459 

 

7.  Zarządzenie Nr 23/10 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości w opłatach 

za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 10/6. 

8. Zarządzenie Nr 24/10 w sprawie rozłożenia na raty zaległości za lokal 

mieszkalny w Sianowie ul. Tylna 52/1. 

9. Zarządzenie Nr 25/10 w sprawie  rozłożenia na raty zaległości w opłatach 

za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Koszalińska 13/9. 

10. Zarządzenie Nr 26/10 w sprawie  umorzenia  odsetek od  spłaconych w 

całości zaległości w opłatach za lokal mieszkalny w Sianowie ul. 

Słowackiego 10/14. 

11. Zarządzenie Nr 27/10 w sprawie  rozłożenia na raty  zaległości z tytułu 

opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 1/2. 

12.  Zarządzenie Nr 28/10 w sprawie  zmiany planu dofinansowania  i form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na  rok 2010. 

13. Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr  

46/5 i 47/17 w Suchej Koszalińskiej. 

14. Zarządzenie Nr 30/10 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży dla działek 

nr 46/5 i 47/17 w Suchej Koszalińskiej. 

15. Zarządzenie Nr 31/10 w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży dla 

działek nr 46/5 i 47/17  w Suchej Koszalińskiej. 

16.  Zarządzenie Nr  32/10 w sprawie ustalenia ceny działki nr 81/2 w 

Sianowie ul. Tylna . 

17. Zarządzenie Nr 33/10 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia Nr  818/09   z 

dnia 28.07.2009 r. w sprawie  przekazania sołectwu Sieciemin urządzeń 

zabawowych na placu zabaw w Siecieminie. 

18. Zarządzenie Nr  34/10 w sprawie przekazania Zespołowi Szkół w 

Dąbrowie  w administrowanie  boiska wielofunkcyjnego. 

19.  Zarządzenie Nr 35/10 w sprawie  przekazania  Szkole Podstawowej w  

Iwięcinie  w administrowanie  boiska wielofunkcyjnego. 

20. Zarządzenie Nr 36/10 w sprawie powołania komisji stypendialnej. 

21. Zarządzenie Nr  37/10 w sprawie zmiany terminu  przeprowadzenia 

kontroli  w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie. 

22.  Zarządzenie Nr  38/10 w sprawie  powołania komisji przetargowej w 

sprawie  przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawców  

„Zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Sianów w okresie 

zimowym 2010/2011 r.” 
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23. Zarządzenie nr 39/10 w sprawie powołania komisji opiniującej oferty w 

otwartym konkursie na realizacje  zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej w 2011 r. 

 

 

II. ROZSTRZYGNĄŁ  SPRAWY: 

    Podczas posiedzenia w dniu  14 i 15 grudnia 2010 r.: 

1. wyraził zgodę na zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz 

szkoleniem personelu dla  pomocy materialnej dla uczniów – stypendia 

socjalne  za kwotę 3620,51 zł brutto. 

2. przyjął  ofertę  firmy  Usługi Transportowe, Ogólnobudowlane, Roboty 

Ziemne i Melioracyjne Marek Wal   w sprawie wykonania prac 

konserwatorskich rowu KW 46 w Sianowie ul. Dworcowa za kwotę  

8 540 zł brutto. 

3. zatwierdził  protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie 

przyznania  zasiłku  szkolnego dla  2 dzieci. 

4. zatwierdził treść ogłoszenia w sprawie  otwartego konkursu ofert  z 

zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 r. 

5. wyraził zgodę  na usunięcie 17 szt. drzew rosnących w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 206 w miejscowościach Maszkowo, Szczeglino i Mokre. 

6. wyraził zgodę na usunięcie  1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 206 w miejscowości Mokre. 

7. zatwierdził  ogłoszenie o przetargu  wraz ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia  dla zadania  zimowe utrzymanie dróg gminnych. 

8. wyraził zgodę na przedłużenie do 28 lutego 2011r.  umowy w sprawie 

wykonania przez firmę  Biuro Obsługi Inwestycji „KRYSBUD” z 

Gdańska  zadania  inwestycyjnego pn. : ”Budowa chodnika przy ul. 

Węgorzewskiej w Sianowie”. 

9. wyraził zgodę na  przedłużenie do dnia 15.01.2011r. umowy w sprawie 

wykonania przez  Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 

„BERNACKI”  zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni 

ulicy Kopernika w Sianowie”. 

10.  z uwagi na brak możliwości prawnych nie wyraził zgody na częściowe 

rozliczenie zadania  inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy ul. 

Węgorzewskiej w Sianowie”. 
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11. przyjął wniosek o przeniesienie limitu wydatków – dostawa i montaż 

masztu do fotoradaru w kwocie 75.000 zł do wydatków niewygasających 

w 2011 r. 

12. przyjął ofertę Agnieszki Kowalskiej z Konikowa  (uprawnionego 

audytora) w sprawie wykonania audytu wewnętrznego Gminy i Miasta 

Sianów oraz jej jednostek organizacyjnych za lata  2010 i 2011, za kwotę 

30.000 zł brutto. 

13. zlecił Wiesławowi Krokowi  wykonanie remontu (malowanie) pokoju nr 

13 w Urzędzie Gminy i Miasta  w Sianowie za kwotę  750 zł brutto. 

14.przyjął ofertę  firmy  „DOMAR” Kazimierza Domarackiego z Tatowa w   

sprawie  utrzymania dróg gminnych  ciężkim sprzętem. 

15.  przyjął ofertę  firmy ABAT TREND  F.P.H.U.  z  Sianowa w sprawie 

wyposażenia w meble biurowe pokoju nr 13  Urzędu Gminy i Miasta w 

Sianowie za kwotę  4.664,98 zł brutto. 

16. zatwierdził ustalenia protokołu konieczności na wykonanie robót 

dodatkowych przy realizacji zadania  przebudowa pomieszczeń 

gospodarczych w  Zespole Szkół w Dąbrowie  na świetlicę za kwotę 

5.862,21 zł brutto. 

 

 

Podczas posiedzenia w dniu 20,21,22 i 23 grudnia 2010 r.: 

1. przyjął wniosek w sprawie  wprowadzenia zmian w programie 

inwestycyjnym  na 2010 r.  

2. przyjął wniosek w sprawie wprowadzenia  zmian w projekcie budżetu 

Gminy  Sianów na 2011 r. w  załączniku obejmującym „Planowanie i 

realizacja przedsięwzięcia Gminy Sianów w latach 2011-2015”. 

3. zatwierdził strukturę organizacyjną  GW i K w  Sianowie  po dokonanych 

zmianach. 

4. podpisał umowę z osobą niepełnosprawną w sprawie dofinansowania 

kosztów dojazdu do placówki oświatowej  w Koszalinie. 

5. wyraził zgodę na zwolnienie do dnia 31.12.2010 r. z kosztów ogrzewania 

pomieszczeń ( w Sianowie ul. Koszalińska 2 )  przyznanych do adaptacji 

na lokale mieszkalne. 

6. wyraził zgodę na przedłużenie  do dnia  31.12.2011 r. terminu  wykonania 

prac adaptacyjnych  w  Skibienku nr 6D/5. 

7. postanowił o  refundacji  dla  Miasta Koszalin kosztów pobytu  dwójki 

dzieci z gminy  Sianów w przedszkolu  niepublicznym  w Koszalinie. 
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8. nie wyraził zgody na  przeznaczenie do sprzedaży działki nr  318  w 

Sianowie ul. Dębowa. 

9. nie wyraził zgody na umorzenie Stowarzyszeniu  Hobbiton w Sierakowie 

Sławieńskim  czynszu dzierżawnego  za 2010 r. 

Propozycja zmiany  umowy dzierżawy na umowę użyczenia zostanie 

rozpatrzona po przedstawieniu  przez Stowarzyszenie planu  remontu i  

funkcjonowania  obiektu. 

10. podpisał umowę partnerską w sprawie  realizacji projektu pt.”Działania 

infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach 

użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. 

11.  zatwierdził  sprawozdania z wykorzystania dotacji przez   Parafie  

Rzymsko -  Katolickie  w  Siecieminie, Osiekach i Szczeglinie. 

12. przyjął ofertę firmy „INWEST – DRÓG”  z Koszalina w sprawie 

wykonania  projektu tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi 

krajowej ( w związku  z montażem  słupa do fotoradaru) za kwotę 492 zł 

brutto. 

13. zatwierdził treść ogłoszenia o otwartym konkursie za realizację zadania 

publicznego prowadzenia  świetlic środowiskowych. 

14. zatwierdził  wyniki  przetargu na wykonanie  „Odbudowy Gimnazjum 

Gminnego w Sianowie – I etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  

Usługi Ogólnobudowlane , Nadzór i Wykonawstwo Mirosław Husak  z 

Koszalina, która wykona zadanie za kwotę  959,059,46 zł brutto. 

15.  zgłosił Komisji Stypendialnej kandydatury Piotra Mezgiera i Macieja 

Osetka  do  stypendium sportowego  za zajęcie V miejsca w Drużynowych 

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w badmintonie. 

16. przyjął ofertę  firmy  ABAT  TREND  F.P.H.U.   z  Sianowa w sprawie  

wyposażenia w meble  sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie za 

kwotę  5.392,40 zł brutto. 

17. zatwierdził wyniki przetargu na zimowe utrzymanie  dróg gminnych na 

terenie Gminy  Sianów w okresie zimowym 2010/2011. Najkorzystniejszą  

ofertę złożyła firma  DROMAT  Mateusz  Fil z  Koszalina. 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 

SIANOWIE: 

1. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 

     2.  w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie i Mieście Sianów. 
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     3.  w sprawie zmiany  statutów osiedli Gminy i Miasta Sianów. 

               4.   w sprawie  zmiany  statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sianowie. 

5.  w sprawie zmiany  Budżetu  Gminy Sianów na 2010 r. 

 

 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 

1. Uchwała Nr II/14/10 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta 

Sianów ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

- Uchwałę przesłano do Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania. 

2.  Uchwała Nr II/15/10 w sprawie reprezentowania Gminy i Miasta 

Sianów w    Darłowskiej Grupie Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, 

Grabowej i Unieści.  

- Uchwałę przesłano do Darłowskiej Grupy Rybackiej. 

3.  Uchwała Nr II/16/10 w sprawie reprezentowania Gminy i Miasta 

Sianów w Środkowopomorskiej Grupie Działania.  

- Uchwałę przesłano  do  Środkowopomorskiej Grupy Działania. 

4.  Uchwała Nr II/17/10 w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2011 roku.  

-Uchwała stanowi podstawę do przeprowadzania postępowań dla  

przyznania dotacji  organizacjom pozarządowym. 

5.  Uchwała Nr II/18/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 

2010 rok.    

- Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

6.   Uchwała Nr II/19/10 w sprawie w sprawie  ustalenia  wysokości 

wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Macieja 

Berlickiego.  

- Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 

              7.   Uchwała Nr III/20/10 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sianów      

na 2010 r. 

                    - Uchwałę przesłano  do RIO ZZ Koszalin. 

 

 

V. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 
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1. z Urszulą Pietraszkiewicz, Januszem Ałtynem i Grzegorzem 

Maliszewskim z firmy Aigna w sprawie  koncepcji  rozbudowy 

przedszkola. 

2. w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej ul. Armii Polskiej 25. 

3. w otwarciu  ofert na  wykonanie odbudowy Gimnazjum Gminnego  

I etap. 

4. udzielił wywiadów  dla  stacji TVP Info w sprawie odbudowy 

Gimnazjum Gminnego i konfliktu sąsiedzkiego na ul. Łużyckiej w 

Sianowie. 

5. w spotkaniu  wigilijnym w  Gimnazjum  Gminnym w Sianowie  

oraz w meczu piłki nożnej  nauczycieli szkoły z rodzicami 

uczniów. 

6. w sprawie koncepcji  budowy Centrum Kultury G i M Sianów . 

7. z Barbarą  Drzazgą – Kolbe  prezesem  SM „Bratek”. 

8. w posiedzeniu  Gminnego Zespołu Kryzysowego w sprawie 

przeciwdziałania skutkom zimy. 

9. z Wojciechem Michałowskim w sprawie rewitalizacji  Parku 

Miejskiego w Sianowie. 

10. z Michałem Stolarskim w sprawie  organizacji   spotkania 

wigilijnego  gminnej OSP w Iwięcinie. 

11. w spotkaniu  zespołu  organizacyjnego akcji  charytatywnej 

„Dziewczynki z zapałkami”. 

12. z mieszkańcami   gminy i miasta Sianów w  sprawie spłaty 

zaległych opłat za dostawę wody i  odbiór ścieków. 

13. w posiedzeniu  Gminnego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego w 

sprawie  „akcji zima”. 

14. w kolejnym tego dnia  wieczornym posiedzeniu  Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie skutków zawiei i 

zamieci. 

15. w sprawie  przejezdności dróg gminnych. 

16. w  sprawie sytuacji w placówkach oświatowych przy braku 

możliwości dowozu uczniów do szkół. 

17. w sprawie stanu  dróg gminnych i powiatowych. 

18. wspólnie z Ewą Czerwińską w Koszalinie podpisał umowę w 

sprawie dofinansowania programu  „Razem  raźniej”  

finansowanego przez PFRON. 

19. z Leszkiem Wojciechowskim i Zenonem Śniegoniem  z KPOŚK. 
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20. w sprawie stanu  dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

21. w sprawie koncepcji rozbudowy Przedszkola Gminnego w 

Sianowie. 

22. z Marcinem Sydorukiem i Wandą Kielar z TPD  Oddział Koszalin. 

23. w Walnym Zgromadzeniu  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Pomorza Środkowego w Koszalinie. 

24. w Gimnazjum Gminnym w spotkaniu  wigilijnym mieszkańców  

Osiedla  Nr 1 w Sianowie. 

25. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie  w spotkaniu  wigilijnym 

mieszkańców Osiedla Nr 3 w Sianowie. 

26. w uroczystości „Złotych Godów”  Państwa Krystyny i Józefa 

Boryców. 

27. w Przedszkolu  Gminnym w Sianowie w spotkaniu  wigilijnym 

mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sianowie. 

28. w spotkaniu  wigilijnym  w świetlicy wiejskiej w Skibnie. 

29. w Iwięcinie w gminnym  spotkaniu  wigilijnym  członków  

Zarzadów OSP. 

30. w  podsumowaniu  wyników kontroli UKS przeprowadzonej w 

Urzędzie Gminy i Miasta  w Sianowie. 

31. w  spotkaniu  podsumowującym wyniki  kontroli UKS w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Sianowie.  

32. z komendantem Straży Miejskiej w Sianowie Zbigniewem Stopą w 

sprawie budowy masztu fotoradaru. 

33. w spotkaniu  opłatkowym z Zarządem Koła PSD w Sianowie. 

34. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie. 

35. w posiedzeniu  Zarządu KS Victoria Sianów . 

36. w sprawie stanu  dróg  w gminie i mieście Sianów. 

37. w uroczystości odsłonięcia  pomnika „Dziewczynki z zapałkami” 

38. w uroczystym  wręczeniu  aktów mianowania nauczycielom. 

39. w sprawie  rozbudowy  budynku  przedszkola w Sianowie. 

40. z Jarosławem Bihunem z Telewizji Kablowej Koszalin. 

41. w SP nr 2 w  wigilijnym spotkaniu  z osobami niepełnosprawnymi i 

bezdomnymi. 

42. z  Maciejem Flensem,  radnymi Maciejem Lewandowskim i 

Kazimierzem Grzywaczem w sprawie  postanowienia Sądu 

Okręgowego w Koszalinie unieważniającego  wybór do Rady 

Miejskiej w Sianowie w okręgu nr 1. 
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43. z Januszem Ałtynem i Maciejem Flensem w sprawie  protokołu z 

kontroli UKS  dot.  budowy  „Orlika 2012”. 

44. w posiedzeniu  Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie. 

45. udzielił  wywiadu w siedzibie Radia PLUS w Koszalinie. 

 

 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  NR 1/10 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

ZA OKRES OD   26 LISTOPADA 2010 R. DO 09.12.2010 R 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  BURMISTRZ: 

I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA : 

1. Zarządzenie Nr 1/10 w sprawie przeznaczenia działki nr 63 w 

Sianowie do dzierżawy  na okres 10 lat w drodze przetargu 

ograniczonego. 

2. Zarządzenie Nr 2/10 w sprawie  ogłoszenia nieruchomości do 

dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego dla działki nr 63 w 

Sianowie. 

3. Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie odmowy umorzenia zaległości 

czynszowych za lokal komunalny w Wierciszewie 54a/2. 

4. Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z 

tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Chrobrego 1/6. 
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5. Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie rozłożenia na  raty  zaległości w 

opłatach  za lokal mieszkalny w Sianowie  ul. Dębowa 38 B/4. 

6. Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie  wyznaczenia dnia wolnego dla 

pracowników oddelegowanych do prac publicznych. 

7. Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie  powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla  awansu zawodowego nauczycieli. 

8. Zarządzenie Nr 8/10 w sprawie  przeprowadzenia kontroli doraźnej 

z zakresu wykorzystania dotacji  przyznanej  na prowadzenie 

świetlic środowiskowych – placówek  opiekuńczo – 

wychowawczych   wsparcia dziennego w roku  2010. 

9. Zarządzenie Nr  9/10 w sprawie  zmiany w planie dochodów i 

wydatków budżetu Gminy  Sianów na 2010 r. 

10. Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w 

Urzędzie Gminy i Miasta Sianów  w zakresie  poboru opłat 

adiacenckich. 

11. Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę  oleju 

opałowego lekkiego  do szkół w roku 2011. 

12. Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie udzielenia dyrektorowi ZB ABK 

pełnomocnictwa do administrowania  nieruchomościami będącymi 

własnością lub współwłasnością Gminy. 

13. Zarządzenie nr  13/10 w sprawie  zmiany  planu   dofinansowania i 

form doskonalenia  zawodowego nauczycieli na rok 2010. 

14. Zarządzenie Nr 14/10  w sprawie powołania komisji przetargowej  

do  przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż  

nieruchomości oznaczonej działką  nr 81/2 w Sianowie ul. Tylna. 

15. Zarządzenie Nr 15/10 w sprawie  powołania  komisji  przetargowej 

do przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania o cenę na prace geodezyjne oraz 

wycenę nieruchomości w 2011 r. 

II. ROZSTRYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: 

    Podczas posiedzenia w dniu 30 listopada  2010 r.: 
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1. podpisał z dwoma osobami  niepełnosprawnymi  umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach kontrolnych i  

specjalistycznych. 

2.   przyznał  Miastu Koszalin dotację  ( w łącznej kwocie  2 799 zł )  

z tytułu dofinansowania kosztów pobytu  dwojga dzieci  z gminy  

Sianów w niepublicznym przedszkolu  w Koszalinie. 

3. nie przeznaczył do sprzedaży  działki nr  499 w Sianowie ul. 

Słoneczna . 

4. przyjął ofertę  Muzeum Regionalnego w Koszalinie w sprawie 

wykonania interwencyjnych badań archeologicznych  wraz z  

wykonaniem  dokumentacji w m. Maszkowo  za kwotę  2650 zł 

netto. 

5. przyjął zgłoszenie podwykonawcy  robót  na zadaniu „Budowa 

chodnika przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie”. 

6. zatwierdził procedurę  wyboru  osób,  z którymi  zawarta zostanie 

umowa w sprawie adaptacji pomieszczeń w Skibienku. W  

przypadku  lokalu nr 6D/13  wraz z  koniecznością zwrotu kosztów 

poniesionych przez poprzedniego wykonawcę prac adaptacyjnych. 

7. nie wyraził zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki  nr 63 

w Sianowie  na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w 

Koszalinie. 

8. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o 10.000 zł  środków 

przeznaczonych na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. 

9. zatwierdził  treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia  na dostawę  oleju opałowego lekkiego do  

szkół w 2011 r. 

 Podczas posiedzenia w dniu  7 grudnia 2010 r.: 

1.  wyraził zgodę na podnajem lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. 

Koszalińska 13/11. 

2. wyraził zgodę na wymianę okien w świetlicy zakładowej ZB ABK,  

wykorzystywanej przez Gimnazjum Gminne jako sala lekcyjna. Koszt 
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remontu wyniesie około 15.000 zł  i zostanie pokryty ze środków  dotacji 

na remonty budynków komunalnych. 

3. zatwierdził  specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego w 

trybie zapytania o cenę  na  wykonanie prac geodezyjnych i  wycen 

nieruchomości  na terenie miasta i  gminy  Sianów  w roku  2011. 

4. wyraził zgodę na przedłużenie o  1 rok umowy dzierżawy części działki 

nr 176 w Sianowie ul. Tylna z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 

5. wyraził zgodę  na wyjazd członków OSP  Sianów na II  międzynarodowe 

zawody „ WIELICZKA 2010”. 

6. przyjął ofertę Usługowego Zakładu Ciesielsko Wykończeniowego 

Drewnem  Andrzeja Gawina z Sierakowic w sprawie remontu dróg 

gminnych w Osiekach ul. Jamneńskiej i Słonecznej za kwotę  5002, zł 

brutto. 

7. podpisał z osobą niepełnosprawną  aneks do umowy w sprawie  

dofinansowania kosztów  uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 

8. wyraził zgodę  na zakup  3  kompletów strojów sportowych dla  

sportowców  z klubów sportowych   tenisa  stołowego i badmintona  za 

kwotę  8 000 zł brutto. 

 

III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w 

SIANOWIE: 

1. w sprawie reprezentowania Gminy i Miasta Sianów w Darłowskiej 

Lokalnej Grupie Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i 

Unieści. 

2. w sprawie wystąpienia  Gminy i Miasta Sianów ze Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

3. w sprawie reprezentowania Gminy i Miasta Sianów  w 

Środkowopomorskiej Grupie Działania. 

4. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sianów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2011 roku. 

5.  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sianów na 2010 r. 



470 

 

6.  w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta  

Sianów Macieja Berlickiego. 

IV. WYKONAŁ UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej  nie podjęto  uchwał  

podlegających wykonaniu. 

     V.  UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 

1. z przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie Joanną Czerwińską i 

radnym Józefem Hryckowianem. 

2. w otwarciu świetlicy w Osiekach -  po remoncie. 

3. wspólnie z pracownikami  UGiM i  kierownikami  jednostek 

gminnych  w pożegnaniu  burmistrza  G i M Ryszarda Wątroby.  

4. w Gimnazjum Gminnym w  Sianowie w  Walnym Zebraniu  

Sprawozdawczo -  Wyborczym KS Victoria . 

5. w uroczystym  otwarciu  świetlicy w Skibnie. 

6. w otwarciu świetlicy wiejskiej w Ratajkach  - po remoncie. 

7. z przewodniczącą Rady Miejskiej w Sianowie Joanną Czerwińską i 

wiceprzewodniczącym Janem Grzybowskim. 

8. z Zenonem Ściesińskim dyrektorem PUI „Powiernik” w Koszalinie. 

9. wizytował świetlicę wiejską w Skibnie. 

10. z Anną Świerczyńską laryngologiem. 

11. z Joanną Czerwińską, Haliną Iwanisik, Teresą Soróbką, Renatą 

Grosiak, Krystyną Sak i Aleksandrą Kowalczyk w sprawie Akcji 

Charytatywnej „Dziewczynki  z zapałkami”.  

12. z Ewą Czerwińską w sprawie  zmiany  budżetu Gminy Sianów na 

2010 r. 

13.  udzielił wywiadu  studentkom  Politechniki  Koszalińskiej 

Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  na temat  roli  

mediów jako  „ czwartej  władzy”. 

14.  z Heleną Zochniak na temat spotkania z dyrektorami szkół i 

przedszkola. 

15. z dyrektorami szkół i przedszkola. 

16. z Janem Grzybowskim  jako sołtysem wsi Szczeglino w sprawach 

sołectwa. 

17. z  Joanną Czerwińską, Renatą Grosiak ,  Heleną Zochniak  i  

Mariuszem Sydorukiem z TPD Oddział Koszalin w sprawie 

funkcjonowania świetlic środowiskowych. 
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18.  z główną księgową GWiK w Sianowie Anną Łagodzicz – Pilarską 

w sprawie zaległości  w opłatach za wodę.  

19. w zebraniu  wspólnoty mieszkaniowej ul. Koszalińskiej 38. 

20. w Koszalinie  z Joanną Czerwińską i  Andrzejem Dębowskim w  

aktywizacji podpisu elektronicznego. 

21. w podsumowaniu   działalności ROEE w SP Nr 2 w Sianowie. 

22. z Januszem Ałtynem , Urszulą Pietraszkiewicz i Renatą Bąk w  

sprawie koncepcji rozbudowy Przedszkola Gminnego w Sianowie . 

23. razem z Joanną Czerwińską, Teresą Soróbką, radnym Rady 

Miejskiej w Sianowie  Januszem Machałą i  dyrektorem PCPR  w 

Koszalinie Mirosławą Zielony  w uroczystości  z okazji  

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

24. w Sianowie  w spotkaniu  „mikołajkowym” na Osiedlu Nr 2. 

25. z okazji Dnia Św. Mikołaja odwiedził dzieci  ze Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Kinie Zorza, w Przedszkolu Gminnym, w 

Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, w Szkole 

Podstawowej w Iwięcinie, w Szkole Podstawowej w Dąbrowie, w 

Szkole Podstawowej w Szczeglinie, w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Sianowie  i Gimnazjum Gminnym w Sianowie. 

26.  z Tomaszem Tesmerem w Koszalinie w firmie CEDIR  podpisał 

wniosek o płatność  za inwestycję  wodno   – kanalizacyjnej  w ul. 

Lutyków i Węgorzewskiej. 

27. w Skwierzynce w otwarciu świetlicy wiejskiej  ( po remoncie) 

połączonym z obchodami  Dnia Św.  Mikołaja. 

28. z zespołem organizującym  akcję charytatywną „Dziewczynki  z 

zapałkami” poszerzonym o Ryszarda Wątrobę,  kierownika 

Posterunku  Policji w Sianowie   i komendanta Straży Miejskiej. 

29. z Tomaszem  Tesmerem i Zbigniewem Łachanem w sprawie 

ścieżki rowerowej Koszalin Skwierzynka Kędzierzyn. 

30. w spotkaniu  radnych Rady Miejskiej w Sianowie związanym z 

omówieniem uchwał na sesje Rady Miejskiej i przedstawieniem 

Zastępcy Burmistrza. 

31.  z dyrektorami szkół i przedszkola. 

32.  z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli. 

33. z Andrzejem Wrzesińskim,  Aliną Balcerowicz  i Jadwigą 

Krysińską  przedstawicielami  ZNP Oddział w Sianowie. 
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34. w konferencji  w związku z prezentacja  Marcina  Posmyka – 

Zastępcy Burmistrza. 

35. z pracownikami UGiM w związku z prezentacją  Zastępcy 

Burmistrza Marcina Posmyka. 

36. z Joanną  Czerwińską i Krystyną Sak  w sprawie  WOŚP i Urodzin 

Miasta oraz kalendarza imprez kulturalnych na 2011 r. 

37. w sprawie  oświetlenia ulicznego  i odnawialnych źródeł energii z 

Jackiem Surówka i Michałem Sondejem. 

38. z  Urszulą Pietraszkiewicz, Januszem Ałtynem i Renatą Bąk w 

sprawie  rozbudowy przedszkola. 

39. z   członkami OSP Sianów  Łukaszem Rutkowskim , Grzegorzem 

Kucharskim, Tomaszem Ślązakiem i Markiem Brzozowskim w 

sprawie  wyjazdu na Międzynarodowe Zawody  „Wieliczka 2010”. 

 

Sporządziła Teresa Soróbka. 

 


