SPRAWOZDANIE NR 01/2018
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA
OKRES OD 16 LISTOPADA 2018 R. DO DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SIANÓW:
I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:
1. wydał Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w Skibnie
2. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki gruntu nr 21/97 w
Skibienku z przeznaczeniem na ogródek przydomowy na okres trzech lat
3. wydał Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie zbycia mienia komunalnego , lokalu
mieszkalnego przy ul. Piastów 22 w Sianowie z ułamkowa częścią działki
gruntu
4. wydał Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie dzierżawy mienia komunalnego ,
działki gruntu nr 21/97 w Skibienku na okres trzech lat z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy
5.wydał Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu na 2018 rok
6. wydał Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta
Sianów w sprawie projektu zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i
Miasta Sianów na lata 2017 – 2023”
7.wydał Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków
trwałych – ciągnika rolniczego do Gminnego Zakładu Komunalnego w
Sianowie
8. wydał Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania kosiarki
do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie
9. wydał Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków na 2018 rok
10. wydał Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie podpisu mechanicznie
odtwarzanego na drukach decyzji podatkowych

11. wydał Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ustanowienia na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa – oddział Koszalin odpłatnej służebności przesyłu z tytułu
wybudowania projektowanego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 973 i
972/2 w Sianowie ul. Łubuszan,
12.wydał Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej
w Stowarzyszeniu Dobra Wieś Mokre
13. wydał Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli
doraźnej w Stowarzyszeniu Sianowska Akademia Seniora
14. wydał Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs
ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
Gminy i Miasta Sianów w 2019 r
15. wydał Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizacje w roku 2019 działań zmierzających do zwiększenia dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
narkotyków i nikotyny oraz osób współuzależnionych
16. wydał Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych ,będących własnymi Gminy
i Miasta Sianów z zakresu zdrowia publicznego
17. wydał Zarządzenie Nr 16/208 w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu na2018 rok.
18. wydał Zarządzenie Nr 16/208 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej
w Fundacji „Jesteśmy Razem”

II.ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY:
Podczas posiedzeń w dniach od 20 listopada do 12 grudnia 2018 r.:
1. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki gruntu nr 21/97 w
Skibienku z przeznaczeniem na ogródek przydomowy na okres trzech lat
2.wydał zgodę na zezwolenie wycięcia 170 drzew dla PZD w Koszalinie
rosnących w pasie drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowa
3.wyraził zgodę na zakup wyposażenia do Klubu Senior + w ramach realizacji
zadania Klub Senior + oraz na zwiększenie deficytu o kwotę 10.000,00 zł

4. wyraził zgodę na podpisanie umowy z Firmą ”Elektrotech” Grzegorz Rafał
na roboty remontowo – budowlane w ramach zadania pn: Klub Senior + za
kwotę 8.285,28 zł brutto
5. wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie 40.000,00 zł na
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn: „Podniesienie jakości
przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki”
6. wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z kwoty
17.000,00 zł na 20.000,00 zł
7.wyrazil zgodę na zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotacji na nieplanowane
wydatki : transport seniorów, drobne remonty i naprawy , wypłata
ekwiwalentów urlopowych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
8.podpisał umowę z osoba niepełnosprawną w sprawie dofinansowania kosztów
uczestnictwa w badaniach kontrolnych , specjalistycznych
9.podpisal umowę z osoba niepełnosprawną w sprawie dofinansowania zakupu
obuwia ortopedycznego
10. wyraził zgodę na zwiększenie w planie finansowym wydatków budżetowych
Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie na 2018 rok
kwoty 3.100,00 zł
11. wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu słodyczy dla dzieci z przedszkoli ,
oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 placówek oświatowych w Gminie
Sianów z okazji „Mikołajek”
12. wydał zgodę na zezwolenie wycięcia 5 drzew dla ZZD w Koszalinie
rosnących w pasie drogi w miejscowości Maszkowo
13.wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działki gminnej nr
153 na ogródek przydomowy położony przy ul. Koszalińskiej w Sianowie na
okres trzech lat
14.wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia lokalu
użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Dębowej 34 w Sianowie na
okres trzech lat
15. podpisał 2 umowy z osobami niepełnosprawnymi na pokrycie kosztów
uczestnictwa w badaniach kontrolnych, specjalistycznych
16.wyraził zgodę na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dla zadanie pn:”Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie”
celem wyboru wykonawcy

17. wraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych, działkach 34,40 i 46
w obrębie 1 m. Sianów przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce nr
60/2
18. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 257
położonej w Skwierzynce przyłączy gazu do zasilenia budynków mieszkalnych
na działkach nr 413,414,215,215/3
19. wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór
inwestora zastępczego zadania „Modernizacja Stadionu miejskiego w
Sianowie”
20. wyraził zgodę na wprowadzenie do WPF na rok 2020-2021 zadania
pn.”Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie centrum
Nauki”
21. wyraził zgodę na organizację dorocznego wydarzenia o charakterze
ogólnopolskim- Terenowa Integracja dla Choinki”
22. wyraził zgodę na zmianę w budżecie Gminy , przeniesienie środków z
rezerwy ogólnej Burmistrza do Referatu Rozwoju kwoty 3.700,00 zł
23. wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na Współorganizację V Balu
Charytatywnego i przeniesienia z rezerwy Burmistrza kwoty 3.000,00 zł do
Referatu Rozwoju( zapłata za usługi cateringowe)
24. wyraził zgodę na przeniesienie środków miedzy paragrafami w ramach
rozdziału 75075
25.wyraził zgodę na wprowadzenie do WPF na rok 2020 zadania pn. „ Zakup
średniego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Osiekach”
26.wyraził zgodę na ogłoszenie konkursów na realizacje zadań na 2019 rok
27.wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji Wigilii dla samotnych w
Sianowie w kwocie 1.000,00 zł
28. wyraził zgodę i przyjął ofertę na konserwacje rowu biegnącego wzdłuż
Stadionu Miejskiego dz. Nr 577 obręb 7 m. Sianów na długości 300 m za kwotę
12.300,00 zł brutto
29.zatwierdził wyniki przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamówienia w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Sianów w
okresie zimowym 2018/2019

30. zatwierdził SIWZ na zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego w
Sianowie”
31.wyraził zgodę na pokrycie kosztów związanych z zakupem motopompy
szlamowej wraz z osprzętem w kwocie 3.000,00 zł z rezerwy budżetowej
Burmistrza
32. wyraził zgodę na zakup 20 sztuk hełmów bojowych ochronnych dla
strażaków OSP
33. wyraził zgodę na przydział i podpisanie umowy najmu na lokal mieszkalny
dla E. Maszońskiej w Sianowie ul. A. Polskiej 34/4
34. wyraził zgodę na podpisanie umowy na następny rok z firmą „Ekotechnika
– Nord” z Koszalina w zakresie niszczenia dokumentów
35. wyraził zgodę na podpisanie umowy na rok na dostawę wody, kubków i
najem urządzeń z firmą Getfresh
36. wyraził zgodę na podpisanie rocznej umowy na świadczenie usług w
zakresie dostaw prasy z firma Garmond Press SA
37.wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce 257 w
Skwierzynce przyłączy gazu do zasilenia budynku mieszkalnego
38. wyraził zgodę na zawarcie umowy z ENERGA Oświetlenie dot. usługi
eksploatacyjnej sieci oświetleniowych na terenie Gminy Sianów – 47 punktów
stanowiących własność Gminy
39. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do planu zadań inwestycyjnych „
Budowa chodnika we wsi Mokre” oraz OZE – Instalacja paneli
fotowoltaicznych oraz wprowadzeniu zmian do budżetu Gminy na 2018 r
40. wyraził zgodę i zaakceptował treść porozumienia z PZD w Koszalinie w
sprawie powierzenia Gminie Sianów zadań z zakresu utrzymania ścieżek
rowerowych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020
41.wyraził zgodę na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji PT na
„Przebudowę drogi w Maszkowie i Skwierzynce do 15 stycznia 2019 roku
42. wyraził zgodę dla Państwa Strojnowskich na przybliżenie projektowanego
budynku biurowego do granicy drogi gminnej w odległości 1,5 m
43. wyraził zgodę dla Państwa Jonik w miejscowości Skwierzynka na
przyłączenie się sieci wodociągowej .

III. WYKONAŁ I PRZYJĘCIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W
SIANOWIE:
1. przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
RM w Sianowie , sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli
2. przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie zmian budżetu
Gminy Sianów na 2018 r.
3. przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2018 – 2025
4. przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie przyjęcia projektu
socjalnego „Dzieciak” Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Sianowie
5. przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie połączenia gminnych
jednostek organizacyjnych :Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie i Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie
6. . przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych
7. przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/170/2005 RM w sprawie zasad zwrotu wydatków na zasiłki
okresowe, celowe i pomoc rzeczową
8. przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej
pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023
9. przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie ustalenia zasad
uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w
Klubie Senior
10.przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie przyjęcia programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania
„ na lata 2019 - 2023
11.przyjął projekt uchwały RM w Sianowie w sprawie ustalenia wykazu
wydatków , które wygasają z upływem roku budżetowego 2018

IV. W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYM I
MANDATOWYM WYDAŁ/PRZYJĄŁ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

200 - decyzje administracyjne,
58 - zaświadczeń,
7 - postanowień,
17 - wypisów i wyrysów z planów
25 - wpisów do CEIDG,
1 - wniosków w sprawie karty dużej rodziny,
8 - kart dużej rodziny,
406 - upomnień,
0 - wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
34 - tytułów wykonawczych,
37 - deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów,
48 - wydanych książeczek opłat za odpady,
67 - dowody osobiste,
48 - wniosków o dowody osobiste,
4 - aktów stanu cywilnego (9 migrowanych),
104 - odpisów aktów stanu cywilnego,
0 - poświadczeń i powiadomień o aktach stanu
cywilnego,
---- ślubów ( … śluby poza lokalem USC),
---- jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego,
21 - postępowań mandatowych SM,
65 - interwencji ze zgłoszeń,
13 - pouczeń,
1 - osoba skierowana do izby wytrzeźwień,
--- osoby zatrzymane.
1 – wniosek do sadu o ukaranie

V. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH:
1. W Przedszkolu Gminnym z Dyr. Renatą Bąk sprawy organizacyjne placówki,
2. z adwokatem Filipem Sztukielem w sprawie pomocy w proteście
mieszkańców Sianowa przeciwko odorom ze składowiska PGK Koszalin,
3. z pracownikami MOPS oraz ŚDS z okazji Ogólnopolskiego Dnia
pracownika Socjalnego.
4. w Mistrzostwach Polski w Badmintonie w Szkole Podstawowej w Sianowie,
5. w posiedzeniu wspólnym Rady Miejskiej w Sianowie,

6.w Warszawie w uroczystym wręczeniu nagrody za zajęcie pierwszego miejsca
w Polsce dla Biblioteki Miasta i Gminy w Sianowie,
7. w Bibliotece Miasta i Gminy w Sianowie w uroczystym pożegnaniu
odchodzącej na emeryturę bibliotekarki Pani Krystyny Jurgo,
8. w Reszlu w Walnym Zgromadzeniu Miast z sieci CITTASLOW,
9. z Panem Sebastianem Matyszczukiem i Roman Kiatkowskim organizatorami
rajdu samochodów terenowych pt. „Integracja dla Choinki” ( zebrano łącznie ,
10. udzielił wywiady telewizji MAX w sprawie pierwszego miejsca Biblioteki
Miasta i Gminy Sianów w ogólnopolskie rankingu Bibliotek,
11. w uroczystości 10-lecia zespołu ludowego Bursztyny,
12. w uroczystości otwarcia wernisażu Bożonarodzeniowego w Galerii Zorza w
Sianowie .
13. w Kinie Zorza w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Osób
Niepełnosprawnych,
14. pomoc „św. Mikołajowi” odwiedzającemu placówki oświatowe z terenu
Gminy i Miasta Sianów.
15. wraz ze „św. Mikołajem” zapaleniu lampek na choince.
16. w spotkaniu dzieci ze „św. Mikołajem” w kinie „Zorza” organizowanym
przez Pana Andrzeja Danielewicza i Pana Tomasza Przygódzkiego.
17. w konferencji dot. Wdrożenia Projektu Szerokopasmowego dostępu do
internety „ Polska- Cyfrowa Dźwirzyno,
18. w posiedzeniu komitetu monitorującego projekt operacyjny „RPO” –
Szczecin
19. w spotkaniu organizowanym w PGK Koszalin na temat podwyżek opłat za
gospodarkę odpadami, w spotkaniu uczestniczyli włodarze Powiatu
Koszalińskiego.
20. w spotkaniu z Adamem Jaremka.
21. w spotkaniu z Lechem Piętą oraz Ryszardem Piętą w sprawie zmiany planu
zagospodarowania Przestrzennego,
22. w spotkaniu z Lesławem Spisak,
23. w podsumowaniu kolejnej edycji konkursu „Sianów kontra Świat”,

24. w spotkaniu wigilijnym Zarządu Sianowskiej Akademii Seniora w Domu
Seniora w Sianowie,
24. w spotkaniu rozpoczynającym akcję świąteczną „dziewczynka z zapałkami”
OSP Sianów,
25. w posiedzeniu wspólnym Rady Miejskiej w Sianowie,
26. w przekazaniu środków pieniężnych zebranych podczas rajdu „integracja dla
choinki organizowanej przez Sebastiana Matyszczóka oraz Romana
Kwiatkowskiego (zebrano łącznie 36 tysięcy 140 zł)
27. w spotkaniu opłatkowym z organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie Gminy i Miasta Sianów.
28. w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Zarząd Gminnego OSP
Sianów w Siecieminie.
29. w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez Centrum Kultury w
Sianowie.
30. w spotkaniu Bożonarodzeniowym strażaków OSP w Sianowie.
31. uczestniczył w posiedzeniu komisji ochrony środowiska.

