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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa
w okresie międzysesyjnym
(od dnia 01.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.)
W powyższym okresie Burmistrz Koronowa wydał 12 zarządzeń
Zarządzenia te regulowały szereg zagadnień począwszy od zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019, poprzez powołanie Komisji
Przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty
wykonawcy zadania pn. Ulepszenie nawierzchni ul. Leśnej w Koronowie, jak również
w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Koronowie.
Informacje Burmistrza: W okresie między sesjami odbyłem wiele spotkań
1. 7 listopada br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył w zebraniu
dotyczącym połączeń autobusowych na terenie naszej gminy, które miało miejsce
w sołectwie Gogolinek;
2. Także tego dnia mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski wziął udział w spotkaniu
mającym na celu konsultacje granic sołectwa Morzewiec, Tryszczyn i Wtelno;
3. 8 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Koronowie odbyło się podsumowanie
Koronowo MTB Maraton;
4. 10 listopada br. wraz z Sekretarz Gminy – Panią Aleksandrą Szews oraz moim
Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim współuczestniczyłem w II Koronowskim
Koncercie „Dla Niepodległej”;
5. 11 listopada br. w Koronowie miały miejsce uroczystości z okazji obchodów Święta
Niepodległości, w których wziąłem udział wraz z Sekretarz Gminy – Panią Aleksandrą
Szews oraz moimi Zastępcami – Panem Sławomirem Marszelskim i Panem Piotrem
Kazimierskim;
6. 15 listopada br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koronowie mieszkańcy naszej gminy
otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie;
7. Także tego dnia moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan Piotr Kazimierski
uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Koronowo zorganizowanym przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział
w Poznaniu;
8. 22 listopada br. wraz z moim Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim wziąłem
udział w konferencji pn. „Współczesne zagrożenia dla młodzieży oraz współpraca
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;

9. 23 listopada br. drużyna Urzędu Miejskiego w Koronowie uczestniczyła
w III Jesiennym Turnieju w Piłce Siatkowej, którego organizatorem był KS Spartakus
Koronowo;
10. W dniach 25-26 listopada br. moi Zastępcy – Pan Sławomir Marszelski oraz Pan
Piotr Kazimierski współuczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Spółek Enea
Operator i Enea Oświetlenie;
11. 27 listopada br. wziąłem udział w uroczystości nadania sztandaru Zakładowi
Karnemu w Koronowie;
12. 28 listopada br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski uczestniczył w I Gminnych
Zawodach Sportowych „O Pluszowego Misia”, w których udział wzięli uczniowie klas
I-III Szkół Podstawowych z Koronowa, Wtelna i Wierzchucina Królewskiego.
Sprawozdanie z niektórych działań na stanowiskach i w Wydziałach Urzędu
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Stanowisko ds. Ewidencji ludności
1. Prowadzono 19 postępowań administracyjnych w przedmiocie zameldowania
oraz wymeldowania.
2. Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym – 39 udostępnień.
3. Wydano 19 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
4. Wykonywano czynności materialno – techniczne prowadzące do zameldowania
bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego dla 37 obywateli polskich
oraz cudzoziemców.
5. Prowadzono rejestr wyborców (na bieżąco aktualizowano Centralny rejestr
informacji dodatkowych na platformie WOW oraz rejestr wyborców w Selwinie).
Stanowisko ds. Dowodów osobistych
1. Przyjęto 86 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
2. Wydano 130 dowodów osobistych.
3. Przyjęto 7 formularzy zgłoszeń utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego.
4. Zrealizowano 24 zlecenia informacyjne o unieważnionym dowodzie osobistym
w związku ze zgonem posiadacza.
5. Zrealizowano 3 zlecenia o unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze zmianą
danych.
6. Wpłynął 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru
Dowodów Osobistych.
Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
1. W dniu 07.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na którym
pozytywnie zaopiniowano:
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2.

- projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas
oznaczony i nieoznaczony na 2020 rok. Uwagi i zastrzeżenia do projektu wykazu
mogą być zgłaszane w terminie do 15 grudnia br. do Burmistrza Koronowa;
- dokonanie 1 przydziału najmu socjalnego lokalu oraz 1 przydziału lokalu na czas
nieoznaczony, na rzecz osób ujętych w wykazie uprawnionych do zawarcia
umowy najmu na czas oznaczony i nieoznaczony na 2019 rok;
- dokonanie 2 przydziałów lokali w ramach zamiany mieszkań.
Na bieżąco rozpatrywano sprawy związane z utrzymaniem lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, dotyczące niezbędnych inwestycji,
remontów, zakupów oraz umorzeń zaległości czynszowych.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Na bieżąco przyjmowano i realizowano zgłoszenia o zdarzeniach i zagrożeniach,
które wystąpiły na terenie gminy, a także obsługiwano systemy łączności,
powiadamiania i alarmowania oraz system monitoringu wizyjnego miasta
Koronowa.
2. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i modernizacja
rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie
oraz przyłączenie agregatu prądotwórczego” – stanowiącego awaryjne źródło
zasilania dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie
oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie.
Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji
1. Przygotowano niezbędne dokumenty do podpisania umów o dofinansowanie dwóch
inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
2.Trwa weryfikacja sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2019.
3. Trwają eliminacje w różnych dyscyplinach do Igrzysk Olimpijskich Sportowców
Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Sępólno Krajeńskie Tokio 2020,
w których biorą udział również przedstawiciele gminy Koronowo.
4. W dniu 8 listopada br. zorganizowano spotkanie podsumowujące Koronowo MTB
Maraton z udziałem wolontariuszy, partnerów, sponsorów i współorganizatorów.
5. W dniu 11 listopada br. odbyły się Obchody Święta Niepodległości, do organizacji
których Wydział aktywnie się włączył.
6. W dniu 20 listopada br. podczas sesji Rady Powiatu Bydgoskiego wręczono odznaki
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Wyróżniona, na wniosek Burmistrza Koronowa i Starosty Bydgoskiego została Pani
Grażyna Jasiek z Koronowa.
7. W dniu 21 listopada br. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Gminnej Rady
Kobiet, na którym wstępnie omówiono najbliższe wspólne działania.
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8. W dniu 26 listopada br. uczestniczono w szkoleniu dla członków Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoszcz z zakresu obsługi nowej, interaktywnej Bazy Ofert
Inwestycyjnych Obszaru Metropolii Bydgoszcz.
9. Bieżąco aktualizowane są strony internetowe i portale informacyjno – promocyjne,
a także treści wyświetlane na monitorach oraz produkcja Gminnego Flesza.
10. Przekazano 88 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
11. Wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydział Rolnictwa
1. W okresie międzysesyjnym trwały prace dotyczące protokołów w zakresie
szacowania strat z tytułu suszy. Wszystkie protokoły zostały wydane rolnikom.
Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
1. Dokonano 55 aktualizacji numeracji i ulic.
2. Przyjęto 106 deklaracji w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wystawiono 348 upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wysłano 3 pisma do Urzędów Skarbowych w Bydgoszczy aktualizujące 16 tytułów
wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Zbyto 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców tych lokali.
6. Wydano 147 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
7. Wydano 26 informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów.
8. Wydano 34 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów.
9. Przeprowadzono procedurę przetargową zbycia nieruchomości gruntowej ozn.
nr 113/2 położonej w Dziedzinku.
10. Wydano sześć decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
11. Przekazano dwa wnioski do Wydziału IPP w celu zaopiniowania podziałów
nieruchomości.
12. Wydano jedną decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie nieruchomości.
13. Udzielono trzy odpowiedzi na zapytanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
Wydział Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
1. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego sposobu
obróbki galwanicznej, w szczególności cynkowania wyrobów stalowych,
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oczyszczania ścieków z odzyskiem metali, zwłaszcza cynku i zamkniętego systemu
odzysku wody technologicznej”.
2. Wszczęto siedem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni
fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod nr 985 i 1036 w Koronowie –
Lipinki.
3. Wydano 12 opinii w zakresie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na Naturę 2000.
4. Wpłynęły 22 sprawy dotyczące problematyki zezwoleń na usunięcie drzew. Sprawy
te były/są załatwiane na bieżąco.
5. Wpłynęło 14 spraw dotyczących zgłoszeń wobec zamiaru usunięcia drzew. Sprawy
te były/są załatwiane na bieżąco.
6. Kontynuowane jest postępowanie administracyjne dotyczące usunięcia
drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia.
7. Wykonane zostały nasadzenia zastępcze drzew 55 szt.
8. Zrealizowano i skontrolowano nasadzenia 72 szt. drzew, które są objęte dotacją
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Obecnie czekamy na umowę z WFOŚiGW.
9. W miesiącu wrześniu odłowiono 3 dorosłe psy, które trafiły do schroniska dla
zwierząt.
10. Trwają prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Koronowo - przygotowanie do przetargu na zakup lamp i wyłonienie wykonawcy
do ich zamontowania.
11. Przyjęto 10 zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia drogowego.
12. Wysłano 71 wniosków o zwrot nadpłaty do ENEA podstałej w związku z zmianą
ustawy prądowej. Łącznie kwota zwrotu na konto Urzędu Miejskiego w Koronowie
wynosi 25.137, 94 zł.
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
1. Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej
w Morzewcu – I etap – zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
2. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie – zadanie zakończono i uzyskano stosowne
pozwolenia.
3. Przebudowa ulicy Lipowej i ul. Wiśniowej w Tryszczynie – opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej – opracowanie dokumentacji w toku.
4. Przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie wraz z wymianą infrastruktury i budową
kanalizacji deszczowej – w trakcie opracowania dokumentacji.
5. Ścieżkę rowerowa Koronowo – Stary Dwór – Wierzchucin Królewski - trwają prace
projektowe związane z opracowaniem dokumentacji.
6. Przebudowa drogi Mąkowarsko – Dziedzinek zadanie w trakcie realizacji.
7. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór- Bytkowice - zadanie w trakcie realizacji.
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8. Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo, ul. Kościelnej w Mąkowarsku –
w trakcie procedury przetargowej.
9. Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku – zadanie na etapie procedury
przetargowej.
10. Przebudowa ul. Jaworowej w Tryszczynie – zadanie w trakcie realizacji.
11. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – opracowanie
dokumentacji projektowej w toku.
12. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków
w Okolu – zadanie w trakcie opracowania dokumentacji.
13. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Igrzyskowej w Samociążku –zadanie
w trakcie opracowania dokumentacji.
14. Zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego realizowane są sukcesywnie.
15. Trwają prace planistyczne związane z wykonaniem uchwały w sprawie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Koronowo.
16. Trwają prace planistyczne dot. miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
17. Wydawane są sukcesywnie decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzje dotyczące naliczania opłat planistycznych
i adiacenckich, opinie i postanowienia do podziału nieruchomości, zaświadczenia
o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Stanowisko ds. zamówień publicznych
1. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na:
- dostawę urządzeń do strefy fitness w sołectwie Morzewiec.
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce.
2. Wyłoniono wykonawcę na:
- ulepszenie nawierzchni ul. Leśnej w Koronowie.
- dostawę wraz z montażem urządzeń grzewczych w świetlicy wiejskiej w Sitowcu.
3. Unieważniono postępowanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy
Koronowo w zakresie dostaw opraw oświetleniowych dla lamp stanowiących
własność ENEA.
4. W dniu 14.11.2019 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Glinki - Cierplewo. Wpłynęło
8 ofert. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
5. W dniu 22.11.2019 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku. Wpłynęło
9 ofert. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
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Miejsko-Gminny Zespół Edukacji
1. Wydawano 145 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Trwa
rozliczanie stypendiów w zakresie zwrotu poniesionych kosztów na cele edukacyjne.
2. Wydano 10 decyzji o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku
z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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