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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa
w okresie międzysesyjnym
(od dnia 31.05.2019 r. do dnia 26.06.2019 r.)

W powyższym okresie Burmistrz Koronowa wydał 8 zarządzeń
Zarządzenia te regulowały szereg zagadnień począwszy od zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019, poprzez powołanie składu komisji,
która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy
zadania pn. "Wymiana i modernizacja rozdzielni głównej w budynku przy
ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz przyłączenia agregatu prądotwórczego", jak
również w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi
propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat w 2019 roku.

Informacje Burmistrza: W okresie między sesjami odbyłem wiele spotkań
1. 31 maja br. wziąłem udział w obchodach Dnia Rodziny zorganizowanych przez
Społeczność SP w Witoldowie;
2. Także tego dnia odbyły się uroczyste jubileusze długoletniego pożycia
małżeńskiego;
3. 1 czerwca br. w Dobrczu odbył się XVIII Turniej Tenisa Stołowego dla
pracowników samorządowych i radnych powiatu bydgoskiego z udziałem drużyny
z Gminy Koronowo;
4. Także tego dnia miał miejsce Wielki Mecz Charytatywny Metropolii:
Samorządowcy vs Dziennikarze. W składzie zwycięskiej drużyny Samorządowców
zagrali reprezentanci Gminy Koronowo;
5. Również 1 czerwca br. Sekretarz Gminy – Pani Aleksandra Szews oraz mój
Zastępca – Pan Piotr Kazimierski wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu działania
„Otwartej Strefy Aktywności” w Nowym Jasińcu;
6. 2 czerwca br. uczestniczyłem w III Koronowskim Marszu Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego;
7. 3 czerwca br. wraz ze Skarbnikiem Gminy Koronowo - Panią Alicją Tymek
podpisałem dwie umowy z zakresu oświaty;

8. 4 czerwca br. w OSP Przysiersk odbyło się przekazanie sprzętu dla jednostek OSP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym uczestniczył mój
Zastępca – Pan Sławomir Marszelski;
9. 5 czerwca br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski wziął udział w zebraniu
wiejskim w Nowym Dworze;
10. W dniach 5 – 6 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Wudzynie oraz
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie odwiedzili Urząd Miejski w Koronowie
i zapoznali się z jego funkcjonowaniem;
11. 7 czerwca br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski współuczestniczył
w spotkaniu członków Komitetu Sterującego ZIT BTOF;
12. 8 czerwca br. wraz z moim Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim oraz
Mieszkańcami Gminy Kronowo, Sołtysami, OSP KSRG Koronowo i ZGKiM
w Koronowie Sp. z o.o. sprzątaliśmy – w czynie społecznym – dawną stołówkę przy
MGOK w Koronowie;
13. Także tego dnia uczestniczyłem w Festiwalu Piosenki Żeglarskiej
i Turystycznej Powiatu Bydgoskiego „Szuwarowe Szanty;
14. 9 czerwca br. zostałem zaproszony na Festyn z okazji Dnia Dziecka, który miał
miejsce w Więzownie;
15. Także tego dnia uczestniczyłem we wręczeniu pucharów i dyplomów
w zawodach spławikowych organizowanych dla młodzieży do lat 16 o Puchar
Burmistrza Koronowa, które odbyły się na Jeziorze Tobolno w Buszkowie;
16. Również 9 czerwca br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski wziął udział
w eliminacjach Letniej Ligii Bass;
17. 10 czerwca br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KPEC Sp. z o.o.;
18. 12 czerwca br. mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski współuczestniczył
w spotkaniu dotyczącym Młodzieżowej Rady Gminy w Gminie Gostycyn;
19. 13 czerwca br. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej, w którym udział wzięli Sołtysi Gminy Koronowo oraz
mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski;
20. 15 czerwca br. wraz z moim Zastępcą – Panem Sławomirem Marszelskim wziąłem
udział w Zawodach Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP Gminy Koronowo;
21. Także tego dnia podczas mszy świętej w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP
w Koronowie gościnnie wystąpił chór z Katowic „Modus Vivendi”. W koncercie
uczestniczył mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski;
22. W nocy z 15 na 16 czerwca br. podczas trwającej burzy wraz z moim Zastępcą –
Panem Piotrem Kazimierskim przeprowadziłem kontrolę stanu agregatów
prądotwórczych w podległych jednostkach;
23. 17 czerwca br. Sekretarz Gminy – Pani Aleksandra Szews wzięła udział
w otwarciu punktu obsługi klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Bydgoszczy – punkt ten mieści się w budynku Urzędu Miejskiego
w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1;
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24. 18 czerwca br. mój Zastępca – Pan Sławomir Marszelski uczestniczył w Sesji Rady
Powiatu Bydgoskiego, podczas której złotą odznaką Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad Zabytkami” odznaczony został
ks. Stefan Adrich;
25. Także tego dnia mój Zastępca – Pan Piotr Kazimierski wziął udział
w zebraniu wiejskim sołectwa Okole;
26. 19 czerwca br. wraz z moimi Zastępcami uczestniczyłem w uroczystościach
zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w wielu placówkach oświatowych
Gminy Koronowo;
27. Także tego dnia pomiędzy Gminą Koronowo a firmą PALIGA DESIGN Robert
Paliga została podpisana umowa dotycząca opracowania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Budowa placu zabaw przy
ul. Witosa w Koronowie;
28. 22 czerwca br. rozpoczęły się prace renowacyjne na Górze św. Jana, w których
wziąłem udział wraz z moim Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim, a także
z wieloma mieszkańcami Naszej gminy, m.in.: Radnymi Rady Miejskiej
w Koronowie, Radą Sołecką Stary Dwór oraz strażakami OSP KSRG Koronowo
i Mąkowarsko;
29. W dniach 22-23 czerwca br. wraz z moimi Zastępcami wziąłem udział
w obchodach Dni Gminy Koronowo;
30. 25 czerwca br. uczestniczyłem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków
Spółdzielni Socjalnej Koronowianka;

Sprawozdanie z niektórych działań na stanowiskach i w Wydziałach Urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
1. Przekazano 80 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Wnioski o wpis do CEIDG dotyczyły:
- 19 w sprawie zgłoszenia nowej działalności,
- 39 w sprawie zmiany w istniejącym wpisie,
- 10 w sprawie zawieszenia działalności,
- 8 w sprawie wznowienia zawieszonej działalności,
- 4 w sprawie wykreślenia wpisu z CEIDG.
Stanowisko ds. Ewidencji ludności
1. Prowadzono 9 postępowań administracyjnych w przedmiocie wymeldowania.
2. Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców podmiotom
państwowym i prywatnym.
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3.
4.
5.

Wydawano zaświadczenia o zameldowaniu, w tym nowość – zaświadczenia
wraz z formularzem wielojęzycznym.
Meldowano i wymeldowywano w drodze czynności materialno-technicznej
obywateli polskich oraz cudzoziemców.
Prowadzono i obsługiwano rejestr wyborców (bieżąca aktualizacja Centralnego
rejestru informacji dodatkowych na platformie WOW oraz rejestru wyborców
w Selwinie).

Stanowisko ds. Dowodów osobistych
1. Przyjęto 102 wnioski o wydanie dowodu osobistego.
2. Wydano 109 dowodów osobistych.
3. Przyjęto 11 zgłoszeń utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego.
4. Nadano 1 numer PESEL.
5. Przyjęto 5 zleceń informacyjnych o unieważnionym dowodzie osobistym
w związku ze zgonem posiadacza.
6. Przyjęto 8 zleceń o unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze zmianą
danych.
Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
1. Przystąpiono do wyłonienia wykonawców dwóch zadań inwestycyjnych
pn. „Wykonanie elewacji budynku w Stopce 2” oraz „Wymiana instalacji
elektrycznej w budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie”.
2. Opracowano projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu
na czas oznaczony i nieoznaczony. Do dnia 15.06.2019 r. była możliwość
zgłaszania uwag i zastrzeżeń do tego projektu. Następnie Komisja Mieszkaniowa
zaopiniuje zgłoszone uwagi i zastrzeżenia oraz przedstawi ostateczną wersję
wykazu celem zatwierdzenia przez Burmistrza Koronowa.
Stanowisko ds. zdrowia i osób niepełnosprawnych
1. W dniu 01.06.2019 r. przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Koronowie został zorganizowany Integracyjny Dzień Dziecka.
2. Od 31.05.2019 r. wydano:
- 10 Metropolitalnych Kart Seniora 60+,
- 5 Ogólnopolskich Kart Seniora,
- 4 decyzje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przez Burmistrza Koronowa.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Przystąpiono do wyłonienia wykonawców dwóch zadań inwestycyjnych
pn. „Wymiana i modernizacja rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej
59 w Koronowie oraz przyłączenie agregatu prądotwórczego” i „Zakup agregatu
prądotwórczego ze stabilizatorem inwertorowym do awaryjnego zasilania GCZK
oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym
rozruchem)”.
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Stanowisko ds. Gminnej ochrony przeciwpożarowej
1. W dniu 15.06.2019 r. odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas zawodów Burmistrz
Koronowa przekazał jednostkom OSP sprzęt zakupiony przy współudziale
środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Koronowo
tj. motopompę, 6 parawanów, 6 hełmów z latarkami, pilarkę do betonu, piłę
do drewna i radiotelefon przenośny.
2. Pracownik ds. gminnej ochrony przeciwpożarowej jest w trakcie szczegółowej
analizy wniosku Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Koronowie
dotyczącego zakupu wyposażenia oraz wykonania prac w remizach OSP z terenu
gminy Koronowo. Po przeprowadzeniu analizy zostaną podjęte decyzje,
które z zakupów oraz prac zostaną sfinansowane w 2019 roku.

Referat Rozwoju i Promocji
1. Pozyskano informacje o przyznaniu dofinansowania na realizacje zadania
pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku” w ramach Rządowego
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze
Wielkopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.
2. Pozyskano informacje o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań
pn. „Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko -Dziedzinek” oraz „Przebudowa
drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
3. Przygotowano i złożono rozliczenie końcowe zadania pn. „Budowa Otwartej
Strefy Aktywności w miejscowości Nowy Jasiniec”, dofinansowanego
w ramach Rządowego Programu Rozwoju Małej Infrastruktury SportowoRekreacyjnej o Charakterze Wielkopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) Edycja 2018.
4. W dniu 1 czerwca odbył się XVIII Turniej Tenisa Stołowego dla pracowników
samorządowych i radnych powiatu bydgoskiego, w którym udział wzięła
reprezentacja Gminy Koronowo i zajęła 4 miejsce.
5. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, dokonano zgłoszenia
Pani Grażyny Jasiek do przyznania odznaki honorowej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
6. W dniu 4 czerwca wzięto udział w spotkaniu zespołu kreatywnego Kujawsko –
Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Przygotowywany jest tzw. Katalog ofert dla
szkół, który zawierać będzie także propozycje z gminy Koronowo.
7. W dniu 6 czerwca zorganizowano spotkanie z udziałem wszystkich
przedstawicieli gmin, biorących udział w Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego,
który odbędzie się 13 lipca w Koronowie – Pieczyskach.
8. Przygotowano artykuły promocyjne do prasy lokalnej i ogólnopolskiej.
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9. Zlecono wykonanie banerów, rollupów i toreb promocyjnych.
10. Rozstrzygnięto konkurs „Wieś na weekend” do którego projekt zgłosiła także
Gmina Koronowo za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie. Wydarzenie „Smaki Lata”, które odbędzie się 29 czerwca
w Glinkach otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 tysięcy złotych. W związku
z imprezą wystosowano pisma m.in. do wszystkich sołtysów z zaproszeniem
do udziału. Przewidziany jest konkurs kulinarny i sportowo – rekreacyjny dla Kół
Gospodyń Wiejskich lub w przypadku ich braku dla sołectw.
11. W tym okresie przyjęto dwie grupy szkolne, które zapoznano z działalnością
Urzędu Miejskiego.
12. Przygotowano plakat informujący o Ariach na plaży – Ryszard Smęda zaprasza,
które odbędą się 5 lipca i 2 sierpnia. Ponadto przed każdym weekendem
przygotowywane są plakaty z zestawieniem najważniejszych wydarzeń na dany
weekend.
13. W dniu 12 czerwca uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami Gminy
Gostycyn. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.
14. W dniu 12 czerwca uczestniczono w Walnym Zebraniu Członków LGD „Trzy
Doliny”.
15. Wystosowano wiele pism i wniosków dotyczących wsparcia zawodów
rowerowych Koronowo MTB Maraton m.in. wniosek o wsparcie w ramach
sponsoringu złożono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
16. W dniu 18 czerwca podczas sesji Rady Powiatu Bydgoskiego zostały wręczone
odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad Zabytkami”.
Miło nam poinformować, że złotą odznakę otrzymał ks. Stefan Adrich. Wniosek
został złożony przez Burmistrza Koronowa za pośrednictwem Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy.
17. W dniu 21 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące zawodów
rowerowych Koronowo MTB Maraton. Spotkanie miało na celu głównie
omówienie szczegółów dotyczących tras i jej zgłoszenia do odpowiednich służb.
18. W dniu 23 czerwca odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy Kolumb, w który włączyła
się także gmina Koronowo.
19. W dniu 24 czerwca odbyła się wizytacja ogrodów zgłoszonych do konkursu
„Na Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”. Wytypowano jeden, który
zgłoszono do etapu powiatowego.
20. W dniu 25 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie zaplanowanych
na 7 września Dożynek Gminnych.
21. W tym okresie wsparto organizację wielu festynów organizowanych m.in.
w sołectwach np. w postaci przekazania gadżetów i nagród.
22. Bieżąca aktualizowane są strony internetowe i portale informacyjno promocyjne oraz produkcja Gminnego Flesza.
23. Trwają przygotowania do kontroli sprawozdań częściowych z realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe w roku 2019.
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Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki
Komunalnej
1. Przyjęto 118 deklaracji i korekt deklaracji w zakresie wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wystawiono 248 upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczonego na zbycie lokalu
mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pomianowskiego 58
w Koronowie.
4. Wszczęto procedurę sprzedaży 5 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy tych
lokali.
5. Wydano 65 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
6. Wydano 10 informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
gruntów
zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
7. Wydano 21 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
8. Złożono jeden wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
o przekazanie Gminie Koronowo mienia stanowiącego własność Skarbu
Państwa.
9. Wydano cztery pozwolenia na wejście na grunt gminny.
10. Przekazano trzy sprawy do rozpatrzenia Komisji Przestrzegania Prawa,
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie (dwie dot.
ustanowienia służebności przejścia i przejazdu oraz jedną dot. przejęcia drogi
stanowiącej własność Skarbu Państwa).
11. Udzielono trzy odpowiedzi w sprawie wydanych opinii przez Komisję
Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej
w Koronowie.
12. Udzielono odpowiedzi na zapytanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
o status drogi stanowiącej własność Skarbu Państwa, w stosunku do której toczy
się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Gminę
Koronowo.
13. Przyjęto 3 wnioski o dotacje celową z budżetu gminy na inwestycję
związane z graniczeniem niskiej emisji poprzez wymianę źródła ogrzewania
opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego,
na ekologiczne urządzenie grzewcze.
14. Przyjęto 2 kolejne wnioski o dotacje z WFOŚiGW w Toruniu w zakresie realizacji
prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
azbest. Nabór został zakończony, łączna ilość złożonych wniosków na dzień
14.06.2019 r.:39.
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15. Przeprowadzono
kontrole
terenowe
celem
potwierdzenia
danych
przedstawionych we wnioskach o dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu
w zakresie realizacji prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest (Program Azbest 2019) na
nieruchomościach
w miejscowościach: Wtelno; a także o dofinansowanie do wymiany źródła
ogrzewania: Koronowo i Mąkowarsko.
16. Wysłano, zgodnie z właściwością, 1 wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
rosnących na terenie działki stanowiącej własność Gminy Koronowo.
Wnioskowano wyłącznie o zezwolenia na usunięcie drzew, które całkowicie
obumarły lub zostały uszkodzone w wyniku działania czynników naturalnych
i stanowią zagrożenie dla mienia i znajdujących się w pobliżu osób.
17. Dokonano kontroli zeszłorocznych nasadzeń zastępczych. Zwrócono się
z prośbą do dyrektorów szkół i sołtysów o pielęgnację i podlewanie wykonanych
nasadzeń zastępczych.
18. Wpłynęły 34 wnioski dot. powołania komisji do szacowania szkód w sadach
po wiosennych przymrozkach. Oczekujemy obecnie na ekspertyzę z IMGW.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Tryszczynie – wydano pozwolenia
na budowę sieci wodociągowej.
2. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie – prace wiertnicze zakończone, złożono
wniosek do o pozwolenia wodno-prawne związane z eksploatacją studni.
3. Przebudowa ulicy Lipowej i ul. Wiśniowej w Tryszczynie – opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej – opracowanie dokumentacji
w toku.
4. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na ścieżkę
rowerową Koronowo – Stary Dwór – Wierzchucin Królewski.
5. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową
w ul. Bukowej w Koronowie - pozwolenie na użytkowanie etapu zostało wydane.
6. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym – ul. Sportowa, ul. Zbożowa,
ul. Łubinowa, ul. Makowa - dokumentacja projektowa zadanie w trakcie realizacji,
z uwagi na konieczność odwodnienia drogi i lokalizację studni chłonnej poza
pasem drogowym, zachodzi konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji celu
publicznego.
7. Przebudowa drogi Mąkowarsko – Dziedzinek, aktualizacja uzgodnień
z gestorami sieci – ENEA Operator sp. z o.o.
8. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór- Bytkowice, drogi gminnej GlinkiCierplewo, ul. Kościelnej w Mąkowarsku, rozbudowa drogi do Kadzionki –
w trakcie aktualizacji uzgodnień i kosztów.
9. Projekt zadaszenia tarasu przy świetlicy w Tryszczynie – opracowanie
dokumentacji w toku.
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10. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – umowa
na realizację podpisana.
11. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – przygotowano
stosowne zgłoszenie do Starostwa Powiatowego na wykonanie robót
budowlanych.
12. Budowa placów zabaw w Witoldowie, Okolu – zadania w toku.
13. Budowa placu zabaw w Mąkowarsku – zadanie zakończone.
14. Wyposażenie placu zabaw w Nowym Jasińcu – zadanie w toku.
15. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji
budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie przy ul. Dworcowej 5 –
dokumentacja przekazana do Starostwa Powiatowego celem zatwierdzenia
i uzyskania stosownej zgody na realizację.
16. Trwają prace planistyczne związane z wykonaniem uchwały w sprawie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Koronowo.
17. Trwają prace planistyczne dot. miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
18. 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.

Miejsko – Gminny Zespół Edukacji
1. Wypłacano stypendia szkolne (pomoc materialna dla uczniów).
2. Trwa
realizacja
inwestycji
„Rozbudowa,
przebudowa
przedszkola
samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3”
3. Trwa weryfikacja przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność
„Wrota sukcesu II”
4. Rozpoczęła się realizacja projektu ”Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola
chodzę śmiało”, w ramach którego zostanie zakupione wyposażenie dla 40
nowotworzonych miejsc w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami
Integracyjnymi w Koronowie budynek przy ul. Paderewskiego oraz dodatkowe
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, teatralne, logopedyczne.
5. W dniu 31 maja 2019 zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Kujawsko –
Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem, a Gminą Koronowo
w sprawie udzielenia dofinasowania na realizację zadań w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”
2019.
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6. Została podpisana umowa o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w
ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych - „Aktywna tablica" w roku 2019. Szkole Podstawowej
w Buszkowie została przyznana dotacja w wysokości 14 000 zł, przy wkładzie
własnym gminy w wysokości 3 500 zł.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski
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